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csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémá-
ikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Takács Viktorral oszthatják meg. 
Ügyeletes munkatársunk hétköznap reggel 8 
és 10 óra, vasárnap 14 és 15 óra között hív-
ható a 06-20-432-663-as rádiótelefonon. El-
veszett tárgyakat visszaadni szándékozó ol-
vasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé 

mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8-tól 18 óráig a 06-80-820-
220-as zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban. 

• Gyalogos tengelyek a Belvárosban 

Parkolóházat a város építene 

Utcai piacolók. Se al-
vás, se békesség - állítja a 
kiskundorozsmai piac mel-
lett lakók nevében Mészá-
ros Szilveszter. A vásáro-
zók nem akarnak fizetni, 
ezért az utcán bonyolítják 
le az adásvételt, így állan-
dóan hallgathatják az autó-
rádiókat, az alkudozó kufá-
rokat, valamint a ládák csa-
pódását. Jó lenne, ha meg-
állni tilos táblákat rakná-
nak ki ezekre a szakaszok-
ra, a rendőrség pedig el-
lenőrizné a tilalom betartá-
sát -javasolta. 

Á l - z s á k u t c a . Megté-
vesztő a helyzet a Közép 
kikötő sor Partfürdó előtti 
szakaszán, hiszen hiába ka-
nyarodik erre a Forrás 
Szálló irányából érkező au-
tós, nem tud továbbmenni 
a fürdőket összekötő átjáró 
miatt , az úton viszont 
egyetlen árva zsákutca táb-
la sem figyelmeztet erre 
senkit - hívta fel a figyel-
met Szőke László. Véle-
ménye szerint a legjobb 
lenne elbontani az átjárót, a 
jegyet megőrizve pedig to-

vábbra is használhatnák a 
vendégek mind a két stran-
dot. 

Rossz szomszédság. A 
„Védett bérházak" című 
cikkünkre reagálva mondta 
el B. J., hogy nemcsak a 
jogcím nélküli lakókkal 
vannak problémák. Náluk 
néhány önkormányzat i 
bérlóként beköltöztetett ki-
sebbségi lakó tartja rette-
gésben a tömböt. Hol itt az 
esélyegyenlőség, ő se elad-
ni, se kiadni nem tudja a 
lakását, de normálisan élni 
se lehet benne. Szívesen 
felajánlja néhány önkor-
mányzat i képvise lőnek, 
cseréljen vele! 

D í szbu rko l a t . Csinos 
halomban áll a díszburko-
lat a Kálvária sugárút és a 
Móravárosi körút sarkán -
figyelmeztetett Táborosi 
Gábor. Lassan egy hónapja 
áll a felújítás, jó lenne, ha 
nem kelne lába a díszkö-
veknek. 
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• Délmagyarország, Délvilág 

Házhoz visszük 
magunkat 

A Dé lmagyarország 
Kft. július 1-jétöl átveszi 
a postától saját napilap-
ja inak ter jesztését . A 
vá l toz ta tás cél ja a z , 
hogy a Dé lmagyaror-
szág és Délvilág az eddi-
ginél korábban jusson el 
a p o s t a l á d á k b a . Az 
e lőf izetők a d a t a i n a k 
pontosítása hamarosan 
befejeződik. A lapokat 
változatlan áron kézbe-
sítjük. 

Július l - jé tő l a Délma-
gyarország Könyv-, Lapki-
adó és Nyomdaipari Kft. át-
veszi a postától saját lapjai 
teijesztését. Ez annyit jelent, 
hogy a jövő hónaptól saját 
kézbesítőink viszik házhoz a 
Délmagyarországot és a Dél-
világot (a többi lapot válto-
zatlanul a posta teijeszti). A 
változtatás egyik fontos célja 
az, hogy a lapok időben el-
jussanak az előfizetőkhöz. 

A háromezer főné l na-
gyobb lélekszámú települé-
seken reggel 6 óráig, a ki-
sebb községekben 7 óráig, a 
külterületeken pedig 9 óráig 
kell megérkeznie a lapok-
nak. Hí r l apkézbes í tó ink 
többsége korábban a postán 
dolgozott, s valamennyiüket 
névre szóló, fényképes iga-
zolvánnyal látja el a Délma-
gyarország Kft. 

