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Apáti a polgármesteri székért 
A júliusban alakult Együtt Szegedért Egyesület 
támogatásával a megyei közgyűlés tagja, Apáti 
Sándor indul a polgármesteri székért, de az egye-
sület a választókörzetek többségében jelöltet is 
állít. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Az egyesület létrejöttének alapvető oka az volt, 
hogy egyre többen ábrándultak ki a pártok által 
meghatározott helyi politikából. Mind többen 
igénylik azt az elmozdulást, mely a helyi politikát 
kivonná az országos, nagy pártok erőviszonyai kö-
zül. 

Mindnyájan Szeged iránt elkötelezettek, egy 
emberibb, ot thonosabb, civilebb várost szeret-
nének, ahol a lakók közvetlenebbül tudnának 

Országjárás az akadálymentességért 

Kerekes székesek 
maratoni gurulása 
Két kerekes székes versenyző egyhetes országjárást szervezett. Fel 
akarják hívni a figyelmet az akadálymentes közlekedésre. 

Nem a Tisza Volán 
fuvarozott a reptérre 
Szeri István nem érti, hogy a 
Szegedi Közlekedésszervező 
Kft. miért bízott jobban egy 
hódmezővásárhelyi cégben, 
mint a helyi Tisza Volánban.A 
repülőnapra nem Volán-buszok 
szállították az érdeklődőket, 
hanem a Hódmező. 

Miért nem indított a Tisza Volán 
buszokat a repülőnapra? - érdek-
lődött egy olvasónk szerkesztő-
ségünkben. Mint megtudtuk: a 
közlekedési társaság diszpécseré-
nél is panaszkodtak amiatt, hogy 
a Tisza Volán buszai nem fuva-
rozták az utasokat a reptérre. 

- A Szegedi Közlekedésszerve-
ző Kft. ebben az esztendőben 
nem a Tisza Volánt, hanem -
anélkül, hogy tőlünk ajánlatot 
kért volna - egy hódmezővásár-
helyi céget, a Hódmezőt bízta 
meg a célfuvarok lebonyolításá-
val - mondta Szeri István, a Ti-
sza Volán Rt. vezérigazgatója. -
Cégünk eddig közmegelégedésre 
végezte a szolgáltatását, s busza-
inkat ingyen bocsátottuk a város 
rendelkezésére a Maty-éri ka-
jak-kenu Eb idején éppen úgy, 
mint mondjuk a Szeged Expó 
rendezésekor. Vagyis vállalkozói 
díjat nem kértünk az önkor-

mányzattól, az utasok pedig a 
megszokott jegyárat fizették ki. 
Tudomásom szerint most a Hód-
mező leszámlázta a vállalkozói 
díjat a közlekedést szervező 
kft.-nek, vagyis a városnak többe 
került a kiutaztatás biztosítása, 
mint korábban. Társaságunk a 
nagy városi rendezvények idején 
Szeged minden fontosabb pont-
járól utaztat céljárataival, míg a 
Hódmező csak Tarjánból, Mak-
kosházáról, Rókusról vett fel uta-
sokat, ezért érkezett ennyi pa-
nasz. Nagyon bízom abban, hogy 
a repülőnapi buszrendelés hátte-
rében nem a szegedi tömegközle-
kedés jövőjéről szóló vita áll, 
ugyanis az önkormányzat az 
SZKT-ra akarta bízni annak le-
bonyolítását - fogalmazott Szeri. 

- Szó sincs arról, hogy a Szegedi 
Közlekedésszervező Kft. a Tisza 
Volánt akarta volna hátrányos 
helyzetbe hozni - mondta meg-
keresésünkre lakab István ügyve-
zető igazgató. - A repülőtér veze-
tése rendelte meg tőlünk a bu-
szos szolgáltatást, mi pedig úgy 
döntöttünk, hogy kipróbáljuk a 
Hódmezőt. Szolgáltatásukért ki-
lométerdíjat fizettünk. Hozzánk 
egyetlen panasz sem érkezett. 

BÁTYI ZOLTÁN 

részt venni a város ügyeinek intézésében, életé-
nek, mindennapja inak alakításában. Szeretnék, 
ha mindenki , aki a megyeszékhelyen él, magáé-
nak érezhetné városát. Ehhez szerintük pártpo-
l i t ika-mentes helyi közéletet és önkormányza-
tot kell létrehozni. 

Ezt különbözőképpen próbálják elérni. Mint 
azt az egyesület célkitűzései között is megfogal-
mazták: a sport, a kultúra területén, fölkarolva 
különböző civil kezdeményezéseket, de karita-
tív módon is, mely sajnálatosan mindinkább 
háttérbe szorul mostanában. 

