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A tüntetéssorozat pillanatai, és ami helyette jön 

Első élő szegedi 
csőcselékkiállítás 
Majdnem két hónappal ezelőtt 
kezdődött a szegedi tüntetésso-
rozat. A demonstrálók mától más 
módszerrel próbálkoznak. A cél 
ugyanaz: a kormány leváltása. 

A szegedi kormányellenes de-
monstráció még mindig tart, de 
az esti programon napról napra 
kevesebben vesznek részt. A las-
san befejeződni látszó tüntetés-
sorozat emlékezetesebb pillana-
taiból válogattunk. 

A tüntetés az első napokban 
este 10 körül az MSZP-székház 
előtt ért véget. Szeptember 27-én 
azonban körülbelül húsz fiatal a 
szabad demokraták székházához 
vonult, ahol szabadságot köve-
teltek Kovács Pistinek. A liberá-
lis ház sem előtte, sem utána 
nem esett útba a tüntetőknek. 

Oláh fános, a Fidesz szegedi el-
nöke kétszer szólalt fel. Először 
az első tüntetésen, másodszor 
október 19-én. Ekkor kijelentet-
te, ha a szegedi parlamenti kép-
viselők nem szólítják fel lemon-
dásra a miniszterelnököt, akkor 
a szocialista-liberális politiku-
soknak a városból is menniük 
kell. Gyimesi László fideszes ön-
kormányzati képviselő szeptem-
ber 22-én (akkor még csak képvi-
selőjelölt volt] szólt a tömeghez. 
Megeskette a jelenlevőket, hogy 
rákényszerítik a kormányfőt a 
törvények betartására. Az ifjúsá-
gi demokrata fórum két tagja a 
párt elnökségének szavait tolmá-
csolta: kitartás. A sorozat vendé-
ge volt Papp Lajos pécsi szívse-
bész professzor is, aki új alkot-
mányt követelt október 12-én. 
Toroczkai László, a Hatvannégy 
Magyar Vármegye Ifjúsági Moz-
galom azóta lemondott elnöke 
Gyurcsány Ferencet „pszichopa-
ta állatnak" titulálta. Hódi Mar-

hírek 
ALLTAK A VILLAMOSOK 
Műszaki hiba miatt leállt tegnap 
reggel az egyik 4-es villamos a 
szegedi Deák gimnázium és a 
Rózsa utcai megálló között. Mivel 
a kényszerszünet nyolc óra előtt 
kezdődött, sokan gyalog rohantak 
tovább a munkahelyükre. Mire a 
villamospótló busz megérkezett, a 
hibát is kijavították a Szegedi 
Közlekedési Társaság szerelői. 

GYEREKEKÉRT DOLGOZNAK 
Sokféle intézményben és 
szervezetben tevékenykednek 
azok a szakemberek, akik a 
fogyatékos kisgyerekeken 
segítenek. Éppen ezért fontos, 
hogy kapcsolat alakuljon 
közöttük. A legkorábban, már 
csecsemőkorban segítők első 
regionális találkozóját rendezik 
meg Szegeden, a Dugonics 
piarista gimnáziumban ma, ahol 
a kapcsolatfelvétel mellett 
szakmai előadásokat tartanak. 

A TUDOMÁNY ÜNNEPE 
Az MTA Szeged Területi 
Bizottsága Székházában is 
számos programot szerveznek a 
magyar tudomány ünnepe 
alkalmából. Ma 10 órától az 
egészségfejlesztésről esik szó - a 
racionális gondolkodás és a 
vallás tükrében. A föld- és 
környezettudományi 
szakemberek is 10 órakor kezdik 
tanácskozásukat. 

BOGÁTS GÁBOR AZ ELNÖK 
A Magyar Szívsebészeti Társaság 
13. kongresszusát Szeged 
rendezte. Elhangzott, több 
műtétre lenne szükség. A hazai 
szívsebészet a problémák 
ellenére is magas színvonalú 
ellátást nyújt, a világban 
alkalmazott új eljárások 
mindegyike megtalálható 
nálunk is. A társaság elnökének 
választották a szegedi Bogáts 
Gábort, az SZTE Kardiológiai 
Központ Szívsebészeti Osztály 
vezetőjét. A szívsebész vidéken 
először végzett szívátültetést. 

git az Ausztráliában élő emigrán-
sok üzenetét hozta, Siklósi Ger-
gely pedig nagypapája verseit. 

