
Újra vásároznak a Széchenyi téren

Ünnepek a város szívében
Harang csendül

Öröm végigsétálni az ünnepek előtt és alatt a díszkivilágításban pompázó Kárász utcán.

A betű tisztelete, az olvasás szeretete 
miatt mindig örömmel töltött el egy új 
kiadvány. Hogyne örülnék hátakkor, mi
kor olyan önkormányzati újságot ajánlha
tok szíves figyelmükbe, amely reménye
ink szerint még több információt, még 
alaposabb ismereteket közöl a város éle
téről. különös tekintettel azokra lenek
re. elképzelésekre és döntésekre, melyek 
- a szegediek szavajárása szerint - a.. To
rony alatt"születnek, s melyek így vagy úgy 
valamennyiünk életét befolyásolják.

Szeretnénk, ha ezeket az ismereteket minél szélesebb körrel oszt
hatnánk meg. Szeretnénk, ha Önök úgy éreznék, nem a fejük fö
lött rendelkezik valamely láthatatlan és elérhetetlen hatalom, ha
nem egy ütt gondolkodva, ötleteiket, elképzeléseiket, javaslataikat 
felhasználva közösen dönthetnénk a jövőről.

És még valami: nincsenek titkaink. 1 ..nyitott városháza " szá
munkra nem csak fizikai értelemben létezik, örömmel vesszük, sőt 
kérjük, hogy elégedettségüket és elégedetlenségüket is osszák meg 
velünk.

Advent van. ..Harang csendül, ének zendüL messze zeng a hála 
ének ..." írja Ady Endre felejthetetlen soraiban, én pedig azt remé
lem. városunkban mind több ember adhat őszinte szívvel hálát az 
esztendő valamilyen történéséért.

A politika felől nézve ugyan küzdelmes év volt a mögöttünk ha
gyott, ám a változások eredményei talán már kinek-kinek a saját 
életében is mérhetőek. Ebben a városban, ahol - büszkeségünkre 
- oly sok pedagógus, tanító, tanár dolgozik, az idén végre nagy obb 
fát hozhat a Jézuska. talán sokakhoz bekopogott a jó hír: ismét van 
munkájuk, talán sokaknak sikerül úgy segítenünk, hogy magá
nyukat oldjuk, pénztelenségüket enyhítjük a szociális gondosko
dással. Talán sokan örülnek a várost belengő karácsonyi hangulat
nak. az itt is, ott is hívogató vásároknak, ünnepi műsoroknak. S ta
lán sokan álmodoznak ennél is szebb jövő esztendőről.

Nekünk is vannak álmaink, de összpontosítani a terveinkre sze-

Két év kényszerszünet után 
ÚJRA MEGNYÍLT A SZÉCHENYI 

téri Aranykapu. Ha majd le
bontják A PAVILONOKAT, HE
LYÜKÖN ELKEZDŐDHET A SZIL
VESZTERI MULATSÁG.

A szegedi ember nem pa- 
naszkodhat arra, nincs hol meg
vásárolnia ajándékát jövet-me
net. Ebben a pillanatban három 
helyszínen is számítanak a vá
sárlók rohamára a karácsony 
kedvéért felvonult árusok: a 
Széchenyi téren, ahol két év 
szünet után újra megnyílt az 
Aranykapu, valamint a Dugo
nics és a Dóm téren (mindkét 
helyen kézműves jellegű kirako
dóvásárt tartanak).

A Széchenyi téren december 
4. óta barátkozhatunk azokkal 
a csíkos ponyvákkal, amelyek 
nemcsak a járókelők, hanem a 
pavilonok fölé is védőszárnya
kat borítanak. Esőtől, hótól óv
ják a vásárolni szándékozókat. 
All a színpad, amelyen min
dennap programok, iskolások és 
profi fellépők műsorai szóra
koztatják a közönséget. Mint 
ahogy azt Rill Ágnes, a Széche
nyi téri karácsonyt szervező Ka
mara Expo Kft. ügyvezető igaz
gatója elmondta, örülnek, hogy 
az önkormányzat megadta az 
engedélyt a vásárra, hiszen 
szükség van egv olyan helyre, 
ahol az emberek olcsóbb aján
dékokhoz, használati cikkek
hez is hozzájuthatnak.

Botka László polgármester 
szilveszterre is a Széchenyi tér
re hívta a város lakóit, amikor 
a karácsonyig tartó programso
rozatot december 4-én megnyi
totta. Addigra sajnos a jelenle
gi karácsonyi vásárnak már 
nyoma sem lesz, viszont áll 
majd egv új. fűthető színpad, 
amelyen méltó körülmények 
között tarthatják meg a város 
óévbúcsúztatóját és várják meg
lepetésekkel a szegedieket.

A Széchenyi téren: Neo Tones V-TECH, tűzijáték

Szilveszteri mulatság
Tervezett programok:
21 óra: Száraz Ferenc a mulatság házigazdájaként, 

köszönti a vendégeket.
21.10 óra: Nyers együttes élő koncertje
21.45 óra: Száraz Ferenc, játék
22.15 óra: Neo Tones zenekar fellépése
23 óra: V TECHzenekar fellépése
0.00 óra: A polgármesteri hivatal órájának gongjára 

Himnusz, újév köszöntés a V TECH zenekarral.
0.05 óra: Tűzijáték, zenei aláfestéssel
0.25 óra: Utcabál

A reggeli órákat leszámítva 
hatalmas a tömeg, nagy a vásár
lási kedv, szobiak a karácsonyi 
dalok, forr a bor. kürtös kalács 
illata árad a levegőben. Miköz

ben nem kell aggódni a térért 
sem. hiszen aggódó tekintetek 
óvják a szemetelőktől.

