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Platánok: vágják és ültetik 
Négy öreg platánt kivágnak, há-
rom újat pedig telepítnek a sze-
gedi Széchenyi téren, ahol több 
száz cserjét és fát is ültetnek. 

Folytatják a beteg, vagy túl sű-
rűn ültetett platánok kivágását 
a szegcdi Széchenyi téren. A na-
pokban négy menthetetlen fa-
óriást emelnek ki helyéből. A 
tér farekonstrukciós programja 
két éve kezdődött, most a har-
madik fázisnál tartanak. 

Nem csupán ritkítjuk, gyara-
pítjuk is a platánokat. Három, 
harmincéves fát telepítünk - tá-
jékoztatta lapunkat Gila Csaba, 
a Szegcdi Közterület-fenntartó 
Kht. helyettes főkertésze és nö-
vény-egészségügyi vezetője. A 
következő hetekben összesen 
373 fás szárú növény kerül a Szé-
chenyi térre. A hatvanas években 
közel másfél ezer fa és cserje dí-
szítette a városháza előtti parkot. 
Ma mintegy négyszáz fás szárú 

A kivágott öreg platánok helyére új fákat ültetnek a Széchenyi 
t é r e n . Fotó: Schmidt Andrea 

növény él itt, s célunk az, hogy 
számuk idővel elérje a negyven 
évvel korábbi mennyiséget -
mondta a kht. főkertészhelyette-
se. 

A fakivágást korábbra tervez-
ték, de a hosszúra nyúlt hideg 
idő miatt nem foghattak időben 
munkához. A gyors melegedés 
hatására viszont hamar kipat-
tannak a rügyek, ezért az ágak 
védelme miatt már alig marad 
idő a beteg, vagy a szomszédos, 
értékes növények fejlődését aka-
dályozó fák kivágására. így a 
munkák egy része őszre marad. 

Laikus számára meglepő, hogy 
a belvíz a Széchenyi téren is 
pusztított. Ha a felszínre nem is 
tört a víz, de elárasztotta a növé-
nyek gyökereit, amelyek így nem 
jutottak oxigénhez, ezért idővel 
kiszáradtak. Helyükre és a ki-
emelt fák pótlására új növények, 
köztük az 1900-as évek elején 
még uralkodó örökzöldek kerül-
nek a térre. A telepítési program 
szerint többek között gyöngyvi-
rágcserjét és orbáncfüvet, virágzó 
fákat, vörös levelű platánt, pla-
tánlevelű juhart, tiszafát, boró-
kát és normandiai fenyőt is ül-
tetnek. 

Ezekben a napokban a szökő-
kút környékének rendezésén 
dolgoznak. A delfineken lovagló 
bronzfigurák körüli parktükröt 
még a hatvanas években alakí-
tották ki; most 2 ezer 600 négy-
zetméteren újítják meg a gyepfe-
lületet. 

Természetesen nemcsak a Bel-
város, hanem a távolabbi lakó-
körzetek zöldterületeit is szépí-
tik. Az idei tervek szerint telepí-
tenek fákat a lakótelepeken és a 
körtöltésen kívüli területeken is. 
Idén közel 500 millió forintot 
fordíthatnak zöldfelület-fenntar-
tásra (ebből fejlesztésre mintegy 
100 millió jut), s ezt a pénzt 
egyenlő arányban osztják el a vá-
ros körzetei között. 

NY. P. 

A legszegedibb költőre 
emlékeztek 

A megemlékezés pillanatai )uhász Gyula új síremlékénél. Fotó: Gyenes Kálmán 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Juhász Gyulának egyszerű, műkőből készült sír-
emléke volt a Belvárosi temető díszparcellájában, 
amely az évtizedek alatt teljesen szétfagyott, 
tönkrement, méltatlan volt a város nagy fiához. A 
legszegedibb költő születésének 120. évfordulóján 
tegnap délelőtt Botka László avatta fel azt fekete 
gránitból készült, méltóságteljes új emlékművet, 
amit mintegy hétszázezer forintból, saját polgár-
mesteri alapja terhére állíttatott. - Most elérke-

zett a pillanat, hogy új síremlékénél megállva is-
mét fejet hajtsunk, s úgy köszönjük meg, hogy 
volt nekünk, hogy olvassuk, értjük - és gyermeke-
inknek is megtanítjuk verseit - mondta a polgár-
mester. 

Bene Kálmán, az SZTE JGYTFK tanára a költő 
verseivel emlékezett, Péter László irodalomtörté-
nész pedig elmondta: a síremléken Juhász Gyula 
aláírása látható, úgy, ahogyan azt a költő az Anna 
örök kéziratára írta. A megemlékezés koszorúzás-
sal ért véget. 

