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A helyi járatú buszok központja maradna a Marson 

Milyen legyen a piactér? 
Inflációkövető díjemelésben gondolkodnak 

Újra szerephez jut 
az érdekegyeztetés 
Nem tárgyal a közüzemi díjak emeléséről ma a szegedi közgyűlés, 
ugyanakkor létrejöhet az új bizottsági s truktúra. 

Csak a november 29-i közgyűlésen tárgyal a közüzemi díjak emelésé-
ről a szegedi közgyűlés. Botka László polgármester a november 15-i 
közgyűlés előtt tájékoztatta a sajtó képviselőit: a péntekre tervezett 
napirendi pontról nem lesz vita, mivel a városvezetés kivitelezhetet-
lennek tartja egyes szolgáltatók javaslatát az inflációt meghaladó díj-
emelésre. - A Szegedi Hőszolgáltató Kft. esetében még az inflációkö-
vető díjemelést sem tudjuk elfogadni - szögezte le a polgármester. így 
a szolgáltatók további két hetet kapnak új ajánlataik kidolgozására. 

Az új testület első munkaközgyűlésén az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatának módosításával új bizottsági struktúra jö-
het létre. Tegnap a polgármester fogadta a közgyűlési frakcióvezető-
ket, akikkel a bizottsági tisztségek elosztásáról tárgyalt. 

A sajtótájékoztatón megjelent Kozma /ózsef várospolitikai alpol-
gármester is, aki hangsúlyozta: a nyitott városháza program kereté-
ben újra szerephez jutnak az érdekegyeztetés elmúlt négy esztendő-
ben kiüresedett fórumai. A szakbizottságokat külső, szakértő tagok-
kal bővítik ki, ismét működik majd az érdekegyeztető fórum és a köz-
művelődési tanács is. 

K. B. 

Bizottságok, forintok Évtizedek óta a Mars térre fu to t tak be a távolsági buszok. Fotó: Karnok Csaba 

Mit nem támogat a Fidesz I 

Több előterjesztést nem fog tá-
mogatni a mai szegedi közgyű-
lésen a Fidesz-frakció - derült ki 
azon a tájékoztatón, amit teg-
nap tar tot t a párt képviselő-
csoportjának vezetése. 

Új bizottsági struktúra megte-
remtését akarja elérni a szocia-
lista városvezetés, ám törekvése-
ik több ponton sem támogatha-
tók. Szakmailag nem indokolt a 
jogi és ügyrendi bizottság kibőví-
tése közbiztonsági feladattal, 
ugyanakkor nem célszerű a tulaj-
donosi és a lakásügyi bizottság 
összevonása sem - hangzott el a 
Fidesz tegnap sajtótájékoztató-
ján, amit Dobó László frakcióve-
zető, Szóllósi Béla, frakcióveze-
tő-helyettes és Makrai László tar-
tott a párt Victor Hugó utcai 
székházában. A Fidesz közbiz-
tonsági tanácsnok kinevezését 
javasolná, Szőke Péterre bízva 

Ha a közgyűlés elfogadja mai 
ülésén a város környéki kisker-
tek közterületeinek elnevezésé-
ről szóló előterjesztést, akkor 
százhatvannégy útkeresztelőt 
ta r tha tnak az idén Szegeden. 

A Szeged környéki kiskertek ut-
canévadásával kapcsolatosan 
számos kérés érkezett az elmúlt 
időszakban az önkormányzat-
hoz. Jóllehet a Subasán, Tompa-
szigeten, Gyálaréten, Baktóban, 
Tápén, Marostőn és a bodomi 

ezt a feladatot. A lakásügyi bi-
zottság és a tulajdonosi bizottság 
önállóságát pedig azért szeretnék 
fenntartani, mert e két bizottság 
önállóan is hatalmas feladatot 
látott el az elmúlt évek során. 
Két új bizottság létrehozására vi-
szont szükség lenne - európai in-
tegrációs és informatikai bizott-
ság felállítását javasolja a Fidesz. 

