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• Parkolóháború: hétfőtől 
„fegyverszünet"? 

Leszerelték a táblákat, 
a parkolóőrök pihennek 

A Városháza emele tén 
szombaton délután kettőkor 
éppen csak felcsendült Men-
delson Nászindulója, amikor 
az épület mögött, a Fekete sas 
utcában megjelent a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kft. 
gépkocsija és a munkások há-
tározott nyugalommal nekilát-
tak, hogy leszereljék a fizető-
parkolókat jelző táblákat. Oda-
benn elkezdődött valami, ide-
kinn végre véget ért: hétfőtől 
nem kell fizetnünk Szegeden, 
ha parkolni szere tnénk . A 
Klauzál és a Széchenyi tér ki-
vételével, amelyek továbbra is 
az önkormányzat kezelésében 
lévő parkolók, több mint 850 
parkoló elől vitték el a táblát 
mindössze két-három óra alatt 
szombat délután. 

A több mint egy éve tartó 
szegedi parkolóháború véget 
ért. Legalábbis egyelőre. A 
múlt hét csütörtökjén, éjszaká-
ba nyúló vitában döntöttek a 
városatyák, ha nem fizetnek a 
bérlők, ne is szedjenek pénzt a 
parkoló autósoktól. Egyelőre 
örülhetnek a gépkocsi tulajdo-

nosok. Szeptember közepéig, 
hírlik, ki kell dolgoznia az ön-
kormányzatnak egy új rend-
szert, milyen módon és kinek 
kívánja bérbe adni a szegedi 
parkolókat? A várost egy év 
alatt ugyanis több mint 10 mil-
liós kárt érte a parkolókról ho-
zott egykori döntése nyomán. 

Az ügynek ezzel nincs vége: 
hírlik, a vállalkozók most már 
az elmaradt haszonért is perel-
ni szeretnék a várost. Igaz, 
máris folyik két bírósági eljá-
rás, kit, mi illet meg a parkolók 
bevételéből. Hétfőtől minden-
esetre a rendőrök és a közterü-
letfelügyelök is a szokottnál 
jobban odaf igyelnek , senki 
sem kérhet pénzt a parkolásért 
Szegeden, a két önkormányzati 
„placcot" kivéve. 

A parkolóháború tanulságai-
ról, a legújabb fejleményekről 
kedden. Szegedi Tükör című 
mellékletünkben részletesen 
beszámolunk. Vitacikkeink vé-
gén megszólal a két vállalkozó 
is: ők vajon hogyan látják a 
megváltozott helyzetet? 

R. G. 

Dixieland-buli 
a gyermekkönyvtárban 

A Molnár Dixieland fennál-
lásának harminc éves törté-
netéről nyit kiállítást május 26-
án a Somogyi-könyvtár, s ezzel 
párhuzamosan a Molnár Gyula 
vezet te népszerű együt tes 
dzsesszkoncer te t és zenés 
hangszerbemutatót tart a So-
mogyi -könyv tá r gyermek-
könyvtárának ifjú törzsközön-
sége számára . A gye rmek-
könyvtár, amely tavaly a Sze-
gedért Alapítvány támogatá-
sával szegedi művészeket be-
mutató sikeres találkozókat 
szervezett általános iskolások-
nak, most a dzsesszenét sze-

retné bemutatni leghűségesebb 
olvasóinak. A dixieland kon-
cert előtt a részleg munkatársai 
előkészítő dzsesszműfaj- és stí-
lustörténeti előadást tartanak a 
meghívott gyerekeknek. Az 
eseményre a gyermekkönyv-
tárral rendszeresen együtt dol-
gozó Fő Fasori, a Gutenberg, 
a Zrínyi, a Tarján IV. számú, a 
Kodály téri és a Záporkerti Al-
talános Iskola tanulói mellett a 
gyermekkönyvtár egyéni gyer-
mek olvasói is meghívást kap-
tak. 

S. P. S. 

Ünnepi emlékest a (félkész) régi Hungáriában Városnapi csendélet a Széchenyi téren... (Fotó: Nagy László) 

• Szeged napján zenés ébresz-
tő köszöntötte a városlakókat. 
Tíz órakor Ványai Éva alpol-
gármes te rnó a városházán 
alkotói támogatást nyújtott át 
Dombi Józsefné zongoramű-
vésznek és Tajti Gabriella köl-
tőnek. Pályakezdő támogatást 
kapott Bozóki Andrea gitármű-
vész, Kalmár Attila magántán-
cos és Réti Attila magánéne-
kes, Bottkáné Égető Mária or-
gonaművész pedig művészeti 
ösztöndíjat vehetett át. 