A zökkenőmentes átál-
lás é rdekében májusban 
adatgyűjtés kezdődött: mun-
katársaink személyesen ke-
resték föl az előfizetők több-
ségét, s pontosították a pos-
tától átvett lista adatait. Kül-
területen élő, postafiókszám-
mal r ende lkező e lő f i -
zetőinktől válaszborítékkal 
el látot t levé lben kér tünk 
pontos adatokat. A név, lak-
cím, s az előfizetési időszak 
ismeretében zökkenőmente-
sen vehetjük át a lapok ter-

jesztését. 
Azokat az ügyfeleinket, 

akiket mégsem sikerült meg-
találni, arra kéljük, telefonon 
vagy levélben közöljék ada-
taikat. Ingyenesen hívható 
(„zö ld") számunk: 06/ 
80/821-821. A szám reggel 8 
órától délután 6 óráig hívha-
tó. Ugyanezen a számon 
adunk tájékoztatást a Délma-
gyarország és Délvilág előfi-
zetésével kapcsolatban ér-
deklődőknek. 

Az előfizetői díjat lakos-
sági átutalási számláról fi-
zető ügyfeleink ugyancsak 
levelet kapnak. Arra kérjük 
őket, hogy a levélben mellé-
kelt átutalási megbízással 
keressék föl a számlájukat 
vezető pénzintézetet, s je-
lentsék be a változást. Bár 
saját terjesztőhálózatunk jú-
liustól dolgozik, a megbízás 
mégis június l-jétől szól -
ennek oka csupán az, hogy 
az előf izetői díjat mindig 
előre, a következő hónapra 
kéljük. Ha akadna olyan, la-
kossági átutalási számlával 
rendelkező előfizetőnk, aki 
még nem kapott tőlünk érte-
sítést, ugyancsak zöld szá-
munkon, vagy levélben je-
lentkezhet. 

A júliusban esedékes előfi-
zetési díj beszedésének mód-
járól időben tá jékoztat juk 
ügyfeleinket. A külterületi 
csomópontokban fölállított pi-
ros levelesládák helyett július-
tól saját, kék színű gyűjtődo-
bozainkba tesszük majd a 
Délmagyarországot és Délvi-
lágot (a piros ládák ugyanis a 
Magyar Posta Rt. tulajdoná-
ban maradnak). 

A zavartalan átállás érde-
kében június 14-én (vasár-
nap) „próbakézbesítést" tar-
tunk: ezen a napon már saját 
kézbesítőink viszik házhoz a 
lapokat. 

Ny. P. 

Alku tárgya a Honvéd téri telek. Már látszik a fócsapásirány. (Fotó: Karnok Csaba) 

A Szeged Nagyáru há-
zat márpedig fel kell újí-
tani. Ebben a kérdésben 
egyetértenek a tulajdo-
nosok a város vezetésé-
vel, s6t elkészültek a ter-
vek is. A befektetők csa-
pata azonban nehezen 
áll össze, vagyis pénz hí-
ján egyelőre csak álmo-
dozni lehet a megoldás-
ról. 

Lapunk nyitott kapukat 
dönget, amikor a Nagyáru-
háznak és környékének fel-
újítását feszegeti. Mint ahogy 
azt Nóvák Istvántól, Szeged 
főépítészétől megtudtam, a 
város kész tervekkel rendel-
kezik, csak éppen a megvaló-
sítás késik. A tulajdonosok és 
a lehetséges beruházók 
ugyanis szemlátomást nem 
tudják letenni azokat a milli-
ókat az asztalra, amelyek nél-
külözhetetlenek a Belváros 
frekventált részének megszé-
pítéséhez. 