A tüntetők egy csoportja szep-
tember 26-án összeveszett Szék-
helyi József színidirektorral, ok-
tóber 30-án pedig néhányan kö-
zülük megbolygatták a Gregor 
József emlékére elhelyezett mé-
cseseket. 

Szeptember 28-án sört és virslit 
kaptak a demonstrálók, valamint 
Csaba testvér üzenetét: a minisz-
terelnöknek, de a gyújtogatóknak 
is felelniük kell a tetteikért. 

Az események főszereplőjévé 
és főszervezőjévé már az első na-
pokban Péter Árpád vált. A fiatal 
gyógyszerész többször hangsú-
lyozta: pártoktól független ren-
dezvény a szegedi. Ezenkívül 
rendszeresen felhívta a résztve-
vők figyelmét arra, hogy békésen 
demonstráljanak. Péter most 
már nem szervezője a tünteté-
seknek, helyette mással próbál-
kozik. Ma 16 órától rendezi az 
„első szegedi csőcselék kiállí-
tást" a Klauzál téren. A live show 
„élő csőcselék igénybevételével 
mutatja be a hatalomcentrikus 
politikai irányzatok ellen az ut-
cára vonuló antropológiai és szo-
ciális értelemben egyaránt széles 
társadalmi rétegeket." Többek 
között nyugdíjasok, egyetemi és 
középiskolai tanárok, kétkezi 
munkások tekinthetők meg 
„közvetlen közelről". Az eligazo-
dást táblák segítik. 

- Az eddigi formát az emberek 
megunták, ahogy minden mást is 
megunnak, de a demonstráció 
nem zárult le. Az ország forrong. 
A cél a kormány leváltása - nyilat-
kozta a szervező. „Madame Tisza 
tanoptikuma" 17 óráig várja a lá-
togatókat. A belépés díjtalan. 

G. ZS. 

Regióra 
A Napi Mozaik országos adása ma 
délelőtt 10-től Szegedről jelentke-
zik az ml-en. Az alvászavarokról, 
a szegedi informatikai múzeum 
kincseiről, Németh György fotós 
és karikaturista munkáiról és az 
ópusztaszeri Márton-napi „libasá-
gokról" láthatnak összeállítást a 
nézők, akik ízelítőt kaphatnak a 
jazznapok programjából is. Ma 
délután 3 órakor jelentkezik az 
m l - e n a Szegedi Stúdió körzeti 
magazinja, a Regióra. A témákból: 
arcdiagnosztika; barátok és az ar-
chívumban őrzött kincsek idézik 
fel Gregor József alakját, Podma-
niczky Szilárd könyve Szegedről. 

Zárolták a szegedi intézmények kéthavi költségvetésének 8 százalékát 

Az egyensúly ára 170 millió 

Tanítás a tarjáni általános iskolában. A f inanszírozott órák számának csökkentésével hatvanöt pedagógus álláshelyét spórolhatja meg 
az önkormányzat Fotó: Schmidt Andrea 

Lélegzethez jutott Szeged fuldokló költ-
ségvetése azzal, hogy a közgyűlés az in-
tézmények kéthavi költségvetésének 8 szá-
zalékát zárolta. Az így összeszippantott 
160-170 mill ió forint szükséges ahhoz, 
hogy fennmaradjon az önkormányzati be-
vételek és kiadások egyensúlya. A váratlan 
intézkedést az érintettek közül az iskolák 
vezetői, illetve az ellenzék a jövő évi meg-
szorítások előszelének minősíti . 

Közgyűlési határozatként érkezett a szegedi 
intézmények vezetőihez a döntés: a város az 
önkormányzati támogatás 8 százalékának 
megfelelő összeg kifizetését november-de-
cember hónapra zárolja. A képviselők vitájá-
ban nem vetődött föl ennek a pénzszerzési 
módszernek a lehetősége, így aztán az új 
megszorítás váratlanul érte például az iskolá-
kat. 