Szeged napjának kiemelke-
dő eseménye volt a város kép-
viselő-testületének ünnepi köz-
gyűlése a városháza dísztermé-
ben. Ezen részt vettek a város 
és a megye fontosabb vezetői, 
parlamenti és önkormányzati 
képviselők. Szeged díszpol-
gárai, s Gál Zoltán, a Magyar 
Köztársaság Országgyűlésének 
elnöke. A Himnusz elhangzása 
után Szalay István polgármes-
ter köszöntötte a megjelente-
ket. Bevezetőjében szólt né-
hány szót Szeged történetéről, 
s kiemelte a fontosabb évszá-
mokat, a hozzájuk kötódó ese-
ményeket. Gál Zoltán beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy ez a táj 
meghatározó szerepet játszott 
az államalapításban, s Szeged 
és környéke sajátos település-
szerkezetének köszönhetően 
rövid idő alatt a régió kiemel-
kedő jelentőségű városa lett. A 
trianoni békekötés azonban 
megtörte ezt az egységet. Sze-
ged kiheverte e megrázkódta-
tást, s ahogy az árvíz után, úgy 
a későbbi kritikus időpontok-

• Díszpolgár: Boda Domokos professzor 

„Szeged sincs könnyebb 
helyzetben, mint az ország 

Hagyományosan rangos eseménysorozattal köszöntöt-
te a város május 21-ét, Szeged napját . A programok hű-
vös, borongós időben, el-eleredő esőben már előző nap 
megkezdődtek. Szalay István polgármester élő sakkpar-
tit játszott Lékó Péter nagymesterrel. Ványai Éva a vá-
rosházán megnyitotta az En városom Szeged című gyer-
mekrajz-kiáll í tást . A nap folyamán felavatták Huszka 
Jenő emléktáblá já t , a város több pont ján zenés-dalos 
produkciókat hallhattak a polgárok, este pedig a Hungá-
ria Szállóban rendeztek jótékonysági estet a Szegeden ta-
nuló vajdasági és erdélyi diákok támogatására. 

ban is visszaszerezte rangját. 
„Bizalom és önbizalom kellett 
ehhez" - mondotta Gál Zoltán. 
Felemlítette Szeged jelentősé-
gét az ország kulturális, tudo-
mányos és művészeti életében 
is. - A város nincs könnyebb 
helyzetben, mint az ország -
folytatta az Országgyűlés el-
nöke. - A hidegháborús évek 
után azt gondoltuk, többé nem 
alakulhat ki ilyen kritikus vi-
szony, az elmúlt pár évben 
azonban a délvidéki háború 
okoz feszültségeket. Mindez 
együtt járt a közbiztonság rom-
lásával, s az ügyeskedők meg-
je lenéséve l . Végezetül Gál 
Zoltán valamennyi szegedi 

polgárnak sikereket, jó egész-
séget, sok önbizalmat kívánt. 

Ezek után került sor a kü-
lönböző kitüntetések, díjak át-
adására. Mindenekelőtt Szeged 
új díszpolgárát, Boda Domokos 
gyermekgyógyász professzort 
köszöntöt ték . A ki tüntetet t 
megköszönte e rangos elisme-
rést, s kijelentette: „Mégiscsak 
lehet valaki próféta saját hazá-
jában." Boda professzor be-
szélt munkájáról, a gyermekek 
érdekeivel való azonosulás 
fontosságáról, a tudományhoz 
és az egyetemhez való kötődé-
séről is. Pro Urbe díjat nyúj-
tottak át Nóvák István Ybl-dí-
jas építésznek és Tóth Béla (ró-

nak. A Szegedért emlékérmet 
ki lencen vehet ték át: Baka 
lst\'án költő, Cs. Pataj Mihály 
festőművész, Ferenczi Lajos 
mikrobiológus, akadémikus, Ki-
rály Levente színművész, Mesz-
lényi László főiskolai docens, 
Nóvák András fes tőművész, 
Tandi Lajos újságíró, Turay 
Alfréd, a Hittudományi Főiskola 
rektora és Weininger Richárd, a 
zenekonzervatórium igazgatója. 
Ugyancsak az ünnepi közgyűlé-
sen adták át az Egészséges Sze-
gedért Alapítvány kitüntéseit. 
Szalay István polgármester még 
egy kitüntetettet köszöntött: 
Kószó Zoltán szegedi rendőr őr-
nagyot, aki nemrég vette át az 
Év rendőre címet. 

Szeged napjának záró esemé-
nye egy nagyszabású koncert 
volt a régi Hungária (Kass) 
Szállóban. Az ünnepi emlék-
estet Huszka Jenő és Erdélyi 
Mihály, Szeged világhírű mű-
vészeinek tiszteletére rendezték. 
Az emlékesten a Szegedi Nem-
zeti Színház művészei, ének-
kara és tánckara működött köz-
re Sándor János rendezésében. 