Az Együtt Szegedért Egyesületnek van már önálló 
független polgármesterjelöltje, Apáti Sándor, aki je-
lenleg a megyei közgyűlés tagja. Ezen túlmenően 
majd minden választókörzetben indulnak önálló 
jelöltjeik. Közel 400 millió forintba kerültek a pályák, a csarnok. Fotó: Schmidt Andrea 

Napi két maraton az akadálymentességért címmel országjárást szer-
vezett a kaposvári Bók László és az erdélyi Erdőszentegyházán szüle-
tett Nagy Bendegúz. A két kerekes székes versenyző hétfőn indult el 
Bajáról. Tegnap Felsőszentivántól egészen Szegedig kerekeztek. Na-
ponta 84 kilométert, vagyis két maratoni távot teljesítenek. így a hét 
nap alatt majd 600 kilométert tesznek meg. 

Az akció célja, hogy felhívják az önkormányzatok figyelmét a moz-
gáskorlátozottak könnyebb közlekedésére. Sok közintézménybe, hi-
vatalba ugyanis nem tudnak bejutni a tolószékes ügyfelek, valamint a 
járdák nagy többségénél sincs rámpa. 

Nagy Bendegúz „civilben" akadálymentesítésre szakosodott rehabi-
litációs mérnök, aki már több rámpát, feljárót tervezett. Őt és társát 
tegnap Ványai Eva alpolgármester fogadta a városházán. Ezt követő-
en a két maratonista videovetítéssel egybekötött előadást tartott az 
akadálymentes közlekedésről. 

A csongrádi megyeszékhelyen kívül még hét várost érintenek a ke-
rekes székesek. Hódmezővásárhelyre holnap, csütörtökön érkeznek. 

K.T. 

A versenyzők megérkeztek a szegedi városházához. Egy hét alatt 
600 ki lométert tesznek meg. Fotó: Schmidt Andrea 

A szabadtéri, a sport, az expók és a konferenciák hozzák a vendégeket 

Élénkül az idegenforgalom 

Tűzifával 
csaltak 
Tűzifacsalókat állítottak elő a 
mórahalmi rendőrök, akik to-
vábbi sértettek jelentkezését 
várják. 

A Déli Apró hirdetési újságban 
és a Délmagyarországban is ad-
tak felé hirdetést azok a csalók, 
akiket a napokban állítottak elő 
a mórahalmi rendőrök. 

Az elkövetők tűzifát hirdettek 
a lapokban, ám az átvétel után 
kiderült, a szállító kevesebb fát 
adott át, mint amennyi a mázsa-
jegyen szerepelt. A Mórahalmi 
Rendőrőrs munkatársai a napok-
ban előállították a bűncselek-
ménnyel gyanúsítható személye-
ket. 

A nyomozás eddigi adatai sze-
rint valószínű, hogy a Nikolics 
Mihályné Pécs-hird. Szatmári 
Gy. u. 20. feliratú bélyegzőt 
használó cég, amely kék színű 
DAF teherautóval szállított, több 
ember sérelmére is elkövetett ha-
sonló bűncselekményt. 

A rendőrség kéri, a károsultak 
jelentkezzenek a 62/281 -180-as 
telefonszámán. 

Csongrád megye, azon belül 
Szeged idegenforgalmi értéke-
lése még nem készült el, ennek 
ellenére a szakemberek már 
most ki merik jelenteni, hogy a 
térség jó szezont zárt. 

A szegedi egyetem új létesítményét sok hallgató használja majd 

Megnyílt a sportközpont 

Az összesített statisztika vélhe-
tően majd pozitív képet mutat 
Csongrád megye és Szeged nyári 
idegenforgalmáról - mondta Pe-
thőné Dedák Angéla, a Magyar 
Turizmus Rt. Dél-alföldi Regio-
nális Marketingigazgatóságának 
vezetője. A szakember szerint a 
Szegedre érkező vendégek há-
romnegyede magyar állampolgár, 
s jó jel, hogy a megye idegenfor-
galmában a belföldi forgalom is 
érezhetően nőtt. Erőteljes érdek-
lődés a régió azon térségei iránt, 
ahol az elmúlt években komoly 
fürdőfejlesztés zajlott. Ez a típu-
sú kínálat a jövőben is kiemelt 
szerepet kap, s hamarosan indul 
egy roadshow-val, plakátokkal, 
minőségi kiadványokkal támo-
gatott termálkampány is -
mondta a szakember. 