Elmarad 
a Sógornők 
Meszléry Judit színművésznő be-
tegsége miatt a Sógornők vasár-
nap 19 órára meghirdetett elő-
adása elmarad. A Mecénás-bérlet 
előadását későbbi időpontban 
pótolják. 

Rómába 
készül 
a Szög-Art 
A Szög-Art Művészeti Egyesület 
nagyszabású kiállításon mutat-
kozott be Orosházán és Békés-
csabán, júniusban pedig Rómá-
ba készülnek a szegedi képző-
művészek. 

A Szög-Art Művészeti Egyesület, 
amely tavaly ünnepelte 10 éves 
jubileumát, egyre gyakrabban 
mutatkozik be országszerte és 
külföldön. A szegedi alkotók leg-
utóbb a főváros egyik legrango-
sabb kiállítótermében, a Vigadó 
Galériában arattak nagy sikert, 
most szinte ugyanazzal a kollek-
cióval jelentkeztek Orosházán, 
ahol Nátyi Róbert művészettör-
ténész nyitotta meg a tárlatukat 
a Városi Képtárban. Aranyi Sán-
dor, Eszik Alajos, Farkas Pál, 
Fritz Mihály, Kalmár Márton, 
Kass lános, Kovács Keve, Lapis 
András, Lázár Pál. Lóránt János 
Demeter, Nóvák András, Pataki 
Ferenc, Popovics Lőrinc, Sinkó 
lános, Szathmáry Gyöngyi és 
Zombori László munkáit láthat-
ja most a békési közönség, vala-
mint tiszteletből kiállították az 
egyesület elhunyt tagjai, Dér Ist-
ván és Fischer Ernő néhány alko-
tását is. 

Aranyi Sándor festőművész, a 
Szög-Art elnöke elmondta: múlt 
pénteken Békéscsabán is nyílt 
kiállításuk a tavaszi fesztivál ke-
retében, de ott csak festmények-
kel jelentkeztek. 

A Szög-Art sorozata ezzel nem 
ér véget, hiszen a júniusban a 
Római Magyar Akadémia épüle-
tében mutatkoznak be Szeged 
legnevesebb festői és szobrászai, 
akik Temesvárra és a szlovákiai 
Komarnóba is készülnek. 

H. ZS. 

Letartóztatták a moszkvai olimpikon Bodó Antalt 

Fegyverek, lőszerek 
a Szeged SC volt elnökénél 

Az elkobzott fegyvereket sajtótájékoztatón mutatták be a rendőrségen. Fotó: Karnnk Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

A kommandósok a nagyobbik 
szobában lévő szekrény sarkába 
állítva az egykori munkásőrség 
által használt gépkarabélyra buk-
kantak, de találtak még egy Ka-
lasnyikovot és egy Browningot, 
valamint 150 különböző típusú 
lőszert és három baseballütőt. 

Bodó a rendőrségen nem tett 
vallomást, a bíróságon viszont 
igen. A férfit tegnap letartóztat-
ták. 

Bodó Antal ügyvédje, Adám 
Sándor nem erősítette meg, hogy 
védence a bíróságon vallomást 

BUDA VOLT A NAGYBATYJA 
Bodó Antal az 1980-as moszkvai olimpián birkózásban, 100 kilo-
grammos súlycsoportban 7. helyezést ért el. Sportpályafutása be-
fejezése után, 199 l - l 994 között az ország egyik legnagyobb sport-
egyesületét, a Szeged SC-t irányította. Bodó nagybátyja, Buda Ist-
ván volt az OTSH elnöke 1984-ben, „neki köszönhető", hogy a 
magyar olimpiai csapat nem vett részt a Los Angeles-i olimpián. 

tett, de nem is cáfolta. A kérdést 
azzal hárította el, hogy ügyfelétől 
nem kapott erre felhatalmazást. 

A rendőrség egyelőre nem tud-
ja, hogy a férfi honnan szerezte a 
puskákat, pisztolyokat, lőszere-

ket, és azt sem, mire akarta, vagy 
akarták felhasználni. 

Bodó ellen lőfegyverrel, lőszer-
rel való visszaélés miatt indítot-
tak eljárást. 

A. T. J. 

SZECHENYIRE 
EMLÉKEZNEK 
Az Országos Széchenyi Kör Sze-
gedi Szervezete megemlékezést 
tart a Dóm téri panteonban ápri-
lis 8-án 17 órától Széchenyi Ist-
ván halálának alkalmából. A 
rendezvényen Széchenyi, a kor-
szakváltó politikus címmel be-
szédet mond Zakar Péter főisko-
lai tanár. 

