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A figyelőszolgálat működése óta a graffitisek nem tettek kárt az épületekben. 

A szegedi belvárosi térfigyelő 
rendszer bekapcsolása óta el-
tűn tek az üzletelők és zsebesek, 
a szoborrongálók és motoros 
rablók viszont nem féltek a le-
bukástól. 

A hat kamerával működő térfi-
gyelő hálózatot a Szegedi Ingat-
lankezelő és Vagyongazdálkodási 
Rt. szereltette föl, több mint 20 
millió forintért. A rendszer mű-
ködtetése és karbantartása ha-
vonta mintegy 200 ezer forintba 
kerül. Az IKV Rt. a több százmil-
lió forintért fölújított Belváros 
védelme érdekében szereltette 
föl a kamerákat, korábban 
ugyanis jelentős károkat okoztak 
a házfalakat összefestő graffiti-
sek, padokat és szobrokat rongá-
ló suhancok. Kerekes Péter el-
nök-vezérigazgató szerint a háló-
zat beváltotta a hozzá fűzött re-
ményeket: elriasztotta a falfirká-
lókat. 

A térfigyelő rendszer hat ka-
merával működik. A berendezé-
seket a Széchenyi tér 15. és 17., a 
Kelemen u. 8., Kárász u. 6. és 
16., valamint a Kölcsey u. 6. fala-
ira szerelték. A kamerák belátják 
a teljes Kárász utcát és Klauzál 

teret, valamint a Széchenyi tér, 
Kelemen utca és Somogyi utca 
jelentős részét. 

Márton István rendőr alezre-
des, bűnügyi osztályvezető a tér-
figyelő féléves működését érté-
kelve azt emelte ki, hogy a háló-
zat jó szolgálatokat tett a bűn-
megelőzés terén. Eltűntek az ille-
gális árusok, kevesebb a koldus 
és a zsebtolvaj. 

Ha az osztott képmezős moni-
tor előtt ülők valami gyanúsat lát-
nak, az ügyeletes mozgósítja a 
legközelebbi járőrt. A gyalogos, 
motoros, vagy autón cirkáló rend-

Fotó: Gyenes Kálmán 

őrök perceken belül a helyszínen 
teremnek. A videomagnón rögzí-
tett képsorokat az adatvédelmi 
törvény betartásával használhat-
ják föl. A pénteki motoros rablás-
ról is értékes képsor készült: a 
részletek, a nyomozás sikere érde-
kében egyelőre nem nyilvánosak. 

A rendszer bővítése jövőre vár-
ható. Az újabb kamerák fölszere-
lésével a teljes Széchenyi tér, az 
Oskola és Jókai utca, az Árpád 
tér, valamint a Dóm tér bizton-
ságára is éjjel-nappal ügyelhet-
nek majd. 

NY. P. 

T É R F I G Y E L Ő K R Ó N I K A 

2001. október 14.: Oszama bin Laden-fotókat ragasztanak egy 
Kárász utcai üzlet kirakatára. A fölszerelt kamerák még nem mű-
ködnek. 

2002. december 1.: bekapcsolják a térfigyelő hálózatot. 
2002. január 1.: ellopják az egyik galambot Kligl Sándor Utcai 

muzsikusok című szoborcsoportjáról. A még csak időszakos 
programra beállított figyelőrendszer éppen nem üzemel. 

2002. február 9.: eltűnik a másik bronzgalamb is; a lopást rög-
zíti a videomagnó, a tettest még keresik. 

2002. július 12.: motoros rablás a Kárász utcán. A térfigyelő 
fölvételei segítik a nyomozást. 

Dollárezrek az embercsempészek zsebében 

Egy nap, ötven menekült 

Jövőre táblabíróság lesz 
a megyeszékhelyen 

A térfigyelő rendszerképsorai bizonyítékul szolgálnak a bűnözők ellen 

Lecsapnak a kamerák 
A parlament döntésének megfelelően 2003. ja-
nuár elsejével három táblabíróságot állítanak fel 
Magyarországon, egyiket Szegeden. 