- A szegedi intézmények 26 milliárd forin-
tos éves költségvetésének töredékét, körülbe-
lül 160-170 millió forintot zárolt a közgyűlés 
- jellemezte a nagyságrendet Szentgyörgyi 
Pál. A gazdasági alpolgármester érdeklődé-
sünkre azzal magyarázta az intézkedést, 
hogy így tartható fenn a bevétel és a kiadás 
egyensúlya az év végére most is felhalmozó-
dó kifizetnivalók miatt. Példaként pedig a be-
fejeződő beruházásokat említette. Emlékez-
tetett: rövid távú hitel fölvételéről is azért ha-
tározott a közgyűlés, hogy rendben kifizet-

hesse a köztisztviselők és közalkalmazottak 
bérét. 

Bírálta a közgyűlési vitában Szeged vezető-
it, vitatta a költségvetési egyensúlytalanságra 
kigondolt megoldásokat Póda fenő, a pénz-
ügyi bizottság fideszes alelnöke. Szerinte az 
adósságbomba egyre hangosabban ketyeg, és 
városi megszorítócsomag elé néznek az in-
tézmények. Mivel az eladósodás mértéke 
Szegeden már átlépte a rémálomhatárt, itt 
fölerősödnek az ország rossz gazdasági hely-
zete miatti negatívumok - magyarázta Póda. 

- A közoktatást hátrányosan érintő tör-
vény végrehajtása körül kuszaság alakult ki. 
E helyzetben egy közgyűlési felhatalmazás 
nélküli finanszírozási gyakorlat alakult ki 
Szegeden, amit most szentesített a zárolást 
kimondó határozat - fogalmazott Farkasné 
Pocsai Blanka (Fidesz-MPP). Az oktatási bi-
zottság tagja szerint a finanszírozási fékeket 
a Tisza-parti városban már szeptemberben 
beindították. 

A közoktatási törvény által előírt, ingyen 
ellátandó órákkal Szegeden a finanszírozott 
órák számát csökkentették. Ezzel az - infor-
mációnk szerint - országban nem általáno-
san alkalmazott megoldással az önkormány-
zat 1300 óra árát, azaz 65 pedagógus álláshe-
lyét spórolhatja meg. 

- A zárolás tartalékba helyezést jelent, vagyis 
ezt az összeget januárban megkaphatják az in-
tézmények - elvileg - fogalmazott az alpolgár-
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f i „Az esztendő végéig csak a jogszabály által kőte-
lezően előírt, illetve elnyert pályázathoz kapcso-
lódó ősszegeket fizethetjük ki. Vagyis a napi ki-
adásokról, például kréta, vagy fénymásoló papír 
vásárlásáról le kell mondanunk" - értelmezi a 
zárolásról szóló közgyűlési határozatnak a Béke 
Utcai Általános Iskolára gyakorolt hatását az 
igazgató, Mészáros Zsolt. Még nem látják át, pon-
tosan mit jelent a döntés például a Kossuth szak-
középiskolában, ahol Horváth Attila igazgató sze-
rint az étkezési hozzájárulást sem fizethetik ki, 
mert az csak „adható". „Rendkívüli esetben kér-
vényezhetjük az általános szabály feloldását, s ez 
kedvező" - véli Szalai József. A két tannyelvű tar-
jáni általános iskola igazgatója szerint az intéz-
ményi vezetők hiányolják a döntést követő sze-
mélyes tájékoztatást. Abban mindhárman egyet-
értettek. hogy a közoktatást érintő megszorítások 
folytatódnak - nem csak Szegeden. 

mester. Ez a különbség a mostani módszer és a 
2003-ban alkalmazott pénzelvonás között. 
Ugyanakkor a város gazdasági ügyeinek veze-
tője kérdésünkre elismerte: a konvergencia-
programnak a jövő évtől megmutatkozó hatá-
sai érvényesülnek a helyi költségvetésben is, 
Szeged várhatóan a jelenleginél kevesebb álla-
mi támogatásban részesül. 

ú . I. 

