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Szegeden nem tervezik a szombati fizetőparkolás eltörlését a Mars téren 

Inkább a kocsiban hagyják 
valamelyik családtagot 
Februártól megszűnik a szom-
bati f izetőparkolás a főváros-
ban. Szegeden ezen a napon 
reggel nyolc és dél közöt t a 
Mars tér környékén f ize tni 
kell a parkolásért , de egyes vé-
lemények szer int szakmailag 
indokolt lenne a hétvégi fize-
tős zónák bővítése a város-
ban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Már a második kört futotta egy 
suzukis szombaton a szegedi 
Mars tér környékén, mire végre 
felszabadult egy hely a Cserzy 
Mihály utcában. 

- Nagyon nehéz parkolni és 
még fizetni is kell érte - mondta 
feldúltan az autó sofőrje. Sokan 
úgy próbálják kikerülni a fize-
tést, hogy egy családtagot a ko-
csiban hagynak, mondván: nem 
várakozik, hanem éppen most 
állt le az autóval. Pedig a szom-
bati fizetőparkolást éppen azért 
vezették be itt, hogy az autósok 
inkább tömegközlekedési jármű-
vekkel közelítsék meg a piacot. 

Demszky Gábor, Budapest fő-
polgármestere nemrégiben jelen-
tette be, hogy a fővárosban febru-
árban megszűnik a szombati fi-
zetöparkolás. A Demszky által 
összehívott idei első polgármes-
teri értekezleten támogatták a 
szombati fizetőparkolás meg-

szüntetését a jelenlévők. Szege-
den nem terveznek ilyet, sőt: 
közlekedéspolitikai szakembe-
rek véleménye szerint szakmai-
lag indokolt lenne a hét végi fize-
tős zónák bővítése a városban. 

- Nem tervezünk a budapesti-
hez hasonló változtatást, javas-
lat sem érkezett erre, és előkészí-
tés alatt sem áll ilyen előterjesz-
tés - jelentette ki Nagy Sándor. 
Szeged városfejlesztési alpolgár-
mestere elmondta: minden par-
kolási rendszer célja, hogy eny-
hítse a zsúfoltságot, az emberek 
inkább a tömegközlekedést vá-
lasszák. - Véleményem szerint 
Demszky Gábor döntése nem 
szakmai jellegű, inkább kedélyja-
vító intézkedésről van szó - tette 
hozzá Nagy Sándor. 

Egyetértett az alpolgármester-
rel Forrai Gábor is. A Szepark 
parkolási üzletágának vezetője 
meglepődve hallotta a hírt, mely 
szerint a fővárosban szombaton 
nem kell fizetni a parkolásért. Az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
Szeparknak komoly, milliós 
nagyságrendű bevételkiesést je-
lentene, ha Szegeden is hasonló 
döntést hozna a közgyűlés. 

Forrai Gábor hozzátette: szom-
baton a belvárosban szinte lehe-
tetlen parkolni és közlekedni, 
ezért ezen a napon szakmailag 
indokolt lenne a fizetőparkolás 
bevezetése. 

Szombaton nem csupán a Mars téren lehetetlen megállni Szege-
den, pedig itt fizetni is kell érte Fotó: Karnok Csaba 

Hajléktalanok 
népszámlálása 
Egyedülálló kezdeményezést indít a fővárosi Február Harmadika 
Munkacsoport: összeírják a Magyarországon élő hajléktalanokat 
február 3. és 6. között Budapesten és az ország nagyobb városaiban. 
Az akcióban a szegedi szociális ágazat munkatársai is részt vesznek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Eddig még soha nem számolták 
össze, mennyi ember él fedél nél-
kül Magyarországon. A Február 
Harmadika Munkacsoport 1999 
óta készít minden évben február 
3-án szociológiai felmérést a Bu-
dapesten élő hajléktalan embe-
rek körében - mondta Gurály 
Zoltán, a fővárosi Menhely Ala-
pítvány munkatársa - , idén feb-
ruár elején Budapesten végzi a 
hajléktalanok regisztrációját. A 
kezdeményezéshez hét megye-
székhely, így Szeged is csatlako-
zott. 

