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Fűtés és meleg víz nélkül maradt a Szamos utcában 14 lakás 

Elzárták a gázcsapokat 
A lakók előzetes értesítése nélkül el-

zár ták a gázt tegnap reggel Szegeden, 
a Szamos utca 1 SC-ben. A lépcsőházban 
14 család maradt fűtés, főzési lehetőség 
és meleg viz nélkül. N é h á n y lakó már 
tegnap elköltözött rokonaikhoz, ismerő-
seikhez, a k i k pedig m a r a d t a k , vil lany-
rezsót és meleg t a k a r ó k a t kerítettek. A 
Dégáz Rt. a gázelzárást élet- és vagyon-
biztonsággal indokolta. 

A Dégáz Rt. tegnap reggel megszüntette a 
gázszolgáltatást a Szamos utca 1SC épületben. 
A szolgáltató ezt a lépést a gázóra szivárgásá-
val indokolta. 

- Még januárban szólt az egyik földszinti la-
kó a gázosoknak, hogy szivárgást érez, ezzel 
kezdődött minden - mesélte Bokor Jolán az el-
ső emeletről. A Dégáz ellenőrei megvizsgálták 
az órákat, amelyeknél tényleg gázt jelzett a 
műszer. A lépcsőház a Szeged Tarjántelep III. 
Számú Lakásszövetkezethez tartozik, amely-
nek elnöke, Szente László - a lakók állítása sze-
rint - tudott a lezárásról, csak „elfelejtette" 
értesíteni őket. 

A szövetkezet árajánlatot kért a munkálatok 

elvégzésére egy vállalkozótól, mivel a Dégáz 
már nem végez javítást. - Lehetetlen, hogy 
lakásonként mintegy 130 ezerbe kerüljön az 
egész gázrendszer cseréje - panaszolta az egyik 
idős házbéli, majd hozzátette: elég lenne csak 
a főelzárót megcsináltatni, mivel a legtöbb la-
kó saját költségére már felújítana a régi háló-
zatot. Már hívtam több szerelőt, de egyik sem 
vállalta el a munkát, mivel nem mertek hozzá-
nyúlni, arra hivatkozva, hogy a főelzáró a Dé-
gáz tulajdona. 

- Az egyik negyedik emeleti házaspár két 
gyerekkel már elment, mások most csomagol-
nak, én pedig beszereztem egy gázpalackot 
rezsóval - mondta Virág Antalné, Jolánka 
szomszédja. - A nagy demokráciában már min-
dent meg lehet csinálni? Egyre hidegebb van, 
az éjszaka tíz fok alá süllyed a hőmérséklet -
mondta ingerülten egy melegítőbe és pulóver-
be burkolózott férfi. 

A Dégáz Rt. diszpécsere elmondta: a szol-
gáltatás szüneteltetését élet- és vagyonbizton-
ság miatt rendelték el. A gázszivárgást mielőbb 
meg kell szüntetni, addig nem kapcsolhatják 
vissza a lépcsőházat a gázszolgáltatásba. 

A . T . J . -K . J. 

Szabó (Nikolin) Éva emléke 
Döbbenetes a hír: Szabó Éva 

újságíró, a Magyar Rádió fő-
munkatársa életét vesztette a 
hétfő délelőtti vajháti baleset-
ben, nem messze szeretett szü-
lővárosától, Vásárhelytől. 1932. 
június 13-án született, 1967-
ben végzett a szegedi József 
Attila Tudományegyetem böl-
csészkarának magyar szakán. 
Középiskolai tanári diplomá-
ját már újságíróként kapta, hi-
szen 1965-től a Magyar Rádió 
szerkesztője, műsorvezetője, 
riportere, dramaturgja. Műsora-
iban leginkább a gyermekpe-
dagógiával, -kultúrával foglal-
kozott, de érdekelte a való vi-
lág valamennyi kulturális áram-
lata. Értőn forgatta a mikrofont 
és a tollat, ezek segítségével 
tette érthetővé vagy megérthe-
tővé a világot a maga és hall-

gatói, olvasói számára. Mun-
kásságáért Ifjúsági- és SZOT-
díjban részesült, az újságírók 
egyik legrangosabb elismerését, 
az Aranytollat 1995-ben vehet-
te át. Fontosabb munkái: Nyit-
nikék I -n . , Nyelv - zene -ma-
tematika, Tanuljunk magyarul!, 
Lányok évkönyve, Nyitnikék 
kalendáriuma, Képek és jelké-
pek. Lemezei: Vuk, A játék, az 
gyönyörű, Kicsi vagyok én. 

