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A szegedi dóm altemplomában 
búcsúztak tisztelői és szerettei 
Bátky Zoltántól, a magyar-len-
gyel közös történelem kutató-
jától. 

Ismeri-e Szeged a nagy embereit? 
- kezdte beszédét Gyulay Endre. 
A megyés püspök így folytatta: 
olyan embertől búcsúzunk most, 
aki nem tudott nem becsületes 
lenni, nem tudott nem magyar 
lenni. A püspök szólt arról, mi-
lyen odaadó munkával készítette 

az egykori katonatiszt azt a kü-
lönleges, egypéldányos könyvet, 
amellyel II. János Pál pápát aján-
dékozta meg. Bátky Zoltán a ma-
gyar, a lengyel és a vatikáni kap-
csolatokat dolgozta föl művében, 
amelyet 1991-ben adtak át a ka-
tolikus egyházfőnek. A szentatya 
a lengyel nyelven is írt munka el-
ismeréséül pápai kitüntetést ado-
mányozott a szegedi kutatónak. 

A fogadalmi templom altemp-
lomában gyűltek össze a Bátky 
Zoltánt búcsúztatók, akik meg-

emlékeztek az elhunyt erejéről, 
amellyel a kommunista diktatú-
ra börtöneiben kitartott, majd 
később hosszú betegségének fáj-
dalmait viselte. Levélben szólt a 
gyászolókhoz Grzegorz Lubczyk, 
korábbi lengyel nagykövet is, aki 
kiemelte Bátky Zoltánnak a bu-
dai várban 1988-ban megrende-
zett, nagyszabású történelmi ki-
állítás létrehozásában végzett 
munkáját. 

Bátky Zoltán az 1956-os forra-
dalom után csak segédmunkás-
ként tudott elhelyezkedni, és ké-
sőbb is szerényen élt, minden 
pénzét kutatásaira fordítva. 
- Hányan tudták Szegeden, hogy 
milyen nagy ember él ott, a Kos-
suth Lajos sugárúton? - kérdezte 
Gyulay Endre, de szavaira csak a 
harangok válaszoltak a fogadal-
mi templomban, amelynek kö-
vei közt nyugszik tegnap óta a 
magyar-lengyel barátság szegedi 
kutatója. 

M . B . I . 

TEMETŐ A VÁROS SZÍVÉBEN 
Évente hatvan-hetven alkalommal temetnek a dóm altemplomá-
ba - tájékoztatta lapunkat Kondé Lajos. A plébános elmondta, 
hogy az urnafülkéket nyolcvan évre lehet megváltani, és az erre 
szerződők a város szívében, a város erejéből épült templomban he-
lyezhetik el az elhunytak hamvait. A Szeged látképét uraló tor-
nyok tövében nyugvó hívektől mindig szentmisével, egyházi szer-
tartás keretében búcsúznak, de természetesen házaspárok más 
vallású tagjait az adott egyház lelkésze temeti el. 
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1 t Háry János kedvence • Birkapörkölt • Borjúpaprikás juhtúrós galuskával 
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• 70-féte horkülönlegrsséggel várjuk vendégeinket. 

Előfizetéses étkezés 2-féle menüből : 320 Ft. Vállaljuk kisebb-nagyobb rendez-
vények lebonyolítását 3 különteremmel és 1 biliárdszobával. Esküvők, eljegyzések, 
névnapok, vállalati, üzleti találkozók megszervezése. Az étterem saját, Ingyenes 
parkolóval rendelkezik. • Telefon: 452-061 • Nyitva: 11-23-ig mindennap. 
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Trigon födémrendszer 
R e p e d é s m e n t e s f ö d é m 

Gerenda + béléstest 
• 1 - 8,40 m fesztávig méretlépcső nélkül, 

egyedi megrendelés alapján gyártva 
• beton vágy kerámia béléstesttel kialakítható 
• gyors kivitelezhetőség, nagy teherbírás 

B e n t m a r a d ó födémzsa lupane l 
• 0,50 - 2,40 m-es szélességben gyártva 
• 1 - 8,40 m fesztávig méretlépcső nélkül 
• egyedi födémáttörésekkel 
• vakolást nem igénylő esztétikus felület 
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Tízen harminc négyzetméteren élik mindennapjaikat 

Lestyánék szükséglakása Két nép történelmének 
tudósát búcsúztatták 

A gyerekek közül négyen. Fotó: Schmidt Andrea 

A Lcstyán család, két felnőtt és nyolc gyermek 
részérc féléves huzavona után egy 29 négyzet-
méteres szükséglakást utalt ki a szegcdi ön-
kormányzat. Az IKV Rt. nem talált számukra 
nagyobbat. 

