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Utoljára a Torony alól 
Amint azt kedves olvasóink bizonyára észrevették, 
szombati lapunkból másodszor hiányzott A To-
rony alatt című, szegedi önkormányzati melléklet. 
Korántsem véletlenül. Mint ahogy az is eldőlt: eb-
ben az esztendőben - a választás évében - nem lesz 
lapunkban önkormányzati melléklet. 

Őszintén megvalljuk: vegyesek az érzéseink A To-
rony alatt megszűnésével kapcsolatban. Egyrészt 
sajnáljuk, hogy jó néhány fontos és érdekes város-
házi információtól elesnek olvasóink. Ugyanakkor 
azt is megígérjük, hogy A Tbrony alatt-ban talál-
ható legfontosabb közérdekű híreket ezentúl is 
megtalálhatják „alaplapunkban ", a Délmagyaror-
szágban. Másfelől viszont megkönnyebbültünk, 
mert az önkormányzat és lapunk minden igyeke-
zete ellenére némelyek pártérdekeket véltek felfe-
dezni e kiadványban, és ezért bizony sok támadás 
ért bennünket. Márpedig számunkra - ahogy ta-
valy, úgy az idén is - a pártsemlegesség alapköve-
telmény. 

Hozzá kell fűznöm, az elmúlt év végén tet-
tünk ajánlatot az önkormányzat felé A Torony 
alatt folytatására. Igaz, a korábbihoz képest egé-
szen más anyagi és tartalmi kondíciók mellett. A 
város vezetése erre a tervezetünkre nemet mon-
dott. Azt azonban meglepődve hallom és olvasom 
több fórumon, hogy az önkormányzat illetékesei 
azt nyilatkozzak: megszüntették a melléklet tá-
mogatását. 

Szeretném leszögezni: a szegedi önkormányzat 
az utóbbi időben semmivel nem támogatta sem 
a mellékletet, sem lapunkat. A két fél között ko-
rábban szerződés köttetett, melyben egy bizo-
nyos összegért cserébe kiadónk az önkormányzat 
megrendelésére elkészítette a kiadványt - vállal-
va annak valamennyi költségét. 

A szerződés lejárt, újabb üzlet nem köttetett, és 
emiatt egyik félnek sem fáj a feje. Ennyi történt, 
semmi több. 

SZETEY ANDRÁS 

Már árulják a bérleti jogot 

Hát bezárt a Pizza Hut 

A doni áldozatokra 
emlékeztek Szeged sétálóutcáján hűlt helye van az egykori pizzériának. Fotó: Schmidt Andrea 

Zsúfolásig megtelt szombaton dé-
lelőtt a Dáni utcában lévő Szent 
József jezsuita templom, ahol az 
1943 januárjában elesett magyar 
honvédekre, tisztekre emlékez-
tek. Túlélők, hozzátartozók, egy-
üttérzők, a szegedi önkormányzat, 
a civil szervezetek, a Honvéd ha-
gyományőrző Egyesület szegedi 
területi szervezetének képviselői, 
a Szent György és a Pro Concor-
datia Populorum Lovagrend tag-
jai is részt vettek ezen a kegyele-
ti alkalmon. 

Az emlékező misét Ábrahám 
István prépost celebrálta. Szentbe-
szédében az értelmetlen háború 
borzalmait ecsetelte, s ennek kap-
csán vetette fel a kérdést, hogy 
miért került sor az elmúlt évszá-
zadban oly gyakori vérontásokra, 
amelyek során nemzetünk is anyit 

Január második feléten, Szent Pál 
megtérésének ünnepe környékén, 
összegyűlnek a különböző keresz-
tény/keresztyén felekezetek, hogy 
közösen imádkozzanak egymás 
templomában. Ezt az egymással a 
megértés útját kereső mozgalmat 
nevezzük ökumenikus mozgalom-
nak. 