Büfé, zöldséges, virágos, tej-, kenyér- és vegyesbolt költözik a Szent István téri piacra 

Állnak a pavilonok, árusítás csak jövőre 
Folytatás az 1. oldalról 

Több fantáziadús terv szüle-
tett: volt szó csobogós, szökő-
kutas üvegpalotás változatról, 
de azt elvetették, mert a téren 
az előírás szerint kizárólag alap 
nélküli épületek állíthatók fel. 
Helyette üvegezett virágcsarno-
kot terveztek, de a környékbeli-
ek megtorpedózták, mert zöld-
ségest is akartak, nem csak tu-
ristacsalogató kirakatot. Végül 
Palánkai Tibor építész tervezett 
élelmiszerpiacot fából és üveg-
ből. A tér építésekor a piac he-
lyét és a közműveit kialakítot-

ták, de a tényleges építése csak 
a tér átadása után, szeptember-
ben kezdődhetett. És október 
végéig át kellett volna adni a 
pavilonsort. 

- Nincs még teljesen kész, 
mert a Mars téri új csarnokok-
tól eltérően a Szent István téri-
ek kulcsrakészen veszik át az 
üzleteket. Tehát a pavilonokat 
most belülről fazonra kell igazí-
tani - magyarázta Pusztai La-
jos. Több régi bolttulajdonos 
visszatért, biztosan lesz tehát 
egy vegyes élelmiszer, egy tej-
és kenyérbolt, egy büfé, kinyit a 
virág és az ajándékbolt. Két 

VASAR, PIAC, ARUSITO HELY 
A Szegedi Vásár és Piac Kft. tartja fenn a város legtöbb piacát. Élelmi-
szer-kereskedés működik a Mars téren, az Olajbányász téren, az újszegedi 
Csanádi utcában és a dorozsmai piactéren. Vásárt tartanak az alsóvárosi 
Mátyás téren, Szőregen és Szentmihályon. Az árusok mindenhol egységes 
napidíjat fizetnek, négyzetméterenként mindig a Mars téri helypénz felét: 
jelenleg 170 forintot. Nem számít szabályos piacnak, ezért a Környezetgaz-
dálkodási Kht. tartja fenn a Diófánál, a Temesvári körúton és a Csillagté-
ren működő „zöldség- és gyümölcsárusító helyet". Ezeken.engedéllyel, 
ugyanakkor helypénz nélkül lehet árulni. 
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Fazonra igazítják a pavilonokat Fotó: Frank Yvette 

hely még kiadó, tárgyalnak egy 
zöldségesről és egy kávézóról. A 
sarki hatszögletű üveggúlába 
hírlapos költözik. A Mars téri-
ekhez hasonlóan 25 évre vásá-
roltak bérleti jogot, emellett 
havi bérleti díjat fizetnek. Ocs-

kapiac viszont nem lesz. És 
nem jön vissza a lángosos sem, 
mert lakókocsiban nem süthet, 
pavilont viszont nem akart bé-
relni. Az üzleteknek - noha kö-
zös működési engedélyt kap az 
egész piac - beköltözés után 

0SSZECSISZ0LNI 
Össze kell még csiszolni a pia-
cot a térrel. A vécébe például 
nem lehet bejutni kerekes szék-
kel, mert a tervekkel ellentétben 
a pavilon bejárata a tér szintjé-
nél magasabban épült. Újra kell 
fugázni az asztalok alatt a dísz-
burkolatot, különben beszívná a 
lecsöpögő zöldséglevet. A tető-
ből meredő farudak a pergola 
részei, de még nincs hely a rá-
juk felfutó növények elültetésé-
hez. A piac csak kerítéssel kör-
bevéve működhet, ezért ki kell 
találni, hogyan választható le a 
tér többi részétől. A piacnak el-
különített parkolóhelyekre is 
szüksége lesz, nyitásra ezt is 
meg kell oldani. 

külön-külön is szakhatósági 
engedélyeket kell kérniük. Ez 
azt jelenti, hogy nagyjából tél 
végén vásárolhatunk majd az új 
piacon. A tíz-tizenkét szabadté-
ri asztalon csak zöldséget és 
gyümölcsöt lehet majd árulni, 
ugyancsak tél végétől. 

DOMBAI TÜNDE 


