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Újabb 
halpusztulás 

Tímár nyilvánosságra hozza a feljelentő szerződéseit 

Városkép: nyomozás 
MUNKATARSAINKTOL 

A Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság vizsgálati osztálya je-
lentős vagyoni hátrányt okozó hűt-
len kezelés alapos gyanúja miatt 
nyomozást rendelt el Tímár Lász-
ló, Szeged város gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármestere és Kato-
na András, a Városkép Kft. de-
cemberben lemondott ügyvezető 
igazgatója ellen - jelentette ki ked-
di sajtótájékoztatóján a Szegedért 
Egyesület elnöke, Csapó Balázs. 

Tímár Lászlót és Katona Andrást -
Bartha László szegedi polgármes-
terrel együtt - a Szegedért Egyesü-
let jelentette fel a korrupciós ügyek 
felderítésének szándékával Polt Pé-
ter legfőbb ügyész által tavaly felál-
lított új szervezetnél, a Központi 
Ügyészségi Nyomozóhivatalnál. A 
nyomozóhivatal Bartha László or-
szággyűlési képviselőnél nem tartot-
ta megalapozottnak a feljelentés-
ben leírtakat, ezért, mint azt a hi-
vatal egyik munkatársa elmondta, 
őt „kivették" az ügyből. A Tímár 
Lászlóra és Katona Andrásra vo-
natkozó feljelentést a központi nyo-
mozóhivatal - a Csongrád Megyei 
Főügyészséget és a Szeged Városi 
Ügyészséget „kihagyva" - továbbí-
totta a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányságnak, a nyomozást már 
a főkapitányság rendelte el. 

A feljelentő szerint a nevezettek 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Vá-
roskép Kft. többségi, 85 százalékos 
tulajdonrészét valós értékénél lé-
nyegesen olcsóbban vásárolhassa 
meg a VM Hungária Kft., és az el-
adással 25 év alatt mintegy egymil-
liárd forint bevételtől esik el a vá-
ros. 

A nyomozóhatóság még nem 
döntötte el, hogy a vizsgálatot kiter-
jeszti-e azokra a helyi képviselőkre, 
akik az eladást megszavazták. 
Szakértők ezt a lehetőséget nem 

vetik el, hiszen a Szegedért Egyesü-
let a szavazás előtt figyelmeztette a 
képviselőket a várható jogkövetkez-
ményekre. 

Katona András nem akarta kom-
mentálni a nyomozás elrendelését, 
annyit azonban megjegyzett: szerin-
te az ügy gerjesztői politikai indít-
tatásból tették feljelentésüket, egy-
értelműen az a szándék vezette 
őket, hogy néhány személy nevét 
befeketítsék. A Városkép Kft. volt 
vezetője úgy véli, nem lehet kérdé-
ses, hogy a nyomozás megállapítja: 
a feljelentésben megfogalmazottak 
alaptalanok. 

Nem tudom, honnan szerezhe-
tett információt a nyomozás el-
rendeléséről a Szegedért Egyesü-
let, hiszen a feleket ilyen esetben 
nem tájékoztatják írásban, szem-
ben az ügyészség által kezdeménye-
zett eljárásokkal - kommentálta a 
Szegedért Egyesület bejelentését 
Tímár László. A gazdasági alpolgár-
mester leszögezte: tiszta lelkiis-
merettel állnak a vizsgálat elé, hi-
szen továbbra is meggyőződésük, 
hogy a Városkép Kft. privatizáció-
ja az önkormányzat érdekeit szol-
gálta. Ugyanakkor rámutatott: a 
Szegedért Egyesület elnöke, Csapó 
Balázs az Intermédia Kft. ügyveze-
tőjeként érdekelt a szegedi közte-
rületi reklámpiacon. „Nem csoda, 
hogy Csapó éppen ebben az ügyben 
hallatja hangját" - mondta Tímár. 
Az alpolgármester megjegyezte, 
Csapó csupán egymillió forintot 
ígért rá a VM-Hungária Kft. aján-
latára, amikor ő is benyújtotta vé-
teli szándékát a Városkép Kft. 85 
százalékos tulajdonrészére. Tímár 
László elmondta, hamarosan feltár-
ják Csapó Balázsnak a korábbi ön-
kormányzattal kötött közterületi 
reklámozással kapcsolatos üzleté-
nek részleteit. Az alpolgármester 
számításai szerint a Szegedért 
Egyesület vezetője több millió fo-
rintos haszonra tett szert. 