Napközben, amikor a gyerekek játszanak az ud-
varon vagy iskolában vannak és a rokkantnyug-
díjas anyuka bevásárolni megy, a 29 négyzetmé-
teres, szoba-konyhás szükséglakás igen kedélyes 
képet mutat . Az előtéri konyhában már kész a 
mosogatás, a vacsora alapanyagai a tűzhelyen, a 
szobában bevetett ágy, asztal, székek. Kissé 
ugyan megnehezíti a nyolcgyermekes Lestyán 
család életét, hogy az önkormányzat által fél-
éves huzavona után kiutalt szükséglakásban 
nincs mosdóhelyiség, s a vécé az udvar végében 
van. Estére az egész szoba hálóhelyiséggé alakul: 
a kinyitható ágyak egyikén alszanak a szülők, 
Lestyán /ános és felesége, Anikó, a másik kana-
pén a lányok: a nyolcéves Ibolya, a 17 esztendős 
Melinda és a legkisebb gyerek, az ötéves Leila. A 
fiúk, Dávid, Robi, Tamás, /ános és Kálmán a 
földre terített nagy szivacsot osztják meg egy-
mással. És a vécé sajnos éjszaka is az udvar vé-
gében marad. December 23-án költözhettek ide, 
de a legjobban az zavarja a családfőt, hogy itt 
sem rendezkedhetnek be hosszabb távra: egy év-
re kapták bérbe a szükséglakást. 

Előtte laktak szegcdi ismerősöknél, Mátészal-
kán, Mezőtúron, Szarvason, s egy éjszakát töltöt-
tek a Mars téri buszpályaudvaron is. Hiába a nyolc 
gyerek, nem költözhettek a Kereszttöltés utcai, jó 
állapotban lévő garzonba sem, azt mondták: az túl 
kicsi lenne nekik. Más lakásokat is megnézhettek, 

például egy nagyobbacskát a Dáni utcában, de úgy 
tudják: végül egy anyuka költözött oda egy gyerme-
kével. Miután a családvédelmi és szociális bizott-
ság nem talált nekik helyet, szükséglakást igényelt 
az apa az IKV-tól. Meg is örültek a 29 négyzetméte-
res gyors segítségnek, mivel akkor épp fedél nélkül 
voltak. A gyerekek Szeged környéki településeken 
laktak ismerősöknél, s a távolság miatt nem tudtak 
szeptembertől iskolába járni. Szerződéskötésre 
azonban nem került sor, mivel Bartha László akko-
ri polgármester „nagyobb alapterületű bérlakásban 
való elhelyezésüket javasolta" felfüggesztve ezzel a 
véglegesítő határozatot. 

Tavaly decemberben találkozott a család ügyével 
Kalmár Ferenc képviselő, a tulajdonosi és lakás-
ügyi bizottság alelnöke. A bizottság ülésén sem 
szavazott arra, hogy a család a 29 négyzetméteres 
szükséglakásban való elhelyezését véglegesítsék. -
Hogyan élhetnek tízen 29 négyzetméteren? Ez em-
berileg elfogadhatatlan - fogalmazott a képviselő. 
Épp ezért interpellált ügyükben Botka László pol-
gármesterhez, kinek válaszát ugyan a közgyűlés el-
fogadta, ő azonban nem. A válaszban elhangzott, 
hogy az IKV Rt. nem rendelkezik ennél nagyobb 
alapterületű szükséglakással, „továbbá a fent neve-
zettek polgármesteri fogadóórán is hangot adtak 
azon kérésüknek, hogy kerüljön visszavonásra a 
felfüggesztés, mivel számukra elegendő a 29 négy-
zetméter alapterületű lakás is". Egy évre tehát az 
övék. 

Lestyán János ezzel kapcsolatosan utóbb megje-
gyezte: igen, elfogadták a lakást, örülnek, hogy fe-
dél van a fejük felett, most már csak azért aggód-
nak, hogy mi lesz velük december 23. után. 

W. A. 
Családtagok, egykori bajtársak emlékeztek Bátky Zoltánra, akiért Kondé Lajos plébános mondot t 
misét. Fotó: Schmidt Andrea 

Jogásztanácskozások Szegeden 

A bírói hatalom 
és a jogorvoslatok 
A bírói hatalom gyakorlásának 
kérdéséről rendezett tegnap ta-
nácsozást a Szegcdi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara, míg a jogászegylet me-
gyei szervezete tudományos 
előadásra és jogászbálra invi-
tálta a jogászokat. 

