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Már látszik az észak-
nyugati városkapu 
Egy leendő, az E75-ös út mellett kétoldalt elterülő ki-
emelt gazdasági övezet tervei körvonalazódtak azon 
a tanácskozáson, amelyet tegnap tartottak a Délép 
Társas Ipari Centrum egyik vállalkozásánál, a szak-
képzéssel foglalkozó Baustúdium Kft.-nél. A szegedi 
önkormányzatot és a Szegedi Tudományegyetemet 
(SZTE) Bartha László polgármester és Mészáros 
György, a stratégiai iroda vezetője, a Délép Centru-
mot pedig a legnagyobb cégek vezetői, valamint az in-
gatlanegyüttest kezelő kft. igazgatója, Mura Mészá-
ros József képviselte. 

A tanácskozás apropóját az adta, hogy a város 
fejlesztési terveiben a Budapest felé a városból ki-
vezető utat övező területek kiemelt gazdasági öve-
zetként szerepelnek. Az Öthalmi úti volt szovjet lak-
tanyában - amelynek az SZTE a kezelője - egyete-
mi ipari parkot, vele észak-nyugati irányban átellen-
ben pedig logisztikai központot szeretnének létre-
hozni - mondta Mészáros György. Az adottságok ki-
válóak, hiszen összefüggő, állami tulajdonban lévő 
területet csak itt találni. Az egyetemi ingatlan 70, 
a leendő logisztikai központ 45 hektáros. Az ingat-

lanokat felértékeli, hogy a majdani M5-ös és a Sze-
gedet elkerülő 43-as út leágazásai is a területtől 
északra helyezkednek el. 

Az önkormányzat máris észak-nyugati városkapu-
ról beszél, valamint egy olyan övezetről, amelyen le-
hetőség nyílik új fejlesztésekre, zöldmezős beruházá-
sok megvalósítására is. Az említett adottságok miatt 
új megvilágításba kerül a Délép Centrum 42 hektár-
nyi területe is, amely már háromszor adott be ipari 
park címre pályázatot és még egyszer sem nyert. 
Az önkormányzat a tegnapi tanácskozáson azt a le-
hetőséget csillantotta fel a 48 vállalkozást, 44 milli-
árd forintot előállító és 1600 főt alkalmazó tömörü-
lésnek, hogy újabb infrastruktúra-fejlesztési célok 
érdekében pályázzanak együtt. Amennyiben ugyan-
is a közös cégben, egy kht.-ban az egyetem 50 szá-
zalékos részesedéssel képviselteti magát (akár tulaj-
donosként, akár kezelőként), akkor a társulásnak 
nem kell önerőt felmutatnia és 100 százalékos vissza 
nem térítendő állami támogatás igényelhet. Az új szö-
vetséget egyetemi ipari parknak hívnák. 

F.K. 

Az idős ember mérgezi a házőrzőket ? 

Flakonos férfi riogat 
Rókuson 
Újabb rejtélyes kutyahaláleset borzolja a kedélyeket Szegeden, ezút-
tal Rókus városrészben. Mint azt már megírtuk, az utóbbi hónapok-
ban Kecskéstelepen hét ebet mérgeztek meg, közülük hat elpusz-
tult. 

A napokban újabb rejtélyes kutya-
halál történt Szegeden, ezúttal Ró-
kus városrészben: - Egy öreg bácsi 
járja az utcákat, egyik kezében egy • 
bottal, a másikban pedig zavaros, 
fehér színű folyadékkal teli flakon-
nal. A környéken lakók azt mond-
ják, hogy állítólag ő mérgezi meg 
kutyáinkat - mesélte a Francia ut-
cában lakó Hős Anikó. Egyik alka-
lommal az Öthalom és a Damja-
nich utca sarkán öt-hat döglött 
egér volt kirakva sorban egymás 
mellett. - Biztosan ugyanaz az em-
ber tette ki őket oda azért, hogy a 
kutyák megegyék, és elpusztulja-
nak. 

- A mi kiskutyánkban, Tbpiká-
ban kullancsot találtunk. Az ál-
latorvos gyógyszereket írt föl, 
amiktől jobban lett. Este, amikor 
etetni akartam, láttam, hogy moz-
dulatlanul fekszik a sarokban. Már 
nem élt - mondta Hős Anikó. 

