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Radics János kommunikációs igazgató, Pálfi Ferenc műszaki vezető és Nemes László, a Szepark 
igazgatója a parkolóház előtt. Fotó: Miskolczi Róbert 

TERVEZETT TARIFAK 
Az első szegedi parkolóházban a tervek szerint, mint már megír-
tuk, 200 forintba kerül majd egy órára a parkolás. Az elképzelések 
szerint a havi bérlet magánszemélyeknek 45 ezer 500 forintba, a 
jogi személyeknek, gazdálkodó szerveknek pedig 70 ezer forintba 
kerülne. A magánszemélyeknél és a gazdálkodó szerveknél lesz 
nappali és éjszakai havi bérlet is. 

tes, 151 gépkocsi befogadására 
alkalmas parkolóházat, amit egy 
hétig ingyen használhatnak 

majd a szegediek. Az autósokat 
leginkább foglalkoztató kérdés-
ről, az óradíjakról és bérletrend-

szerről nem kívánt nyilatkozni a 
Szepark Kft. igazgatója. Mint 
mondta: még nem dolgozták ki 
véglegesen a tarifarendszert. Ko-
rábban úgy volt, hogy a több hó-
napos csúszás miatt keletkező 
kötbérről és árbevétel-kiesésről a 
parkolóház átadása után tárgyal-
nak a fővállalkozó svéd céggel. 
Nemes László most bejelentette: 
nem tárgyalnak, perre mennek a 
kivitelezővel a százmilliós kötbér 
miatt. 

sz. c. sz. 

Honorís causa doktorrá avatták dr. Sohár Pált 

Ujabb díszdoktor 
a szegedi egyetemen 
A Szegedi Tudományegyetem 
tanácsa nevében tegnap ünne-
pélyes keretek között honoris 
causa doktorrá avatták Sohár 
Pál professzort. 

Falkay György a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karának (SZTE GYTK) 
dékánja köszöntőjében elmond-
ta, Sohár Pál professzor szemé-
lyében egy nemzetközi hírű és az 
SZTE-hez több szálon is kötődő 
kiemelkedő hazai kémikust fo-
gad díszdoktorai közé az egye-
tem. A GYTK dékánja ismertet-
te Sohár professzor életútját, 
munkásságának fontosabb állo-
másait. Falkay kitért arra, hogy a 
tudós segítségével számos, az 
SZTE jogelőd intézményeiben 
dolgozó kutató ismerkedhetett 
meg addig nem ismert, ám a ku-
tatási területek és feladatok ellá-
tásához nélkülözhetetlen szak-
mai megoldásokkal. 

Sohár Pál, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, az 

Eötvös József Tudományegyetem 
általános és szervetlen kémiai 
tanszékének egyetemi tanára 
ünnepi előadásában elmondta, 
azért is örül különösen az elis-
merésnek, mert ezt általában 
nyugalmazott egyetemi tanárok, 
külföldi testvérintézmények pro-
fesszorai szokták megkapni. 

- Elég ritka, hogy hazai egyete-
mek egymás aktív professzorai-
nak adják ezt a kitüntetést, így 
szerénytelenség nélkül azt gon-
dolom, hogy valamifajta valós 
szakmai elismerés okán vehet-
tem át ezt a címet - vélekedett 
Sohár Pál. 

A professzor ezután utalt arra a 
hosszú és nagyon intenzív mun-
kára, amelyet az egyetem külön-
böző tanszékeivel és kutatóival 
folytatott, majd négy rövid pél-
dával tisztelgett egykori pályatár-
sai, munkatársai előtt, akik mint 
mondta nagyon sokban járultak 
hozzá a mostani honoris causa 
fokozat elnyeréséhez. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Csak a kórházak fele jelenti rendszeresen a donorokat 

A cukorbetegség 
és a veseátültetés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A veseelégtelenségben szenvedő 
cukorbetegek műtéti előkészíté-
séről, a transzplantációt követő 
utógondozásáról, valamint a ve-
seátültetés után, az immungyen-
gítő gyógyszerek hatása követ-
keztében kialakult cukorbetegség 
kezeléséről tanácskoztak pénte-
ken Szegeden a szakemberek. 