Ugyanezeken a hasábokon 
nemrégiben (DM, 1998. má-
jus 14.) a Nagyáruház főrész-
vényesei nyilatkoztak: a Dél-
Tisza Menti Áfész (40 száza-
lék erejéig tulajdonos a „Na-
gyában") nevében Kelemen 
János elnök, a Komplett Rt. 
képviseletében (33 százalék-
kal részesedik a közös va-
gyonból) pedig Farkas Ár-
pád igazgató. 

Mint mondották, a Belvá-
ros kereskedelme csak az ön-
kormányzat és a magánszféra 

„Nagyá": kié mennyi? 
A Szeged Nagyáruházat 1980-ban adták át. Már ak-

kor sem állami beruházásként épült, tulajdonosai - Dél-
Tisza Menti Áfész, Komplett Ruházati Vállalat - 260 
millió forintot fizettek a 13 ezer négyzetméterért. Jelen-
leg 40:33:20 százalékos arányban osztozik rajta a két ré-
gi gazda, az áfész és a Komplett, valamint újdondász-
ként a Burger King. Néhány százalékban magánszemé-
lyek is részvényesek a , fagyában". A földszinti szuper-
marketre nemrégiben 100 millió forintot költött az áfész, 
az emeleti felújításokra pedig 50 milliót a Komplett. 

együttműködésével mehet 
előre. Egyelőre egyikük sem 
látja tragikusnak a Tesco és 
egy Tisza Plaza megjelenését 
Szegeden, hiszen szerintük a 
Belvárosnak mindig is lesz 
egy vevőket odavonzó han-
gulata. Ugyanakkor elismer-
ték, a piaci kihívások rázú-
dulnak a Nagyáruház és kör-
nyékének kereskedőire, akik-
nek fel kell venniük a ver-
senyt a korszerűbb bevásárlá-
si lehetőségeket biztosító 
multikkal. 

Nóvák István, Szeged 
főépítésze abban látja a leg-
nagyobb problémát, hogy a 
dolgok lassan haladnak előre. 
Lám, a Kárász utca díszbur-
kolata is legkorábban a jövó 
év végére készülhet el, hi-
szen előbb négy ház homlok-
zatát (kettőnek a födémét is) 
is fel kell újítani. Miközben 
tart a közművek cseréje. 

A főépítész elmondta, a 
Nagyáruház és környéke rég-

óta „képben van". A közterü-
let-szabályozási programváz-
lat ugyanis, amely a védett 
Belváros fő gyalogos „tenge-
lyeit" is kitűzi, fontos szere-
pet szán a Jókai utcának. A 
város 1997-ben ajánlati ter-
veket kért építészektől. Két 
koncepció készült el, az 
egyik Kiss Istváné, aki a 
Nagyáruházra és főleg a Jó-
kai utcai frontra helyezte a fő 
hangsúlyt. Az ő rajzain kap 
kupolát az áruház lépcsője, 
épül be a pince és nyílnak ki 
újabb üzletek a Jókai utcára. 
(A terv egyezik a tulajdono-
sok igényeivel, sőt, ők is ösz-
tönözték a szakembert a terv 
elkészítésére.) A másik Pa-
lánkai Tiboré, aki - ha szem-
ben állunk az áruházzal - a 
jobb oldali frontot „építette 
át" teljesen. Az ő fantáziája 
visszaállítaná a régi utca von-
alát, a Nagyáruház homlok-
zatába beépítené a lebontott 
műemlékház múzeumban 

őrzött kapuját, a szomszédos 
„katolikus ház" tűzfalát pe-
dig üveg takarná. 

A tervek fogadókészségre 
találtak a városházán, de 
hogy mi valósul meg 
belőlük, az e lsősorban a 
Nagyáruház tulajdonosaitól 
függ . Az önkormányzat 
annyit tehet, hogy vállalja a 
parkolóház felépítését a Hon-
véd tér-Tisza Lajos körút 
sarkán. Erre már csak azért is 
szükség lenne, mivel az áru-
ház Jókai utcára „nyitása" 
megszüntetné az ottani par-
kolóhelyeket. A város parko-
lási alapjában ráadásul je-
lentős pénzösszeg gyűlt 
össze, bele is vágnának a ki-
vitelezésbe, ha nem lenne 
egy apró szépséghibája a do-
lognak. A telek ugyanis a 
SZOTE tulajdonát képezi... 