A Széchenyi téren 60 keres
kedő árulja portékáit, a legki

sebb bérelt terület 4, a legna
gyobb 24 négyzetméteres. A 
csaknem három hetes időtar
tamra négyzetméterenként 34 
ezer forintot üzemek a vállalko
zók. Ebből a pénzből a szer
vezőnek ki kell fizetnie a 3-4 
millió forintba kerülő közterü
let-használati díjat, fel kell épí
tenie a pavilonokat, gondoskod
nia a takarításról és az őrzésről, 
valamint le kellett tennie azt a 
szintén több millió forintos ka
uciót a Közterület-fenntartási 
Kht.-nak. amelyből az esetle
ges károk térülnek meg. „Ál
dozunk arra, hogy jövőre is meg
kapjuk a lehetőséget a vásár
rendezésre’’' - tette hozzá Rill 
Ágnes. A Dóm téri karácsonyi 
ünnepi hetek és kézműves vásár 
szervezőjének, az Ördögszekér 
Bt.-nek nem kell kifizetnie a 
közterület-használati díjat egy. 
az előző önkormányzattal meg
kötött szerződés alapján, továb
bá a város még másfél millióval 
támogatja is a november 30- 
án szombaton megnyílt ren
dezvényt. Mocselini Rudolf, a 
bt. vezetője kifejtette, ha nem 
kapnának engedményeket, nem 
tudnák finanszírozni a decem
ber 23-ig tartó programokat, a 
színvonalas előadásokat a Dóm 
téren álló fűthető faszínházban. 
A téren álló 42 sátorban árusí
tó kézművesektől a szervezők 
egy napra 1500 forintos négy
zetméterenkénti díjat kémek, 
így nagyjából a Széchenyi téri 
összegekért adják bérlte a helyet 
a vállalkozóknak.

A Dugonics téri, kézműves 
jellegű vásárra 20 árus jelentke
zett - mondta el Ludányi Már
ton. a szervező Almandin Kft. 
ügyvezető igazgatója. A Dóm 
térihez hasonló kézműves ka- 
valkád ugyanazokat a keres
kedőket szerződtette, akik hús- 
vétkor és a ny áron is vásárlás
ra csábították a látogatókat.

F. K.

retnénk. A tiszta és átlátható viszonyokra a közéletben, a tiszta és 
barátságos környezetre, a kiegy ensúlyozott, okos gazdálkodásra, a 
megalapozott fejlődésre. A jó viszonyra szomszédainkkal, lakjanak 
bár a mellettünk lévő házban vagya határ túloldalán.

E gondolatok jegy ében kívánok áldott, szép ünnepeket, eljö
vendő közös munkánkhoz mindenkinek jó egészséget, sok bol
dogságot.

És kérem, fogadják szeretettel, forgassák haszonnal, érdeklődés
sel a Szegedi Tükröt!

Db. Botka László
POLGÁRMESTER

A legnagyobb ajándék, 
hogy együtt lehetünk

Az ÖNKORMÁNYZAT FE
LELŐSSÉGE ÉS KÖTELESSÉGE, 
HOGY SEGÍTSÉGET NYÚJTSON 
AZOKNAK, AKIK A KÖZÖSSÉG 
TÁMOGATÁSÁRA SZORULNAK. 

Idén közel tízmillió fo
rintnyi AJÁNDÉKOT ADOMÁ
NYOZ KARÁCSONY ALKALMÁ

BÓL Szeged városa a szo
ciálisan RÁSZORULT IDŐSEK
NEK ÉS GYERMEKEKNEK - 

NYILATKOZTA LAPUNKNAK 
Botka László.

- Hogyan tölti a karácsonyi 
ünnepeket?

— A szentestét Szegeden töl
töm a feleségemmel és a kis
lányommal. Zsófi lányom, aki 
szeptemberben múlt kétéves, 
már hetek óta tanulja a kará
csonyi dalokat, ő is nagyon 
készül az ünnepre. A szentes
ti vacsora előtt azonban de
cember 24-én elmegyek a fe
leségemmel és a kislányom
mal egv karitatív szervezet ál
tal kezdeményezett vacsorá
ra. ahová több száz magányos, 
egyedülálló, idős szegedi em
bert hívtak meg. A szervezők 
azt kérték, hogy én gyújtsam 
meg a gyerty át az ünnepi asz
talon. Természetesen öröm

mel vállaltam a felkérést, mert 
úgy gondolom, hogy Szege
den külön is oda kell figyelni 
azokra, akiknek kiemelten 
nagy szükségük van a közös
ség támogatására, segítségé
re. Nagyon örülök a kezde
ményezésnek. mert vallom: 
akkor igazi az ünnep, ha min
denki számára megteremtjük 
annak lehetőségét a városban, 
hogy a karácsony valóban 
bensőséges és szeretetteljes le
gyen.

- Mit tett, mit tesz az önkor
mányzat annak érdekében, 
hogy az ünnep valóban min
denki számára szeretetteljes le
gyen a városban?

- Az önkormányzat fe
lelőssége és kötelessége, hogy 
segítséget nyújtson azoknak, 
akik a közösség támogatásá
ra szorulnak. Idén közel tíz
millió forintnyi ajándékot ado
mányoz karácsony alkalmá
ból a város a szociális intézmé
nyekben lakó időseknek és a 
gyermekvédelmi intézetekben 
élőknek. Jómagam azzal töl
töm a karácsony előtti napo
kat. hogy ellátogatok ezekbe 
az intézményekbe.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Ajándék, hogy együtt lehetünk Szeged régióközpont
(Folytatás az 1. oldalról.)

- Szegeden töltik az ünnepeket, vagy a 
szülőkhöz is hazamennek?

-Nálunk a karácsonynak megvan a ki
alakult koreográfiája: szenteste szőkébb 
családi körben ünnepelünk, karácsony 
első napján pedig ellátogatunk a 
szülőkhöz Szolnokra. Itt összegyűlik az 
egesz család, hazajön Debrecenből Péter 
öcsém is a kedvesével.

- És folytatódik tovább az ajándékozás?
— A mi családunkban már az a legna

gyobb ajándék, hogy együtt lehetünk, 
ugyanis ritkán találkozunk az évben. 
Természetszerűleg ott is a fa alá kerülnek 
az ajándékok.

- Egy ókori római költő szerint a szokás 
mindenek királya. 1 Botka családban él-e 
valamilyen karácsonyi hagyomány?

— A karácsonyfát mindig közösen dí
szítjük fel. Gyermekkoromban a szüleim
mel és a testvéremmel öltöztettük a fát 
díszbe. Szegeden pedig a feleségemmel, 
és most már a kislányommal együtt.

