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Nyelv és kultúra 
találkozása 
A Dél-Alföld idei legnagyobb tudo-
mányos tanácskozása kezdődött 
tegnap Szegeden. A XII. magyar 
alkalmazott nyelvészeti kong-
resszuson több mint 470 részt-
vevőt regisztráltak, s közel 300 
előadás hangzik el a három nap so-
rán. A Tisza Szállóban megrende-
zett ünnepélyes megnyitón részt 
vett Mészáros Rezső, a Szegedi Tu-
dományegyetem rektora, Galam-
bos Gábor, a kongresszust szer-
vező Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar főigazgatója, Kertesei 
István, az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének igazgatója, és a város 
képviseletében Mezey Róbert 
jegyző. Az elnöki megnyitó 
előadásban Szépe György szólt az 

alkalmazott nyelvészet helyzetéről, 
kiemelve ennek az interdiszcipli-
náris tudományágnak a minden-
napi életben betöltött fontosságát. 
Többek között az idegen nyelvek 
oktatásában, a beszédrehabilitáci-
óban, a logopédiában, a szótárírás-
ban és a tolmácsgépek létrehozá-
sában is nagy szerepe van az alkal-
mazott nyelvészetnek. A megnyi-
tó előadást követően vehette át 
Klaudi Kinga, a Magyar Alkalma-
zott Nyelvészek és Nyelvtanárok 
Egyesületének (MANYE] alelnö-
ke, az EITE tanára a Brassai Sámu-
el-díjat munkája elismeréseként. 
Délután a polgármesteri hivatalban 
zajlott a MANYE idei közgyűlése. 

W.A. 

Koncert és kiállítás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Richárd Clayderman, a világ leg-
népszerűbb zongoristája és a he-
gedű hercegnői, a Princess trió ad 
koncertet szombaton a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 

Újhelyi István szocialista önkor-
mányzati képviselő, a rendezvény 
szervezője elmondta: a két kon-
cert ideje alatt, délután három és 

este kilenc óra között Macskássy 
Izolda festőművész képeiből ren-
deznek kiállítást és vásárt a szín-
házban, amelyet óvónők szervez-
nek. Az eladott képek teljes bevé-
telét pedig a tarjánvárosi óvodák-
nak ajánlják fel. A hangverseny 
amúgy is jótékonysági célt szol-
gál, hiszen a délutáni és az esti 
koncert bevételét a gyermeksport 
támogatására fordítják. 

Tarolt a terepjáró 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Összeütközött egy Ford terepjáró 
és egy Seat kisáruszállító tegnap 
délután a Kálvária sugárút és a nagy-
körút kereszteződésében, Szeged 
egyik legforgalmasabb közlekedési 
csomópontjában. A helyszínelés 
ideje alatt rendőrök irányították a 
forgalmat. 

A Dugonics tér irányából a vadas-
park felé haladó Ford - eddig tisz-
tázatlan ok miatt - nekiütközött a 
körúton közlekedő Seatnak. Az üt-
közés erejétől a Seat nekicsapódott 
a villamosmegálló járdaszigetén 
lévő közlekedési jelzőlámpa-osz-
lopnak, a Ford pedig felszaladt a 
gyalogátkelőnél lévő járdaszigetre. A 
lámpaoszlop kidőlt, a jelzőlámpa 
pedig ráesett a pirosnál várakozó 
Suzuki Swiftre. 

- Ha a lámpaoszlop nem fogja 
meg a kocsit, belénk jött volna a 

kisteherautó. Az autóm elég 
könnyű, nem tudom, mi lett vol-
na, ha eltalál minket - mondta 
Erdős István, a Suzuki sofőrje. A 
férh hozzátette: az volt a furcsa, 
hogy a szemből érkező fekete dzsip 
hirtelen gázt adott, mielőtt nekicsa-
pódott a Seatnak. 

A robbanásveszély miatt a tűzol-
tók is kivonultak a helyszínre. -
Mivel az ütközés során komolyan 
megsérült és füstölt a Seat motor-
ja, először eloltottuk, majd áramta-
lanítottuk az autót. A kifolyt olajat 
pedig fűrészporral itattuk fel - tud-
tuk meg Kovács Sándor főtörzs-
zászlóstól, a tűzoltóság szolgálat-
parancsnok-helyettesétől. 

