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Negyvenen várták a nyitást 

Új posta a felsővárosi 
Csaba utcában 
A szegedi Felsővároson tegnap 
megnyitotta kapuit az ú j posta. 
A Csaba utca 34. alatti léte-
sítmény mintegy harmincezer 
embert szolgál ki a környéken. 
Itt működik a megye első postai 
ügyfélhívó rendszere. A Csaba 
utcai hivatal hétköznapokon 
10-18 óráig tart nyitva. 

Annyira várták már a felsőváro-
siak a szegedi Csaba utcai posta 
nyitását, hogy napokkal a meg-
hirdetett időpont előtt többen 
rendszeresen odasétáltak az űj 
épülethez, s az ablaküveghez ha-
jolva figyelték, hogyan rendez-
kednek odabent. A környékbeli-
ek évekkel a József Attila sugár-
úti posta bezárása után is fölrót-
ták, hogy lakóövezetükben nincs 
felvevőhivatal, s ügyeik intézésé-
re a messzi Olajbányász térre 
vagy a nagypostára kell elmenni-
ük. 

Hétfőn délelőtt tíz órakor leg-
alább negyvenen várták a Tabán 
iskola oldalánál álló, díszburko-
lattal körülvett posta nyitását. A 
sorszámosztó ügyfélhívó gépnél 
eleinte megtorpannak még az 
ügyfelek, de hamar megbarát-
koznak a bankokból más isme-
rős masinával, amely tízféle in-
téznivalóhoz kínál kódszámot. 
Tóth Mária postavezetőtől meg-
tudtuk: aki levelet és csekket sze-
retne föladni, annak is egy kódot 
kell beütnie. Várakozási idö szin-
te nincs: minden ablaknál min-
dent intéznek - kivétel a csomag, 

mert azt csak egy helyen veszik 
át. Az új posta építésének rangját 
emeli, hogy Szegeden a Takarék-
tár utcai tanposta óta nem nyílt 
új felvevőhely. 

Csúri Ferenc feleségével lépett 
ki a fotocellás üvegajtón, s mint 
mondták, sokakkal együtt ők is 
nagyon hiányolták már a kör-
nyékről a postát. A közeli Hajós 
utcában laknak, s mostantól 
csak itt adják majd föl a csekket, 
levelet. 

A Csaba utca 34. alatt dolgozó 
postások pénteken még a Kos-
suth Lajos sugárúti rókusi kis-
postán köszöntek el az utolsó na-
pon betérőktől - a régi helyiséget 
végleg bezárták - , hétfőn pedig 
már a felsővárosi új felvevőhe-
lyen örülhettek az ügyféltér mel-
lett a jókora konyhával és zuha-
nyozóval fölszerelt, légkondicio-
nált és padlófűtéses kiszolgáló-
traktusnak. 

A Csaba utcai létesítményt hi-
vatalosan Szeged 6-Tanpostának 
hívják, mert - a Takaréktár utcai 
intézményhez hasonlóan - fo-
gadja majd a gyakorlatra érkező, 
ötödéves postaforgalmi szakkö-
zépiskolásokat. A hétköznapo-
kon 10-18 óráig nyitva tartó pos-
tán a hagyományos szolgáltatá-
sok mellett külföldre is adha-
tunk föl pénzt. 

A hétfői nyitással az ügyfelek 
előtt nyílt meg a felsővárosi pos-
ta, amelynek hivatalos átadási 
ünnepségét január 25-én tartják. 

NYILAS PÉTER 

Az ügyfélhívó gép haszná la t ában Tó th Mária postavezető se-
gít a be té rőknek , Fotó: Miskolczi Róbert 

Mégsem pályáztatja az önkormányzat a helyi buszközlekedést 

Tisza Volán: plusz két év 
Folytatás az 1. oldalról 

Nem maradt elég idő, nem tud-
ták biztosítani, hogy januártól 
kezdjenek a nyertes szolgáltatók. 
A Volán viszont nem köthetett 
fél évre szerződést, ezt nem 
hagyta jóvá az állami tulajdonos 
- tette hozzá. 

Az önkormányzat nagyon ke-
mény feltételekkel pályáztatott. 
Alacsonypadlós jármű közleke-
dését írták elő minden vonalon, 
a jelenleginél jobb utastájékozta-
tást kértek. Szankcionálták vol-
na a késő, siető, koszos buszo-
kat. A Tisza Volán több száz írá-
sos kérdést tett föl a pályázattal 
kapcsolatban a városnak. 

Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester szerint mivel a 
Volán nem akart fél évre szerződ-
ni, az alku során kérdés volt, 
hogy „konfliktusos vagy komp-
romisszumos irányba" menje-
nek. Végül a megegyezés felé lép-
tek. A minőségi elvárásokból en-
gedniük kellett. A város támo-
gatja a Volánt, igaz „csak" az ál-
lami normatíva átengedésével. 

