
Pár emberrel járnak a szentesi buszok 

Szentes - Egyesek még több buszjáratot szeretnének Szentesen, mások szerint a 
meglévı is sok. Anyagi szempontból kell-e nézni a helyi tömegközlekedést, vagy 
szociális alapon? A kérdés már testületi ülésen is napirenden volt.  

Ablakon kidobott pénz, vagy a lakosság 
támogatásának egyik formája a helyi 
tömegközlekedés Szentesen? A kérdés a legutóbbi 
testületi ülésen is felvetıdött – mindkét nézıpontnak 
voltak támogatói. A téma aktualitását az adta, hogy a 
járatokat üzemeltetı Tisza Volán Zrt. benyújtotta az 
idei mérlegét és a jövı évre kalkulált bérlet-, illetve 
jegyárakat – amelyek alacsonyabbak, mint más 
megye hasonló nagyságú városaiban. Idén elıvételben 
150 a jegy, míg például Orosházán 170 forint. Az 
anyag szerint idén a szentesi helyi menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedés vesztesége közel 12 millió 
forint, amelyet az önkormányzati és normatív támogatás 3,7 millióra mérsékel. A 
város tehát komoly összeget tesz bele a járatok fenntartásába, talán fölöslegesen, 
vélte Halmai István (Fidesz).  
 
– Ez luxus, Szentes nem engedheti meg magának, hogy napközben két utassal 
közlekedjen a 40 személyes busz – fejtette ki a városatya. – Úgy vélem, a 
szolgáltatást teljesen racionális alapon kell megrendelni a közlekedési vállalattól. 
Nem a teljes megszüntetés mellett vagyok, hanem azt szeretném, ha jelentısen 
csökkenne a járatok száma. Iskolakezdéskor, illetve a munkaidı végén ülnek többen a 
jármőveken, a köztes idıszak kihasználatlan. Természetesen tudom, hogy néhány 
lakosnak ez az egyetlen közlekedési lehetısége, de akkor is úgy vélem, hogy ennek a 
finanszírozása aránytalan áldozatvállalás a város részérıl. 
 
A vele egy frakcióban ülı Chomiak Waldemar korábban éppen az ügyben interpellált, 
hogy a Kertváros és a vasútállomás között – a vonatok indulásához és érkezéséhez 
igazítva – növelni kell a járatok számát. Halmai István szerint ez szükségtelen, de a 
testületi ülésen jelen lévı Mészáros Zoltán, a vállalat területi kirendeltségvezetıje 
véleménye is ezt támasztotta alá. 
 
– Nem jellemzı, hogy a vonattal érkezık buszra szállnának – ismertette. – 
Utasszámlálást is végeztünk, tapasztalataink szerint a járatok kihasználtsága 
alacsony. Szentesen az utazók mintegy fele nem fizet a lehetıségért, mert 
valamilyen kedvezményt vesz igénybe – mondta. A kirendeltségvezetı késıbb 
hozzátette: a helyi közlekedést, akárcsak néhány más szolgáltatást, mégsem lehet 
pusztán anyagi szempontok szerint mérlegelni. Arra is van példa, hogy az érintettek 
megtalálják az áthidaló megoldást. Úgy tudjuk, gyermekcsoportokat vállalkozótól 
bérelt kisbusszal visznek rendezvényekre és sportfoglalkozásokra.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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