A Ford vezetőjét és utasát, vala-
mint a Seat kisteherautó sofőrjét 
könnyebb sérülésekkel szállították 
kórházba. A baleset pontos körül-
ményeit és okát szakértők vizsgál-
ják. 

A lámpaoszlopnak csapódott a Seat. Fotó: Miskolczi Róbert 

A Nagyszombati utcaiak az eredeti állapotot akarják 

Káosz Béketelepen 

Elvágták a merevítőrudakat, a vékonyka beton pedig hamar elrepedhet -
Zsuzsanna, a béketelepi mindenes. 

mutatja Szűcsné Hegedűs 
Fotó: Miskolczi Róbert 

Feltört autóbejáró, félkész csapadékelvezető csa-
torna és kiálló járdalapok fogadják azokat, akik-
nek a Nagyszombati utcán akad dolguk. Szeged bé-
ketelepi városrészében csatornáznak. A lakók sze-
rint a kivitelező nem akarja visszaállítani az ere-
deti állapotot. Ezzel szemben a kivitelező állítja: 
mindent megtesz a helyreállítás érdekében. 

Szegeden, a Nagyszombati utca lakói örülnek és 
bosszankodnak is egyben. Örülnek, mert már évek 
óta vártak a szennyvízelvezető csatornára, és végre 
egész Béketelepen elkezdték a munkát. Üröm az örö-
mükben, hogy a kivitelező cég alvállalkozója nem 
állítja vissza eredeti állapotban a felbontott, széttört 
autóbejárókat, járdákat. 

- Már többször felhívtam telefonon és személye-
sen felkerestem az utca elején elhelyezett táblán 
feltüntetett illetékest, de nem történt semmi -
mondta a lakók nevében Szűcsné Hegedűs Zsu-
zsanna. A béketelepi mindenes - a környékbéliek 
csak így nevezik Szűcsnét - a kezdetek óta nyo-
mon követi a munkálatokat. 

A Nagyszombati és a vele párhuzamos Csallókö-
zi utcában ide-oda kapnak az építők, egyszer közé-
pen dolgoznak, majd két házzal arrébb mennek, 
aztán az utca elején folytatják - tudtuk meg 
Szűcsnétől. Szerinte az egész bonyodalom oka nem 
más, minthogy elfogyott az alvállalkozó pénze. 

Még tavaly megígérték, hogy eredeti állapotban 
visszaállítják az utcát, erre a törvény is kötelezi 
őket. Ez azonban nem történt meg. Szűcsék hét év-
vel ezelőtt megcsináltatták a bejárójukat. Sóderágy-
ba fektették a csövet, erre került merevítésnek az 
acélháló, majd lebetonozták. - Kedden szétverték az 
egészet, mert betonvágót sem hoztak, aztán letet-
ték a csövet és kész - mutatta az asszony az árkot. 

Szűcséknek hetente egyszer kell kiüríteniük a zárt 
emésztőjüket. Elég, ha egyszer behajt az udvarra a 
szippantós kocsi és össze is törik az egész tákolmány. 

A bontási munkálatokkor keletkezett károk hely-
reállítására meghatározott költsége van az alvállalko-
zóknak - vélték a lakók. Az e fölötti pénzt pedig a ki-
vitelezőnek kellene biztosítani. Szűcsék esetében 
mintegy 240 ezer forint a szétvert bejáró megcsinál-
tatása. - Már ügyvédet is fogadtunk és lefotóztattuk 
a félkész munkát - tette hozzá a hölgy. 

A lakók emellett úgy vélik, hogy a munka sincs ren-
desen megszervezve. Béketelepen igen magas a belvíz. 
A télen néhol már a házak falát áztatta. A lakók több-
szöri kérésére hozott csak a cég szivattyút, hogy a mun-
kák miatt átvágott árokból kiszivattyúzza a vizet. -
Nem gondoskodtak áramról, így a konnektoromba 
dugták a gépet - panaszolta az egyik idős lakó, akinek 
emiatt megnőtt a villanyszámlája. 

