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Egyenlők és egyenlőbbek az Oroszlán utca környékén 

Szinte senki nem 
tartja be a KRESZ-t 
Szegeden, az Oroszlán utcában 
és környékén a helyzet már tra-
gikomikusnak mondható: jó-
szerivel senki nem tartja be a 
KRESZ-t. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csütörtök dél. Két egyenruhás 
rendőrjárőr sétál az Oroszlán 
utcában az Oskola utca felől a 
Klauzál tér felé. Elhaladnak egy 
ott parkoló személygépkocsi és 
egy mikrobusz mellett, de nem 
törődnek azzal, hogy a két jár-
mű a megállni tilos tábla elle-
nére, ráadásul behajtási enge-
dély nélkül várakozik. Szem-
mel láthatóan azon sem lepőd-
nek meg, hogy egy pillanatra 
megállásra kényszeríti őket egy, 
az egyirányú Nádor utcából, a 
forgalommal szemben kihajtó 
Toyota Corolla. És azzal sem 
foglalkoznak, hogy a Nádor ut-
cában tucatnyi személygépko-
csi várakozik, s csak egyetlen-
egynek van behajtási engedé-
lye, az is a forgalommal szem-
ben áll. 

Alig tűnik el a két rendőr, két 
közterület-felügyelő bukkan fel. 
Reakciójuk mindenben meg-
egyezik a rendőrökével: ők sem 
törődnek a Deák Ferenc, az 
Oroszlán és a Nádor utcába en-
gedély nélkül behajtó, tiltott he-
lyen várakozó járművekkel. 

A környékbeli üzletek tulajdo-
nosai azt mondják, hiába szerel-
tek fel az Oroszlán utcában - a 
Deák Ferenc utca és a Bajza utca 
sarkán - oszlopokat, amelyek 
közül az egyik csak az engedély-
lyel rendelkezőknek „süllyed" el 
és teszi szabaddá az utat, semmi 
nem változott. A járművezetők 
többsége minden további nélkül 
behajt, gyakran az egyirányú for-
galommal szemben, a rendőrök 
és a közterület-felügyelők pedig 
van, akit megbüntetnek, van, 
akit nem. 

Péntek dél. Most egy rendőrau-
tó áll az Oroszlán utcában, az 
utazási iroda előtt, két parkoló 

személygépkocsi mögött. Mint-
egy tízperces várakozás után fel-
bukkan egy rendőr, bepattan az 
autóba, beindítja a motort, kike-
rüli a két szabálytalanul várako-
zó autót, a Nádor utcánál meg-
fordul és elhajt. 

- Megvan a véleményem az 
egészről, láthatóan vannak 
egyenlők és egyenlőbbek, de még 
nem akarom a nyilvánosságot 
keresni. Járom a saját utam, ha 
semmi nem változik, altkor om-
budsmanhoz fordulok - mondja 
egy Deák Ferenc utcai üzlet veze-
tője. 

A sarki Rózsavölgyi díszállat-
kereskedés tulajdonosa, Rózsa-
völgyi György nem tartja magá-
ban a véleményét. Azt elismeri, 
a körzet önkormányzati képvi-
selőjét a jó szándék vezethette, 
amikor „kijárta", hogy oszlo-
pokkal akadályozzák meg és en-
gedélyhez kössék a behajtást és 
a várakozást. Bár szerinte elég 
lenne az Oskola utca felől, az 
Oroszlán utca elejére kitenni 
egy táblát, ami csak az enge-
déllyel rendelkezőknek tenné 
lehetővé a behajtást, a várako-
zást pedig meg kellene tiltani a 
díszburkolaton. 

- Azok kaptak behajtási enge-
délyt, akiknek arra semmi szük-
ségük nincs, ugyanis megállhat-
nának a környékbeli parkolók-
ban, nem kellene az irodájuk 
mellett. Az itteni boltok tulajdo-
nosainak többsége - velük ellen-
tétben - még áruszállításkor sem 
hajthat be, a nehéz zsákokat, do-
bozokat mindenki kézben cipeli 
- mondja a díszállat kereskedő. -
Amíg az egyértelmű KRESZ-táb-
lák ellenére nem lesz következe-
tes fellépés az engedély nélkül 
behajtó, ráadásul tilosban vára-
kozó járművek vezetői ellen, ad-
dig semmi nem fog megváltozni. 
Arról is körültekintőbben kelle-
ne dönteni, hogy kik kapjanak 
áruszállításra behajtási enge-
délyt, nem szabadna üzletek és 
üzletek között szelektálni - teszi 
hozzá Rózsavölgyi György. 