- Mi lesz az ünnepi menü?
— Itthon természetesen halászlé. Hogy 

a szüleimnél mi lesz, nem tudom. Ez 
mindig meglepetés.

-Azt olvastam a 168 óra című hetilap
ban. hogy a kony ha édesapja birodalma.

-Ez így van. Édesapámnak határozott 
meggyőződése. hogy a konyhaművészet 
- főleg magyar konyhát vinni - rendkí
vül férfias dolog, amivel mélységesen 
egyetértek, jóllehet nem vagyok követője 
e téren. Ugyan sohasem árulja el. mit 
főz karácsonyra, de mindig kitesz magá
ért.

- Besegít azért neki a kony hában?
- Édesapám mindig azt mondta, hogy 

neki az a legnagyobb segítség, ha nem va
gyunk láb alatt a konyhában.

- Édesanyja országgyűlési képviselő és 
Szolnok polgármestere. Kikerülhetetlen a 
kérdés: szóba kerül a Botka-családban ka
rácsonykor a munka, a politika?

-Jóllehet az ügyek nem állnak le. min
denféle látszat ellenére normális család 
vagyunk. így a karácsonyi ünnepnapok 
számunkra is a családról és a szerétéiről 
szólnak.

- Kikapcsolja mobiltelefonját az ünne
pek alatt?

Botka László: Akkor igazi az ünnep, ha 
mindenki számára megteremtjük annak 
lehetőségét, hogy a karácsony valóban 
bensőséges és szeretetteljes legyen.

- Nem. mert biztos vagyok abban, 
hogy akik munkaügyben szoktak hét
köznap hívni, azok ugyanúgy szeretettel
jes légkörben a családjuk körében iinnep- 
lik a karácsonyt.

-Mialapján választja ki. hogy kinek mit 
vegy en ajándékba?

— A karácsonyt nagyon várom, az ün
nepi készülődés mindig izgalommal tölt 
el. ez megmaradt a gyermekkorból, de le
gendásan rosszul viselem a vásárlást és 
a boltokat. Valahogy engem nem érintett 
mega fogyasztói társadalom. így mindig 
fejtörést okoz, hogy mivel lepjem meg 
szeretteimet, családtagjaimat. Természe
tesen a babákat és a játékokat már meg
vettük Zsófinak.

- Mily en ajándékot tenne a város kará
csonyfája alá? Mivel lepné meg a szege
dieket?

— Szerintem mint ahogy egy család, 
úgy egy város életében sem pénzben mér
hetőek a legfontosabb dolgok. Úgy vélem, 
hogy Szegednek az volna a legnagyobb 
ajándék karácsonykor és az elkövetkező 
évekre is, amit magunktól kapunk meg. 

amit magunk érünk el, teremtünk meg. 
I gy zárjuk például ezt az évet, hogy 
meghívtak bennünket az Európai Unió
ba, ami nagy öröm minden jóakaratú 
ember számára. Ugyanigy hatalmas öröm 
és méltósággal tölthet el bennünket az, 
hogy Kertész Imre megkapta az irodal
mi Nobel-díjat. Többek között ezek okán 
is remélem, hogy lezárulnak az elmúlt 
évek zajos, indulatos közéleti és belpoli
tikai csatározásai. A jövőre nézve az len
ne a legszebb ajándék valamennyiünk 
számára, ha tiszteletben tartanánk és 
megértenénk egymást a városban. Bí
zom abban, hogy az átalakulási folyama
tok végleges lezárásaként Szegeden is 
egyértelművé válik, hogv a város ügyei
ben a legfontosabb értékek és érdekek 
összekötnek berniünket.

-A karácsonyi ünnepek után, december 
27-én munkába áll?

— Nem. Ugyanis idén ünnepeltük az 
ötödik házassági évfordulónkat, ám a 
választások, a választási hadjáratok er
re nem adtak elég időt. A feleségemnek 
hónapokkal ezelőtt megígértem, hogy a 
két ünnep között jó messzire elutazunk 
kettesben. Az útvonalat a feleségem vá
lasztotta. amit én elfogadtam. Egyéb
ként is családi ügyekben nálunk mindig 
ő dönt.

- Ön szerint mily en lesz a 2003-as év az 
ország, illetve a város szempontjából?

— Szerintem nyugodtabb és békésebb 
lesz a jövő esztendő, mint amilyen a 
2002-es év volt. Ügy vélem, hogv mind 
az országban, mind a városban megindul
hat a stabil, kiszámítható fejlődés és épít
kezés. Remélem, hogy a politikusok nem 
cáfolnak rám. Az ünnepek után, január
ban azzal kezdünk, hogy a város költség
vetési koncepcióját minél szélesebb kör
ben próbáljuk megismertetni, megvitat
ni a lakossággal, a szakmai és érdekkép
viseleti szervezetekkel, szervekkel. El
mondjuk. hogy szerintünk milyen fej
lesztési beruházásokra van a városnak 
legnagyobb szüksége, és javaslatokat te
szünk azok ütemezésére.

Addig is, ezúton is kívánok minden 
szegedinek kellemes karácsonyi ünnepe
ket és boldog új esztendőt!

Szabó C. Szilárd

Szeged regionális szerepkö
re ELVITATHATATLAN, KERES
KEDELMI CÉGEKET VONZÓ KÉ
PESSÉGE, AZ OKTATÁS ÉS A SZEL
LEMI MOZGATÓERŐ TEKINTETÉ

BEN Szeged megelőzi a régió 
VÁROSAIT - MONDJA SZENT - 
GYÖRGYI PÁL GAZDASÁGI ALPOL
GÁRMESTER.

A város fekvése, a hármas 
határmentiség geopolit ikai 
adottságai olvan előnyöket hor
doznak Szeged számára, amit 
gazdaságilag még nem sikerült 
jelentős mértékben előnnyé ko
vácsolni. A város, néhány vál
lalatot leszámítva nem tudott 
bekapcsolódni a nemzetközi ter
melői rendszerekbe. Szeged és 
a megye a magyarországi tőke
beáramlásból is keveset tudott 
profitálni — jellemzi a 2002-es 
esztendőt búcsúztató helyzetet 
az alpolgármester.

