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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a hé-
ten Nyilas Péterrel oszthatják meg. Újságíró 
munkatársunk munkanapokon reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között fogad-
ja hívásaikat a 06-209-432-663-as rádiótelefon-
számon. Elveszett és talált tárgyakat kereső ol-
vasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé 
mondanivalójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld (ingyenes) szá-

mon, illetve személyesen a Sajtóházban és a hirdetóirodáinkban. 

Vízkárosultak. A belvíz-
sújtotta területek lakóinak 
megsegítésére gyűjt a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat. Átu-
talással vagy postai pénzföi-
adó-utalványon küldhetünk 
adományokat a következő 
számlaszámra: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat „Belvíz" 
10201006-50051599. 
- Nőnapi meglepetés. 
Hölgyolvasónk szinte szólni 
sem tudott a meglepetéstől, 
amikor hétfőn, nőnapon, a Fő 
fasor 100. szám alatti élelmi-
szerboltban egy szál földíszí-
tett, csomagolt virággal kö-
szöntötték... 

Rókusi temető. Lippai 
Sándorné (469-320) az évek 
óta elhanyagolt rókusi temető 
állapotára figyelmezteti mind-
azokat, akik tehetnének vala-
mit az elhagyott sírkertért. 

Zárda utca. Olvasónk 
Zárda utcai ablakából megfi-
gyelte, hogy a rakpart lezárása 
óta megtelt várakozó autókkal 
a ház előtti parkoló, amelyben 
ráadásul egy elhagyottnak lát-
szó Trabant is foglalja a he-
lyet. Hívónk a lakótársait nem 
tisztelő kutyatartók magatartá-
sát is kifogásolta. 

Í M 
• Az Ó I X M I . • • 

• Szanti-ügy: második menet 

Szörnyűségek 
és örömtanya 
A Csongrád Megyei Bí-

róságon tegnap délelőtt 
kezdődött, s várhatóan 
március 23-án fejeződik 
be R. Péter és társai 
ügyének tárgyalása. A 
szegedi bíróság tavaly 
májusban R.-nek 12 év 
fegyház büntetést szabott 
ki, B. Dánielnek 3 és fél 
esztendőt kellene börtön-
ben töltenie, K. Lajosnak 
négyet fegyházban. A tu-
catnyi vádlott egy része 
felfüggesztett büntetést 
kapott, míg volt, akit fel-
mentettek az ellene emelt 
vád alól. A fellebbezések 
miatt került az ügy a me-
gyei bíróság elé. 

Mi is történt, ami miatt 
ilyen, években gazdag ítéletet 
hozott az első fokú bíróság? 
Az R. család Újszegeden üze-
meltette a Makk Hetes panzi-
ót, amely a kuncsaftok köré-
ben Szanti néven volt közis-
mert. A bárban lányok teke-
regtek, táncoltak, kellették 
magukat, kívánság szerint a 
műsort kettesben folytatták a 
kedves vendéggel. Egy-egy 
szolgáltatás díja - három év-
vel ezelőtt - 5-10 ezer forint-
ba került. 

A nők egy része eleinte ön-
ként ment a táncba, amelyből 
aztán nem tudtak visszatán-
colni. Ilyenkor jöttek a kény-
szerítő eszközök, amelyek ha-

tásosnak és borzalmasnak bi-
zonyultak. Aki nem akart be-
lemenni a játékba, az ellen 
iszonyú lelki és fizikai terrort 
alkalmaztak. A vád szerint R. 
Péter - egyebek mellett - arra 
vetemedett, hogy egy nőt 
kényszerített rá: kutyáját „szó-
rakoztassa". A férfi ellen erő-
szakos közösülés, fajtalanko-
dás, súlyos testi sértés, kerítés, 
személyi szabadság korlátozá-
sa miatt emeltek vádat. 

A tegnapi tárgyaláson alig 
tudták leültetni, székkel kínál-
ni az ügyvédeket. R. Péternek 
például három védője is akadt. 
Rajtuk kívül még kettő nem 
jött el. A bíró érdeklődött, ki 
tud róla, miért nem jött el az 
ügy negyed rendű vádlottja. 
Az illető ügyvédje semmit 
nem tudott, nem úgy R. Péter, 
aki a Csillagban - előzetesben 
ez a lakóhelye - úgy értesült, 
hogy vádlott társa momentán 
Jugoszláviában tartózkodik. 
Ha pontosak az információi, 
Kikindán. 

További érdekesség: pénte-
ken a megyei bíróság bizonyí-
tási eljárást lesz kénytelen le-
folytatni, ugyanis a szegedi 
bíróságtól kapott vaskos 
anyagból menet közben el-
tűnt(!) két tárgyalási jegyző-
könyv. 

ítélet - ha minden jól megy 
- március 23-án várható a me-
gyei bíróságon. 