A Tisza Volán 1998 óta most 
először esélyes arra, hogy veszte-
ség nélkül üzemeltesse a helyi 
buszokat. Szeri István vezérigaz-
gató elmondta: Szeged helyi köz-
lekedése miatt a cég tavaly 380 
millió forint üzemi veszteséget 
könyvelhetett el. Ezt csökkentet-

A Tisza Volán korszerű, alacsony padlójú buszokat vásárolt Fotó: Miskolczi Róbert 

te az önkormányzat által átenge-
dett állami támogatás 210 milli-
óra. Végeredményben a távolsági 
és a helyközi forgalom hasznából 
finanszírozta az állami tulajdo-
nú cég a város tömegközlekedé-
sét. Idén az önkormányzat a köz-
ponti költségvetésből a tömeg-
közlekedésre adott állami támo-
gatásból 172 millió forintot is-

mét átenged a Volánnak. Az ár-
emelés nyomán a Volán plusz 
170-180 millió forintra számít, 
és még a kedvezményes bérletek 
után árkiegészítést is kap. Dur-
ván fele-fele arányban finanszí-
rozza az állam és az utazóközön-
ség a város buszközlekedését, a 
város csak az SZKT-t támogatja. 

Szeri István szerint a Volán 

Szeptembertől spanyol tagozat 
indul a Tömörkényben 
Szeptembertől spanyol-magyar két tannyelvű ta-
gozatot indít a szegedi Tömörkény István gim-
názium. A diákok az első évben heti t izenkilenc 
órában tanulják a nyelvet. 

A 2005/2006-os tanévben spanyol-magyar két 
tannyelvű tagozat indul a szegedi Tömörkény 
István gimnáziumban. Kühn János igazgató el-
mondta: a képzés terve 2004 tavaszán született. 
A spanyol nagykövetség kérte, hogy - amennyi-
ben lehetséges - az ország nagyobb városaihoz 
hasonlóan, Szegeden is szervezzék meg a két tan-
nyelvű oktatást. Ezt a Tömörkény gimnázium 
vállalta. A tagozatra fölvett 16-18 diák öt éven át 
tanulja magas szinten a spanyolt. Az első évben 
kiemelten magas, heti 19 órában hallgatják a ta-
nulók a nyelvet, amelyet év végére nyelvvizsga 
szinten beszélnek majd. A második évtől - amely 

a hagyományos képzés 9. évfolyamának felel meg 
- már spanyolul oktatják a történelmet, biológiát 
és földrajzot is. A képzést 750 ezer forintos tan-
könyvadománnyal segíti a nagykövetség, amely 
idegen nyelvi lektor küldésével is hozzájárul az 
oktatás megindításához. A diákok ösztöndíjra, 
egy-két hónapos spanyolországi nyelvgyakorlásra 
és nyári táborozásra is pályázhatnak. A tanterv 
kidolgozásában a spanyol két tannyelvű oktatás-
ban már komoly tapasztalatokkal rendelkező bu-
dapesti Károlyi Mihály gimnázium és a debreceni 
Fazekas Mihály gimnázium segített. A felvételin 
- mivel a jelentkezők nagy többségének még 
nincs nyelvi előképzettsége - az általános iskolai 
eredményt veszik figyelembe. A gyerekek egy ké-
pességfölmérő teszt kitöltése u tán elbeszélgeté-
sen is részt vesznek majd. 

NY. P. 

Kaotikus állapotok az újszegedi sportcsarnok parkolójában 

Már a zöldterületet is elfoglalják 
Egyre nagyobb a káosz az újszegedi sportcsarnok mögötti par-
kolóban, ahol nem csupán azok hagyják kocsijukat, akik a lé-
tesítménybe érkeznek, hanem a gyermekkórházba igyekvők is. 
Sokan már a Temesvári körút melletti zöldterületet is igénybe 
veszik, ahonnan legtöbbször a járdán keresztül, szabálytalanul 
haj tanak ki a főútra. 

Mivel a csarnokban nőtt a szol-
gáltatások száma, így már kora 
délelőtt nem lehet helyet találni a 
közel harminc férőhelyes parko-
lóban. A leleményesebbek azon-
ban egyre többször állítják le ko-
csijukat a Temesvári körút és a 
sportcsarnok közötti zöldterüle-
ten, ami a jelenlegi rendelet sze-
rint nem szabálytalan, mivel 
2004 elején az önkormányzat 
úgynevezett zöldrendeletét -
melynek egy szakasza a parkolás-
sal foglalkozott - a Csongrád Me-
gyei Közigazgatási Hivatal alkot-
mányellenesnek minősítette. 
Ezért az önkormányzat hatályon 
kívül helyezte a rendeletet. Azon-
ban mégsem lehetnek nyugodtak 
azok, akik a zöldterületen parkol-
nak, ugyanis rendszeresen előfor-
dul, hogy onnan csak hosszas vá-
rakozás után lehet kijutni, mivel 
elállják az útjukat. Persze a bát-
rabbak a rizikósabb - esetlegesen 
pénzesebb - megoldást választ-
ják: kihajtanak a járdán keresztül 
a Temesvári körútra, aminek asz-

faltszintje legalább harminc cen-
timéterrel lentebb van, mint a 
zöldterület, és a kocsi alja ezt a le-
ugratást megsínyli. 