— A gazdasági növekedés és 
fejlődés elősegítése. Szeged ré
gióközponti szerepének erősí
tése érdekében létfontosságú, 
hogy az M5-ös autópálya elér
jen városunkba, és a sztrádát ol
csóbb. matricás díjfizetéssel 
használhassuk. Fel kell készül
ni arra, hogy az autósztráda 
ideérkezésekor hogyan tudjuk 
csökkentem a városon átmenő 
foigalmat. Ennek feltétele, bog}' 
megépüljenek a Szegedet elke
rülő utak valamint az északi 
Tisza híd és a harmadik körút 
hiányzó szakasza - hangsúlyoz
za Szentgyörgyi Pál.

Az alpolgármester szerint az 
EU-hoz történő csatlakozás, 
vagyis 2004 májusa után Sze
ged lesz az Unió legnagyobb 
szárazföldi határvárosa a balká
ni országok felé. Jó esélye van 
arra, hogv több EU-intézmény 
képviseletet létesít Szegeden, 
liiszen a schengeni határ egye
düli városa, amelyik két ország
gal határos.

Szeged, mint egyetemi város 
számára kiemelten fontos a ku
tatásfejlesztés állami társfinan

szírozásával elősegített progra
mok menedzselése. Ennek érde
kében kidön kell támogatni a 
vállalatok és a tudományos szfé
ra együttműködését, az ezen 
alapuló új vállalkozásokat, hogv 
a nyugati példáknak megfe
lelően az egyetemi városokat 
körülölelő, tudásintenzív gaz
daságra liefektetői gyűrű épül
jön.

Szeged gazdasági erősödését 
nem a hagyományos ipari tőke 
becsalogatása jelenti, hanem a 
szolgáltatásra, a kereskedelem
re és a szellemi tevékenységek
re. a kutatások eredtnénveire 
és hasznosítására épülő tudá
sipar letelepedése és megkötése. 
A beruházókat meg kell gv őzni. 
hogv érdemes Szegedre jönniük. 
Bizonyítanunk kell — hangsú
lyozza Szentgyörgvi Pál -. hogv 
a tervek megfelelő felkészült
séggel és fosadókészséggel pá- 
rosulnak. Kiemelten és műiden 
eszközzel célszerű segítem a be
fektetők letelepítését , és a mun
kahelyteremtést. A városnak 
rendelkeznie kell a befektetők 
részére szóló színvonalas, nap
rakész tájékoztatóval, amely 
pontosan tartalmazza a befek
tető lehetőségeit, a város előnye
it. A jövő év legnagyobb felada
ta pedig az lesz, hogv műiéi ha
marabb kész programokkal, fej
lesztési pályázatokkal rende- 
kezzünk. amelyekkel majd 
pénzt szerezhetünk a városnak 
az EU-csatlakozáskor.

Város és politika Érdeklődnek a befektetők
Kozma József várospolitikai 
ALPOLGÁRMESTER SZERINT TER
HES ÖRÖKSÉGET VETTEK ÁT, 
JÓCSKÁN AKAD TENNI VALÓ PÉL
DÁUL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, A 
SPORT, AZ OKTATÁS TERÉN.

„A Torony alatt eltöltött nyolc 
év után, ugyanennyi év7 önkor
mányzati képviselői gyakorlat
tal, az országos és helyi köz
életben szerzett tapasztalattal 
vállalkoztam újabb ciklusra, 
immáron Szeged alpolgármes
tereként.

Mit találtam? Az elmúlt négy 
éviién ellenzéki képviselőként 
gyakran elégedetlen voltam az
zal, ahogyan a város ügyéit in
tézték. Töménytelen megoldat
lan feladattal kellett szembe
sülnöm. amelyeket korábban 
egyszerűen mellőztek, fontos 
kérdéseket sepertek a szőnyeg 
alá. A korábbi vezetés idő előtti 
összeomlása csupán azért nem 
következett Ive. mert az önkor
mányzat nagy szervezete tehe
tetlensége folytán tovább lendí
tette azt. A városi közpénzek 
pazarlásának megálljt kell pa
rancsolni.

Kit találtam? A városházi 
munkatársak többsége jó vagv 
éppenséggel kiváló szakember, 
akik eddig arra vártak, hogv 
valaki végre igazából a város 
dolgaira figyeljen, irányítsa a 
hivatalt. A korábbi kézi vezér
lés az egész liivatalt megbénítot

ta. Az új vezetés azonban olya
nokkal is találkozott, akik szak
mailag és emberileg képtelenek 
voltak lépést tartani a minden
ki által elvárt változásokkal. Ez 
indokolta az eddigi személyi 
cseréket is. Mivel foglalkozom? 
Fontos a párbeszéd fonalának 
újra felvétele a helyi szakembe
rekkel: kultúra, sport, egész
ségügy. oktatás, civil, kisebb
ségi szeivezetek, gazdasági sze
replők. Szoros kapcsolatban a 
kisebbségi önkormányzatok
kal! Újjáalakult a Közmű
velődési Tanács. Megbeszélése
ket folytattunk a város kép
zőművészeivel. ahol többek kö
zött a Képtár ügyéről is szó volt. 
Szakemlx-rek bevonásával átte
kintjük a lehetséges megoldáso
kat. Sportirányítás helyett pénz
osztogatást találtam. Nem érvé
nyesült igazi koncepció. Rövide
sen áttekintjük a támogatások. 

a sportmecenatúra rendszerét 
is. Kiemelten szeretnénk segíte
ni az iskolai és diáksportot, a 
szál tatlidősportot. Vlegbeszélést 
folytattam Köpf Károly sport
ügyekért felelős helyettes állam
titkárral. megállapítottuk, hogv 
a létesítményfejlesztés nem áll
hat meg. hiszen a városnak 
szüksége van atlétikai pályát is 
tartalmazó stadionra, modern 
futballpályára és fedett uszo
dára is.

A leköszönt vezetés létre hoz
ta az elhíresiilt NGSZ-t. az ön
kormányzati intézmények és a 
hivatal gazdasági ügyemek in
tézésére. a szervezet jelenlegi 
formájában nem felel meg a kö
vetelményeknek .