Az országgyűlés döntésének értelmében 2003. ja-
nuár elsején három táblabíróság áll fel az ország-
ban, Szegeden, a fővárosban, valamint Pécsett. 
Azonban mind a három hat hónappal később, júli-
usban kezdi meg működését. Erre a fél évre azért 
van szükség - tudtuk meg Heidrich Gábortól, a 
Csongrád Megyei Bíróság elnökétől - , mert leg-
alább ennyi idő szükséges a bírósági apparátus ki-
építéséhez. A tervek szerint 18-20 bíró dolgozik 
majd a szegedi székhelyű táblabíróságon, s a me-
gyei megfellebezett ítéletek mellett ide futnának be 
a Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Hajdú-Bihar megyei másodfokú ítéletek is. 

- A táblabíróság ugyanis másodfokú ítélkező bí-
rói fórum lesz. Ez azt jelenti, hogy a megyei bírósá-
gokon meghozott elsőfokú ítélettel szemben a táb-
labíróságokra lehet majd fellebezni - mondta Heid-

rich Gábor. Hozzátette: a négyszintű ítélkezési 
rendhez (városi bíróságok, megyei bíróságok, tábla-
bíróságok, Legfelsőbb Bíróság) igazodva, módosul-
ni fog az eljárásjogi törvény is, hiszen bizonyos pe-
rek a városi bíróságok hatásköréből a megyei bíró-
ságokhoz kerülnek. így például a táblabíróságok 
felállítása után az 5 millió forintos perértéket meg-
haladó, a sajtó-helyreigazítási ügyekben, vagy 
mondjuk a közélet tisztasága elleni perek során a 
megyén születne az első döntés - említett példákat 
Heidrich Gábor. 

A megyei bíróság elnöke elmondta, hogy a szer-
vezeti változtatástól a gyorsabb ügyintézést és a 
szakszerűbb ítélkezést is joggal elvárhatják az ügy-
felek. 

Arról pedig valószínűleg az Országos Igazságszol-
gáltatási Tanács dönt, hogy a Szegeden felállítandó 
táblabíróság a Széchenyi téren lévő takarékpénz-
tár-palota felső szintjein, vagy az igazságügyi palo-
tában kap helyet. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A déli határszakaszon, Szeged 
körzetében egy nap alatt ötven 
határsértőt fogtak el a járőrök. 

Lépésérzékelő berendezés riasz-
totta éjszaka a határőrség móra-
halmi kirendeltségének járőreit. 
Az ügyeletes kutyás járőrt kül-
dött Ásotthalom határába, a tő-
zegbánya mellé, s nem sokkal 
később az úgynevezett Cseme-
te-erdőben 13 felnőttet és 3 gye-
reket fogtak el a határőrök. A tér-
séget ezután fokozottan figyel-
ték, s reggelig további 10 külföl-
dit állítottak elő. 

A kihallgatások során kiderült: 
24 afgán és 2 iráni jutott át Jugo-
szláviából magyar területre. A 

MEGYEIEK A KATOLIKUS 
VILÁGTALÁLKOZÓN 
Csongrád megyét, illetve a sze-
ged-csanádi egyházmegyét nyolc 
fiatal képviseli a jövő héten kez-
dődő katolikus világifjúsági talál-
kozón, amelynek idén Toronto 
ad otthont. A világ csaknem 
minden pontjáról érkező, mint-
egy másfélmillió meghívott ezen 
a héten már kanadai előtáborok-
baivvesz részt. A püspökkari és 
egyházmegyei támogatással ki-
utazó 130 magyar résztvevő szer-
dán érkezik a montreali magyar 
plébániára. A Torontóban kezdő-
dő monstre programok között 
számos előadás és istentisztelet 
várja a zarándokokat, a fiatalok 
találkozhatnak és együtt imád-
kozhatnak II. János Pál pápával. 
A magyar résztvevőknek a püs-
pökkari konferencia szervezésé-
ben Gyulay Endre szeged-csaná-
di megyés püspök tart majd elő-
adásokat és lelki vezetést. 

KIRAKATVERSENY 
SZEGEDEN 
A Szegeden idén meghirdetett ki-
rakatversenybe hét üzlet össze-
sen tíz kirakattal nevezett. A ver-
sengésben azok vehetnek részt, 
akik vállalták, hogy belvárosi üz-
letük kirakata kapcsolódik a vá-
rosi kulturális programok egyi-
kéhez. Követelmény: a vitrinek 
ne csak vevőcsalogatók legyenek, 
hanem a turisták érdeklődését is 
felkeltsék a programok iránt. A 
munkák szeptemberig láthatók. 