A lakók nem akarnak zajvédő fal árnyékában élni 

Ha kell, torlaszokat 
is emelnek 
„Tiltakozzunk a Bertalan híd 
lábánál épülő út ellen!" - olvas-
ható azon a szórólapon, ame-
lyet a szegedi Római körúti la-
kásokba dobott be „Egy lakó" 
aláírással egy ismeretlen. A híd 
lábánál élők, ha kell, torlaszo-
kat is emelnek a munkagépek 
előtt, hogy megakadályozzák a 
beruházást. Pászti Ágnes ön-
kormányzati képviselő lakossá-
gi fórumot hív össze az ügyben. 

Az önkormányzat eladja a más-
fél éve üresen álló Árboc utcai al-
kotóházat, amelynek a sarki ré-
szét már bontják az útszélesítés 
miatt. Június elején beszámol-
tunk a lapunkban arról, hogy a 
hosszú távú városrendezési ter-
vek szerint az Árboc utca kiszéle-
sítésével és továbbépítésével 
kapcsolatot létesítenek majd a 
négysávos Felső Tisza-part és a 
Római körút-Szilléri sugárúti 
csomópont között. Az új út köz-
vetlenül a hídfeljáróhoz simulva 
vezetne, majd az Árboc utcán 
futna. Felvetődött: a beruházás 
megvalósítása azért sem egysze-
rű, mert a Római körúti lakóhá-
zak elé zajvédő falat kellene épí-
teni. Az új úttal tehermentesíte-
nének olyan szűk, kis utcákat, 
mint a Háló és a Hajós. Jelenleg 
ezeken az utcákon keresztül van 
kapcsolat a Bertalan híd és a Fel-
ső Tisza-part között. 

- Az útépítés több száz felsővá-
rosit érint. Tiltakozunk az ellen, 
hogy a Bertalan híd lábánál új 
utat tárjanak fel - mondta a Ró-
mai körúton lakó Tóth Tihamér. 

A férfi szerint nem csupán az itt 
élők komfortérzete, de lakásaik 
ára is csökkenne a nagy zajvédő 
fal árnyékában. Tóth Tihamér 
úgy hallotta egy ismerősétől, 
hogy már jártak kinn a területen 
szakemberek, akik mindenféle 
méréseket végeztek. Sokan va-
gyunk olyanok - hangsúlyozta - , 
akik ellenezzük az építkezést, s 
ha kell, torlaszokat is emelünk 
gépkocsikból és kövekből a mun-
kagépek előtt, hogy megakadá-
lyozzuk a beruházást. 

- Két-három héten belül lakos-
sági fórumot tartok az ügyben, 
amelyen jelen lesznek a szakér-
tők, a fejlesztési irodavezető és a 
tervezők is - mondta érdeklődé-
sünkre a terület önkormányzati 
képviselője. Pászti Ágnes hangsú-
lyozta: csak olyan döntés szület-
het, amivel az ott élők nagy több-
sége egyetért. - Én a tárgyalások 
híve vagyok, a lakosság megkér-
dezése nélkül nem kezdődhet 
semmilyen beruházás a híd lábá-
nál - magyarázta a képviselő. Ki-
jelentette: a zöldterületet -
amelynek fejlesztésére több mil-
lió forintot költött a képviselői 
alapjából - nem engedi csökken-
teni. A képviselő elmondta, hogy 
a mérések szerint a zajszint ép-
pen a határon van a Bertalan híd 
lábánál. Szerinte az új út csak fo-
kozná a zajt. Hogy akkor mi lesz 
a megoldás? Hogyan tehermen-
tesítik a kis utcákat? Hogyan kö-
tik össze a csomópontot a Felső 
Tisza-parttal? Ezt találják majd 
ki a szakemberekkel és lakókkal. 

sz. c. sz. 