Idén Szegeden január 20-tól 28-
áig tart az evangelizáció, s ebben az 
időben a felekezetek képviselői és 
a lelkészek, a papok együtt szolgál-
nak Isten igéjével és igehirdetéssel, 
illetve ahogyan a katolikusok 
mondják, prédikációvaL Ezek az al-
kalmak egyben zenei találkozások 
is, hiszen a legtöbb helyen a köm-
sok és énekesek is fellépnek, zsol-
tárokkal, templomi énekekkel te-
szik még tartalmasabbá az együtt-
létet. Az istentiszteletek általában 
este 6 órakor kezdődnek, de a kez-
dési időpontokról a vendéglátó gyü-
lekezetek irodájában pontos infor-
mációt adnak az érdeklődőknek. 

károsodott? Több mint 200 ezer 
ártatlan magyar honvéd veszett 
el távol a hazájától, közülük so-
kan ma is jeltelen sírokban nyug-
szanak, hitvesüknek, gyermekeik-
nek pedig egy életen át hiányzott 
a férj, az édesapa. Arra kérte az Is-
ten, hogy engesztelje ki az embe-
ri szíveket, legyen béke a világban, 
hogy soha többé sem hozzánk kö-
zel, sem távol ne legyen békét-
lenség, háború. 

Ezt követően dr. Bartha Tiborné 
református lelkész imádságát hall-
gatta meg az emlékező gyülekezet, 
majd dr. Benyik György atya köz-
vetítette Bartha László szegedi 
polgármester üzenetét a jelen-
lévőknek. A megmlékezést a Him-
nusz, a Szózat és a székely him-
nusz zárta. 

K.E 

Január 20-án a Kálvin téri refor-
mátus templomban hirdet igét 
Kondé Lajos, a liturgikus Bartha Ti-
borné. Január 21-én a Honvéd té-
ri református templomban igét hir-
det Cserháti Sándor, a liturgikus 
Kereskényi Sándor. Január 22-én az 
evangélikus templomban az ige-
hirdető Kübler János, a liturgikus 
Kopasz István. Január 23-án a ró-
kusi templomban Bartha Tibor az 
igehirdető, Kretovics László pedig 
a liturgikus. Január 24-én a baptis-
ta imaházban Sztupkai Mihány 
hirdeti az igét, Söreg Norbert a li-
turgikus. Január 25-én az újsze-
gedi római katolikus templomban 
igét hirdet Kereskényi Sándor, a li-
turgikus Kiss Imre. Január 26-án a 
Kálvin téren Gyulay Endre hirdet 
igét, Imrényi Tibor lesz a liturgikus. 

A zárónapon, január 28-án a 
Honvéd téri református templom-
ban Rozgonyi Botond lesz az ige-
hirdető, Laurinyecz Mihály pedig 
a liturgikus. 

Demokrata 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Demokrata című heti-
lap főszerkesztője, Bencsik And-
rás, és főszerkesztő helyettese, 
Seszták Ágnes lesznek a Szegedi 
Közéleti Kávéház holnapi vendégei. 
Az est 18 órakor kezdődik a Royal 
Szállóban. 

Munkáspárt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Thürmer Gyula, a Munkáspárt 
elnöke tart politikai fórumot 
szerdán délután 4 órától Szentesen, 
a Tóth József utcai művelődési és 
ifjúsági házban. 

A magyar törvények szigorúan 
szabályozzák a régészeti leletek 
védelmét, ennek köszönhető, 
hogy az autópályák megépítése 
előtt a tervezett nyomvonalon a 
beruházó költségén el kell vé-
gezni a lelőhelyek feltárását. Az 
elmúlt években többször is be-
számoltunk arról, hogy az M5-
ös nyomvonalán milyen ered-
ménnyel jártak a szegedi régé-
szek. 

Az Alföld Koncessziós Autópálya 
Rt. (AKA) Kíváncsi túrák az Alföl-
dön - Barangolás az M5-ös men-
tén címmel kiadott egy tartalmas, 
magyar-angol nyelvű útikönyvet, 
amely nemcsak a már megépült 
autópálya-szakasz mellett fekvő 
településeket ajánlja turisztikai 
célpontként (ezeket a fejezeteket 
László fános írta és fényképezte), 
hanem két beszámolót is tartal-
maz a Csongrád megyei nyom-
vonalon elvégzett régészeti feltá-
ró munkáról. 