A dél-magyarországi régió 
transzplantációs központja ki-
lencedik alkalommal rendezte 
meg regionális szimpóziumát, 
amelyen mintegy 250 sebész, di-
abetológus, intenzívterápiás or-
vos, asszisztens, valamint a dia-
lízisosztályok munkatársai vet-
tek részt. Szenohradszky Pál fő-

orvos, a régió vesetranszplantá-
ciós centrumának vezetője el-
mondta: a szervátültetések össz-
szehangolására létrehozott Hun-
garotranszplant megalakulása 
óta hazánkban nőtt a szervkivé-
telek aránya, ugyanakkor Csong-
rád megye 16 kórházából mind-
össze nyolc jelenti rendszeresen 
a donorokat a szegedi centrum-
nak. Pedig donorra szükség len-
ne, hiszen régiónkban pillanat-
nyilag 177-en várakoznak új ve-
sére. Tavaly a szegedi transzplan-
tációs központban 43 veseátülte-
tést végeztek, tavalyelőtt negy-
vennégyet. Az országos várólis-
tán 1050-en vannak, s több mint 
háromezer beteg szorul művese-
kezelésre. 

Dankó-centenárium 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Dankó Pista halálának 100. év-
fordulója alkalmából megemlé-
kezéseket tartanak szombaton 
a város több pontján. Délután 2 
órától Dankó Pista díszsírhe-
lyénél Botka László polgármes-
ter, Csemer Géza író, valamint 
Bányai János, a Dankó Pista 
Emlékéért Alapítvány kuratóri-
umi elnöke tart emlékező be-
szédet. 

A Dankó-szobornál 16.30 óra-

kor emléktáblát avatnak, a Sze-
gedi Nemzeti Színházban pedig 
14-18 óráig postai emlékbélyeg-
zést tartanak. A Somogyi-könyv-
tárban kiállítás nyílik Dankó 
Pista halálának 100. évfordulója 
alkalmából, amely a könyvtár 
nyitvatartási idejében tekinthető 
meg az első emeleten. 

Március 30-án, vasárnap 11 
órától a felsővárosi római katoli-
kus templomban rendhagyó is-
tentiszteletet tartanak Dankó 
Pista lelki üdvéért. 

Távolsági járatok: Szeged-Tisza-
füred-Miskolc, Szeged-Békéscsa-
ba-Hajdúszoboszló/Debre-
cen-Nyíregyháza, Szeged-Ba-
ja-Mohács-Pécs-Harkány, Sze-
ged-Zalaegerszeg, Szeged-Kis-
kunmajsa/Kiskunhalas-Veszp-
rém-Pápa/Bükk-gyógyfürdő, Sze-
ged-Cegléd-Salgótarján, Szeged-
Szolnok-Eger, Szeged-Szolnok-
Jászberény-Gyöngyös-Parádfür-
dő, Szeged-Szarvas-Tiszafüred. 

Helyközi járatok: Szeged-Sán-
dorfalva, Szeged-Hódmezővá-
sárhely-Békéssámson-Tótkom-
lós-Békéscsaba, Szeged-Hódme-
zővásárhely-Szentes-Csongrád, 
Szeged-Zsombó-Forráskút-Kis-
kunmajsa, Makó-Maroslele-
Hódmezővásárhely (Csongrád), 
Tömörkény-Csanyte lek -Fe l -
győ-Csongrád-Szentes , Szen-
tes-Derekegyház-Derekegyház 
(Tompahát), Hódmezővásár-
hely-Mártély-Mindszent-Szeg-
vár-Szentes, Szeged-Makó-Apát-
falva-Magyarcsanád-Nagylak. 