A Laposon működő büfé üzemeltetője meg-
unta a strandoltatást. Őt semmi sem kö-
telezi arra, hogy Szeged város szabad 
strandját üzemeltesse. Az önkormányzat 
viszont nem akar újabb terhet venni a 
nyakába, és legszívesebben a vállalkozóra 
bízná az egészet. Szezon közepe van, és a 
Laposon működő borozó még nem kapta 
meg az engedélyt. 

- Zsarol az önkormányzat. A huzavonával el-
lehetetleníti a borozóm működését - méltat-
lankodott Fórizs Elek, a szegedi Lapos üze-
meltetője. Cégük tavaly már lemondott a 
közstrand üzemeltetéséről, előtte azonban öt 
éven át működtették a szegedi Tisza-part 
Belvárosi híd lábánál a fürdőhelyet, borozó-
val együtt. A szabad strand működtetése már 
három éve is kétmillió forintot emésztett fel, 
belépőt viszont nem szedhettek. A szakható-
sági előírások közben egyre szigorodtak, így a 
Juralep Bt. tavaly és idén csak a borozó üze-
meltetésére kért működési engedélyt az ön-
kormányzattól. 

A Tisza partja állami tulajdon, kezelője a 
vízügy. A Juraleppel még 1998-ban kötöttek 
bérleti szerződést, amely 2008-ban jár le. A 
terület bérleti díja néhány százezer forint. A 

cég nem vállalt kötelezettséget arra, hogy a 
szabad strandot üzemelteti, sőt a megállapo-
dásban az szerepel, köteles tűrni, hogy ott az 
működhet. 

- Az állam, azaz illetékes szerve, a vízügy 
strandot nem üzemeltethet, és eszköze sincs 
arra, hogy egy céget erre kényszerítsen -
hangsúlyozta Dobi László, az Alsó-Tisza Vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság igazgatója. Az önkormányzatnál viszont 
Úgy tartják, á köz érdekében az áll, hogy a La-
poson szabad strand üzemeljen. Am erre a 
város nem kíván költeni, hiszen akkor az ott 
működő magánvállalkozó hasznát növelné. 
Az önkormányzat nem adott ki működési 
engedélyt a büfére, mondván: fürdőre merült 
fel igény, ezért üzemeltető hiányában nem 
indokolt más engedélyek kiadása sem. 

- Kezdeményeztük a strand közös működ-
tetését, de az önkormányzat válaszra sem 
méltatott - állítja Fórizs. - Azóta megy a hu-
zavona. Törvényesen április közepéig, vagy 
hosszabbítással május 15-éig kellett volna 
felosztani a strandszakaszt - magyarázta. -
Minden szakhatósági engedélyt beszereztem, 
mégis újra elutasítottak. Egyszer a határidő 
túllépése miatt, majd a „vendéglátóhelyiség-
ből távozó vendégek testi épségének és egész-

ségének védelme érdekében" utasítottak el. 
Húzzák az időt, ezzel kényszerítenek, hogy a 
strandot is vállaljam, pedig megegyezhettünk 
volna a közös megoldásról. Ráadásul azóta 
utánanéztem: idén kérelem híján nem ké-
szült felmérés a tiszai strandok vízminőségé-
ről. Egyébként tavaly sem a Foka, sem a Sárga 
területén nem volt megfelelő a víz. Szóval, ha 
kérnék, sem kapnék engedélyt a strandra. 

A város vezetése nem ismerte el, hogy hát-
ráltatnák a büfé megnyitását. Solymos László 
alpolgármester szerint a borozó és a strand 
ügye két külön eljárást igényel, nincs össze-
kötve, külön kezelik. Az idény Fórizséknál 
azonban augusztus 20-áig tart, most a vállal-
kozáshoz való jogukban érzik sértve magu-
kat. Anyagi veszteségük óráról órára gyarap-
szik. Fórizs azt mondja, ombudsmanhoz for-
dul és pert indít a hivatal ellen. 

D . T . - M . B. I. 