Minden alkalommal részt 
vett a Vásárhelyről elszárma-
zottak találkozóján, azon az ün-
nepségen, melyen évente szám-
ba veszik a város életét, törté-
néseit. 

„Elég gyakran jövök haza... 
Szeretem ezeket a találkozó-
kat, s egyre inkább, ahogy öreg-
szem. Mert nagyon erősen köt 
össze bennünket a gyerekkor 

és a közös ifjúság. Ahogy távo-
lodunk az időben, úgy válnak 
egyre fontosabbá mindezek. 
Nagyon lényeges, hogy élnek 
még olyanok, akik emlékeznek 
arra, amikor harmadik osztá-
lyos voltam a Malom utcai is-
kolában, az első padban ültem 
a lánygimnáziumban, vagy a 
Kinizsi utca gesztenyefái alatt 
randevúztam. Az ilyen élmé-
nyek felidézéséhez kellenek 
ezek az arcok, a szemükben 
visszanézhetek egykori önma-
gamra." 

Most is hazafelé igyekezett, 
találkozni az ismerősökkel. Töb-
bé nem szólal meg - legfeljebb 
az éteren át. Hiánya mindannyi-
unké: hallgatóké, pályatársaké 
és azoké, akik- lakjanak bárhol 
- szeretik szülőhelyüket. 

Korom András 

Előzésből - karambol 
Munkatársunktól 

Súlyos közlekedési baleset 
történt tegnap kora reggel az 5-
ös főúton, Kistelek után a pusz-
taszeri elágazásnál. Budapest 
felől nagy sebességgel haladt 
egy Renault 19-es, amelyet egy 
bolgár állampolgárságú férfi ve-
zetett. A jármű Kistelek előtt 

utolért egy kamionból és 5-6 
személyautóból álló konvojt, 
amelyet előzni kezdett. Egy eny-
he kanyarban szemből felbuk-
kant egy magyar rendszámú ka-
mion, aminek vezetője megpró-
bálta elkerülni az ütközést, fé-
kezett, de a balesetet nem tud-
ta megakadályozni, frontálisan 

Kétezerketta 

M e g j e l e n t e k ^ ) 2002- es naptáraink! 
Egyedi fali- és kártyanaptárak tervezése, 
kivitelezése az ön igénye szerint. Kérje új 
karácsonyi reklámajándék katalógusunkat. G 
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L ligyelznes.ég HS kifizetődik 

összeütköztek. A személyautót 
több méteren tolta maga előtt a 
teherkocsi, mire meg tudott áll-
ni. A felismerhetetlenségig 
összetört roncsból sikerült élve 
kimenteni a vezetőt. A bolgár 
férfit a mentők súlyos, életveszé-
lyes sérülésekkel szállították a 
szegedi Il-es kórházba. 

Graf ikák 
Munkatársunktól 

Megnyílt Berkecz Éva gra-
fikusművész kiállítása a Ju-
hász Gyula Művelődési Köz-
pontban. A grafikák hétköznap 
10 és 18, szombaton és vasár-
nap 14 és 18 óra között tekint-
hetők meg november 2-ig. 

Még az sem biztos, mikor maradt abba az építkezés Tápén 

Bezárták a művelődés házát 

Már sok pénzt költöttek a felújításra. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Balla Zsolt elmondta, 

hogy szeptember végén az 
önkormányzat munkatársai 
a Dégáztól igényelték a már-
cius óta kész terveket. Az át-
adás feltétele az volt, hogy 
fizessék meg a szolgáltató-
nak a hozzájárulást , de ez 
nem történt meg, és azóta 
sem jelentkeztek a tervekért. 
A Dégáz kész gyorsított eljá-
rással, rövid határidőn belül 
segíteni a bezárt művelődési 

ház fűtésgondjain - mondta 
Balla. 