Hosszú távú feladataink kö
zül néhány: Az egyetem és az 
önkormányzat is érdekelt a vá
ros egészségügyének átalakítá
sában. Gazdaságilag szilárd, a 
lakosság igényeit kiszolgáló, az 
egészségmegőrzésre koncent
rálni képes rendszerre van szük- 
ségünk. Az iskolákban és köz
intézményekben teljeskörűen 
elédietővé kell tenni a számítás
technika és az Internet nyújtot- 
ta szolgáltatásokat. A civil szfé
ra megerősítéséhez még jó ide
ig az önkormányzat támogatá
sa szükséges. Távlatokban 
azonban az emberek öntevé
keny összefogása és az ebben 
rejlő alkotó erő a város életének 
egyik hajtó ereje lesz.”

A HELYZETFELMÉRÉST KÖ

VETŐEN már Szeged fejlődé
si PÁLYÁRA ÁLLÍTÁSÁVAL FOG
LALKOZHAT Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgár
mester.

- Az előző vezetés úgy távo
zott, hogv ..utánunk az özön
víz . Ez nemcsak a költségve
tés állapotát jelenti, hanem 
azt is, hogy a város vagyonát 
olvan szerződések veszik kö
rül. amik sok nehézséget okoz
nak az új vezetésnek - jelle
mezte a város helyzetét Nagy 
Sándor. A városfejlesztési al
polgármester szerint ezek „ki- 
egyenesítése”, a tiszta, átlátha
tó viszonyok megteremtése, az 
önkormányzati cégstruktúra 
áttekinthetővé tétele hosszabb 
időt is igénybe vehet. - Né
hány városi cég esetén gyors 
intézkedésre is szükség volt, 
hogy a város érdekeinek meg
felelő működés feltételeit meg
teremtsük. Az, hogy ezekkel az 
ügyekkel kell foglalkoznunk, 
nincs nagyon a kedvünkre, hi
szen a saját terveink megvaló
sításától veszi el az időt — 
mondta.

A város helyzetében Nagy 
Sándor szerint jelentős válto
zást hozhat, hogy közvetlenül 
az önkormányzati választáso
kat követően már érzékelhető 
volt, hogy érdeklődés mutat
kozik Szeged iránt. Sikerült 

néhány olyan kapcsolatot fel
újítani. amelyek az előző cik
lusban szakadtak meg. — 
Emellett új kapcsolatokat is 
tudtunk teremteni, és a szege
di üzleti élet szereplői is meg
mozdultak. Az új városvezetés 
élvezi az üzleti szereplők bizal
mát és ez előbb-utóbb meg 
fog mutatkozni a beruházá
sokban és a munkahely te
remtésben is - fogalmazott.

A városfejlesztési alpolgár
mester a helyzetfelmérés után 
munkához látott: már készül
nek a négy évre vonatkozó fej
lesztési tervek. - Olvan ki
egyensúlyozott fejlesztési terv
vel szeretnénk előállni, ami 
minden városrész számára 
előrelépést jelent majd az elkö
vetkező négy évben. Nem en
gedhetjük meg még egyszer, 
hogy jelentős fejlesztési össze
gek koncentrálódjanak a pél

dáid a Belvárosban úgy. hogy 
a szegediek egvharmadának 
otthont adó panelnegyedek
ben nem történik számottevő 
fejlesztés. A városrészi köz
pontok fejlesztése a költség
vetési ten koncepcióban is he
lyet kapott.

- A fejlesztés része, egyik 
legfontosabb feladatunk, hogy 
kialakítsuk Szeged arculatát, 
megteremtsük a korszerű vá
rosmarketing feltételeit. Ez 
nemcsak az idegenforgalom 
fellendítése szempontjából 
fontos, hanem a befektetés- 
vonzás miatt is. Sajnos, az 
előző ciklusokban nem sikerült 
előrelépni ebben a kérdésben, 
pedig a város fejlődése szem
pontjából meghatározó, hogy 
milyen Ugyanakkor szeretném 
felhasználni az előző négv esz
tendőben elért eredményeket: 
szakmai alapon szeretnék kon
szenzust teremteni, az előző 
városfejlesztési koncepció szá
mos eleme - és nem csupán a 
látványelemek - felhasznál
hatóak a munkámban - szö
gezte le.

— Nagy lehetőségeket látunk 
az önkormányzati ügyintézés 
automatizálásában. Az ehhez 
szükséges informatikai fejlesz
téseket be kívánjuk fejezni, és 
az ügyintézés minőségében 
érezhető változást szeretnénk 
hozni - tett hozzá végezetül 
Nagy Sándor.
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Buszra, kerekes székkel
Tudósítónktól

A Tisza Volán Rt. hét új, 
alacsonypadlós autóbuszát a 
mozgásukban korlátozott em
berek is használhatják.

Hét új. alacsonypadlós au
tóbusz forgalomba állításával 
segíti a Tisza Volán Rt. a ne
hezen mozgó és rokkant em
berek közlekedését. A hat Ika
rus és egv Volvo típusú buszt 
„a fogyatékkal élők világnap
ja’’ alkalmából adták át az 
utazóközönségnek a busztár

saság és a polgármesteri hi
vatal vezetői.

Az eredetileg is alacsony, 
mindössze 32 centiméter „ma
gas” padló még lejjebb állítha
tó: az elektropneumatikus 
rendszerrel újabb 6 centimé
terrel süllyeszthető a karosszé
ria. S hogy ennél is jobban 
megkönnyítsék a följutást, a 
kocsi 6 centiméterrel meg is 
billenthető a megálló peronja 
felé: valósággal odatérdepel 
az utas elé.

Az új tömegközlekedési járműveket a városháza előtt mutatták he.

Több mint százhatvan új utcát neveztek el

Cím a kiskerteseknek
A Szeged környéki városré

szek lakói hosszú ideje próbál
ták az önkormányzatnál elér
ni. hogy hivatalosan is lakó
helyüknek nevezhessék kisker- 
ti otthonukat. A subasai, tom
paszigeti. gyálaréti. baktói. tá
péi. marostői és bodomi kis
kertek belterületbe vonását fi
nanszírozási problémákra hi- 
vatközva utasította el nyáron a 
szegedi közgyűlés, mondván, 
ez több mint ötmilliárd forint
jába kerülne az önkormány
zatnak. A szükséges infrast
ruktúra, így a csatornahálózat 
és az utak kiépítésére azonban 
a város 2005. december 31- 
éignem tud fonást biztosítani. 
A képviselő-testület májusi ülé
sén úgy döntött: azoknál a te
rületeknél, ahol a közművesí
tést. illetve a belterületbe vo
nással kapcsolatos valamennyi 
kritériumot teljesítik. a 
közgyűlés egyedi elbírálás alap
ján rendelkezhet a belterület
be vonásról.