A Francia utcai ház előkertjében 
a másik kutyájuk szabadon rohan-
gál. - Ezen a környéken jó, h a van 
házőrző, jelzi az idegenek felbuk-
kanását, a mérgezéstől azonban 
„őt" sem tudom megvédeni. Remé-

lem, nem jut hasonló sorsa, mint 
Topika. 

A környéken egyébként minden-
kinek meggyőződése, hogy az „öreg 
botos, flakonos" ember a kutya-
mérgező - mondta Anikó, aki az-
zal folytatta, hogy hátsó szomszéd-
juk, Müllerék át is jöttek hozzájuk, 
arra kérték őket, hogy tanúskodná-
nak-e a rendőrségen a férfi ellen, de 
közben elveszett a pulijuk. 

A környékbeli lakók elmondták, 
az idős férfi esténként pálcával 
hergeli a kutyákat, de az is előfor-
dult már, hogy szöges bottal riogat-
ta az ebeket. Egy kutyát meg is se-
besített. A Csongrád Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer El-
lenőrző Állomás szegedi ügyeletes 
főállatorvosa, Rácz Zoltán elmond-
ta, csak akkor lehet mérgezésről be-
szélni, ha az egyik elhalt állat szer-
vezetében erre utaló nyomokat ta-
lálnak. - Az a probléma, hogy a 
gazdik restek szólni az illetékes ál-
latorvosnak. Egyébként sok olyan 
betegség létezik, amelyeknek tüne-
tei összetéveszthetők a mérgezés-
sel - hangsúlyozta a főállatorvos. 

A. T. ]. 

Hős Anikóéknak egy kutyájuk maradt... Fotó: Gyenes Kálmán 

A baloldali 
politikus 
ballépése 
Folytatás az 1. oldalról 

A volt polgármester egymaga la-
kik a kórteremben. Mint mond-
ta, a baleset óta nagyon sokan 
hívták telefonon. Mások mellett 
jobbulást kívántak neki főiskolai 
kollégái, politikustársai, Gyulay 
Endre megyés püspök, Macskássy 
Izolda festőművész és Mészáros 
Rezső rektor. Szalaynak a baleset 
másnapján kellett volna ismer-
tetnie főigazgatói programját a 
főiskolai értekezleten, de azt elha-
lasztották. Elmondta, hogy a 
műtőbe ketten kísérték, a felesé-
ge és a tanárképző főiskola jelen-
legi főigazgatója, Galambos 
Gábor, akivel március 5-én 
„mérkőzik meg" a főigazgatói 
tisztségért. Szalay nevetve mesél-
te, hogy a kórházból irányítja a 
matematika tanszéket. „Egyet-
lenegy órám sem maradt el a főis-
kolán. Miskolczi tanár úr példá-
ul bejött hozzám, elmondtam ne-
ki, hol járunk az anyagban. A ta-
nár úr jegyzetelt, leadta az órát, 
később pedig beszámolt az elvég-
zett munkáról". Szalay István 
közölte, várhatóan hétfőn hazaen-
gedik. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

A shopok januárig kaptak haladékot 

Jövőre Bika János söröző 
lesz belőle? 
Nem aggódnak a szegedi üzletek 
a február 17-én életbe lépett új, 
úgynevezett nyelvvédelmi jog-
szabály miat t . Egyrészt 2003. 
január 1-jéig, felirataik kötelező 
magyarosításáig még sok víz le-
folyik a Tiszán, másrészt úgy ér-
zik, csak apróbb változtatások-
ra lesz szükségük. 

Magyar nyelvű feliratokat is elvár 
a meglévő, főleg angol kiírások mel-
lé az üzletektől és a vendéglátó he-
lyektől az a jogszabály, amely feb-
ruár közepén lépett életbe. A Ma-
gyarországon magyarul-elv alapján 
megalkotott paragrafusok nem tilt-
ják azokat az elnevezéseket, ame-
lyek úgymond már „átmentek" 
nyelvünkbe - közéjük tartozik pél-
dául a menedzser is - , a legtöbb 
esetben azonban előírják: az angol 
elnevezés mellé annak magyar 
megfelelőjét is fel kell tüntetni. 
Ugyanakkora méretben. 