Ám tegyük fel, minden az 
elképzelések szerint halad. 
És akkor valóban „átjárható" 
lesz a város, kirajzolódnak a 
valódi gyalogos tengelyek. A 
Kárász utcának csakugyan 
természetes folytatása a Jókai 
utca, avagy a másik irányban 
- keresztül a Nagyáruházon -
az Ady tér. A parkolóházban 
pedig nemcsak a vásárlók, 
hanem az egyetemi emberek 
is lerakhatják az autóikat, 
akár a központi épület, akár a 
Honvéd téri, avagy a böl-
csészkari tanszékek felé ve-
szik az irányt. És még dísz-
burkolatot is kapna a Jókai 
utca. 

Fekete Klára 

• A leleményes csalók esete 

Hamis bíró hamis ítélete 
Mintegy 169 millió fo-

rintot szeretett vo lna 
jogtalanul felvenni há-
rom férfi Veszprém me-
gyében. A csalás kísér-
letével és közokirat-ha-
misítással gyanúsított 
férfiak bírói ítéleteket 
gyártottak, amelyekben 
a Csongrád Megyei Bí-
róság nevében a r r a 
„kötelezték" a Pick Rt.-t 
és a Déltáv Rt.-t, hogy 
84-84 millió forintot fi-
zessenek ki egy vesz-
prémi cégnek . A 
rendőrség azonban ré-
sen volt, a gyanúsítot-
tak előzetes letartózta-
tásban vannak. 

Hamis bírósági ítéletekkel 
több, mint 169 millió forin-
tot próbált felvenni három 
férfi , a rendőrség azonban 
elfogta óket - tájékoztatta 

lapunkat Tóth Molnár István 
alezredes, a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
gazdaságvédelmi osztályve-
zetője . Az ügy lényege, 
hogy két bírósági ítéletet ha-
misítottak a gyanúsítottak, 
amelyekben a Csongrád Me-
gyei Bíróság egy nem létező 
bírája arra kötelezte a Pick 
Rt.-t és a Déltáv Rt.-t, hogy 
mindkét cég 84 millió 648 
ezer forintot fizessen ki a 
veszprémi székhelyű Zillmer 
2000 Kft . -nek. A képzelt 
jogalap az volt, hogy a Zill-
mer még 1995-ben építőipari 
kivitelezési munkálatokat 
végzett a két cégnél, ame-
lyek azonban nem egyenlí-
tették ki a számlákat. A nem 
létező bíró rendkívül alapos 
ítéletei szerkesztett: arra is 
volt gondja, hogy az alpere-
seket több, mint kétmillió 
forintos, az állam javára be-

fizetendő perköltséggel ma-
rasztalja. A felperes pedig 
nagyvonalúan lemondott a 
1995 óta esedékes tartozás 
kamatairól. 

Május 26-án jelentkezett 
egy férfi két szegedi banknál 
az ítélettel, s megadott két 
bankszámlaszámot amelyre 
kérte a pénzt. A bankárok 
viszont é r tes í te t ték a 
rendőrséget, s hamarosan ki-
derült, hogy sem az ítélet, 
sem a pecsét, sem a bíró, dr. 
Koppány László neve nem 
valós. 

A Csongrád megyei rend-
őrök felvették a kapcsolatot 
a veszprémi nyomozókkal, s 
az ottani pénzintézetekkel, 
így amikor jún ius 2-án, 
többszöri érdeklődés után 
félmillió forintért jelentke-
zett egy férf i , a rendőrök 
azonnal elfogták. A 31 éves, 
győri illetőség Zs. I. beis-

merő vallomást tett, s el-
mondta, hogy két korábbi hi-
telezője útmutatása alapján 
cselekedett. Zs. I. írta alá az 
í té letet , amel lyel aztán a 
bankokát kereste fel. A két 
további gyanúsítottat, a 35 
éves H. J. L-t és az ugyan-
csak 35 éves N. S-t is elfogta 
a rendőrség. Mindkét férfi 
veszprémi lakos, és többszö-
rösen büntetett előéletűek. A 
Csongrád Megyei Bíróság -
immáron valóságos döntésé-
ben - a közokirat-hamisítás-
sal és csa lás k í sér le téve l 
gyanúsított férfiakat előzetes 
letartóztatásba helyezte. 