K. V. 

• A tápéi réten nem, de Szöregen igen? 

A hulladékcsaták ára 

Hulladékudvar helyett illegális szemétlerakó Tápén. (Fotó: Karnok Csaba) 

Még szeptemberben 
adtunk hírt arról, hogy 
tápéi ingatlantulajdono-
sok - aláírásgyűjtéssel 
összekötött - tiltakozó 
akciót szerveztek, mert 
nem értettek egyet a ter-
vezett hulladékudvar ot-
tani megépítésével. A ter-
vet az elsőfokú építési ha-
tóság sem támogatta. 
Most pedig a szöregiek 
ellenállását kellene le-
győznie a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht.-
nek, ha nem akar ott is 
lemondani a vadlerakók 
felszámolását célzó, kor-
szerű hul ladékudvar 
megépítéséről. 

Már a tápéi hulladékudvar 
létrehozását megelőző terep-
rendezés megindulásakor ki-
derült, hogy a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. - a 
kivitelezés felgyorsítása érde-
kében - a munkálatokat az ön-
kormányzati egyeztetést köve-
tően, de a végleges építési en-
gedély kiadása elótt kezdte 
meg. Az ügy kirobbanása után 
a Csongrád Megyei Közigaz-
gatási Hivatal határozatában -
miután a kht. tulajdonosa Sze-

ged város - Csongrád város 
jegyzőjét jelölte ki, hogy 
döntsön az elsőfokú építésü-
gyi hatósági engedély kiadá-
sáról vagy elutasításáról. Miu-
tán a közelmúltban megérke-
zett dokumentum - többek 
között - kimondja: hiányoz-
nak az építési engedély kiadá-
sának feltételei, a kht. ügyve-
zetőjétől az iránt érdeklőd-
tünk, fellebbeztek-e a határo-
zat ellen, illetve tervezik-e az 
idén Tápén vagy máshol hul-
ladékudvar építését? Kérdé-
sünket az is indokolta, hogy 
időközben Szóregről szintén 
eljuttattak szerkesztőségünkbe 
- számos aláírással kísérve -
egy, a tápéihoz hasonló tilta-
kozó levelet. 

- Nem éltünk fellebbezési 
jogunkkal - mondta Szabó 
Ferenc ügyvezető. - Ilyen 
mértékű lakossági ellenállás-
sal szemben nem harcolunk. 
Ott ugyanis nem olyan tragi-
kus a helyzet, mint például 
Szöregen vagy Szentmihály-
telken. Tápéra a térség előző 
ciklusbeli önkormányzati kép-
viselőjének kérésére épült vol-
na korszerű, szelektív hulla-
dékgyűjtő udvar. Sajnos azon-
ban az őszi választási időszak-

ban előtérbe kerültek a szű-
kebb, helyi politikai érdekek, 
annak ellenére, hogy ott is 
szennyezik a környezetet az 
illegális szemétlerakók. Az I. 
fokú építési hatósági engedély 
kiadását elutasító határozat-
ban foglalt hiányosságok elhá-
rítását ugyan meg tudtuk vol-
na oldani, de a tiltakozások 
miatt erről lemondtunk. Már-
cius 10-én 17 órától ugyan 
tervezünk lakossági fórumot 
Tápén egy esetleges újabb 
helyszín kijelöléséről. Gyála-
réten és Algyőn szerencsére 
átlátta a lakosság, hogy mi-
lyen környezeti veszélyt je-
lent, ha vízállásos területre ke-
rül a hulladék, de Dorozsmán 
és Sándorfalván is jól működ-
nek ezek az európai színvona-
lú hulladékgyűjtő helyek. E 
négy hulladékudvarból tavaly 
közel hatezer köbméter sze-
metet szállítottunk el! 

- Más a helyzet viszont 
Szentmihálytelken és Szóre-
gen. Mindkét településrészen 
égetően fontos lenne megol-
dani az ellenőrzött hulladékel-
helyezést. A kijelölt területek 
közelében lakók között azon-
ban mindig akadnak tiltako-
zók, akikhez előbb-utóbb má-

sok is társulnak. Úgy tűnik, 
hiábavaló minden, a hulladé-
kudvarokra vonatkozó felvilá-
gosító tájékoztatásunk. Az 
emberek bizalmatlanok. Ne-
hezen hiszik el, hogy e létesít-
mények nem azonosak a sze-
méttelepekkel. Az előbbiben -
felügyelet mellett - konténe-
rekbe kerül a hulladék, ame-
lyet rendszeresen elszállítunk. 
A kellemetlen szaghatástól 
sem kell tartani, már azért 
sem, mert a kommunális sze-
mét továbbra is a kukákba ke-
rül. A gyűjtőhely környéke 
egyébként fákkal, bokrokkal 
körbevett terület, így esztéti-
kailag sem zavaró. 