Arató László 

• Május 22-én 15 órától a Ne-
veléstudományi-Pszichológiai 
Szakbizottság Gyermekintéz-
mények Mentálhigiénés Mun-
kabizottsága két előadót kért 
szereplésre. Egyikük Zelenai 
Károly pszichológus, „A ser-
dülőkori drogfogyasztás okai-

A Szegedi Akadémiai Bizottság hírei 
ról és következményeiről" be- Magyar Pszichológiai Társaság 
szél, másikuk Kispál László 
rendőr százados „A rendőrség 
drog-prevenciós tevékenysé-
gét" ismerteti. - 15 órától a Pá-
lyalélektani Munkabizottság, a 

Dél-magyarországi Tagozat 
Pályalélektani Csoport jával 
együttműködve dr. B. Jenschke 
berlini egyetemi tanár előadá-
sára várja az érdeklődőket. 

Május 26-án 10 órától a Se-
bészeti és Kísérletes Sebészeti 
Munkabizottság, az MST Dél-
magyarországi Szakcsoportja 
és a SZOTE Sebészeti Kliniká-
ja a harmadik közös tudomá-
nyos ülést rendezi, melynek tu-
dományos programjában tfz 
előadás hangzik el. 

• Gyermeknap i köszönet. 
A Fészek Nagycsaládosok 
Egyesülete vezetőjének, Pely-
va Imrénének mondanak kö-
szönetet a fáradságot nem is-
merő szervezésér t a több 
gyermeket nevelő szülők. 
Szombaton, a Kisstadionban 
a szponzorok jóvoltából vagy 
150 család kapott csomagot, 
emellett külön ajándék jutott 
a gyermekeknek is. A szomo-
rú idő ellenére vidám hangu-
latot teremtettek a szervezők 
a színvonalas műsorral és a 
vetélkedővel. 
• Gyors segé ly? Bajnóczi 
László (329-614) nem látó 
szomszédasszonya nevében 
szólt: az idős asszony önkor-
mányzattól kért segélyéről az 
értesítést megkapta ugyan 
még május 3-án, a pénz azon-
ban azóta sem érkezett meg. 
Állítólag menet közben elkal-
lódott... A világtalan asszony 
sajnos nem tudja tovább nél-
külözni a várva várt 3000 fo-
rintot. 
• És a büntetés? Sz. K.. aki 
maga is bombákkal fenyege-
tett munkahelyen dolgozik, 
nehezményezi, hogy ha el is 
fogják a tettest, arról soha 
nem olvas, milyen büntetés-
ben részesült az illető. Talán 
az efféle hír lenne annyira 
riasztó, hogy ritkulnának a 

" bombariadók. 
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Közérdekű problémáikat, észrevételei-
ket a múlt héten ügyeletes munkatársunk-
kal. Chikán Ágnessel oszthatták meg, má-
tól Kalocsai Katalin várja hívásaikat a 

0 6 - 6 0 - 3 2 7 - 7 8 4 - e s 
t e l e f o n s z á m o n , 
m u n k a n a p o k o n 8 
és 10 óra k ö z ö t t , 
vasárnap pedig 14-
től 15 óráig. Felhív-
j u k o l v a s ó i n k f i -
gyelmét arra, hogy Szegedről is mindegyik 
számot tárcsázniuk kell. Ha ötletük van a 
Fekete pont című rovatunk számára, kér-
jük, ugyanitt tudassák velünk. 

• Kórház és közlekedés. Dr. 
Hencz Péter (31 1 - 9 6 7 ) az 
idős betegek nevében teszi 
szóvá: kiszámíthatatlan a köz-
lekedés a Il-es kórház irányá-
ban. A 35-ös autóbusz órán-
ként. a 35Y-os fél óránként 
indul, ám nem képes egyik 
sem tartani a menetidőt. A 
villamossal ugyanez a hely-
zet, a sok kitérő miatt. A kór-
ház előtti zebrán átkelők ép-
ségét pedig nyomógombos 
lámpával kellene biztosítani. 
• Ellopott bicikli. A 435-332-
es telefonról jelezték, hogy 
pénteken délután, az Anna-
kúttól ellopták a család lila 
Mountainbike-ját. Kérik, aki 

