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Nem sikk Szegeden buszra, villa-
mosra ülni, a bérletesek és a jegy-
eladások száma is csökkent. Köz-
ben a gazdasági minisztérium 
koncepciója szerint elsődleges 
cél a tömegközlekedés utas-
szám-csökkenésének megállítása. 
Az elöregedett járművek cseréje, a 
követési idők csökkentése azon-
ban rengeteg pénzébe kerülne az 
önkormányzatnak. A város mű-
ködése szempontjából viszont 
fontos, hogy minél kevesebben vá-
lasszák a tömegközlekedés helyett 
az autót. Minden pluszkocsi egy 
kicsivel nagyobb zsúfoltságot, zajt 
jelent. Az állam a helyi közleke-
désnek tavaly óta a központi költ-
ségvetésből támogatást ugyan ad, 
de az összeg nagy részét Budapest 
kapja. 

Szegeden tavaly az önkormány-
zat épp az állami pénzek segítsé-
gével tudta növelni a tömegközle-
kedés bevételét. A bérletrendszer 
átalakítása nyomán több állami 
pénz jutott a rendszerbe, csak-
hogy látványosan csökkent a 
jegyeladás. Az eladott bérletek 
számának változása gyakorlatilag 
nem változtatott a bevételeken. 
Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester elmondta: erre a 
bevételre számítottak. Idén vi-
szont már sajnos követni kellett a 

Magas színvonalon. Egy, a legmodernebb, alacsony padlós autóbuszok közül Fotó: Miskolczi Róbert 

többi várost az emeléssel. Úgy ér-
zi, az emberek elfogadták az új 
bérletrendszert, amellyel megva-
lósult a cél, hogy összességében a 
város lakóinak kevesebbe, az ál-
lamnak többe kerüljön a szegedi 
tömegközlekedés. 

A város százmilliókkal támo-
gatja cégét, a Szegedi Közlekedési 
Társaságot. Az áremelés és az ál-
lami támogatás következtében a 
Tisza Volán helyi üzletága idén 
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A két közlekedési cég bevétele gyakorlatilag nem változott 

2003. 2004. 
januártól októberig januártól októberig változás 

do lgozó bérletek 242 661 225 607 -7,03% 

tanu ló és nyugdí-
jas bérletek 

500 370 510 259 + 1.98% 

jegyek 4 077 797 3 575 346 •12,32% 

Forrás: DM-gyűjtés DM-grafika 

először nullszaldós lehet. Az itt 
is, ott is beszerzett, ígért szebb 
járművek talán visszacsalogat-
nak néhány utast. A tömegközle-
kedés jelentős fejlesztése azon-
ban nem megy állami vagy uniós 
támogatás nélkül. 

- Ha több új, alacsony padlós 
busz közlekedését írnánk elő, az 
árakat is ennek megfelelően kel-
lene emelni, mert drágulna a vá-
ros által megrendelt szolgáltatás 
- válaszolta a minőséggel kap-
csolatos kérdésünkre az alpolgár-
mester. 

Hogy milyen sűrűn, mikor jön 
a busz, azt viszont a közgyűlés 
egy bizottsága határozza meg. A 
rendszeresen zsúfolt járatok sű-
rítését a város rendelhetné meg. 
Nagy Sándor szerint azonban a 
reggeli csúcsidőben szinte lehe-
tetlen elég járművet indítani, 
megvizsgálják azonban a lépcső-
zetes iskolakezdési rendszer 
visszaállítását. 

M. B. I. 

JUTALOM ÉS EMELES 
- A szegediek a városi bérletről 
hozott elhibázott döntésről és az 
áremelésről mondtak véleményt 
azzal , hogy tavaly kétezerre l ke-
vesebben vettek bérletet -
mondta Rákos Tibor, aki utána-
számolt a dolgoknak. A f ideszes 
országgyűlési képviselő közölte: 
a buszbérlet 2 ezer 346 forint 
volt 2003 -ban , ma a városi bér-
let 3 ezer 590 forint. Számítása 
a lapján tavaly a jegyáremelés 
hatására 600 ezerrel kevesebb 
jegyet vásárol tak Szegeden. 
Szerinte az idei év sem ígérke-
zik sikeresebbnek, hiszen 18,2 
száza lékka l növelték a jegy árát . 
- A Tisza Volán és az SZKT 100 
mill iós nagyságrendű nyereség-
re tett szert a múlt évben. A tu-
lajdonosok elégedettségüket je -
lentős ju ta lommal fe jezték ki a 
cég vezetőinek - tette hozzá a 
képviselő. 