A Tisza-parti városban a becs-
lések szerint ezer ember él fedél 
nélkül, itt a hajléktalanellátást 

nyújtó intézmények munkatár-
sai vesznek részt a számlálás-
ban. 

A szervezők minden érintett 
városban kérik a népszámlálás-
hoz a lakosság segítségét is. Ha 
valaki ismer hajléktalanokat, la-
kása, háza környékén találkozik 
velük, február 3. és 6. között 
hívhatja a regisztrációs telefon-
számokat, ahol a fedél nélkül 
élő nemét, pontos tartózkodási 
helyét, vélhető korát, egészségi 
állapotát veszik nyilvántartás-
ba. Szegeden pedig a bajai úti 
hajléktalanszálló telefonszá-
mán (62/465-702), illetve az 
Acél utcai népkonyha telefon-
számán (62/471-478) várják a 
lakosság bejelentéseit. 

Az általános iskolások már szervezik a nyarat 

Bordány és Detta 
testvérközség lett 
A romániai Dettával kötött 
együttműködési megállapodást 
Bordány. A két falu az oktatás, a 
kultúra, a sport és a gazdaság 
területén tervez közös progra-
mokat. A testvértelepülések la-
kói várhatóan idén májusban, a 
Challenge Day-en találkoznak 
először egymással. 

A romániai helyhatósági válasz-
tásokat követően az RMDSZ det-
tai képviselői javasolták: újítsák 
meg az 1994-ben kötött test-
vér-települési megállapodást Bor-
dánnyal. Balogh Ferenc polgár-
mester elmondta, a 10 ezer lelket 
számláló Temes megyei telepü-
léssel az oktatás, a kultúra, a 
sport és a gazdaság területén dol-
goznak ki közös programokat, 
így a május végén megrendezen-
dő Challenge Day-en, a kihívás 
napján már együtt indulnak a két 

település sportolói, pünkösdkor a 
13. bordányi falunapokra pedig 
meghívták a dettai néptánc-
együttest. A balástyaiak július vé-
gén viszonozzák a látogatást, a 
falut akkor a Berkenye népdalkör 
képviseli majd a magyar búcsún. 
A két település általános iskolája 
csereüdülést szervez, így 30-40 
fős csoport látogathat el Temes 
megyébe idén nyáron. 

Bordányban több civil szerve-
zet működik, Dettán azonban 
kevés, így a magyar fél hasznos 
tanácsokkal tudja ellátni a test-
vértelepülés alakuló szervezete-
it. A polgármester azt is hozzá-
tette, 2007-ben Románia az 
unió tagjává válik, így azokon az 
uniós pályázatokon is indulni 
kívánnak, amelyen a tagorszá-
gok és a tagjelöltek együtt pá-
lyázhatnak. 

NY. É. 

Főnöke pénzét játszotta el a Szegeden élő férfi 

Kitalálta a rablást 
Egy szerb származású, Szegeden élő férfi még a múlt hét közepén tett 
feljelentést a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. Azt állította, hogy 
megtámadták és kirabolták az 55-ös főút mentén, amikor megállt au-
tójával és kiszállt pisilni. A rendőrök a helyszíneléskor nem találtak 
rablásra utaló nyomot, a férfi pedig a kihallgatásakor többször ellent-
mondásba keveredett. A feljelentő szorult helyzetében bevallotta, 
hogy az egész történetet csak kitalálta. Azért színlelt rablást, mert az-
nap este játékgépen 80 ezer forintot játszott el munkáltatója pénzé-
ből. A rendőrség a rablás ügyében megszüntette a nyomozást, a 35 
éves tettes ellen viszont hatóság félrevezetése miatt eljárást indított. 

„Megcsinálja 
magát" 

PANEK SÁNDOR 

Ha jól gondolom, politikailag nem korrekt az a kérdés, hogy mit 
tett hozzá a Gyurcsány-kormány 100 napos teljesítményéhez az, 
hogy a miniszterelnök személyi fotóst tart havi 755 ezerért. A 
szakszerű kifejezés az, hogy a miniszterelnök „megcsinálja ma-
gát". Nagyobb ívű politikai cselekvést nem ígér a következő száz 
nap sem, hiszen Gyurcsány és kommunikációs tanácsadói tevé-
kenységéből kiderül: előbbre való 2006-ban választást nyerni, 
mint a 2002-es ígéreteket végrehajtani. A legitimitási hiány és a 
következő választásokig hátralévő szűk idő miatt előállt kény-
szerhelyzetet Gyurcsány Ferenc igen intenzív imázsépítéssel pró-
bálja megoldani. 