- A régi építésű ingatlanról 
semmiféle tervrajz nem maradt 
ránk, ezért nem tudtuk felmér-
ni az ingatlan víz- és gázveze-
tékeit. Korábban a művelődési 
központ szabálytalanul engedé-
lyezte, hogy a hátsó épülethez 
vezessék a gázt. így történhetett 
meg, hogy a kivitelező önhibá-
ján kívül ráépített a csatlakozó 
vezetékre - nyilatkozta Tímár-
áé Horváth Magdolna, Tápé ön-

kormányzati képviselője. A kép-
viselőasszony elmondta, hogy 
a korábban tervezett, felújítás-
ra szánt 73 millió forintos 
összeget a közgyűlés 1998-ban 
28,8 millióra csökkentette. Eb-
ből a keretből eddig csak a fa-
lakat tudták felhúzni, a június 
óta tartó szünetben azonban 
„újragondolták" a költségve-
tést. (Az igazgató úgy emléke-
zett, hogy az építkezés március 
óta szünetel! - A szerk.) Az új 
tervezetet a november 9-i köz-

gyűlés elé teijesztik. A tervezet-
ben igényelt 58 millió forint 
biztosítja majd az építkezés be-
fejezését. 

Mezey Róbert, Szeged vá-
rosjegyzője közölte: az önkor-
mányzat stratégiai irodája a no-
vember 9-i közgyűlésig nem 
nyilatkozik a művelődési házzal 
kapcsolatos tervekről, hiszen 
jövő pénteken végleg eldől, ho-
gyan folytatódik a kultúrház fe-
lújítása. 

I l lyés Szabolcs 

Útlezárások Szegeden 

Megemlékezések halottak napján 
Munkatársainktól 

A szegedi Hősök kapujánál 
lévő I. világháborús emlékmű 
újraavatása miatt ma, szerda 
este 6 órától csütörtök 17 órá-
ig tilos megállni a Vitéz ut-
ca-Szentháromság utca-Bol-
dogasszony sugárút közötti 
szakasz mindkét oldalán, vala-
mint az Aradi vértanúk tere-Ti-
sza Lajos körút-Jókai utca ál-
tal határolt területen, illetve a 
Tisza Lajos körút-Boldog-
asszony sugárút és Szenthá-
romság utca közötti parkoló-
ban. Holnap, csütörtökön pedig 
a 15 és 17 óra között lezárják 
a forgalom elől a Hősök kapu-
ja körüli csomópontot. Mind a 
közúti, mind a villamos közle-
kedés szünetel ez idő alatt. Az 
utasokat a Széchenyi tér és a 
Nagyállomás között kijelölt te-
relőútvonalon autóbuszok szál-
lítják. A rendezvény ideje alatt 
a Zrínyi utcában és a püspök-
ség hivatala előtt ideiglenes 
megálló működik. 

Holnap, csütörtökön újraa-
vatják Szegeden az I. világhá-
borús emlékművet. A Hősök 
kapujánál délután 4 órakor Be-
rekné Petri Ildikó, a Szegedi 
Aba-Novák Közalapítvány ku-
ratóriumi elnöke köszönti a je-
lenlévőket. Ünnepi beszédet 
mond Bartha László polgár-
mester, Várhegyi Attila, a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának (NKÖM) 
politikai államtitkára és Ba-
logh László országgyűlési kép-
viselő. Közreműködik a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesü-
let és Gyimesi Kálmán opera-
énekes. 

A Magyar Honvédség sze-
gedi helyőrség-parancsnoksá-
ga is megemlékezik a hősi ha-
lottakról. A Belvárosi temető-
ben ma 8.30-tól koszorúznak 
az I. és a II. világháborús em-
lékműnél és a nemzetiségi hő-
si halottak sírkertjénél. 

Kiskundorozsmán, a Szent 
János téren felavatják holnap, 

csütörtökön 14.30-kor a II. vi-
lágháborús emlékművet. Ün-
nepi beszédet mond Bartha 
László polgármester és Thur-
zó Ferenc önkormányzati kép-
viselő. Az emlékművet fela-
vatja Várhegyi Attila, az 
NKÖM politikai államtitkára. 
Közreműködik OzeAron szín-
művész és az Erkel Ferenc Ve-
gyes Kar. 