Tóth Csaba szóregi képvi-
selő hasonlóan vélekedett a 
lakossági ellenállás okairól. 
Hangsúlyozta: a tiltakozások-
tól függetlenül támogatja a 
Szerb utca végénél tervezett 
hulladékudvar kialakítását. A 
kérés, miután önkormányzati 
területről van szó, jelenleg a 
városi főépítész asztalán van. 
Ezt követően kerülhet sor - a 
tápéihoz hasonlóan - arra, 
hogy a kijelölt építési hatóság 
eldönti: felépíthetó-e ott a lé-
tesítmény. 

N. Rácz Judit 

• Munkatársunktól 
Néhány napot Szegeden 

töltött finnországi testvérvá-
rosunk, Turku egyik magas 
rangú önkormányzati tiszt-
ségviselője. Lasse Halla-
murto, Turku polgármeste-
rének tanácsadója, a testvér-
városi kapcsolatok koordi-
nátora hétfőn a szegedi vá-

Szeged-Turku-
kapcsolaf 

rosházán találkozott dr. 
Bartha László polgármes-
terrel és Csonka Gábor stra-
tégiai alpolgármesterrel. A 

tárgyaláson megegyeztek a 
felek arról, hogy a közeljö-
vőben sor kerül a két pol-
gármester személyes talál-

kozójára is. Vélhetően el-
őször a turkui városvezető 
látogat el hozzánk, Bartha 
László fiedig az év második 
felében utazik Finnország-
ba. 

Az időpont nem közöm-
bös: ebben az időszakban 
ugyanis már a finnek viselik 
a soros EU-elnöki tisztet. 

forrás 

Városatlasz-
bemutató 

• Munkatársunktól 
Lapunkban már hírül ad-

tuk, hogy megjelent a „Szeged 
városatlasz", amelyben a tele-
pülés részletes térképén kívül 
megtaláljuk a város történeté-
nek legfontosabb eseményei-
nek krónikáját is. A városat-
lasz Firbás Zoltán és Földi 
Katalin munkája. A kiadvány 
bemutatóját holnap, csütörtö-
kön délután 4 órakor tartják a 
József Attila Tudományegye-
tem Dugonics téri épületének 
aulájában. A könyvpremieren 
Tandi Lajos újságíró beszélget 
a szerzőkkel és a meghívott 
vendégekkel: dr. Rácz Bélá-
val, a Szegedi Felsőoktatási 
Szövetség elnökével és Nóvák 
Istvánnal, Szeged város főépí-
tészével. 

Segitség 
rászorulóknak 

• Munkatársunktól 
A Szeged-Csanádi Egyház-

megyei Karitász kedvezmé-
nyes használtruha-vásárt tart 
március 11-én, csütörtökön 
délután egy és hat óra között a 
Katolikus Házban (Dugonics 
tér 12.). A befolyt pénzből tar-
tós élelmiszert vásárolnak, 
amelyet a rászorulók közt 
szétosztanak. 

Mivé lettél, 
csángó-
magyar? 

• Munkatársunktól 
A Közéleti Kávéház vendé-

geként március 12-én, pénte-
ken este 6-kor a Royal Szálló-
ban Simái Mihály közreműkö-
désével Horváth Dezső mutat-
ja be legújabb könyvét, amely 
a legmostohább körülmények 
között éló csángókról szól. A 
kötetben közölt fényképeket 
Gyenes Kálmán készítette, 
részleteket olvas föl a könyv-
ből Tóth Krisztina. 

Filmfesztivál 
a Rendezvény-

házban 
• Munkatársunktól 

Az AEGEE (Európai Hall-
gatók Egyesülete) immáron 
második alkalommal rendez 
filmfesztivált Szegeden. A 
fesztivál, amelyen mintegy 
száz külföldi diák vesz részt, 
tegnap kezdődött el az újsze-
gedi Rendezvényházban." A 
szombat estig tartó eseményen 
nemcsak filmeket, de előadá-
sokat és kiállításokat is láthat-
nak az érdeklődők. 

Tiszta haszon - biztos háttér! 
Pannon GSM előfizetés 

nettó 4800 Ft, bruttó 6000 Ft 
Most nettó 7800 Ft, 

bruttó 9 7 5 0 Ft beszélgetéssel! 

Mindehhez Panasonic G450 már nettó 4800 Ft, 
bruttó 6000 Ft. 

Ezen felül további, rendkívüli készülékajánlatokkal 
is várjuk Ónt, amíg a készlet tart! 

Területi képuiseletünk címe: 
Szegeti, Széchenyi tér 2/a. 

Az ajánlatban szereplő készülékek csak Pannon GSM előfizetéssel együtt vásárolhatók meg. 
A fenti készülék ára Pannon GSM előfizetés nélkül értendő. További részletek az üzletekben. 

PANNON 
t t t t t Ax é l v o n a l . ' 

GSM 