De Gyurcsány Ferenc ebben a játékban újat hozott Orbán erő-
teljesen retorikai vagy Medgyessy jelszavakkal integráló politiku-
si modorához képest. Orbán Viktor retorikája a Fidesz politikai 
vonalát próbálta allegorikus beszédekkel alátámasztani. Újabban 
rá kellett jönnie, hogy a célzatos beszéd csak akkor használ, ha a 
megcélzott eszmények tényleg léteznek: történetesen a nemzet-
egyesítés eszményéről ez nem derült ki. Válságának is (ha igaz) 
ez az oka. Medgyessy Péternek szintén fontos volt az elvi minő-
ség; kétszer száznapos osztogatása után nem is tudta áthidalni az 
ígéretek és a lehetőségek közti űrt. Nemzetet összefogó személyi-
ségként választotta meg pohtikusi arculatát, de távozásakor kide-
rült: jól tette volna, ha sportminiszterét is megválasztja. 

Gyurcsány Ferencnek ilyen gondjai nincsenek. Lenyűgöző 
könnyedséggel mond ellent pár nappal azelőtti kijelentéseinek is, 
ha abban a helyzetben az az érvelés látszik meggyőzőbbnek. Ót 
talán a román politikában bő számban található, hajlékonyan és 
hangzatosan vélekedő politikusokhoz lehet hasonlítani. Cselek-
vési tervek nélkül ennyi pózt még a nála stílusosabb pozőr, Ber-
lusconi vagy Blair sem öltött fel. Ő az első a magyar politikában, 
aki még a populizmus szintjét is show-műsor-populizmusra tud-
ta csökkenteni. 

Amire a médiában nagyvonalúan úgy reagálnak, hogy a minisz-
terelnök „megcsinálja magát", az a köznek hasznos cselekvés ol-
daláról nézve semmit sem ielent. Gyurcsány Ferencnek az az ér-
deke, hogy konfliktushelyzeteket teremtsen az ellenzékkel, s 
eközben összefogó-egyeztető vezérnek mutatkozzék a maga vá-
lasztotta témákhaiu amíg nem a valódi gondokról szól a közbe-
széd, addig ebben a vitában tényleg a politikus „megcsináltsága", 
és nem közcselekvési eredménye a döntő. A „látszani fontosabb, 
mint lenni" elv azonban visszaüthet, mert bizonyos értelemben 
a választók leminősítése azt feltételezni, hogy az emberek kevés-
bé fogékonyak a kiérlelt politikára, mint a fotók pózaira. 

Volán: országos sztrájk 
Országos sztrájkot tart Vo-
lán-társaságokat képviselő Köz-
úti Közlekedési Szakszervezete 
(KKSZ) január 24-én, ha pénte-
kig nem születik megállapodás 
az idei béremelés mértékéről. 

Inokai Géza elnök elmondta: 
a 24 Volán-társaság munkálta-

tói szövetségével tavaly novem-
ber óta tartó tárgyalások sikerte-
lennek bizonyultak, mivel a 
munkavállalók 12 százalékos 
keresetfejlesztési követelésével 
szemben a munkáltatók ellenja-
vaslata ennek mindössze a felét 
teszi ki. 

A polgármesterek többsége még a tavalyi fizetését kapja 

A település nagyságától függ a bér 
A köztisztviselői alapilletmény 
összege a tavalyihoz képest két-
ezer forinttal emelkedett. En-
nek hatására nő a polgármes-
terek és az alpolgármesterek fi-
zetése is. Megyénk több tele-
pülésén a testületek még nem 
döntöt tek az emelésről, Vásár-
hely és Kövegy első embere vi-
szont már a magasabb összeget 
kapja. 