A változásokról a Tisza Volán 
Rt. külön szórólapokon is tájé-
koztatja az utazóközönséget. 

A gazdák nem tudtak megegyezni a felvásárlóval, bíróságra mennek 

Kiűzettek a termelők 
a paradicsomból Bordányban 
Nem hozott eredményt az érdekegyeztető tár-
gyalás, ezért a bordányi gazdák bírósághoz kí-
vánnak fordulni. A paradicsomtermelők több-
ségének még mindig tartozik a felvásárló. 

A Bordányban és környékén paradicsommal foglal-
kozó termelők egy része bírósághoz kíván fordulni, 
mert a felvásárló nem akarja kifizetni járandóságu-
kat. Az üzemben tartott érdekegyeztető tárgyalá-
son részt vettek a gazdák és a Paribor Szövetkezet 
képviselői. A tárgyalás nem hozott eredményt, 
mert egyik fél sem engedett. 

Tavaly szeptember óta várják pénzüket azon pa-
radicsomtermelők többsége, akik a bordányi feldol-
gozóüzemmel kötöttek szerződést. A felvásárlócég, 
a Paribor Szövetkezet kártérítést kér azoktól a gaz-
dáktól, akik nem adták le a szerződésben vállalt pa-
radicsommennyiséget. 

A termelők pedig azt mondják, hogy azért nem 

tudtak teljesíteni, mert a bordányi feldolgozó októ-
ber 2-án leállt. Emiatt a földeken rohadt több tonna 
paradicsom, mert csak olyan fajtát vethettek, amit 
a szövetkezet megállapított. Ez a fajta pedig más-
nak nem jó, így senki sem vette meg tőlük. 

A szövetkezet vezetősége szerint mindenkinek 
pontos elszámolást küldtek és kifizették pénzüket. 
A gazdák ezzel szemben nem értik, miért tartják 
vissza jogos járandóságukat, többek között a kilón-
kénti 8 forintos állami támogatást. Ráadásul jogta-
lannak tartják a szövetkezet által meghatározott 
kötbért az elmaradt termés kompenzálására, hi-
szen a szerződésben szó sem volt erről. 

Az igazukat kereső gazdák közösen megbíztak 
egy ügyvédet, hogy képviselje őket. Pontosan nem 
lehet tudni, hányuknak van követelése a szövetke-
zettel szemben. Ezért megbeszélést tartanak április 
2-án este 6 órától a bordányi benzinkút büféjében. 

K.T. 

Balesetek 
Pénteken délután Szegeden, a 
Budapesti körút 12. számú ház 
előtt 88 éves férfit gázolt el egy 
személygépkocsi. A gyalogos fi-
gyelmetlenül lépett az úttestre, s 
ekkor ütötte el a Csillag tér felől 
érkező autó. Az idős embert sú-
lyos sérüléssel szállították az új 
klinika baleseti sebészetére. 

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
a 47-esen, Székkutasnál fának ro-
hant egy autó. A négy utast csak a 
tűzoltók tudták kiszabadítani a 
megrongálódott kocsiból. 

Menetrendi 
változások 
A Tisza Volán Rt. április l-jétől 
a távolsági és a helyközi köz-
lekedésben menetrendváltozá-
sokat léptet életbe. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A skanzen ma nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt 

Nomád park, kutyakiállítás és lovasbemutató 

Április második felében nyit a parkolóház, a Szepark perli a svédeket 

Egy hétig ingyen kapjuk 

Az idén is újdonságokkal várja látogatóit 
az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékpark - jelentette be tegnap a park 
vezetője. 