Az ügy kapcsán Tóth 
Molnár Is tván e lmondta : 
praxisában még nem fordult 
elő hasonló eset, de mint a 
példa muta t j a , a bűnözői 
lelemény nem ismer határo-
kat. 

A. L. 

Haydn-müvek 
a zsinagógában 

• Munkatársunktól 
A Salieri kamarazenekar 

játszik Pál Tamás vezényle-
tével június 9-én 19 órától a 
szegedi zsinagógában a Fil-
harmónia kamarabérletének 
következő hangversenyén. A 
zenekar Haydn Lakatlan szi-
get nyitányát, B-dúr Sym-
phonie concertantéját és G-
dúr (Oxford) szimfóniáját ad-
ja elő; közreműködik Steiler 
Tamás oboán, Pethes Patrí-
cia fagotton, Janulik Márta 
hegedűn és Körösi Gyöngyi 
csellón. 

Kisebbségi jogok 
• Munkatársunktól 

A Roaul Wal lenberg 
Egyesület szegedi és Csong-
rád megyei csoportja június 
8-án, hétfőn „Regionális ki-
sebbségi j o g o k " c ímmel 
előadást szervez. A Nemze-
tiségek Házában (Szeged, 
Osztrovszky utca 6.) 17 órá-
tól dr. Kaltenbach Jenő ki-
sebbségi ombudsman beszél 
a magyarországi kisebbsé-
gek helyzetéről. Előtte az or-
szágos egyesület kihelyezett 
elnökségi ülést tart. 

A gazdasági 
bűnözésről 

• Munkatársunktól 
Vasárnap este tíz órakor 

ismét je lentkezik a Globe 
TV és a Délmagyarország 
közös produkciója, a Szóbe-
széd. Á közéleti háttérmaga-
zin témája ezúttal a gazdasá-
gi bűnözés lesz. Az egy órás 
élő adás két vendége: dr 
Szántó Gábor, városi vezető 
ügyész, és Tóth Molnár Ist-
ván alezredes, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Gazdaságvédelmi Osztá-
lyának vezetője. A műsor 
házigazdája Arató László, a 
Délmagyarország újságírója. 
Az adás alatt hívható tele-
fonszámok: 62/495-555 és 
62/496-555. 

Internetes vakáció 
• DM-információ 

Nemrég jelent meg a diá-
koknak (és szüleiknek) szóló 
nyári programfüzet, a „Sze-
gedi vakáció '98." A kiad-
vány az iskolaszünet idejére 
kínál elfoglaltságokat: tábo-
rok, kirándulások, rendezvé-
nyek sokaságából lehet vá-
lasztani. A füzetet a Száz-
szorszép Gyermekházban, is-
kolákban, művelődési házak-
ban, s minden programren-
dező intézményben megtalál-
juk. Sőt: a kiadvány informá-
cióit már a számítógépes vi-
lághálózaton, az Interneten is 
olvashatjuk. 

Az adatokat a szegedi pol-
gármesteri hivatal internetes 
honlapján talál juk. Címe: 
http://www.tiszanet.hu/polg-
hiv/. 

Kapitányi 
fogadóóra 

• Munkatársunktól 
Szőke Péter szegedi rend-

őrkapitány fogadóórát tart 
június 8-án, hétfőn 14-17 óra 
között a Párizsi krt. 16-22. 
alatti hivatali helyiségében. 

Gitárkoncert 
• Munkatársunktól 

A Liszt Ferenc Zenemű-
vészet i Fő iskola Szegedi 
Konzervatóriumának klasz-
szikus gitár tanszakos hall-
gatói adnak hangversenyt jú-
nius 7-én 19 órától a Tápéi 
katolikus templomban. 

http://www.tiszanet.hu/polg-