Az uniós csatlakozás küszöbén 
olyan kihívásokkal kell szembe-
néznünk, amelyek kikényszerí-
tik, hogy egyes témaköröket ala-
posabban elemezzen a jogász-
társadalom. Ennek jegyében 
rendezett az elmúlt hónapok-
ban a szegedi jogi kar nem is egy 
konferenciát, s e sorban illeszt-
hető be az a tanácskozás is, 
amit a bírói hatalom kérdéskö-
rében szervezett meg a jogböl-
cseleti és jogszociológia tan-
szék. 

Ezekkel a szavakkal ajánlot-
ta tegnap a szegedi jogi karon 
tartot t tudományos konferen-
ciát a tanácskozásra érkező ve-
zető jogászok figyelmébe Sza-
bó Imre, az állam- és jogtudo-
mányi kar dékánja. Vitaindító 
előadást „A bírói hatalom for-
mái" címmel Pokol Béla tar-
tott . A tanszékvezető egyetemi 
tanár elmondta: a közép-ke-

let-európai átalakulást elemez-
ve megállapítható, hogy e tér-
ségben Magyarországon járt 
legnagyobb sikerrel az a törek-
vés, miszerint a mindenkori 
parlamenti többség és a kor-
mány mellett egy elkülönített 
bírói hatalom működjön. A 
tegnapi jogi kari konferencián 
a többi előadó is a bírói, illetve 
az ügyészi függetlenség téma-
körét elemezte, míg az Egye-
sült Államokra jellemző bírói 
gyakorlatról Paczolay Péter 
szólt. 

• 
Az immár sokéves hagyo-

mányra visszatekintő szegedi 
jogásznapon tudományos elő-
adást szervezett a Magyar Jo-
gász Egylet Csongrád megyei 
szervezete is. A Szegedi Akadé-
miai Bizottság székházában 
Czene Klára, az egylet megyei 
elnöke köszöntötte a megjelent 
vezető jogászokat, bírókat, 
ügyészeket és rendőrtiszteket, 
majd Erdei Árpád alkotmánybí-
ró szólt a büntetőeljárás jogor-
voslati rendszerének felépítésé-
ről. A jogásznap tegnap este a 
Tisza Szállóban rendezett bállal 
zárult. 

B. Z . 

Február 3-án, hétfőn: 
Dr. Molnár Gyula, a 8-as választókeriilet (Újszeged) képviselője la-
kossági fórumot tart 17.00 órától a Fö Fasori Általános Iskola ebédlő-
jében. Téma: a választókerületben lévő utak, járdák állapota; a Holt-
Maros rehabilitációjának II. üteme: Vendégek: polgármesteri hivatal 
munkatársa, a Szeviép képviselője. 
Lauer István, a 12-es választókerület (Móraváros, Béketelep) kép-
viselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Napos Úti Általános Isko-
lában. 
Lauer István, a 12-es választókeriilet (Móraváros, Béketelep} kép-
viselője fogadóórát tart 18.00-19.00 óráig a Postás Sporttelepen. 
Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője fo-
gadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Móra Ferenc Általános Iskolában. 
Kolozsvári tér 1. 

Február 4-én, kedden: 
Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as választókerület (Makkosház) 
képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a Makkosházi Általános 
Iskolában, Ortutay utca 3. Vendége Básthy Gábor, a Hőszolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója. 
Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petőfitelep. Baktó) képvi-
selője fogadóórát tart 17.00 órától a Lidicei Téri Általános iskolában. 
Mészáros Attila, a 25-ös választókerület (Tápé) képviselője fogadó-
órát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton, Honfoglalás 
u. 79. 

Február 5-én, szerdán: 
Nagy Sándor, a 3-as választókerület (Tarján, Felsöváros) képvi-
selője fogadóórát tart 16.00-17.00 óráig a Kemes Utcai Óvodában. 
Kormos Tibor, a 6-os választókerület (Újszeged) képviselője fogadó-
órát tart 17.00-18.00 óráig a Bálint Sándor Művelődést Házban. Te-
mesvári krt. 
Kalmár Ferenc, a 23-as választókerület (Rókus) képviselője fogadó-
órát tart 17.00-18.00 óráig a Rókus I. Általános Iskolában, Kossuth 
Lajos sgt. 37. 
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