tud valamit a kerékpárról, ér-
tesítse a tulajdonosokat. 
• Drága tévé! De ér-e való-
ban ennyit? - kérdi Csókási 
Sándor, aki szintén kételkedik 
abban, hogy jogosan kérik a 
kábeltévések a magyar adáso-
kért is a díjat. Miként korábbi 
telefonálónknak is. számára is 
fheglepő a napokban kézhez 
kapott, hátralékot követelő 
csekk. 
• Előkerült i ra tok. Szeles 
Imréné örömmel értesített 
bennünket: ha a pénz nem is, 
fia eltűnt tárcájának egyéb 
tartalma, iratai, igazolványai 
előkerültek. Egy taxis találta 
meg Petőfitelepen, az úttes-

ten, és egy ismerős vitte fel 
hozzájuk. Köszöni. 
• Z ö l d r e v á g y ó k . M.M. 
(482-362) a Csongrádi sugár-
út 112. előtt évek óta gondoz 
egy kiskertet, ám amióta a la-
kók által fizetett közös szárí-
tóba a takarítónő .jóvoltából" 
nem tudnak bejutni, féló, hogy 
víz híján kiszáradnak a virá-
gok. Az IKV-tól vátják a segít-
séget, kulcs formájában. T.M. 
a Deák Ferenc utcában a kivá-
gott nyárfát, egy idős asszony 
a Baros László utca 2-4-ben az 
F lépcsőház előtt „lefejezett" _ 
fákat, bokrokat siratja. 
• S z e r e t e t s z o l g á l a t . A 
Szentháromság Egy Jó Isten 
Szeretetszolgálat köszönetét 
fejezi ki id. Tapodi Zoltán 
péknek, i f j . Tapodi Zoltán 
cukrásznak, a Hungarotabak 
Rt. szegedi kirendeltségének, 
PáJócz Eszter Zsuzsannának, 
Ambrus Andrásnak, a rókusi 
Filléres diszkont tulajdonosá-
nak, Csorba Imrénének, Beré-
nyi Zoltánnak és családjának, 
a megyei OTP szakszervezeti 
bizottságának. Szabó Bélá-
nénak, dr. Szeri Istvánnak, a 
Volán Rt. vezérigazgatójának 
és Páróczi Katalin háziorvos-
nak. amiért nagylelkűségük-
kel, adományaikkal segítettek 
az idős, beteg, magányos em-
bereken, a hajléktalanokon és 
nagycsaládosokon. 
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MA 
J O G S E G É L Y S Z O L G Á -

LATI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Eszpe-
rantó u. 3-5., I. em. 5.) 14-16 
óráig. A munkavállalók, mun-
kanélküliek, pályakezdők és 
nyugdíjasok részére dr. Hajdú 
István ad tanácsot. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza Lajos krt. 2-4., 
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint 
János ingyenes jogi tanács-
adást tart a érdeklődőknek, 
15-16 óra között. 

J O G S E G É L Y S Z O L G Á -
LAT az SZDSZ Földváry utca 
3. szám alatti irodájában, 16-17 
óráig. Tartja: dr. Pesti Gábor. 

DR. TICHY-RÁCS CSA-
BA, a 14-es választókerület 
képviselője (Alsóváros) lakos-
sági fórumot tart 17 órától az 
Alsóvárosi Általános Iskolá-
ban. A fórum témája: Alsóvá-
ros telefonhelyzete, telefon-
fejlesztése. Meghívott vendég: 
dr. Lednitzky Péter, a Déltáv 
Rt. marketing-igazgatója. 

PASKUJ MÁTYÁS, a 19-
es választókerület (Felsőváros-
Fodorker t ) fogadóórá t tart 

17-18 óráig a Csongrádi Su-
gárúti Általános Iskolában. 

KATONA GYULA, a 13-as 
választókerület (Móraváros) 
képvise lő je fogadóórát tart 
17-18 óráig a Kolozsvári Téri 
Általános Iskolában. 

HOLNAP 
PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 

választókerület képviselője la-
kossági fórumot tart 17 órától a 
Klebelsberg-telepi iskolában. 
Téma: a Klebelsberg-telep te-
lefonhelyzete, telefonfejlesz-
tése. Meghívott vendég: dr. 
Lednitzky Péter, a Déltáv Rt. 
marketing-igazgatója. 

KISS TAMMÁS, a 3-as vá-
lasztókerület képviselője (Fel-
sőváros) fogadóórát tart 17-18 
óráig a Tabán Általános Jsko-
lában. 

MUNKAJOGI TANÁCS-
ADÁST tart dr. Óvári Judit a 
KKDSZ (Közgyűjteményi és 
Közművelődés i Dolgozók 
Szakszervezete) megyei irodá-
ján. a Bálint Sándor Művelődé-
si Házban (Temesvári krt. 42., 
tel.: 432-578, 433-213), dél-
után 5-6 óráig. 