Kifogásolták a fideszes vezetők 
azt is, hogy a új városvezetés 
megkérdőjelezi az önkormány-
zati tagi kölcsönök létjogosultsá-
gát, holott ezek az elmúlt évek-
ben fontos beruházásokhoz, 
munkahelyek megtartásához 
nyújtottak segítséget. Nem tá-
mogatható az az előterjesztés 
sem, amelynek megszavaztatá-
sával a hulladékgazdálkodás 
ügyében hozott döntés végrehaj-
tását függesztenék fel jövő év áp-
rilisának végéig. 

B. Z. 

kiskertekben élők a belterületbe 
vonást is szerették volna elérni, 
az a szakemberek véleménye 
szerint ez idő tájt nem kívána-
tos a város üzemeltetése szem-
pontjából. A szükséges infrast-
ruktúra kiépítésével együttjáró 
belterületbe vonás ugyanis je-
lenlegi árakon legkevesebb öt-
milliárd forintjába kerülne a 
szegedi önkormányzatnak. A 
korábbi városvezetés májusban 
úgy döntött, hogy azoknál a te-
rületeknél, ahol a közművesí-

Az új városvezetés véleménye 
az, ne a Mars téren építsen 
nagypályaudvart a Tisza Volán, 
s a jövőben is földszintes piac 
szolgálja ki a szegedieket - tud-
tuk meg Szentgyörgyi Pál gaz-
dasági alpolgármestertől. 

Költözzön a Tisza Volán a Mars 
térről, vagy mégis inkább itt épít-
sen egy korábbinál nagyobb, kor-
szerűbb buszpályaudvart? Ez a 
kérdés évek óta válaszra vár, ám 
eddig még nem sikerült meg-
nyugtató megoldást találni. 
Nemrégiben azt nyilatkozta la-
punkban Szeri István, a Tisza 
Volán Rt. vezérigazgatója: 
amennyiben a város 2002. de-
cember 31-éig nem adja át a te-
rületet az építkezéshez, társasá-
guk kiköltözik a Marsról térről 
és a Bakay Nándor-Vásárhelyi 
Pál utca sarkán lévő Volán-tel-
ken épít új buszközpontot. Mint 
Szeri Istvántól megtudtuk: az új 
önkormányzattal még nem kez-
dődtek meg az érdemi tárgyalá-
sok, de Szentgyörgyi Pál gazdasá-
gi alpolgármesternek már el-
mondta: cégük tartja magát eh-
hez az ígéretéhez. 

- Már csak azért sem halogat-
hatjuk tovább egy új buszpálya-
udvar területének kijelölését, 
mert a Tisza Volán Rt. hatalmas 
állami és pályázati pénzektől 
esik el, ha nem tudja megjelölni 
záros határidőn belül a leendő 
buszcentrum helyét. Márpedig 
új buszpályaudvart építeni kell, 

téssel kapcsolatos valamennyi 
kritériumot teljesítik, a közgyű-
lés egyedi elbírálás alapján ren-
delkezhet a belterületbe vonás-
ról. 

Az új közgyűlés első rendes 
ülésén azonban várhatóan már 
határoznak a városatyák a kis-
kertek utcanév-elnevezéseiről. A 
döntés mintegy háromezer csalá-
dot érint, amelyek így állandó 
lakcímhez juthatnak. 

Az előkészítő munkát koordi-
náló igazgatási iroda előterjeszté-

ugyanis a régi kicsi, zsúfolt, bal-
esetveszélyes, nem felel meg a 
kor követelményeinek - mondta 
Szeri István. 