A Tiszába ugrott 
és eltűnt egy férfi 
Feltehetőleg öngyilkossági szán-
dékkal ugrott a szegedi Bertalan 
hídról a Tiszába tegnap kora es-
te egy férfi, akinek a holttestét 
másfél órán át hiába keresték a 
tűzoltók és a rendőrök. Az eset-
nek szemtanúja volt egy parton 
horgászó fiatalember. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Háromnegyed öt körül annyit 
láttam, hogy valami a vízbe zu-
hant a Bertalan hídról - mesélte 
az a fiatalember, aki a híd lábá-
nál horgászott, amikor az ön-
gyilkos férfi a mélybe vetette 
magát. A fiatalember - aki kérte 
nevének titokban tartását - el-
mondta, hogy a becsapódást kö-
vetően a világos felsőbe öltözött 
embert felvetette a víz. - Mi-
közben hívtam a rendőröket, 
úgy láttam, hogy a férfi tesz né-
hány melltempót, ám néhány 
másodpercre eltűnt a víz alatt, s 
amikor újra feljött, már nem 
küzdött az életéért. 

A fiatalember fejében megfor-
dult, hogy a férfi után úszik, ki-
menti a folyóból, de gyorsan fel-
mérte a helyzetet: a víz jéghideg, a 
folyó közepén sodródó testet pedig 
csak úgy tudná utolérni, ha a par-
ton a Boszorkány-sziget felé sza-
lad, s lejjebb ugrik be a vízbe. 
Ugyanakkor tudta: nem sok esé-
lye van a túlélésre a vízbe ugrott 
embernek. A testet a Tömörkény 
gimnázium vonaláig követte a 
szemével, aztán a sötétségben már 
nem látta többet. 

- Azért gondolom, hogy öngyil-
kos akart lenni, mert amikor a Ti-
szába zuhant, nem kapálózott, 
nem kért segítséget - mondta a 
szegedi fiatalember, aki az eset 
után egy órával is a vizet bámulta. 

Tegnap este a rendőrök több al-
kalommal átvizsgálták a hely-
színt. A férfi holttestét a rend-
őrök és a tűzoltók másfél órán át 
keresték, azonban nem találták 
meg. A 60 éves szegedi férfi a hí-
don hagyta ruháit, a rendőrség 
így azonosítani tudta. 

A legtöbb belvárosi üzlet kirakata már foglalt 

Ballagási tablóképek, 
változó árakon 

Hamarosan újra teli lesznek a kirakatok tablókkal Fotó: Frank Yvette 

Szegeden a középiskolák végzős 
osztályaiban már októberben 
elkezdik szervezni a tablókép-
pel kapcsolatos dolgokat a di-
ákok. A szegedi fotószalonok 
áraiban nagy a különbség. 

A január és a február a tablóké-
pek szezonja. A ballagásra, érett-
ségire készülő diákok nem kis 
büszkeséggel örökíttetik meg 
magukat az utókor számára. A 
szegedi, belvárosi fotószalonok-
ban különböző árakon dolgoz-
nak. 

A Széchenyi téri Belvárosi Fo-
tószalonban 1500 forintba kerül 
a tablókép készítése. Ezért az 
összegért egy beállításból négy 
darab fényképet készítenek a 
végzős diákról. Az Oskola utcai 
Digitális fényírdában 1200 forin-
tot kérnek el ugyanezért. 

A Klauzál téri Wagner-udvar-
házban dolgozik Lovasi Margit 
fényképészmester. Az üzletben 
megtudtuk, hogy egy beállításból 
négy darab képet készítenek, 
amiből ki lehet választani a leg-
szebbet. A fényképért 850 forin-
tot kérnek. A Bartók tér egy apró, 
eldugott üzletében hosszú évek 
óta dolgozik a Szarvas házaspár. 
Megtudtuk tőlük, hogy ők négy 
darab fekete-fehér fényképért 
750 forintot, a színesért 850 fo-

rintot kérnek. A Tisza Lajos kör-
úti Konica Foto Expressz üzlet-
ben négy beállításból készül kép 
a végzős diákról. Kettő darab 
fényképért itt 800 forintot kér-
nek. 

Nem ritka a különleges óhaj: a 
színes fényképektől, a barnított 
változatig, a digitális technikával 
készült fotóktól a nagyobb mére-
tű fényképekig sok mindent kér-
nek még a végzős tanulók. 

A fényképekre a várakozási idő 
általában minden üzletben 
ugyanannyi: 1-3 hét alatt készül-
nek el a kért tablóképek. Sok sze-
gedi fotószalonba már november 
körül megérkeztek az első meg-
rendelések, de általában január 
végére minden ballagó osztály el-
dönti, hol csináltatja a tablót. 

A szegedi iskolák többsége a 
Kárász utcán, a passzázson vagy 
a belvárosi üzletek kirakatában 
szeretné viszontlátni tablóját. 
Szerencse kérdése, hová sikerül 
kirakatni a képeket. A Kárász ut-
cai üzletek többségében vagy 
nem lehet, vagy nincs elég hely 
kitenni a tablót. 

Érdeklődésünkre több üzlet a 
műemlékvédelemre hivatkozott, 
s volt, ahol az ott dolgozó szülő, 
rokon már jó előre lefoglalta a ki-
rakatot. 

SZ. E. 