A nyelvőrködő jogszabály körül 
fellobbant viták hamar elültek, ez 
a csoda is csak három napig tartott. 
A legtöbb shop és pub 2003. janu-
ár 1 -jéig valószínűleg új cégtáblát 
készíttet, hogy ne érje szó a ház ele-
jét. Amennyiben nem teszi meg, a 
törvényességet felügyelő ellenőrök 
- az első figyelmeztetést követően 
- akár három hónapra is bezárat-
hatják az üzletet. A fogyasztóvédők 
is szigorúak, ők pénzbüntetést he-
lyeztek kilátásba - természetesen 
jövőre. 

Jelenleg azonban béke és csend 
honol Szegeden, amely szakértők 
szerint nem az idegen nyelvű fel-
iratok városa. Martonosi István, 
a Kisosz megyei titkára úgy érzi, az 
üzletek tulajdonosai tudomásul 
vették a rendeletet. Véleménye 
azonban mindenkinek van a jog-
szabályról, s ezt a megkérdezettek 
netn is rejtették véka alá. 

- Az egész világon elterjedt neve-
ket békén hagynám - mondta 
Dietrich Gyula, a John Bull Pub 
egyik tulajdonosa - , csak azokat 
kellene megváltoztatni, amelyekről 
senki sem tudja, mit takarnak. 
Nagy kérdés azonban, ki fogja el-
dönteni, mi a magyar és mi az ide-
gen név, honnan tudjuk, mennyi-
re „vaskalapos" az akadémia ta-
nácsadó testülete. Saját vendéglőjé-
vel kapcsolatban pedig kijelentette: 
nem kell megváltoztatniuk a ne-
vet, mivel védett, ráadásul az egész 
világon ismert hálózatról van szó. 

Az ismert név, magyarul furcsán hangzik. Fotó: Schmidt Andrea 

- Kicsit a kommunista idők ju-
tottak eszembe, amikor először 
hallottam a jogszabályról - jelen-
tette ki Hajnal Imre, a Dugonics té-
ri Music Center tulajdonosa. -
Ugyanilyen véleményeket hallot-
tam, amikor 1985-ben megnyitot-
tam az üzletet. Szerencsére a bejá-
rat felett ott áll nagy betűkkel, hogy 
hangszerbolt, vagyis nálam nem ér-
heti szó a ház elejét. 

- Még a síszezon kellős közepén 
vagyunk, még nem tudtam foglal-
kozni a problémával - válaszolta 
kérdésemre Hódi Erika, a Monta-
na Tours irodavezetője. Szerinte a 
Tburs egyértelműen jelzi, hogy uta-
zási irodával állunk szemben (nem 
biztos azonban, hogy a jogszabály-

alkotók is így gondolják). A cégek 
nevét viselő üzletek különben meg-
tarthatják idegen hangzású neve-
iket, legfeljebb nekik is kiegészítő 
magyar nyelvű szöveggel kell ellát-
niuk felirataikat. „Nem kérdőjelez-
hetjük meg a cégbírósági nyilván-
tartásról szóló törvény szellemében 
született határozatokat" - mond-
ta Máténé Szilágyi Ildikó, a polgár-
mesteri hivatal csoportvezetője. 
Hozzátette: az újonnan nyitó üz-
letek működési engedélyét azon-
ban csak úgy adják ki, hogy azok-
nak magyar felirattal kell rendel-
kezniük. Őket már a nyitást kö-
vetően ellenőrzik, a többieket csak 
2003. január 1. után. 

FEKETE KLÁRA 

CIK-CAK-kal követik az autótolvajokat 

Ha lopják a kocsit 
Szélvédőre ragasztott és az autó 
belsejében elhelyezett chipeket 
érzékelő készülékek segítségével 
hamarosan a forgalomból is 
kiszűrhetőek lesznek a lopott au-
tók. A műszereket a Belügymi-
nisztér ium és az Országos 
Bűnmegelőzési Tanács által tá-
mogatott „Ne vezessen lopott au-
tót!" országos kampány részeként 
állítják rendszerbe márciusban az 
ország egész területén. A tolva-
jok külföldön sem érezhetik ma-
gukat biztonságban, hiszen a re-
gisztrált járműveket egész Európá-
ban ellenőrzik. 