Szentgyörgyi Pál a Mars tér 
átépítéséről szólva úgy nyilat-
kozott, hogy Szeged önkor-
mányzatát jelen pil lanatban 
még köti egy korábban megho-
zott közgyűlési határozat. 
Eszerint a Marson épülne meg 
a Tisza Volán nagypályaudva-
ra, s ezzel párhuzamosan eme-

séből kiderül, hogy a kiskertek-
ben élőktől, illetve a területek 
önkormányzati képviselőitől 
több javaslat is érkezett a közte-
rületek elnevezésével kapcsola-
tosan, amit minden esetben vé-
leményezett az ismert szegedi 
irodalomtörténész, a szegedi ut-
canevek históriájának kiváló tu-
dója, Péter László. 

A közgyűlés elé kerülő javaslat 
szerint Subasán gyógynövények-
ről (körömvirág, ánizs, csalán), 
Tápén illatos növényekről (kan-
kalin, medveszőlő, turbolya), 
Gyálaréten gyümölcsökről (gala-
gonya, naspolya, som), a bodomi 
kiskertekben tiszai halakról (sül-
lő, márna, harcsa), Tompaszige-
ten pedig rovarokról (pók, vízi-
pók, futrinka) neveznék el az ut-
cákat. 

Marostőn csak a Dorottya 
utca folytatásában tervezett el-
ső rendű, közlekedési célú köz-
terület elnevezése indokolt, 
mivel a hatályos szabályozási 
terv szerint ez az utcaszakasz 
tovább folytatódik a Szőregi 
útig. Az itt lakók a Margit ne-
vet javasolták. A Baktóban 
élők az utcák számokkal törté-
nő jelölését indítványozták, 
amivel Péter László is egyetér-
tett, lévén, hogy az utcák szá-
mokkal való jelölésének meg-
vannak a szegedi hagyomá-
nyai, hiszen 1928 és 1962 kö-
zött például a jelenlegi Petőfi-
telep utcáit is számokkal kü-
lönböztették meg egymástól. 

Ennek megfelelően Baktóban, 
a már meglévő számozásokat 
megtartva, 59 utcát látnak el 
számmal, ugyanúgy, mint New 
Yorkban. 

sz. c. sz. 

letes piacra költöznének az 
árusok. 

- A mai városvezetés vélemé-
nye viszont az, hogy ezt a dön-
tést felül kellene vizsgálni. Mi 
szerencsésebbnek tartanánk, ha 
a Tisza Volán a nemzetközi, 
helyközi és távolsági járatai szá-
mára az amúgy is zsúfolt Mars 
tértől távol építene pályaudvart, 
míg a Marson a helyi járatok 
központja maradna. Megítélé-
sünk szerint az emeletes piac 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi önkormányzat újonnan 
megalakuló városüzemeltetési bi-
zottsága dönt majd arról, lesz-e 
idén ismét karácsonyi vásár a Szé-
chenyi téren. A remények szerint 
idén december 2-23. között újra 
megnyílik az Aranykapu, a haj-
danvolt karácsonyi vásár a Szé-
chenyi téren. Az előkészületek, a 
szándékok erre utalnak, ám az 
i-re a mai közgyűlést követően 
megalakuló városüzemeltetési bi-
zottság teszi majd fel a pontot. Ez 
a testület dönthet ugyanis a vásár 
megrendezéséről. Érről tegnap 
Botka László polgármester adott 
tájékoztatást. 

Megalakult a Domaszékért If-
júsági Egyesület. A szervezet 
célja, hogy összefogja a tele-
pülés fiatalságát, bevonja őket a 
közösségi programokba, vala-
min t szoros kapcsolatot alakít-
son ki a testvértelepülések ha-
sonló egyesületeivel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Domaszék vezetősége már rég-
óta gondolkodott egy olyan szer-
vezet létrehozásán, amely az if-
júságot fogja össze. Ebből a cél-
ból megalakították a Domaszé-
kért Ifjúsági Egyesületet. 