• 
A szegedi temetők kápolná-

iban, illetve ravatalozóiban 
csütörtökön, délután 14 óra-
kor halottak napi megemléke-
zéseket, illetve szentmiséket 
tartanak, majd a szertartások 
után a hozzátartozók igénye 
szerint a papok megszentelik a 
sírokat. A belvárosi temetőben 
központilag nem szerveznek 
megemlékezést, viszont a for-
galmi rendet módosítják, a 
gépjármű-közlekedés a teme-
tő területén mindenütt egyirá-
nyú lesz. A temetők őrizetét 
az ünnepek alatt a városi rend-

őrkapitányság segítségével 
megerősítik, tudtuk meg a 
gondnokságoktól. A sírkertek 
üzemeltetői ezúton kérik a lá-
togatókat, hogy ügyeljenek a 
gyertyákra és mécsesekre, mert 
a gondatlanul égve hagyott 
gyertyák tavaly több helyen is 
tüzet okoztak. Az illetékes plé-
bániák kérik, hogy a sírszente-
lési igényeket a hozzátartozók 
előre jelezzék. 

• 
Kistelek város önkormány-

zata október 31-én hagyomá-
nyaihoz híven megkoszorúzza 
az első és második világhábo-
rúban elesettek tiszteletére 
emelt emlékművet. Ezután vi-
rágokkal tisztelegnek a Ke-
gyeleti Parkban a két világhá-
borúban hősi halált halt kato-
nák sírjainál is. 

November elsején koszorú-
zás lesz a Kegyeleti Park régi 
temetőjében, az itt végső nyu-
galomra helyezett halottak em-
lékére. 

Zalakerámia a m i a a 

Zatakerámia 
BALTEX 

KtUMM H?T 
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A Zalakerámia termékek: 
padlólapok, falicsempék árából 

november 15-ig 
10-30% kedvezményt 

I adunk. 

10 m2burkolólap vásárlása esetén 
5 kg fugázó: 1000 Ft helyett I Ft! 

LB KNAUF beltéri ragasztó: 890Ft/25kg 
Márkabolt Szeged, Kálvária sgt 104. Tel.: 62/444-508 

Nyitva: H-P:8°°-17°°, Szo: 

Mentők, tűzoltók, rendőrök a villamosbaleseteknél 

A u t ó k ü t k ö z t e k a 4 - e s e k n e k 
Munkatársunktó l 

Kétszer is riasztották tegnap a rendőröket és a mentőket Sze-
geden. Mind a kétszer villamos ütközött személyautóval. A 
kora délutáni balesetben egy személy súlyosan megsérült, a 
másikban „csak" anyagi kár keletkezett. 

Az első karambol délután három óra után néhány perccel 
történt. A József Attila sugárúton szabályosan közlekedő 4-
es villamosnak nem adta meg az elsőbbséget a kanyarodó Fi-
at Uno. A villamos vezetője hiába fékezett, az ütközést nem 
tudta elkerülni, oldalról nekiütközött a személyautónak. A vil-
lamoson senki sem sérült meg, a kocsi sofőrjét eszméletlenül 
szállították a mentők az újszegedi klinika intenzív osztályá-
ra. 

A Fiat vezetőjét a tűzoltók szabadították ki az autóból, 
közben a mentősök küzdöttek az életéért. A kórház ügyele-
tes orvosától megtudtuk, hogy a sebesültnek nincsenek élet-
veszélyes sérülései. A baleset miatt mintegy háromnegyed órá-
ig nem jártak a villamosok. 

Két órával később is akadt dolga a helyszínelőknek. Ek-
kor is a 4-es vonalra hívták őket. A Petőfi Sándor sugárút és 
a Tisza Lajos körút kereszteződésében ütközött a villamos egy 
Audival. A személyautó vezetője nem vette észre a közeledő 
4-est, és kihajtott elé. A villamos hátulról ütközött az Audinak. 
Személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett. 

Vészhelyzet: a rendőrök elterelték a forgalmat , a tűzoltók kiszabadították 
a sérültet, akit a mentők kezelésbe vettek. (Fotó: Miskolczi Róbert) 
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