A Szeged környéki kisker
tekben egyre többen élnek 
kényszerűségből. Ennek 
elsősorban az az oka, hogv itt 
alacsonyabb a rezsi, mint a 
városban. A családok minden 

további nélkül bejelentkezhet
nének a kiskertes övezetekbe, 
ha a közgyűlés nevet adna az 
utcáknak - hangzott el még 
nyáron a panaszosok, érintet
tek részéről.

Az új szegedi önkormányzat 
első döntéseiben ..búcsút mon
dott a nevenincs utcáknak . 
ám ez nem ment olyan 
könnyén. Az új neveket a 
közgyűlési ellenzék nem üdvö
zölte kitörő örömmel. A vitá
ban azonban az is elhangzott, 
hogy az előző ciklusban az ön
kormányzatnak lett volna 
módja megfelelő utcaneveket 
választani, ám ezt a közgyűlés 
számos indítvány után se tet
te meg. Botka László polgár
mester a vitához kapcsolódó
an elmondta: most az a fontos, 
hogv a kiskertekben lakó 
mintegy háromezer szegedi 
végre be tudjon jelentkezni la
kóhelyére. Ugyanakkor hozzá
tette: az utcanévválasztást Pé
ter László professzor. Szeged 
díszpolgára kísérte figyelem
mel. személye pedig garancia 
az igényes szakmaiságra. A 
testület végül 164 utcának 
adott - némely esetben v aló- 
ban egzotikus - nevet.

A száma a neve az utcának.

Tizennégyezer szegedi gépjármű tulajdonosát keresik meg

Az adóiroda levelei
A Polgármesteri Hivatal 
Adóirodája több ezer le
velet KÜLDÖTT KI A SZEGEDI 
LAKOSOKHOZ. A LEVÉL CÉL

JAIRÓL. Dr. Zombory Pál 
IRODAVEZETŐT KÉRDEZTÜK.

- Kiknek, milyen okból kül
dött az adóiroda levelet?

— Az Országgyűlés novem
berben módosította a gép
járműadó törvényt. Ennek 
eredményeként 2003. január 
1-jétől változnak a gépjár
művek környezetvédelmi be
rendezései (katalizátor) után 
járó adókedvezmények. A mó
dosítások főként az úgyneve
zett nem szabályozott katali
zátoros autókra vonatkoznak.

- Hány gépkocsit érint a vál
tozás?

- Szegeden az adóiroda 36 
ezer gépjármű-tulajdonos -t3 
ezer gépjárművét tartja nyil
ván. Ezen körből az 1 -es és 6- 
os osztályba tartozó gép
járművekről nem rendelke
zünk új adattal. Ebbe a két 
környezetvédelmi osztályba 
13 ezer 873 gépjármű tarto
zik. ígv az adóiroda emivi gép
jármű tulajdonosát keresi meg 
a napokban adatlappal.

- Ez az adat másként nem 
szerezhető meg?

— A gépkocsik úgynevezett 
zöldkártyáját 1-3 évenként 
kell megújítani az erre feljogo
sított felülvizsgáló szerveze
teknél. Ezek általában kft.-k. 
néhány esetben a környezet
védelmi felügyelőség. A felül
vizsgálatról az adóhatóság ál
talában a zöldkártya bemuta
tásával értesül, de ezek a szer
vezetek az adóhatóság részé
re adatot nem szolgáltatnak.

Parkoló autók a városközpontban. Változó adókedvezmény.

- Mi a feladata a gépjármű 
tulajdonosoknak?

— Ha a zöldkártyát környe
zetvédelmi felülvizsgálatra ki
jelölt vállalkozás tölti ki. úgy 
a ..motorkivitel és keverék
képzés módja” rovat mellett 
található számot kell az adat
lapon feltüntetni. Ha a kör
nyezetvédelmi felügyeleti szerv 
jogosult a kód megállapításá
ra. úgy a ..jármű levegő
szennyezés és zajkibocsátás 
szerinti kibocsátásra vonatko
zó igazolás (kizárólag a kör
nyezetvédelmi felügy elet tölt
heti ki és igazolhatja) rovat 
mellett található környezetvé

delmi igazolás kódja számot 
kell feltüntetni.

- Meddig kell az adatlapot 
kitölteni és mit kell vele ten
ni?

- Ezeket 2003. január 15- 
ig kérj ük az adóirodára (Sze
ged. Huszár u. 1.) visszajuttat
ni. A polgármesteri hivatal tá
péi, szőregi és kiskundorozs
mai kirendeltségei is elfogad
ják a kitöltött adatlapokat.

- Mi történik akkor, ha vala
ki nem válaszol?

— Az adózás rendjéről szóló 
törvény a ny ilatkozattétel el
maradását szankcionálja. Ese
tünkben ez azzal jár. hogy a 

gépjármű elveszti adókedvez
ményét. Szeretném elmonda
ni. hogv az adatlapon név és 
telefonszám áll rendelkezésre 
az esetleges kérdések megvá
laszolásához. Személyesen 
megjelenő ügyfeleinket pedig 
várakozásmentesen soron kí
vül tájékoztatjuk.

- Mikor értesülnek a tulaj
donosok arról, hogy mennyit 
kell fizetni gépjárműadó címén 
a Jövő évben?

— Az adatlapok feldolgozá
sa után 2003 februárjában új 
határozatokat adunk ki azok
nak a gépjármű-tulajdonosok
nak, akiknek adója változik.

Kedv, remények, balettek
Több mint két év telt el a 
sokk óta: a városnak nem
zetközileg IS IMÁZST TE
REMTŐ, A SZÍNHÁZ EMBLÉMA- 
TIKUS TAGOZATAKÉNT MŰKÖ

DÖTT Szegedi Kortárs Ba
lettet „kiebrudalták”. Az
óta jobbára Kecskeméten 
LÉP FEL AZ EGYÜTTES. MOST 
ELŐSZÖR LÁTSZIK REMÉNY, 
HOGY ÚJRA TÖBBET TÁNCOL

HATNAK ITTHON.