Az alapítók több pontban fo-
galmazták meg az egyesület 
célját. Elsősorban a község if-
júsága részére kulturális, sport 
és egyéb programokat kíván-
nak szervezni. Emellett a fia-
talokat szeretnék bevonni a 
rendezvények, így többek kö-
zött a falunapok, a répafeszti-
vál és a böllérnap lebonyolítá-
sába. Az egyesület ifjúsági, kö-
zösségteremtő, sport célú pá-
lyázatokat készítene és nyújta-
na be a különféle minisztériu-
moknak. Ezenkívül szorosan 

koncepcióján is változtatni kelle-
ne. Ugyanis, ha a Tisza Volán 
nem terjeszkedik a Marson, bő-
ven maradna hely egy korszerű 
földszintes piac kialakításához. 
Természetesen ez csak egy elkép-
zelés, a végső döntés joga a köz-
gyűlésé. Mi mindenesetre azon 
dolgozunk, hogy mihamarabb el-
kezdődhessen a Mars tér re-
konstrukciója - mondta Szent-
györgyi Pál. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Utoljára 1999-ben rendeztek 
karácsonyi vásárt Szeged szívé-
ben, a város legszebb pont ján, 
a Széchenyi téren. Noha az 
emberek szívesen vásároltak 
egyszerűbb és olcsóbb ajándék-
tárgyakat, ruhaneműt az ut-
cán, és úgy nézett ki, minden-
ki, az árus és a vevő egyaránt 
jól jár, a városvezetés két évvel 
ezelőtt a vásár ellen szavazott. 
Akkor, 2000 hasonló időszaká-
ban Bartha László volt polgár-
mester úgy nyilatkozott, a vá-
ros legszebb terére nem való a 
zsibvásár, s a városüzemelteté-
si bizottság nem is adott enge-
délyt arra, hogy megnyissák az 
Aranykaput. 

együt tműködne a település ön-
kormányzatával, az iskola ta-
náraival. 

Domaszék két testvértelepülé-
sén, az erdélyi Lövétén és a len-
gyelországi Wolbrumban már 
működik hasonló egyesület, 
amellyel felvennénk a kapcsola-
tot - mondta Börcsök Lajos pol-
gármester. 

Eddig közel huszonötén je-
lentkeztek, hogy szívesen ven-
nének részt az egyesület mun-
kájában. Domaszéken már ko-
rábban is sokat tettek az ifjúsá-
gért. - Idén elnyertük az Arany 
Titán-díjat az ifjúságot segítő 
önkormányzat kategóriában -
tudtuk meg Bába Karola ifjúsági 
referenstől. 

A község csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszer-
hez. Ennek köszönhetően tavaly 
tizenkilenc egyetemista és főis-
kolás között 850 ezer forintot 
osztattak ki. 

Az említet t tervek mellett az 
Arany János tehetségkutató 
program keretében az önkor-
mányzat két fiatalt támogatot t 
öt éven keresztül havi ötezer 
forinttal . A baktóiakat is érinti majd a rendelet. Fotó: Schmidt Andrea 

Rúzsai polgárőrök 
Tisztújító közgyűlést tar tot t a 
rúzsai polgárőrszövetség. 

A település közbiztonságának 
erősítéséért eddig is ssokat tettek 
az önkéntesek. A községi polgár-
őr szervezet szavazott, egyhan-
gúlag megválasztotta új elnöké-

nek Szél Jánost. Az elnökség ösz-
szetétele nem változott. A köz-
gyűlésen módosították az egye-
sület alapszabályát, amelynek 
értelmében a Rúzsai Polgárőr 
Egyesület Rúzsai Polgárőr Köz-
hasznú Egyesületre változtatta 
nevét. 

Nevet, illetve számot kapnak a Szeged környéki kiskertek utcái 

A Futrinka utcától az 59. utcáig 

December 2-án nyithat a Széchenyi téri vásár 

Tilalom után engedély 

Az Arany Titán-díj is ösztönzi őket 

Domaszéki fiatalok 
a településükért 