SZABÁLYOK 

A folyóparti szabad strand működtetéséhez két 
vízőr, motorcsónak, béjasor és kéthetente víz-
minta szükséges. A parton zuhanyzót és vécét 
kell fenntartani, a part homokfalát pedig bizton-
ságos rézsűvel kell alátámasztani. 

A város szabad strandot is akar; az üzemeltető csak büfét nyitna 

Se büfé, se strand a Laposon 

Fórizs Elek: Minden perc veszteség, ha nem nyithatom ki a büfét Fotó: Miskolczi Róbert 

Mire büszke a szegedi ember? 
fogad Szeged. Az egyetem első embere úgy ér-
zi, hogy őt befogadta a város. - Szeged közéle-
tébe bekerülni rangot jelent. Én ennek a vá-
rosnak köszönhetem a szakmai karrieremet 
- hangsúlyozta a karcagi származású rektor. 
Hozzátette: szerinte Európában nincs még 
egy ilyen gyönyörű fekvésű folyóparti város, 
mint Szeged. Szabó Gábor az egyetemre, az 
itt alkotó tudósokra és a tehetségeses hallga-
tókra a legbüszkébb. Imádja és büszke a Ti-
szára is, amelybenfiatalként rengeteget für-
dött. 

- Hogy mire vagyok a legbüszkébb Szege-
den? Röviden-tömören: az egész városra, hi-
szen ez az otthonom - nyilatkozta Lukács Já-
nos. A megyei rendőrfőkapitány rendkívül 
büszke a város középiskoláira és az egyetem-
re, valamint a szabadtéri játékokra és a kézi-
labdacsapatra. Utóbbival kapcsolatosan 
megjegyezte: nagyon bízik abban, hogy jövő-
re megnyeri a bajnokságot a csapat. 

- Tudja, én az unokáimmal egész nyáron a 
strandra járok, és büszke vagyok arra, hogy 
Szeged igazi fürdőváros, amelynek ráadásul 
gyönyörű a folyója - mondta Tóth Pálné. A 
szegedi nyugdíjas elmondta, azért szereti 
Szegedet, mert tiszta és csendes város, ahol 
nyugodtan és szép környezetben lehet élni. -
Nagyokat lehet sétálni a felújított belváros-
ban. Büszke vagyok a korzóra és a szabadtéri-
re is - hangsúlyozta Tóth Pálné. Baracsi Imre 
a város nagy, virágos, rendezett tereire és a 
belvárosra a legbüszkébb. - Él a város! Min-
den sejtemben érzem az olaszos lüktetést és 
a mediterrán pezsgést. Büszke vagyok, hogy 
ebben a városban élhetek - hangsúlyozta a 
fiatal férfi. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

A Tiszára, a belvárosra, az egyetemre és a 
szabadtéri játékokra a legbüszkébbek Sze-
geden a városlakók - derült ki röpke köz-
vélemény-kutatásunkból. Az ismert köz-
életi személyek mellett az utca emberét is 
megkérdeztük a Szegedhez fűződő viszo-
nyáról. 

- Tőlem már többször megkérdezték - ami-
kor a fővárosba hívtak játszani és Pesten 
ajánlottak szerződést, de én mindig nemet 
mondtam - , hogy miért szeretek a Tisza 
partján élni. A válasz rendkívül egyszerű: 
Szeged egy élhető város - mondta érdeklő-
désünkre Király Levente. A budapesti szü-

letésű Kossuth-díjas színművész hangsú-
lyozta: arra a legbüszkébb, hogy befogadta 
őt a város. És ez nem szólam! - tette hozzá. 
Megjegyezte, úgy érzi, hogy nem csupán 
szeretik őt az emberek, de ó is nagyon sze-
reti a szegedieket. így sohasem jutott eszé-
be, hogy elszerződjön a megyeszékhelyről. 
- Büszke vagyok a Tiszára, ahol fiatalabb 
koromban nagyon sokat motorcsónakáz-
tam a barátaimmal, akikkel természetesen 
az úszóházakat is gyakran meglátogattuk. 
De nagyon büszke vagyok a színházra is, 
ahol játszom - mondta Király Levente. 

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem 
rektora szerint is óriási dolog, ha valakit be-

Tóth Pálné unokáival együtt imádja a vizet Fotó: Gyenes Kálmán 