Börtönőrökkel 
utazott a halál 

Gomba pusztította a műemlék épületet 

Újraépítik a tímárházat 

A nyolcszobás szálláshely a Széchenyi-terv támogatásával épül. Fotó: Miskolczi Róbert 

Lebontották, majd újra fölépítik a szegedi Maros 
utcai t ímárházat. Az elhanyagolt műemlék épüle-
tet nem lehetett megmenteni. Helyén az eredeti-
hez hasonló megjelenésű ház épül, amelyben fize-
tővendég-szobák nyílnak. 

Nyár végén emeltek csákányt a Maros utcai Felma-
yer-házra, vagy amint többen ismerték: a tímárház-
ra. A végsőkig elhanyagolt műemlék épület néhány 
nap alatt a földdel vált egyenlővé. Helyén most az ere-
detivel azonos megjelenésű ház épül, amely emlékez-
tet majd elődjére, amelynek nem volt párja a Dél-Al-
földön. 

A legalább másfélszáz éves, ipartörténeti ritkaság-
nak számító házat nem lehetett megmenteni. Az öt-
venes évek óta lakatlan épület egyik fala kidőléssel 
fenyegetett, a födém beszakadt, a padlásteret pedig 
csaknem fölfalta a fára és téglára egyaránt végzetes 
könnyező házigomba. 

A bőrkikészítéssel foglalkozó Felmayer család 
a XIX. század derekán építette a mai Festő és Ma-
ros utca sarkán már akkoriban is álló lakóház mel-
lé a tímárműhelyt, amelyet fából ácsolt bőrszárító 
padlása tett országos viszonylatban is különleges-
sé. 

A bontás és újraépítés történetét a tulajdonos, Rácz 
Kálmán mesélte el. Rácz úr 1986-ban cserélte el 
nyolcadik emeleti panellakását a tímárház melletti 
épület egyik bérlakására, majd, amint lehetősége 
nyílt, megvásárolta a bérleményt. A szomszéd la-
kást ugyancsak csere révén szerezte meg. A házat már 
saját költségén újította föl. 

A lakásprivatizáció idején az INLAK hiába hirdet-
te meg a tímárházat, a rendkívül elhanyagolt ingat-

lanra senki sem licitált - így Rácz Kálmán kikiáltá-
si áron (a pontos összeget csak bizalmasan árulta el) 
vette meg a lakóházzal egy telken álló műemlék épü-
letet. 

A roskatag tímárház lebontásához csak hosszas 
vizsgálódás után járult hozzá az Országos Műemlék-
védelmi Hivatal. Építészettörténeti, levéltári, talajme-
chanikai, statikai és egyéb kutatások után a szakem-
berek is úgy vélték, az épület menthetetlen: a műem-
léket tönkretette az idő, a nemtörődömség és a pe-
nészgomba. 

A bontást azonban csak azzal a föltétellel engedélyez-
ték, ha a régi épület helyén emelt ház megjelenésé-
ben híven idézi majd elődjét. Az „új tímárház" ce-
mentkötésű faaprítékból álló építőanyagból készül. 
A rendkívül jó hő- és hangszigetelő, könnyen alakít-
ható téglák közé nem kerül kötőanyag: a habarcsot 
az üreges elemekbe öntik. 

A házat Rácz Kálmán saját költségén, a Széchenyi-
terv támogatásával építi. Mint mondta, felesége ki-
tartó utánajárásának köszönhetik a közel 7 millió fo-
rintos állami hozzájárulást. A Széchenyi-tervet nép-
szerűsítő tábla már meg is érkezett - a pénz egyelőre 
még úton van. A Gazdasági Minisztérium viszont 
megszabta a határidőt: szeptemberre el kell készül-
nie a háznak, amelyben nyolc fizetővendég-szobában 
szállhatnak meg a vendégek. 