- A civil körzés (CIK) lényege, 
hogy az állampolgárok a rendőrsé-
gi feljelentés mellett a polgárőrség-
nek is bejelentik a lopott autó 

adatait, ami így egy percen belül 
az egész országban elérhetővé vá-
lik - nyilatkozta lapunknak Ma-
gyari Béla, a Csongrád Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöke. 

A közhasznú szervezet vezetője 
elmondta, hogy néhány héten be-
lül működésbe lép a civil autóke-
resés-rendszer (CAK) is, amely-
ben egy ellenőrzőkészülék segítsé-
gével a járőrök akár 50 méterről 
is ellenőrizhetik az autókat . 
A szolgálatban lévő polgárőrök 
telefonról küldött SMS-üzenet-
ben ellenőrizhetik a gyanús 
gépjárművek műszaki adatait. 
Amennyiben az autó lopott, a re-
gisztrációs központ azonnal 
jelzi. s 

I. SZ. 

Balogh és Újhelyi vitája a Royalban 
Balogh László, a Magyar Demok-
rata Fórum országgyűlési képvi-
selője és Újhelyi István, a Magyar 
Szocialista Párt elnökségi tagja, a Fi-
desz-MPP-MDF és az MSZP or-
szággyűlési képviselőjelöltjei lesz-
nek a Közéleti Kávéház vendégei 

ma este hat órától a Royal Szálló-
ban. A két politikus a választási 
kampány stílusáról beszélget majd 
egymással. Balogh László elmond-
ta: ő sokáig abban a hiszemben 
volt, hogy egyedül lesz a kávéház 
vendége, de később a rendezők ar-

ról értesítették, megváltoztatták a 
programot, és Újhelyivel együtt 
faggatják majd. „Készséggel elvál-
laltam a meghívást így is" - mond-
ta Balogh László, aki megjegyezte: 
ugyan választási körzetében a bal-
oldal jelöltjei közül nem Újhelyi 

Istvánnal, hanem Géczi Józseffel 
kell megmérkőznie áprilisban, de 
alkalomadtán Géczivel is vállalná 
a nyilvános megmérettetést. Bár 
mint mondta, tudomása szerint 
nem vitára, hanem beszélgetésre in-
vitálták. 

Frontális ütközés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Frontálisan ütközött egy Opel 
Omega és egy Lada típusú sze-
mélygépkocsi a bajai úton tegnap 
kora este. 

A Szeged felé haladó Opel eddig 
ismereden okból megcsúszott és az 
úttest jobb oldalára sodródott, majd 
nekicsapódott a vele szemben sza-

bályosan közlekedő Ladának. A 
balesetben a Lada három utasa és 
az Opel sofőrje is megsérült. A vét-
len jármű utasainak egyike súlyos 
combcsonttörést szenvedett. A má-
sik két utas és az Opel vezetője 
könnyebben sérült, mindnyájukat 
mentőautóval Szegedre szállítot-
ták. Az ütközés erejétől mindkét 
autóban komoly kár keletkezett. 

A parkolókat is a kht. tartja tisztán 

Tavaszi nagytakarítás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Március l-jén kezdődik a szege-
di utcákon és tereken a tavaszi 
nagytakarítás - tájékoztatta teg-
nap a sajtó munkatársai t Papp 
Zoltán, a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. igazgatója. A mun-
ka március 14-éig tart; az utak 
és járdák mellett lemossák a 
védőkorlátokat és jelzőtáblákat, 
valamint a Belvárosi hidat is. 

Kicsinosítják a játszótereket, 
frissítik a homokozókat, kijavít-
ják a közelmúltban megrongáló-
dott játékokat, padokat. Kicseré-
lik a régi hulladékgyűjtő edénye-

ket is. A parkokban összegyűjtik 
a lehullott lombot, szemetet, meg-
metszik a fákat, bokrokat. 

A sajtótájékoztatón részt vett 
Nemes László, a Szegedi Parkolá-
si Kft. igazgatója is, aki bejelentet-
te: a városi fizető parkolókat 
működtető társaság megállapo-
dott a környezetgazdálkodási kht.-
val a parkolók takarításáról. 
Ugyancsak a kht. vállalta a vára-
kozóhelyek útburkolati jeleinek 
fölfestését is. 

A Szepark Kft. és a környezet-
gazdálkodási kht. vezetői arra ké-
rik az autósokat, segítsék a taka-
rítók munkáját. 