Az elmúlt öt évben 2 millió 600 ezren ke-
resték fel a nemzeti emlékparkot. Az öt vi-
lágrész 60 országából érkezett vendégeket 
nem csak a Feszty-körkép látványa von-
zotta, hanem a park egyéb kulturális, illet-
ve történelmi hagyományokat ápoló be-
mutatói is. Nagy László igazgató ugyanak-
kor azt is elmondta, nincs könnyű helyze-
tük, hiszen normatív támogatás nélkül, 
három éve változatlan belépődíjakkal fe-
dezik működési feltételeiket és a MAV 
sem biztosít az idén ingyenes utazást. 

Az országosan egyedülálló értékeket fel-
vonultató intézményben nagy hangsúlyt 
fordítanak a változatos és értékes rendez-
vények, kiállítások szervezésére. Ennek 
jegyében született meg a 2003. évi prog-
ram is. 

Az évadnyitást a hagyományos Vince-na-

Április második felében nyílik 
meg az első szegedi parkolóház. 
Ezt tegnap jelentette be Nemes 
László, a Szepark Kft. igazga-
tója. A próbaüzem alatt egy hé-
tig ingyen használhatják a sze-
gediek a parkolóházat. 

Jóllehet a próbaüzem már márci-
us közepén megindult, hivatalo-
san csak április második felében 
adják át a szegedi Arany János 
utcai parkolóházat. Nemes Lász-
ló, a Szegedi Parkolási Kft. igaz-
gatója elmondta: a parkolórobo-
tokat irányító szoftver tökélete-
sen működik, már csak a jegyki-
adó automatát kell összehangol-
ni a rendszerrel, ami mindössze 
néhány órás munka. 

Tegnap „élesben" mutatták be 
a sajtó képviselőinek, hogyan 
szállítja a parkolórobot a helyé-
re az autót, illetve hogyan emeli 
le onnan, s viszi egészen a kijá-
ratig. Megtudtuk: minden par-
koló autóról készítenek majd 
digitális fotót az esetleges félre-
értések, viták elkerülése végett, 
így rögzítik, milyen állapotban 
gördült be a parkolóházba a jár-
mű. Akkor is segítséget jelent 
majd a fotográfia, ha valaki el-
veszíti kódolt jegyét. Ebben az 
esetben egyébként jogosítvány-
nyal és a gépkocsi forgalmi en-
gedélyével kiváltható az autó. A 
robotok gyorsaságának köszön-
hetően két-három percenként 
be- és kigördülhet majd egy jár-
mű a parkolóházból. Természe-
tesen csúcsidőben megkétszere-
ződhet" megháromszorozódhat 
ez az idő. 

Nemes elmondta, hogy április 
4-én bemutatják az önkormány-
zati képviselőknek a nyolcemele-

pi vesszővágás, majd a népi szokásokat fel-
elevenítő Gergely-járás jelentette. A skan-
zen ma nyitja meg kapuit a nagyközönség 
előtt. Újdonság, hogy az idén a skanzen-
ben, a községháza melléképüle-
tében új borbélymühelyt rendeznek be. Új-
jászervezik a lovasbemutatókat is. Ezentúl 
csütörtökön, pénteken és szombaton tarta-
nak a pályán lovasbemutatót. Még ebben 
az esztendőben látogatható lesz a „nomád 
park", amely Magyarországon egyedülálló 
szabadtéri múzeum lesz. Az élménypark 
úgy mutatja be a nomád életmódot, hogy a 
látogatóknak közben lehetőségük lesz az 
aktív közreműködésre is. 

Áprilisban rendkívüli látványosságot 
ígérő nemzetközi kutyakiállításra, május-
ban európai erős emberek vetélkedőjére, 
júniusban pedig hangulatos pünkösdölőre 
várják az érdeklődőket. Természetesen a 
hagyományos nagyrendezvényeket, júni-
usban a Hunniálist, augusztusban a Szent 
István-napi ünneplést is megtartják. 

N.RÁCZ JUDIT Öt év alatt több mint 2,5 millió látogatót vonzott a nemzeti park. Fotó: Karnok Csaba 