A káosz éppen harminc éve 
tart, hiszen ennyi idős az újsze-
gedi sportcsarnok. Ezért nagyon 
időszerű lenne a rendezés, amire 
már a tervek elkészültek. Szovics 
Zoltán, a városi sportigazgatóság 
általános igazgatóhelyettese el-
mondta, hogy négy ütemben va-
lósulna meg a fejlesztés. Az első 
részre már közgyűlési határozat 
is született: a kisstadionban épü-
lő teke- és bowlingcentrummal 
együtt parkolót is kialakítanak. 
A második és harmadik ütem-
ben a sportcsarnok környékét 
rendeznék. Ez annyit jelent, 
hogy a gyermekkórház és a sport-
létesítmény tartópillérei között 
tizenhat autót lehet majd elhe-
lyezni, de ezt a nagy parkolótól 
kerítés választaná el. Ide a spor-
tolók járművei és a televíziós 
közvetítésekhez szükséges gépek 
állhatnának be. Míg a Temesvári 

körút és a sportcsarnok közötti 
területen körülbelül nyolcvan 
autó férne el kényelmesen az 
aszfaltos vagy modern térburko-
latos felületen. 

Az igazgatóhelyettes szerint a 
majdani, közel száz gépjármű be-
fogadására alkalmas parkoló a 

hétköznapi gondokat megoldaná, 
azonban a Pick Szeged kézilab-
da-mérkőzéseire ennél jóval töb-
ben érkeznek autóval. Ezért az 
igazgatóság szakemberei azon 
gondolkodnak, hogyan lehetne 
parkolóvá alakítani a kisstadion 
egy részét a Temesvári körút mel-

lett. A napirenden azonban egy-
előre csak a második és harmadik 
ütem szerepel. A terv megvalósí-
tásáról a közgyűlés remélhetőleg 
hamarosan dönt. Számítások 
szerint a beruházás több mint 50 
millió forintba kerül. 

CS. G. L. 

Parkolási káosz az újszegedi sportcsarnoknál . Fotó.' Frank Yvette 

számára már az is eredmény, 
hogy két évig az ő társaságuk 
közlekedteti a helyi buszokat 
Szegeden, talán nullszaldósan, 
így föl tudnak készülni a 
2006-os pályázatra. A kiírás 
ugyanis eredetileg nagyon rövid 
határidőt szabott a felkészülés-
re. 

M. B. I. 

HÍREK 
AZ EGYETEM 
ÉS A TURIZMUS 
Az egyetem és a 
konferenciaturizmus új 
perspektíváiról rendez 
összejövetelt az idegenforgalmi 
klub holnap délután 4 órától a 
Szegedi Tudományegyetem 
Tanulmányi és Információs 
Központjában. Az Ady téri 
épületkomplexum a 
turizmusiparban tevékenykedők 
számára is számos 
új lehetőséget kínál, ennek 
kapcsán az érdeklődők 
személyesen is 
megismerkedhetnek a TIK által 
kínált szolgáltatásokkal. A 
turisztikai vállalkozók sétát 
tehetnek az épület közösségi 
tereiben, ismertetőt 
hallgathatnak meg a turisztikai 
szolgáltatásokról. 

PATAKI ÉS BERKECZ 
TÁRLATA 
A szegedi Kőrösy József 
Közgazdasági és 
Külkereskedelmi 
Szakközépiskolában ma délelőtt 
fél 11 -kor Pacsika Emília 
textilművész nyitja meg Pataki 
Ferenc festőművész Idők - terek 
című kiállítását. A magyar 
kultúra napja 
rendezvénysorozatához 
kapcsolódó tárlat február 1 -jéig 
naponta 8-tól 16 óráig 
tekinthető meg. A Pro Musica 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
hangversenytermében Papp 
György képzőművész, főiskolai 
tanár nyitja meg ma este 6 
órakor Berkecz Éva festő, 
grafikus kiállítását. A tárlat 
február 1 l-ig, hétköznap 9-től 
16 óráig látható. 

ÖKUMENIKUS KÖNYVES 
AKCIÓ 
A dél-kelet ázsiai szökőár 
helyszínére elsők között érkező 
Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet és a szegedi 
Szent Gellért ökumenikus 
könyvesbolt (Somogyi u. 11.) 
tegnaptól engedeményes és 
egyben a túlélők 
megsegítését is szolgáló közös 
akciót indított. Január 17. és 29. 
között minden kötetre 10 
százalék kedvezményt adnak, 
ugyanakkor a bevétel 10 
százalékát a szökőár túlélőinek 
megsegítésére ajánlja fel a 
könyvesbolt. 