„ Magyarországon keveset 
számít a művészet: ami szá
mít. az a pénz és a hatalom. 
Jurpnics Tamás, az együttes 
művészeti vezetője, a kortárs 
táncművészet egyik legerede
tibb. a nemzetközi táncélet
ben is számon tartott koreog
ráfusa mondta ezeket a szava
kat. Elkeseredésében, persze, 
hiszen nem értette, hogv 13 
éves szegedi működésük után, 
sikereik csúcsán - miért kel
lett menniük a városból? Sen
ki sem értette. A színházigaz
gató. Korognai Károly, aki ko
rábbi álláspályázati nyilatko
zataival ellentétben járt el. tet
te házon kívül a balettet, nem 
rejtette véka alá. hogy’ - meg
sértődött. Azt írta Juronicsék- 
nak, hogy nem kívánja meg
gátolni a balett önállósulási 
törekvéseit. Ez válasz volt a 
balettvezetők korábbi, nyil
vános töprengésére: azt latol
gatták. mi módon kaphatná
nak helyet és esélyt egy kortárs 
művészeti központ kialakítá
sára Szegeden.

Sokak akkori sejtése, mi
szerint anyagi érdekből vált 
volna meg a direktor a szín
vonalas művészeti együttestől, 
nem igazolódott be. A baletten 
nem tudott spórolni a szín
ház: azóta is egyre többet költ 
rá a város. Juronicsékat mint
egy átvette a kecskeméti 
színház, bérleti sorozatban 
tartanak ott előadásokat. To
vábbá Pesten és szerte Euró
pa színpadain. Sikerük van. 
Itthon csak évadonként négy
szer léphetnek fel.

Legutóbbi, december eleji 
szegedi ősbemutatójuk alkal
mából ünnepelték meg az 
együttes alapításának 15. év
fordulóját. Juronics új klasszi
kus-feldolgozásai, a Tűzma
dár és a Bolero előadása előtt 
Szeged polgármestere. Bot
ka László köszöntötte a jubi
láns társulatot és egyér
telművé tette: a város mosta
ni vezetése szeretné, ha nem
csak a nevében, hanem a va
lóságban is szegedi lenne új
ra a balett.

Több mint két év óta ez volt 
az első komoly biztató szó, 
amit Juronicsék szegedi felelős 
vezetőtől kaptak. Talán ez azt 
is jelenti, nem biztos, hogy 
igaza volt a művészeti ve
zetőnek két éve. amikor azt 
mondta, hogv itt a művészet — 
nem számít. Jó lenne, ha így 
lenne. Ehhez mielőbb ki kéne 
találni, hogyan lehet megint 
itthon otthona a Szegedi Kor
társ Balettnek. Jelenet a Boleróból
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Évek óta nem történt kirívó bűncselekmény Szegeden Balogh László reménykedik

Javuló biztonságérzet Nem optimista, 
de szeretne az lenni

A közbiztonság helyzete egyetlen szegedit sem hagy hidegen.

Idén, december első felében 
ELŐSZÖR TARTOTT KÖZMEG
HALLGATÁST A SZEGEDI KÖZ
GYŰLÉS. A VÁROS KÖZBIZTON
SÁGÁRÓL RENDEZETT FÓRUMON 
A TISZTSÉGVISELŐK MELLETT 
MEGJELENTEK A VÁROSATYÁK, 
BIZOTTSÁGI TAGOK, KÉPVISEL
TETTÉK MAGUKAT AZ ÉRINTETT 
CIVIL SZERVEZETEK ÉS A LA
KOSSÁG IS.

Újszegeden lehetne a biopolisz
Újhelyi István ország
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ INGÁZIK 

Budapest és Szeged között, 
HOZZA ÉS VISZI AZ INFORMÁ
CIÓKAT, LOBBIZIK VÁROSÁÉRT.

„A Szegedet érintő ügyek 
megoldása folyamatos együtt
működést igényel. Ebbe az is 
beletartozik, hogy napi szinten 
részt veszek a város vezetésé
ben. folyamatosan tartom a 
kapcsolatot a tisztségvise
lőkkel. Ez fontos- számomra, 
hisz a rendszeresen tartott fo
gadóóráimon felmerülő prob
lémák jelentős részét csak így 
tudom megoldani, de nem 
képzelhető el a város eredmé
nyes képviselete országos szin

A témában beszámolót tar
tott Németh Károly alezredes 
a CSMRFK közbiztonsági 
igazgatója, aki a várost jel
lemző közbiztonsági helyzetről 
tájékoztatta a megjelenteket. 
Elhangzott, hogy évekre 
visszamenőleg városunkban 
nem történt olyan esemény, 
amelv a polgárok hangulatát 
negatívan befolyásolta volna.

ten se. csak akkor, ha közös 
stratégia alapján dolgozik a 
város vezetése és az or
szággyűlési képviselő. Nagyon 
fontos az információ áramlá
sa, hisz e nélkül a város le
marad az egyre élesedő ver
senyben.

Botka László - a törvények
nek megfelelően - hozzájárult, 
hogy az országgyűlési képvi
selők is felszólalhassanak a 
közgyűlésben. Jelenlétemet 
azért tartom fontosnak, mert 
első kézből értesülök fontos 
dolgokról.

Szegeden különösen sokan 
dolgoznak a közszférában, 
ezért is jelentős lépés a válasz
tási ígéretek betartása, a bérek 

A statisztikai mutatók ked
vezően alakultak. Ez részben 
annak is köszönhető, hogy a 
rendőrségen belül elindult egy 
minőségfejlesztési program, 
ami a rendőrség és a polgárok 
közötti kapcsolat kedvezőbbé 
tételét is megcélozta. A köz
biztonsági igazgató fölhívta a 
lakosság figyelmét, hogy foko
zottabban ügyeljenek értéke

emelése. Nagyon örülök an
nak. hogy a gyermekek, a csa
ládok és a hallgatók juttatá
sainak emelésében sikerült 
előre lépni. A következő évek
ben az állam a saját működé
si költségeit kívánja csökken
teni azért, hogy fedezze a bér
emeléseket, a szociális juttatá
sok és a nyugdíjak emelését.