A tímárházból csak a szárazkapu fölső íve maradt 
meg, amelyet a tulajdonos beépített a lakóépület Fes-
tő utcai bejáratába. A bontás idején két korabeli tég-
lát egy barátjának ajándékozott; a pincében talált 
még két régi borosüveget is, amelyeket viszont ma-
ga tette el emlékbe. 

NYILAS PÉTER 

A szegedi Pölcz házaspár dokumentumfilmje a szemlén 

Díj eső a Szafarinak 

A Szegedi Börtön és Fegyház nem 
tekintheti munkahelyi baleset-
nek há rom munka tá r suk két 
napja történt tragédiáját, de az 
intézet minden segítséget meg-
ad az elhunytak családjának. Az 
OTP Garancia Biztosító Rt., a 
büntetés-végrehajtás biztosítója 
tegnap bejelentet te: kifizeti a 
baleseti halál címen járó díjat. 

Három ember életét követelő bal-
esetnél helyszíneltek kedden a dé-
li órákban a rendőrök a 43-as úton. 
Mint arról tegnapi lapunkban már 
beszámoltunk, Ferencszállás ha-
tárában egy Volkswagen Passat sze-
mélygépkocsi a jobbra ívelő ka-
nyarban áttért az úttest menet-
irány szerinti bal oldalára, s fron-
tálisan ütközött egy sertéseket szál-
lító IFA teherautóval. A Volkswa-
genben ülő férfiak azonnal életü-
ket vesztették. 

Mivel az áldozatok (egy 38 éves, 
egy 26 és egy 23 éves fiatalember) 
valamennyien a Szegedi Fegyház és 
Börtön alkalmazottai voltak, teg-
nap arról kérdeztük Széles Gábort, 
a „Csillag" parancsnokhelyettesét, 
milyen támogatást tud nyújtani a 
büntetés-végrehajtás a szolgálat-
ból hazafelé utazva balesetet szen-

Nem indít képviselőjelölteket az 
áprilisi országgyűlési választásokon 
a Szegedért Egyesület - jelentette be 
tegnapi sajtótájékoztatóján a civil 
szervezet elnöke. Csapó Balázs le-
szögezte: a Szegedért Egyesület tá-
mogat minden olyan erőt, ami a je-
lenlegi vezetést országos és helyi 
szinten is le kívánja váltani. Mivel 
nem akarják megosztani az ellen-
zék erejét, nem indítanak önálló 

vedett egykori munkatársaknak, 
egyáltalán munkahelyi balesetként 
kezelik-e az ügyet? 

Széles Gábor elmondta, nagyon 
megrendítette őket munkatársaik 
tragédiája, majd a kérdésre vála-
szolva kijelentette: intézményük 
nem tekintheti munkahelyi bal-
esetnek a keddi tragédiát. Ugyan-
is a három körletfelügyelő börtön-
őr reggel 8 órakor adta le szolgála-
tát, majd már magánügyeik elin-
tézését követően szálltak kocsiba. 
Vagyis közvetlen összefüggés nincs 
a szolgálat teljesítése és az utazás 
között. Ám ez nem jelenti azt, 
hogy a Szegedi Fegyház és Börtön 
ne próbálna maximális segítséget 
nyújtani az áldozatok családjának, 
és az OTP Garancia Biztosító Rt. 
vezetője is bejelentette: kifizetik a 
baleseti halál címén járó díjat. 

A szegedi bv-intézet vezetői, va-
lamint Majzik Mátyás, a Csillag 
börtön lelkésze már felkereste a 
családokat, hogy valamennyi bévés 
dolgozó nevében kifejezzék részvé-
tüket, míg Veszelka Vendel dandár-
tábornok, a Csillag börtön parancs-
noka azonnali gyorssegély kifizeté-
séről intézkedett - tudtuk meg Szé-
les Gábortól. 

