
Érvek és ellenérvek közlekedésügyben Szentesen 

Szentes - A Vecseri-foki parkolónál nyári bejáratot nyithat a strand, és 
mobiltelefonos parkolásidíj-fizetésre is lesz lehetıség Szentesen. Érvek és 
ellenérvek hangzottak el a hétfıi testületi ülésen a helyi közlekedéssel 
kapcsolatban. 

Milyen elınye származik a városnak abból, ha a 
hajléktalansegítı központ feladatait az önkormányzat 
helyett a Vöröskereszt végzi? Ollai Istvánné úgy 
fogalmazott: jól át kellene gondolni a dolgot, Móra 
József határozottan ellenezte az ötletet. A testület 
döntése értelmében július 30-ától a karitatív 
szervezet veszi át a feladatokat. 
 
Szóba került a város határában lévı Sáp-halom 
felszántása. Szabó Zoltán Ferenc képviselı 
kijelentette: a kunhalmok felbecsülhetetlen 
kulturális és régészeti értékkel bírnak, védelmükre az 
önkormányzat is fordítson gondot. A közbeszerzési szabályzat módosítása kapcsán 
Horváth István felhívta a figyelmet: a pályázatok kiírásakor a vállalkozókkal szemben 
támasztott követelmények idınként eleve kizárják a helyi kis cégeket. – A helyi 
vállalkozások ne kerüljenek hátrányos helyzetbe – mondta a képviselı. 
 
A legnagyobb vitát a közlekedési hálózat és a parkolási rendszer helyzetét és 
fejlesztését tárgyaló napirendi pont váltotta ki. – Ne tiltsuk ki a ligetbıl az autókat, 
hiszen sok kisgyereket így visznek a szülık az uszodába – érvelt Rébeli Szabó Tamás 
bizottsági tag. – A Széchenyi liget védett, meg kell szüntetni az áldatlan állapotokat – 
válaszolta a mőszaki osztály képviseletében Czirok Jánosné. – A ligetben mőködı 
étterem is lehetetlen helyzetbe kerülne, ha a vendégek nem parkolhatnának a 
közvetlen közelében – mondta Bujdosó Tamás.  
 
Képviselıi kérdésre válaszolva Karikó-Tóth Tibor alpolgármester elmondta: a Koszta-
iskolába 62 gyermek jelezte felvételi szándékát, a Klauzálba 36, míg a Damjanichba, 
a Deákba és a Petıfibe 15–16 leendı elsıst írattak. – Az adatok tájékoztató jellegőek, 
egyeztetni fogunk az intézményvezetıkkel. A szülıknek két iskolát kellett 
megjelölniük, így lesznek, akiknek más intézményben biztosítunk helyet – tette 
hozzá. 

Kapcsolódó cikkek 
Titok, miért mondott le az otthonigazgató 
Csongrádon csökkentettek, Szentesen nem  
Átrendezıdés a Fidesz szentesi szervezeténél 
Karikó lett Szirbik egyik helyettese 
4 kistérségi kisebbségi önkormányzat 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2217266



A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Matek érettségi 2011: hogyan 
csaljunk?

A matematika írásbelikkel folytatódnak a vizsgák

Magyar érettségi: a megkérdezettek szerint nem volt nehéz

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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