A RENDŐRKAPITÁNY-
HELYETTES FOGAD 
A Szegedi Rendőrkapitányság ve-
zetője, Kovács Mihály rendőr al-
ezredes távolléte miatt helyette-
se, Zélity László őrnagy, a vizsgá-
lati osztály vezetője tart fogadó-
órát hétfőn 13 és 16 óra között a 
kapitányság Párizsi körút 16-22. 
alatti épületében. 

A FELSŐOKTATÁS 
FEJLESZTÉSIRÁNYA 
Mang Béla, az Oktatási Minisz-
térium felsőoktatási helyettes ál-
lamtitkára lesz a vendég a Szege-
di Akadémiai Bizottság (SZAB) 
Tudósklubjában hétfőn délután 
5 órakor. A Somogyi utcai 
SZAB-székház dísztermében 
előadást tart a felsőoktatás fej-
lesztésének irányáról. Az est há-
zigazdája a Tudósklub titkára, 
Galambos Gábor egyetemi tanár, 
az SZTE Tanárképző Főiskolai 
Kar főigazgatója. 

SZEGEDIEK TEMESVÁRON 
Temesváron és környékén nyol-
cadik alkalommal rendezik meg 
az idén a bánsági magyar napo-
kat. Az egyhetes kulturális ren-
dezvénysorozat mára nemzetkö-
zivé szélesedett. Színházi előadá-
sok, képzőművészeti tárlatok, fo-
tókiállítás, komolyzenei koncert, 
népzenei és néptáncbemutatók, 
valamint tudományos előadások 

szerepelnek a programkínálat-
ban. A Szegedi Tudományegye-
tem Zeneművészeti Főiskolai 
Kara is részt vesz a rendezvényso-
rozatban: a két település testvér-
városi kapcsolatait erősítve 
szombaton 18 órától a temesvári 
főgimnázium hangversenyter-
mében ad egész estés koncertet. 

ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓ 
Előzetes jelentkezések alapján 
Csongrád megyéből több mint 
négyszázan indulnak vasárnap 
hajnalban Budapestre, hogy az 
Arénában részt vegyenek a II. ke-
resztény ifjúsági találkozón. A 
csaknem 12 ezer 500 fősre terve-
zett országos programra Szeged-
ről kilenc, Csongrádról, Móraha-
lomról és Bordányból egy-egy 
busz indul fővárosba. A találkozó 
első eseményeként a Csongrád 
megyei fiatalok vasárnap 5 óra 
45-kor közös reggeli istentiszte-
leten vesznek részt, a katoliku-
soknak Gyulay Endre megyés 
püspök celebrál szentmisét a 
szegedi dómban. 

PRINCESS-CD-T NYERTEK 
A hét közepén, szerdán megje-
lent lapunkban játékot hirdet-
tünk olvasóinknak. Két helyes 
válaszért dedikált Princess-albu-
mot ígértünk, amelyet az öt sze-
rencsés személyesen vehet át va-
sárnap a zenekar tagjaitól. Erre a 
játékra minden eddiginél több 
megfejtés érkezett. A nyertesek: 
Gyüge Sándor, Tóth Dániel, Si-
helnik Balázs, Köteles Sándor és 
Perczelné Ildikó. A Princess va-
sárnap negyed 11 -kor érkezik he-
likopterrel a Cora parkolójába, és 
a program szerint egy órán ke-
resztül várják rajongóikat. Ter-
mészetesen akiknek most nem 
kedvezett a szerencse, azokat is 
nagy szeretettel várják. 

Nők az unióért 
A szegedi székhelyű Nők az unióért közhasznú egyesület képviselői 
tegnap Zákányszéken, a művelődési házban fórum keretében válaszol-
tak a résztvevők EU-val kapcsolatos kérdéseire Hajdú lmréné alpolgár-
mester, valamint az ifjúsági önkormányzat vezetője, Puskás Gabriella 
meghívására. Kovács Beáta, az alapítvány elnöke a zákányszéki lányok 
és asszonyok, alkalmazottak és tisztviselők, vállalkozók és nyugdíja-
sok, őstermelők és segítő családtagok jelenlétében többek között arról 
beszélt, milyen tanulási lehetőségek állnak a nők előtt az unióban, ho-
gyan segíti az EU az esélyegyenlőség megvalósulását, mit kell tudni a 
szülési szabadságról és a gyermekek nevelési támogatásáról. 

Közel négyszáz fás szárú növényt telepítenek a Széchenyi térre A polgármesteri alapból kapott új síremléket Juhász Gyula 