B. Z. 

jelölteket. Az azonban elképzelhe-
tő, hogy a Szegedért Egyesület a 
pártokkal kötött megállapodás alap-
ján aktivan, például a kopogtatócé-
dulák gyűjtésével vesz részt a válasz-
tásokra való felkészülésben. Arra a 
kérdésre, hogy mely ellenzéki pár-
tokat támogatnák, Csapó Balázs a 
Magyar Szocialista Pártot és a Cent-
rum Pártot nevezte meg. 

K.B. 

Többmázsányi, jégbe fagyott hal-
. tetemet találtak a Csongrád megyei 
Kajánújfalu közelében, a Veker-éri 
főcsatornában - tájékoztatta la-
punkat az Alsó-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi Felügyelőség. A 
Szentestől északkeletre húzódó 
csatornában elpusztult halakat feb-
ruár 5-én találták meg a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóságá-
nak munkatársai. 

Az Atiköfe még aznap megkezd-
te a vizsgálatot, s ebendelte a má-
sodfokú vízminőségi kárelhárítási 
készültséget. Az intézkedésről tá-
jékoztatták az érintett hatóságokat 
is. A helyszíni szemlén megállapí-
tották, hogy a főcsatorna vize csak-
nem teljesen befagyott. A 130 cen-
timéteres víz jegébe fagyott halte-
temek jelentős része már oszlásnak 
indult. 

A csatornaszakasz több szelvé-
nyéből vettek vízmintát, s vizsgál-
ták az oldott oxigén jelenlétét. Az 
egyik szelvényben 87 százalékos, 
a másikban 46 százalékos értéket 
mértek. Az utóbbi mintavételi he-
lyen, az iszap közelében nem mu-
tattak ki oldott oxigént. Külső 
szennyeződésre, friss szennyvíz 
bevezetésére utaló jeleket nem ta-
láltak. 

Valószínűnek látszik tehát, hogy 
a halak pusztulását - akárcsak a 
közelmúltban Tótkomlóson - az 
oldott oxigén hiánya okozta. Ja-
nuár végén, a Békés megyei Száraz-
éri csatorna jege alatt „fulladt meg" 
közel egymázsányi hal. 

NY. P. 

HÍREK 
HAJLÉKTALANT VERT 
HAJLÉKTALAN 
Rablás miatt indított eljárást az 
53 éves B. Tibor ellen a Szegedi 
Rendőrkapitányság. A férfit őri-
zetbe vették. A hajléktalan B. Ti-
bor a hét elején Szegeden, Baktó vá-
rosrészben akarta kirabolni szintén 
fedél nélkül élő társát, K. S.-t. Az 
elkövető fojtogatta és tettleg bán-
talmazta áldozatát, akinek végül si-
került elmenekülnie a helyszín-
ről. 

LOPÓS FIATAL 
Őrizetbe vétele mellett indított 
büntetőeljárást lopás vétség és lo-
pás bűntett miatt a fiatalkorú Cs. 
L. ellen a Szegedi Rendőrkapitány-
ság. A fiatal fiú több vagyon elle-
ni bűncselekménnyel is gyanúsít-
ható. Cs. L.-t egyébként elfogató-
parancs alapján vették őrizetbe a 
rendőrség munkatársai. 

Folytatás az 1. oldalról 

Pölczék Tóth Pál Balázs Béla-díjas 
animációs filmrendező ösztönzé-
sére küldték el a Szafarit 2000-ben 
az Érintő Fesztiválra, ahol elnyerték 
a Magyar Televízió díját. Ezzel in-
dult a sikertörténet, amelynek a 
következő állomása a tavalyi Buda-
pesti Független Filmszemle volt, 
ahonnan elvitték a fődíjat. 

Róbert és Boglárka több mint egy 
évtizede ismerik egymást, a verőcei 
szomszédságukból az évek során 
házasság lett. Róbert a Szegedi Tu-
dományegyetemen szerzett angol-
és történelemtanári diplomát, je-
lenleg polgári szolgálatos az SZTE 
Vallástudományi Tanszékén, ahol 

adatbázist készítő informatikus-
ként dolgozik. Boglárka végzős a 
tanárképző biológia-környezetvé-
delem szakán, ezekben a napok-
ban a Móra Ferenc Általános Isko-
lában tanítási gyakorlatát teljesíti. 