- A brigádok folyamatosan dolgoznak a helyszí-
nen, és a bontás után az eredeti állapotot állítják 
vissza - tudtuk meg Ott Mátyástól, a KESZ Kft. épí-
tésvezetőjétől. Minden bejáró olyan lesz, amilyen 
volt. Ha téglás, akkor téglás, ha betonból készült, ak-
kor ők is betonból építik meg. A munka előtt lefény-
képezik vagy levideózzák bejárót, hogy a cső lefekte-
tése után a bontás előtti formában adják át. A fagyok 
miatt sokáig álltak a gépek, de határidőig, július 31-
éig elkészülnek a Nagyszombati utcával. 

A kivitelező kéri a lakók türelmét, mert mindenhol 
kijavítják az esetleges hibákat. - A frissen megépített 
betonbejáróra 28 napig nem szabad rámenni nehéz-
járművel, mert megrepedhet - folytatta az építésve-
zető. A megnövekedett villanyszámlát nem érti, hi-
szen ők motoros és nem elektromos szivattyúval dol-
goztak, így nem használták a néni áramát. 

K.T. 

Kié lesz a pályaválasztás joga Petőfitelepen? 
Folytatás az 1. oldalról 

Vázolta, hogyan került a dorozsmai 
pálya a jelenlegi tulajdonosok ke-
zébe. - Egyetértek azzal, hogy a 
dorozsmaiak kapják vissza pályá-
jukat, de ne a petőfitelepiek kárá-
ra - fogalmazott. A városatya 
ugyanakkor elmondta: a terület 
úgynevezett puffertározóként is 
szolgál, azaz a felgyülemlett csapa-
dékvizet ide vezetik, ha a csatoniák 
nem bírják a terhelést. 

- Egy biztos: a pálya nem lehet 
puffertározó, akár beépítik, akár 
feltöltik, vagy sportcélokra használ-
ják a jövőben - mondta a fóru-
mon megjelent Nóvák Gyula. A 
Szegedi Víziközmű Működtető és 
Fejlesztő Rt. vezérigazgatója szerint 
a vízügyi kérdéseket mindenkép-
pen meg kell oldani, bármi lesz is 
a pálya sorsa. 

A petőfitelepi pályát zöldterület-
ként tartják nyilván, így a szegedi 
építési szabályzat szerint csupán 

két százalékáig beépíthető - szögez-
te le Molnár László, a városüze-
meltetési iroda vezetője. A fórum 
résztvevői szerint azonban ez egy 
egyszerű szerződés-módosítással 
megváltoztatható. Miért kellene a 
dorozsmai pálya tulajdonosainak 
- akik a pénzük után futnak - cse-
rébe egy olyan terület, amit nem 
tudnak hasznosítani, építési te-
lekként felparcellázni? - hangzott 
el a kérdés, amelyre nem érkezett 
válasz az illetékesektől. 

A helybeh lakosok közül többen 
is felvetették: hol sportoljanak a 
gyerekek, miután az utolsó köze-
li zöldterületet is kiosztották épí-
tési teleknek. 

- A petőfitelepi focicsapat jobb 
körülmények között működhetne 
a városi stadionban. A Balatoni 
utcai pálya sorsát pedig úgy kell 
rendezni, hogy továbbra is le-
hetősége legyen az itt élőknek spor-
tolásra - jelentette ki Szovics Zol-
tán, a sportigazgatóság vezetője. 

A tegnapi fórumot megelőzően 
a legutóbbi közgyűlésen Bartha 
László polgármester felhatalma-
zást kapott, hogy keressen megfe-
lelő csereingatlant a dorozsmai pá-
lya tulajdonosai számára. A mi-
előbbi döntés jelentősége nagy, hi-
szen a megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokság harmadik helyén ál-
ló dorozsmai gárda egykori saját 
pályáján csak „vendégként" játsz-
hat. 

K.B. 

HÍREK 
PINTÉR A MEGYEBEN 
Pintér Sándor belügyminiszter ma 
délben a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőivel megtekin-
ti a Lechner téren épülő rendőrsé-
gi garzonházat. Pintér ezután Mó-
rahalomra utazik, ahol fél három-
kor elhelyezi a Kölcsey utcai Riasz-
tási Központ alapkövét. Az iskolai 
fogadás után a belügyminiszter is 
részt vesz a fél négykor kezdődő 
képviselő-testületi ülésen. 