A tömegközlekedés fejlesztése csak állami vagy uniós támogatással megy 

Egyre fogynak a bérletesek 
Jelentősen csökkent tavaly az 
eladott helyi közlekedési jegyek 
száma Szegeden. Fogynak a tö-
megközlekedő dolgozók is. En-
nek ellenére a Volán és az SZKT 
bevételei nem csökkentek, sőt 
az állami árkiegészítés miatt 
növekedtek is tavaly. 

HÍREK 
BEFÚTTA AZ UTAT A HÓ... 
A Dankó Pista Oktatási 
Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesület Befútta az utat a hó... 
címmel magyarnóta-estet rendez 
vasárnap 16 órától a Szegedi 
Ifjúsági Házban. Fellépnek: 
Bokor János, Demeter Ágnes, 
Haraszti Zsuzsa, Kurina Terhes 
Irén, Lévai László, Miskei Rózsa, 
Németh József és Ürmös Ilona. 
Műsorvezető ifj. Rácz László, 
kísér: a Szegedi Cigányzenekar. 

KÉZMŰVES JÁTSZÓNAP 
Óvodásokat és nagyobb 
gyerekeket is várnak a mai 
kézműves játszónapra a szegedi 
Dugonics András Piarista 
Gimnáziumba. A kicsik 
agyagozhatnak, az idősebbek a 
szövés és fonás alapjait 
tanulhatják meg. A télűző 
busójárás ugyan még odébb van, 
de az érdeklődök már most 
elkészíthetik a félig emberre, 
félig állatra emlékeztető 
maszkokat. A játszónap 10-13 
óráig tart. Belépődíj nincs, az 
alkotásokat pedig mindenki 
hazaviheti. 

NÉVADÓJUKRA EMLÉKEZNEK 
AMADÁCHBAN 
A szegedi Madách Imre 
Általános Iskola névadójára 
emlékezik. Hétfőn reggel 8 
órakor megkoszorúzzák a 
Madách-domborművet. 
Délután 2 órakor kezdődik az 
Irodalmi Kávéház, amelyen a 
diákok saját műveiket olvassák 
fel. Ezen a napon rendeznek 
még angol szépkiejtési, 
valamint vers- és mesemondó 
versenyt. 

Médiakuratóriumot szeretne Szegeden a Fidesz-MPSZ . 

Városatyák és újságírók reggelije 
A Fidesz-MPSZ szegedi közgyűlési frakciója munka reggel in lát-
ta vendégül tegnap a helyi média képviselőit. Dobó László az ön-
kormányzat által működte te t t médiumok felügyeletére te t t ja-
vaslatot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Városi Televízó Szeged és a 
Szegedi Tükör című újság mun-
káját, működését követné figye-
lemmel az a testület, amelynek 

felállítását tegnap javasolta Do-
bó László. A fideszes képviselő 
szerint szükség lenne egy olyan 
médiakuratóriumra, amely a vá-
rosi támogatással működő médi-
umokat „felügyeli". Dobó mind-

ezt konszenzusos alapon képzel-
né el. A testület feladata lenne 
többek között az is, hogy a min-
denkori ellenzék megfelelő jelen-
létét vizsgálja az említett, köz-
pénzekből fenntartott médiu-
mokban - hangzott el. Minderről 
akkor esett szó, amikor tegnap 
reggel a helyi sajtó képviselőit 
látták vendégül reggelire a Fi-
desz-MPSZ frakció tagjai. 

Késik a polgármesteri hivatal szürke épületének felújítása 

Költözött a főépítész 
Több hónapot késik a szegedi polgármesteri hi-
vatal szürke épületének felújítása. A beázás miat t 
pedig a főépítész hivatala az úgynevezett ola-
josházba költözött a Tisza Lajos körútra. 

A mostani becslések szerint előreláthatólag márci-
usra újítják fel a szegedi polgármesteri hivatal szür-
ke épületét, amit eredetileg 2004. december 31-ig 
kellett volna átadnia a kivitelezőnek. Borgói Alán, 
az önkormányzat beruházási referense lapunknak 
elmondta: folynak a tárgyalások a kivitelezővel, a 
Baucont Rt.-vei, hiszen a csúszás okai részben elő-
re nem láthatóak voltak. 

Ugyanakkor az is látszik - mondta Borgói - , hogy 
nem fejezték be időre a homlokzat, illetve a pince re-
konstrukcióját. Többször beázott az épület a tető 
megbontása miatt. A kivitelezőnek a tervezettnél 
jobban meg kellett bontania a tetőt. A beázás elleni 
védelem viszont nem volt elég, az épületbe befolyt a 
víz, a falak átáztak, a vakolatot le kellett verni. A fő-
építész irodája a munkálatok alatt az úgynevezett 
olajosházban működik a Tisza Lajos körúton. A hely-
reállítás és a költözés költsége természetesen a kivi-
telezőt terheli - tette hozzá a beruházási referens. 

A beázás után igyekeznek gyorsan helyreállítani 
a szürke é p ü l e t e t Fotó: Gyenes Kálmán 