A szegedi Móra Ferenc Múzeum 
munkatársa, Szalontai Csaba ré-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Néhány napja már zárt ajtókba üt-
közik, aki szeretne elfogyasztani 
egy pizzát a szegedi Pizza Hut-ban. 
Azok is csalódottan teszik le a te-
lefonkagylót, akik rendelni szeret-
nének az amerikai cég pizzájából. A 
telefon ugyan kicsöng, de senki 
nem veszi fel, és még géphang sem 
közli, hogy az üzlet végleg vagy át-
menetileg bezárt. A Pizza Hut cég-
tábláját is leszerelték. 

A Kárász utca 10. szám alatti 
épület, ahol az üzlet is található, a 
Szegedi Ingatlankezelő Vállalat Rt. 
kezelésében van. Kerekes Péter, az 

gész írásából a laikus is pontos 
képet kaphat arról, hogyan folyt 
ez a munka. 1992 őszén, az ara-
tás után, a szegedi egyetem régé-
szeti tanszékének 25-30 oktató-
ja és hallgatója csatárláncot al-
kotva Csongrád megye határától 
az országhatárig gyalogolva né-
hány hét alatt átfésülte az autó-
pálya nyomvonalát lelőhelyek 
után kutatva. A föld mélyén meg-
bújó egykori temetők, települé-
sek többsége ma mezőgazdasági 
művelésű területre esik, szántás 
közben a leletek egy része időről 
időre a felszínre kerül. A szakem-
berek ezekből az apró töredé-
kekből következtetni tudnak a a 
lelőhelyekre. 

Az 1993-ban megkezdődött, 
majd felfüggesztett, és 1998 tava-
szán újraindított ásatások során 
2000 nyaráig közel 300 ezer négy-
zetméternyi területen 42 lelőhelyet 
tártak fel. A régészek úgy tartják, 
minden ásatás magában hordozza 
a szenzáció lehetőségét, de általá-
ban tíz közül egy hoz igazi megle-
petést. Az ásatásokon eddig feltárt 

IKV Rt. vezérigazgatója érdeklődé-
sünkre elmondta, a gyorsétterem 
vezetői értékesíteni akarják az üz-
let bérleti jogát, amiről előzetesen 
tájékoztatták az ingatlankezelőt. -
A fizetési kötelezettségeiknek min-
dig eleget tettek, nincs ez másként 
most sem - tette hozzá az igazga-
tó. 

Információink szerint az épület la-
kói már több esetten tettek bejelen-
tést különböző hatóságoknál, hol 
azt kifogásolták, hogy nem megol-
dott a gyorsétterem hulladékának 
elhelyezése, hol pedig azt, hogy a 
konyhából a lakóház udvarába ára-
dó füst beszivárog a lakásokba. 

Kíváncsi túrák az Alföldön 
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10 tonnányi lelet, több tízezernyi 
fotó és rajz két-háromszorosa an-
nak, amit az elmúlt száz évben 
Csongrád megye összes múzeu-

Hunyadi Ildikó, az ÁNTSZ vá-
rosi tisztifőorvosa elmondta, fel-
mérték a pizzéria szellőzőrendsze-
rét, más intézkedés még nem tör-
tént. 

Információink szerint a nemdo-
hányzó rész füstelszívó-berende-
zésének kiépítésekor kiderült, hogy 
további átalakításokat is el kell vé-
gezni, amelyeknek azonban olyan 
magas a költsége, hogy az üzemel-
tetőnek már nem érte meg. 