MOZDONYFORDÍTÓ 
-SORSFORDÍTÓ 
A vasas, a postás és a vasutas szak-
szervezet Mozdonyfordító - sorsfor-
dító címmel ma délután fórumot 
rendez. Vitaindítót Kiss Péter szo-
cialista parlamenti képviselő, a 
Munka Világa Kabinet vezetője tart. 
Az Indóház tér 11. szám alatt fel 
négykor kezdődő rendezvényen részt 
vesz dr Márkus Imre, a Vasutasok 
Szakszervezete elnöke is. 

FÓRUM 
A MEZŐGAZDASÁGRÓL 
Vönza András földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter csütörtö-
kön három Csongrád megyei tele-
pülésen is mezőgazdasági fórumot 
tart. Szegeden, a Juhász Gyula 
Művelődési Házban fél tizenegytől, 
Mindszenten, a művelődési ház-
ban két órától, végül Gerendáson, 
ugyancsak a művelődési házban es-
te hat órától. 

EMLÉKEZÉS 
A FÖLDOSZTÁSRA 
A Nagy Imre földművelésügyi mi-
niszter által Ópusztaszeren 1945. 
március 29-én megkezdett földosz-
tás 57. évfordulójára emlékeznek 
ma délelőtt fél 10-kor Ópusztasze-
ren, a Földosztás Emlékkövénél. A 
Nagy Imre Társaság (NIT| szegedi, 
kisteleki és hódmezővásárhelyi szer-
vezetei, az Erdei Ferenc Társaság 
megyei csoportjai és a Népi írók 
Baráti Társaság dél-alföldi szerveze-
te rendezésében koszorúzást tarta-
nak, amelyen Géczi József Alajos 
parlamenti képviselő, a NIT szege-
di elnöke mond emlékező beszé-
det. 

NAGYCSÜTÖRTÖKI 
BESZÉLGETÉSEK 
Kiss Imre újszegedi római katolikus 
plébános lesz a vendége annak a 
rendezvénynek, amelyet Nagycsü-
törtöki gondolatok címmel tarta-
nak március 28-án 15 órától a sze-
gedi Bálint Sándor Művelődési Ház-
ban. Ugyanitt 18 órakor Jeruzsále-
mi keresztút címmel kezdődik be-
szélgetés, amelyen részt vesz Kiss 
Ernő népművelő, Tegzes Miklós 
előadóművész és Parik István ta-
nár. 

TERMÉSZETFOTÓK 
A szegedi Bartók Béla Művelődési 
Központ madarász és természetba-
rátklubjában Zsila Sándor válogat 
természetfotóiból. A diavetítéses 
előadás március 28-án, csütörtö-
kön 17 órakor kezdődik. 

FÓRUM 
A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL 
Thri-Kovács Béla környezetvédel-
mi miniszter csütörtökön Kistele-
ken lakossági fórumot tart. A ren-
dezvény délután 2 órakor kezdődik 
a polgármesteri hivatalban. 

DESZKI SZÍNJÁTSZÓK 
A deszki faluházban rendezték meg 
a TV Maros menti fesztivál szín-
játszás kategóriájának versenyét. A 
háromtagú zsűri, Árpás Károly pe-
dagógus, Dálnoky Zsóka és Marko-
vits Bori színművészek a következő 
eredményt hozta. Elsők lettek az 
ópusztaszeri általános iskola máso-
dikosai. A második helyen a rúzsai 
Bendegúzok végeztek, a harmadik 
helyet pedig a ktszombon Csipetcsa-
pat szerezte meg. Különdíjat kaptak 
az ásotthalmi Tálentum Művésze-
ti Iskola és a zákányszéki Mimóza 
színjátszói. 

PARKŐRÖK A BELVÁROSBAN 
Aprihstól két parkőrt alkalmaz a 
Szegedi Közterületfenntartási Kht. 
A Belvárosra ügyelő parkőröknek in-
tézkedési jogkörük nincs, szükség 
esetén rendőrt hívhatnak. Munká-
jukat a városőrség is segíti. 