A polgármesterek, alpolgármes-
terek, valamint az önkormány-
zati képviselők fizetését a köz-
tisztviselői illetményalap kü-
lönféle szorzóival számolják ki. 
Az összeg nagysága függ a tele-
pülés nagyságától is. A tavalyi, 
33 ezer forintos alapilletményt 
az idén 35 ezer forintra emel-
ték. 

Csongrádon még nem dön-
töt tek a fizetések emeléséről, 
mivel a testület még nem tár-
gyalta a költségvetést. Bedő 
Tamás polgármester még a ta-
valyi fizetését, b ru t tó 430 
ezer for intot kap. A főállású 
alpolgármester, Gyovai Gás-
pár fizetése 250 ezer, társadal-
mi munkában dolgozó kollé-
gája, Somogyi Árpád tisztelet-
díja pedig 185 ezer forint. A 
város első embere költségáta-
lányt is kap, mely a minden-
kori i l le tményének ha rminc 
százaléka. 

A hódmezővásárhelyi polgár-
mester, Lázár /ónos bruttó illet-
ménye tavaly 465 ezer 300 fo-
rint volt. Az idei első közgyűlé-

NEHANY MEGYEI TELEPULES VEZETOJENEK BUTTÓ FIZETESE 

Költségátalány nélkül, Ft/hó 

Település Polgármester 2004 2005 

Csongrád Bedö Tamás 430 000 nincs döntés 

Hódmezővásárhely Lázár János 465 300 493 500 

Kövegy Takács Zoltán 148 500 157 000 

Mórahalom Nógrádi Zoltán 432 300 432 300 

Szentes Szirbik Imre 445 500 nincs döntés 

Szeged Botka László 645 000 nincs döntés 

Forrás: DM-gyüjtés 

sen megszavazták az emelést, 
így 493 ezer 500-ra nőtt az ösz-
szeg. Ehhez havi 148 ezer fo-
rintos költségátalány is járul. 
Ehhez jön még a korlátlan tele-
fon- és gépkocsihasználat is. 
Kószó Péter, Csorba Mihály és 
Almási István alpolgármester 
illetménye 490 ezer forint. Ők 
98 ezer forintos költségtérítést 
kapnak. 

Megyénk legkisebb települé-
sén, a 485 fős Kövegyen Takács 
Zoltán polgármester és Fejes Pé-
terné alpolgármester is társadal-
mi munkában látja el a feladatát. 
A település első emberének tisz-
teletdíja tavaly 148 ezer 500 fo-
rint volt, amit az idén 157 ezerre 
emeltek. Az alpolgármesternek 

maradt a tavalyi, 26 ezres tiszte-
letdíja. A kövegyi képviselő-tes-
tület tagjai a járandóságukból 
rendszeresen támogatják a köz-
ségi rendezvényeket és a helyi in-
tézmények eszközbeszerzését. 

Nógrádi Zoltán mórahalmi 
polgármester fizetése tavaly 
bruttó 432 ezer 300 forint volt. 
Ehhez az összeghez még hozzá-
jött húszszázalékos költségáta-
lány is. Csányi László, aki társa-
dalmi munkában látja el az al-
polgármesteri feladatokat, 
2004-ben havi hetvenezerért 
dolgozott. Ő az idén már százez-
ret kap, Nógrádinak viszont nem 
emelkedett a fizetése. 

Egyelőre Szegeden sem válto-
zott a város vezetőinek illetmé-

DM-grafika 

nye. Botka László polgármester 
2005-ben is a tavalyi összeget, 
vagyis bruttó 645 ezer forintot 
kap. Az ő költségátalánya havi 
193 ezer 500 forint. Az alpolgár-
mesterek, Kozma lózsef, Nagy 
Sándor és Szentgyörgyi Pál fize-
tése 580 ezer 500 forint, ami 116 
ezer 100 forintos költségtérítés-
sel egészül ki. Fizetésüket a 2001 
óta változatlan helyi illetmény-
alapból számolják ki. 

Szentesen a büdzsé függvénye 
lesz Szirbik Imre polgármester és 
Szűcs Lajos alpolgármester idei 
járandósága. Egyelőre még a ta-
valyi összeg érvényes, vagyis a 
város első embere havonta brut-
tó 445 ezer 500 forintot kap. 

K.T. 