LOPJÁK 
A DELMAGYARORSZÁGOT 
Az utóbbi időben feltűnően sok 
az újságtolvaj Szegeden, akik leg-
inkább a Délmagyarországra spe-
cializálódtak. A tolvajok feltehe-
tően kifigyelik kézbesítőinket, 
majd kiveszik a lapot a postalá-
dákból. Kérjük előfizetőinket, 
hogy tegyék biztonságosabbá 
postaládájukat. Kézbesítőink 
ugyanis csak szűk bedobónyílá-
sű, mély és megfelelően záródó 
postaláda esetén tudnak felelős-
ségetvállalni a napilapért. 

Újabb elbocsátások a szegedi körzeti stúdióban 

Csökken az adásidő és a rádiósok száma 
A napokban hét dolgozójától válik meg a Magyar Rádió 
Szegedi Körzeti Stúdiója. Az érintet tek közül eddig 
hármat értesítettek a létszámleépítésről. Az adásidő 
heti húsz órával csökén. A stúdióvezető csak részben 
erősítette meg információinkat. 

Az üzenetrögzítő jelentkezik a Magyar Rádió Szegedi 
Körzeti Stúdiójának számán, a kapu zárva. Az épületben 
ugyanis már nem dolgozik a telefonközpontos, aki egy-
ben portás is volt. A létszámleépítés azonban tovább foly-
tatódik: információink szerint Varga Zoltán, a közvetle-
nül a választások előtt kinevezett stúdióvezető, korábban 
MDF-es országgyűlési képviselő pénteken értekezleten 
jelentette be, hogy hét főállású, azaz „belső" munkatársá-
tól kénytelen megválni. Eddig hármójukkal íratta alá a 
felmondólevelet, egyikük két évtizede a rádió munkatár-
sa. Varga március elseji kinevezését követően a rádió hír-
szerkesztőségének 5 munkatársa és több egyetemista 
gyakornok szerződését mondta fel. 

Lapunk úgy értesült: a tegnapi dolgozói értekezleten 

Varga Zoltán kijelentette, a jelenlévők közül senkit sem 
bocsát el, azok várhatnak felmondólevélre, akik most ép-
pen táppénzen vagy szabadságon vannak. 

Úgy tudjuk, Avanesian Alex, a Kossuth rádió főszer-
kesztőség regionális főszerkesztő-helyettese az elmúlt 
héten hétfőn Szegeden járt, és egy értekezleten azt mond-
ta: nem terveznek létszámleépítést. Ezzel szemben csü-
törtökön Budapestre hívatták Varga Zoltánt, aki pénte-
ken három kollégájával már közölte a felmondás hírét. 

A Magyar Rádió a közelmúltban heti 55-ről 35-re csök-
kentette a körzeti stúdióinak műsoridejét. Erről a szom-
bati Népszabadság adott hírt. A lapnak akkor Varga Zol-
tán szegedi stúdióvezető azt mondta, csak külsős mun-
katársaktól váltak meg, nem terveznek létszámleépítést. 

- Nem szerencsés műtét közben a sebész könyökét lök-
dösni, és azt kérdezni, mit vágsz ki? - használt orvosi ha-
sonlatot Varga Zoltán a kialakult helyzetre. A stúdióveze-
tő szerint lapunk információi ném teljesen pontosak. Ki-
igazításként ugyanakkor csak annyit közölt, hogy eddig 
csak a rádió sofőrjének, illetve az egyik munkatársnak 

adta át a felmondólevelet. Ezenkívül elismerte, hogy a 
hétfői értekezleten közölte munkatársaival: a megbeszé-
lésen jelen lévők közül senkinek sem kell féltenie az állá-
sát. Többet nem közölt, a „helyzet képlékeny". 

Varga Zoltán elmondta: a stúdió központi számán azért 
nem veszik fel a telefont, mert a vidéki szerkesztőségek-
ben egységesen megváltak a telefonközpontosoktól, és 
éppen átépítik a rendszert. Az elbocsátások során felsza-
baduló forrásokból a dolgozók fizetését javítják. 