A szabadtéri játékok idején egy 
közvélemény-kutató cég szon-
dázta meg a turistákat, s kide-
rült: 83 százalékuk az előadások 
miatt érkeztek Szegedre. A nem-
zetközi és országos hírű rendez-
vények, konferenciák megtöltik 
a szálláshelyeket és a vendéglő-
ket egyaránt. Vass György, aki a 
júliusi kajak-kenu Eb egyik ren-
dezője volt, azt mondta, a dön-
tők idején 30 ezer szurkoló biz-
tatta a versenyzőket. Közülük 
több ezren érkeztek az ország 
minden tájáról és közel há-
romezren külföldről. A Szegedi 
Vízisport Egyesület elnöke, mint 
az E75-ös út melletti Eurocamp 
Motel tulajdonosa, megállapítot-
ta: az egész évet figyelembe véve 
60 százalékos telítettséggel mű-

A szegedi várostérkép fogódzókat ad a tájékozódáshoz. Fotó: Karnok Csaba 

ködött a létesítmény, annak kö-
szönhetően, hogy nagyobb a déli 
országok felé tartó turisták ára-
data. 

Bánfi László, a Széchenyi téri 
Botond ét terem vezetője azon-
ban még mindig a régi szegedi 
nyarakat sírja vissza, amikor 
egy-egy Dóm téri előadás előtt 
és u tán vacsorázó vendégekkel 
telt meg a terasz. Noha a Bo-
tond idén is megvárta az elő-
adások végét, csak ritkán fo-
gadtak vendéget a késő esti 
órákban. Az olyan nagy ren-
dezvények azonban, min t ami-
lyen a kajak-kenu Eb volt, szép 
bevételt hozott a vendéglő szá-

mára is. Roczkov György, az 
Alföld Tours vezetője nem 
érezte a fellendülés jeleit a mö-
göt tünk álló nyáron. A magyar 
utazási irodák országos elnök-
ségének tagjaként, valamint 
különböző konferenciák rende-
zőjeként egyaránt úgy látja, ke-
vesebb a szervezett úton érke-
ző külföldi és belföldi turista, 
e lmaradtak azok a lengyelek is, 
akik korábban főleg a kempin-
gek vendégei voltak. 

Roczkov szerint ezen a nyáron 
egyértelművé vált: Szeged ide-
genforgalmában meghatározó a 
rendezvényturizmus - a szabad-
téri, a sport, az expók és a konfe-

renciák hozzák a Tisza-parti vá-
rosba a vendégeket. 

A Hötel Novotel sem panasz-
kodhat az idei szezonra. - Most 
végre megmozdult valami -
mondta Kunz Péter, a szálló 
igazgatója, aki szerint a tavalyi 
számokhoz képest a legfrisseb-
bek azt mutatják: több mint 10 
százalékkal nőtt a szobakihasz-
náltságuk, s csaknem negyven 
százalékkal a bevételük. 

Kunz Péter azt is elmondta, 
hogy a legfrissebb kimutatások 
szerint egy „idegen" átlagosan 
2,4 éjszakát tölt el Csongrád me-
gyében. 

F. K.-O. K. K. 

Átadták a Szegedi Tudományegyetem új sport-
központját a Hattyas soron, amely az Ady téri 
sportlétesítmény helyett épült fel mintegy 380 
millió forintból. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hat hónap alatt, mintegy 380 millió forintos beru-
házással készült el a Szegedi Tudományegyetem 
sportközpontja a volt Kossuth laktanya helyén, 
amely az Ady téri sportpályák helyett épült fel. 

A Hattyas sori új létesítményt a központ vezető-
je, Szabó József egy rövid körsétán mutat ta be az 

egyetem vezetőinek és az érdeklődőknek. A köz-
pontban négy aszfaltozott, két műfüves tenisz- és 
egy kosárlabdapálya kapott helyet, amelyek kivilá-
gíthatok. A volt Kossuth laktanya alakulótere he-
lyén pedig hat streetballpálya várja a sportolni vá-
gyókat. A komplexum része még egy kondi- és egy 
fitneszterem, valamint egy tornaterem, amely már 
tavaly decemberben elkészült, és az ehhez tartozó 
kiszolgáló létesítmények: öltözők, tusolok és iro-
dák. 

Az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Fer-
roép Fővállalkozó és Szerelőipari Rt. kivitelezés-
ében felépült sportcentrumot ünnepélyes keretek 
között Seres László rektorhelyettes adta át. 