A város szempontjából a 
legfontosabb feladatomnak te
kintem a munkahelyterem
tést. Az elmúlt időszakban - a 
város vezetésével egyeztetve - 
több jelentős céggel is aktív 
tárgyalásokat folytattunk. Na
gyon fontos Szegeden a pa
nelrekonstrukció elkezdése is. 
ennek érdekében mindent 

ikre, mert városunkban napi 
2-3 olyan vagyon elleni 
bűncselekmény történik, me- 
lyek egy része megelőzhető 
volna a sértettek nagyobb 
körültekintésével.

Ezt követően Kovács Mi
hály alezredes szakmai be
mutatkozásra és munkakon- 
cepciójának ismertetésére ke
rült sor.

A makói születésű rendőr 
(aki jelen pillanatban még a 
CSMRFK közlekedési osztá
lyát vezeti) az elmúlt 21 éves 
átfogó szakmai tapasztalat 
alapján, kiemelkedően fon
tosnak tartja, hogy fölvegye a 
kapcsolatot a város egyéni 
képviselőivel. Általuk is köze
lebb kerülhet a rendőrség a 
polgárokhoz, s jobban megis
merheti a szegediek igényeit, 
észrevételeit. Az alezredes sze
rint kiemelkedően fontos a 
kommunikáció, hogy a la
kosság mind szélesebb kör
ben kaphasson tájékoztatást 
az elvégzett munkáról, a sike
rekről. Szorosabbá kell tenni 
a civil szervezettekkel való 
kapcsolatot is. amelv szintén 
a társadalmi együttműködést 
segíti.

A megjelent képviselők és 
a. lakosság a beszámolókat 
követően észrevételeiket, ta
pasztalataikat mondták el. 
megfogalmazva a jövőbeni 
együttműködésről szóló el
képzeléseiket, igényeiket, va
lamint megköszönték a vá
rosőrök és polgárőrök eddigi 
munkáját.

megteszek az állami szerep
vállalás megteremtése, meg- 
szervezése érdekében. Fontos
nak tartom, hogy a napokban 
tárgyaltam a Szegedi Bioló
giai Központ vezetőivel, akik 
egy genomikai központot sze
retnének létrehozni. Ahogy ők 
mondták, Újszeged lehetne az 
első ..biopolisz”. Ezzel Szeged 
az élettudományi kutatások 
és az erre épülő ipar fellegvá
rává válhat. Ez több száz új 
munkahelyet és jelentős be
vételt jelentene. Jelenleg Sze
geden több mint ezer oktató, 
kutató dolgozik ezen a terüle
ten, ami európai szinten is ki
emelkedő arány a város nagy
ságához képest.

Balogh László (MDF-Fi
desz) szegedi országgyűlési 
képviselő úgy érzi, hogy az el
múlt négy esztendőben a me
gyeszékhely fejlődésnek in
dult. A fejlődés ívét nem sza
bad megtörni 2003-ban sem, 
honatyaként azon dolgozik, 
hogv ez megvalósuljon. Re
ménykedik abban, hogy a je
lenlegi kormány nem feledke
zik meg a vidékről, a vidéki 
városokról, habár a jelenlegi 
költségvetés azt mutatja, hogy 
a főváros túlságosan is előtér
be kerül - mondta a képvi
selő.

Balogh a jugoszláv-magyar 
interparlamentáris unió alel- 
nökeként felajánlotta a segít
ségét. a munkáját annak érde
kében. hogy a szegedi vállal
kozók minél jelentősebb mér
tékben részt vehessenek a dé
li szomszédunknál zajló priva

Fontos az együttgondolkodás

Díszpolgárok 
a városházán

Kopasz Márta grafikus- és festőművészt virágcsokorral köszöntötte 
Botka László polgármester.

Valamennyi szegedi dísz
polgárt meghívta a városhá
zára Botka László polgármes
ter. A város tizenegy díszpol
gárából nyolcán jelentek meg 
a találkozón: Ilia Mihály és 
Péter László irodalomtörté
nész. Kristó Gyula történész. 
Gyulay Endre megyés püs
pök. Kopasz Márta és Kass 
János grafikus- és festő
művész. Boda Domokos gyer- 
mekgvógvász professzor, va
lamint Korács Gábor szívse
bész professzor. Mészáros 

tizációban. Ez új munkahe
lyek teremtését eredményez
hetné a régióban. Az 
MSZP-SZDSZ-kormány 
partneri együttműködésére 
számít a Holt-Tisza rehabili
tációja ügyében, a kerékpáru
tak bővítésében. Utóbbi külö
nösen vonatkozik Kecskéste
lep és Szentmihály környéké
re.

Nem látja optimistán Sze
ged jövőjét, ám mégis szeret
ne derülátó lenni Balogh. 
Pesszimizmusát arra alapozza, 
hogv szerinte a kormány ígé
reteinek számláját az önkor
mányzatoknak kell állniuk. A 
képviselő aggódik amiatt, 
hogv nem tudni, mikor ér 
majd el az autópálya Szegedig. 
Márpedig e nélkül a létfon
tosságú beruházások nem 
kezdődnek meg a Tisza part
ján fekvő városban.

Rezső éppen rektori konfe
rencián vett részt, Simon Mik
lós bőrgvógvász professzor és 
Solymosi Frigyes akadémikus 
pedig betegsége miatt nem 
tudott részt venni a találko
zón.

A város vezetése fontosnak 
tartja, hogy együtt gondol
kodjon. együttműködjön a 
díszpolgárokkal Szeged fej
lődésének érdekében. Annál is 
inkább, mert a város megbe
csült polgárai öregbítik Sze
ged hírnevét a világban.

Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatának kiadványa 
Megjelenik minden hónapban 
Felelős kiadó: Botka László

A lapot szerkeszti a szerkesztőbizottság, 
vezetője Vécsey Ágnes

A lapot nyomja és terjeszti a Lapcom Kft. 
Délmagyarország Kiadó.

Boldog új évet!
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