Újhelyi István, a szocialisták médiapohtikusa nem hal-
lott arról, miszerint azért most válnak meg a munkatár-
saktól a rádióban, mert a július 15-ig elbocsátottak végki-
elégítését egy korábbi megállapodás szerint nem a Ma-
gyar Rádió, hanem a Pénzügyminisztérium fizetné. 

Az ügyben sem a Kossuth adó főszerkesztőjét, Perjés 
Klárát, sem Avanesian Alexet, a regionális stúdiókért fe-
lelős főszerkesztő-helyettest nem sikerült megszólaltat-
nunk. Varga Zoltán ígéretet tett arra, hogy kedden vála-
szol kérdéseinkre. 

KÉRI BARNABÁS 

törzsi háborúk elől menekülő af-
gánok - elmondásuk szerint -
2-3 ezer dollárt fizettek fejenként 
egy teheráni embercsempésznek, 
aki Isztambulon át vezette őket a 
magyar határig. Az irániaktól 5 
ezer dollárt kért az embercsem-
pész. A két iráni egyébként úgy 
nyilatkozott: rossz gazdasági kö-
rülményeik miatt hagyták el or-
szágukat. 

Július 14-ére virradó éjszaka 
sem volt csendes a déli határsza-
kasz. A tompái határőr kiren-
deltség területén, Csikériától 
délre 24 iraki férfit tartóztattak 
fel a határőrök. A határon átsur-
ranókat mobil hőkamerával fe-
dezték fel, majd a járőrök a nem-

régiben rendszeresített kézi hő-
kamera segítségével fogták el az 
irakiakat. A tiltott határátlépést 
elkövetőktől megtudták a határ-
őrök - a katonaság elől menekül-
tek, s fejenként 2-2 ezer dollárral 
gazdagították az embercsempé-
szeket, akik teherautón szállítot-
ták őket, Isztambult is érintve, a 
magyar-jugoszláv határig. Az 
irakiak szóltak arról, hogy hazá-
jukban még az iskolákban is azt 
tanítják: Magyarország olyan eu-
rópai állam, ahol jól bánnak a 
menekültekkel és befogadják 
őket. Mind az ötven, egy nap 
alatt elfogott határsértő mene-
kültstátust kért. 

B. Z. 

Európai népek 
fesztiválja Szegeden 
A Maty-éri kajak-kenu Európa-bajnoksághoz kapcsolódva július 
17-e és 21-e között rendezik meg az európai népek fesztiválját. A 
szegedi rakpartot lezárták, és azt csak július 23-án nyitják meg. 

Hagyományteremtő szándékkal rendezik meg július 17-e és 21-e kö-
zött Szegeden az európai népek fesztiválját. Az ötnapos fesztivál mi-
att tegnap lezárták a Huszár Mátyás-rakpartot. A forgalom előtt júli-
us 23-án reggel 8 órakor nyitják meg. 

- A fesztivál a Maty-éren zajló kajak-kenu Európa-bajnoksághoz 
kapcsolódik - tudtuk meg a Kamara Expó Kft. kiállítás- és rendez-
vényszervezőjétől, Pál Ildikótól. A későbbiekben minden rangosabb 
szegedi sporteseményhez szerveznek majd hasonló fesztivált, de ak-
kor már több nemzeti jelleggel. 

A programsorozat szerda este 6 órakor divatbemutatóval indul. 
Ezen a napon fellép még Kékesi Dóra, Illényi Katica, valamint a Pan-
nónia Klezmer Band és a Storyville Jazz Band. Csütörtökön este nyolc 
órakor a Fiestának, 23 órától pedig a The Pumpkinsnak tapsolhatnak 
rajongóik. Pénteken este 6-tól a játékos kedvűeket várják a rakparti 
színpad elé. A 19 órás divatbemutató után Amokfutók-koncert kez-
dődik, majd Várkonyi Tibi zenél. Az Irigy Hónaljmirigy 23.30-kor lép 
színre. A hajnalig bulizóknak a Blues Bell és a Gera fivérek szolgáltat-
ják a talpalávalót. Szombaton 21 órától Forgács Péter humorista mu-
tatkozik be, majd a Dollár Boy's zenél hajnalig. Vasárnap ismét játék-
kal és divatbemutatóval kezdenek. Este 8-tól a TNT, majd a V-Tech, 
végül a Volvox koncertezik. Éjféltől Stone és Robi lép színre. 