Szerettük volna megkérdezni a 
leginkább érintetteket, a Pizza Hut 
képviselőit, ám a telefont sem Sze-
geden, sem Budapesten nem vet-
ték fel. 

mában összegyűjtöttek. Az anyag 
feldolgozása hosszú évekig tart-
hat. A feltárás során eddig lakatlan-
nak hitt területekről kiderült, vol-
tak olyan korszakok, amelyekben 
lakottak voltak. Olyan népeket és 
régészeti kultúrákat fedeztek fel, 
amelyek jelenlétéről korábban 
nem tudtak. A kötetből kiderül: a 
kiskundorozsmai vágóhíd mellett 
fedezték fel Közép-Európa legna-
gyobb és legrégibb hídjának nyo-
mait. A kb. 130 méter hosszú, 
mintegy ötezer évvel ezelőtt épült 
híd a Maty-ér egyik ágán haladt át, 
és az egyik legfontosabb kereske-
delmi út, a Káliz út hídja lehetett. 
Az autópálya 161. kilométerénél 
feltárt nagy szarmata falut részle-
tesebben is bemutatja Szalontai 
Csaba, valamint a vásárhelyi Tor-
nyai János Múzeum régésze, Tóth 
Katalin. A leletegyüttes legszenzá-
ciósabb eleme a település erődíté-
si rendszere, amit valószínűleg a 
betörő hunok ellen építhettek. A 
kötetet színes fotók és térképek il-
lusztrálják. 

H. ZS. 

Sokan vettek részt a szegedi Szent József jezsuita templomban tar-
tott rendezvényen. Fotó: Schmidt Andrea 

Ökumenikus imahét 
lesz Szegeden 

Alkalmazott növénybiológus szak indul az egyetemen 

A környezetbarát mezőgazdaságért 
Az országban elsőként indít alkalmazott 
növénybiológus szakot a Szegedi Tudomány-
egyetem idén szeptembertől. Az öt év alatt 
megszerezhető diplomát a fiatalok a ma-
napság előtérbe került mezőgazdaság és kör-
nyezetvédelem számos területén tudják hasz-
nosítani. 

Ökológusok és molekuláris biológusok mel-
lett a jövőben alkalmazott növénybiológuso-
kat is képeznek a Szegedi Tbdományegyetem 
(SZTE) Természettudományi Karán. Az új 
szak megalapítására és elindítására vonatko-
zó kérelmet benyújtó Erdei László professzor 
szerint a 21. század, valamint az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk megkívánja, 
hogy környezetbarát, produktív és minőségi 

agrárgazdálkodást folytassunk. A növényélet-
tani tanszékvezetője hozzátette: a képzés be-
vezetése egyúttal növeli a biológia iránt ér-
deklődő hallgatók választási lehetőségét. 
Biológus szakra ugyanis évek óta jóval többen 
jelentkeznek, mint ahány diákot fel tudnak 
venni. Az ötéves oktatás alapozó tárgyainak 
teljesítése után a hallgatók három speciális te-
rületen mélyíthetik el tudásukat. Választhat-
ják a növénynemesítést, az agroökológiát vagy 
az ökonómiamenedzsment szakirányt. Az 
első specializációra jelentkezők a növényne-
mesítő intézetek szakember-utánpótlását biz-
tosíthatják, s elhelyezkedhetnek például a 
szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht.-nál, 
vagy az ország hasonló intézményeinél. Az ag-
roökológiát tanulók megismerik a mezőgaz-

dasági területek megművelésének környezet-
barát technológiáit, és diplomájukkal az ag-
rárgazdálkodást folytató társaságokon kívül az 
önkormányzatoknál vagy a környezetvédelmi 
hatóságoknál találhatnak munkát. A harma-
dik szakirányt választók az alapképzésen túl 
jogi, közgazdasági és menedzseri ismeretek-
re tehetnek szert, amelyeket számos területen 
alkalmazhatnak. 

A képzésbe több hazai és külföldi egyetem, 
valamint intézet kapcsolódik te. Az új szak-
ra 15-20 nappali tagozatos hallgatót vesznek 
fel. Az érdeklődők számára január 17-én, csü-
törtökön 13 órakor részletes tájékoztatást ad-
nak a bölcsészkar Egyetem utcai épületének 
TTK-előadótermében. 

HEGEDŰS SZABOLCS 