A házaspár az Eljáda Alapítvány 
közvetítésével nyaranta szociális 
munkásként és hitoktatóként a ro-
mániai Hadad-Nádasdon dolgo-
zott, ahol a premodern állapotban, 
mindenféle civilizációs vívmány 
nélkül élő roma közösség megsze-
rette őket. Nem tartották volna eti-
kusnak rögtön előkapni a filmfelve-
vőjüket, ezért az első fényképeket is 
csak háromévnyi ismeretség után 
készítették. Csodálatos sorozatok 
születtek, már több kiállítást is ren-

deztek az anyagból. Filmezésre 
anyagi okok miatt sokáig nem is 
gondolhattak. Amikor összeháza-
sodtak, a „hozományból" vettek 
egy HI-8-as kamerát, azzal készítet-
ték el a Szafari felvételeit. Az útifilm-
paródiát kifejezetten az értő közön-
ségnek szánták: olyanok lettek ezek 
a magyar határtól 50-100 kilomé-
ternyire felvett, archaizáló effektu-
sokkal, digitális színezéssel készült 
képsorok, mintha egy évszázados, 
rég elfeledett múltat mutatnának. 
Kultúrsokkot szerettek volna elő-
idézni azzal, hogy a jelenben élő 
múltat megmutatták. A Szafari az 
elmúlt két évben minden díjat el-
nyert, amit idehaza elnyerhetett. 
Pölczék a filmkritikusok díjára és 
most a filmszemlén aratott győzel-
mükre a legbüszkébbek. 

- A mostani díjjal pénzjutalom is 
jár, amit az új filmek elkészítésére 
fordítunk - mondja Pölcz Róbert. -
Egyelőre nem akarunk beszállni a 
jelenleg működő hazai filmfinanszí-
rozási rendszerbe, mert szeretnénk 
legalább a felvételi periódusban meg-
őrizni a függetlenségünket, hogy 
továbbra is szabadon dönthessünk 
szakmai kérdésekben. 

HOLLÓSI ZSOLT 

SZDSZ: 
közpénzből 
uszítás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nagy Magyarországot akarsz? Be-
csüld meg a tudást! - idézte Nagy 
Sándor, a Szabad Demokraták Szö-
vetségének városi elnöke sajtótájé-
koztatóján pártja kampányszlo-
genjét azzal kapcsolatosan, hogy a 
fideszes Oktatási Minisztérium 
nem tartotta be azt a szerződést, 
amit a Széchenyi- és Bolyai-ösztön-
díjasokkal kötött. 

A tájékoztatón az SZDSZ helyi 
vezetője kifogásolta, hogy az önkor-
mányzat közpénzből évi 60 millió 
forintos támogatást nyújt a Szege-
di Élet című hetilapnak. Nagy sze-
rint az uszító publicisztikákat köz-
lő kiadvány nem független a párt-
politikától, holott ez alapvető kö-
vetelmény egy közpénzen megje-
lentetett sajtóorgánumtól. Nagy 
Sándor úgy véli: a Szegedi Életet ki-
adó Partiscum 2000 Kft. - amely 
a Szeged Televíziónak is tulajdono-
sa - különböző személyeken ke-
resztül több ponton kötődik a fide-
szes városvezetéshez, és a hetilap 
kiadásából jelentős anyagi haszna 
is származik. 

Egyesület és ellenzék 
AZ EDDIGI ELISMERÉSEK 

Érintő Fesztivál - a Magyar Tfelevízió díja (2000) 
Budapesti Független Filmszemle fődíja (2001) 
Mediawave-2001 Fesztivál: 
- az ifjúsági kategória legjobb dokumentumfilm díja 
- a nemzetközi kategória legjobb dokumentumfilm különdíja 
Az év legjobb dokumentumfilmje - Magyar filmkritikusok díja 

(2002) 
Magyar Filmszemle: a kísérleti kisjátékfilm kategória díja (2002) 


