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Helyére emelték 
a dóm új harangját 
Folytatás az 1. oldalról 

A mise végén meg is szólalt a 
helyére emelt harang. Kiderült, 
az „előző" Szent Teréznél mé-
lyebben kongó hang szólítja 
ezentúl a híveket. 

Kondé Lajostól, a szegedi dóm 
plébánosától megtudtuk: a Pas-
sauban öntött harang átmérője 
98 centiméter, hangolása pedig 
Asz 1, kerületén felirat tanúsít-
ja: „Isten dicsőségére és Szent 
Teréz tiszteletére öntette a Sze-
ged-Belvárosi Egyházközség 
Gyulay Endre püspöksége ide-
jén az Úrnak 2003. évében". 
Megújult a harang mozgatószer-
kezete is, hiszen korábban a ha-
rang nyelve mozdult el, most 
azonban a természetesebb és 
szebb hangzás érdekében a szer-
kezet az egész harangtestet len-
díti meg, hasonlóan a hagyomá-
nyos harangozási technikához. 

A szentelési mise végén a plé-
bános megköszönte a felújítást 
anyagiakkal is támogatók nagy-
lelkű adományait. Megtudtuk: 
az egyházközség következő nagy 
feladata a Tisza felőli toronyban 
lévő, hazánkban a második leg-
nagyobbként jegyzett, nyolc és 
fél tonnás Hősök harangjának 
rekonstrukciója lesz, amelynek a 
megszólaltatása jelenleg nem 
biztonságos. 

Az új harangot és a felújított 
mozgatószerkezet egyébként 
szerdán és szombaton bárki 
megtekintheti. Aki a további 
rekonstrukciót támogatja ado-
mányával, reggel 9-től délután 
5-ig felmehet a város felőli to-
ronyba. Ezeken a napokon 
egyébként a templom Dömö-
tör-kápolnájában óránként fil-
met vetítenek a harangöntés-
ről. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Az erdőben kutattak az öngyilkosjelölt nő után 

Sándorfalvi szökés 
Tegnap, az esti órákban a sándorfalvi erdő közelében lakók rendőr-
autók szirénázására, nyomkövető kutya ugatására lehettek figyel-
mesek. A rendőrség minden nélkülözhető, szolgálatban lévő embe-
rét bevetette annak érdekében, hogy felkutassanak a sándorfalvi er-
dőben egy ötven év körüli asszonyt, aki nagy mennyiségű gyógy-
szert vett be, öngyilkossági szándékkal. Tettét hozzátartozói felfe-
dezték és azonnal kérték a mentők segítségét. A helyszínre érkező 
mentősöknek azonban nem sikerült elszállítani az elkeseredett asz-
szonyt, mert egy óvatlan pillanatban bevetette magát a közeli erdő-
be. Mivel megtalálására rövid időn belül nem volt esély, a mentők 
riasztották a rendőrséget. 

A szolgálatban lévő rendőrök közül 15-en - nyomkereső kutyával -
siettek a helyszínre. A vélhetően életveszélyben lévő asszony mielőb-
bi megtalálása érdekében polgárőrök és városőrök is bekapcsolódtak a 
keresésbe. Információink szerint a határőrség éjjellátó készülékkel 
segítette a munkát. Lapzártánk idején kaptuk a hírt a rendőrségtől: 
megtalálták az asszonyt. 

N . R. J. 

Csongrádi 
borünnep 
Csongrád, a szőlő és a bor nem-
zetközi városa az idén tizenket-
tedszer rendezte meg a tavaszi 
borünnepet. Kihirdették a borver-
seny eredményét, a Szent Vince 
rend új lovagokat avatott. Szom-
baton a borünnep fővédnöke, 
Frank József, a megyei közgyűlés 
elnöke szólt a két fagyos télről, 
mely sokak számítását áthúzta és 
nehéz helyzet elé állította a szőlő-
termelő gazdákat. Bizakodjunk, 
mondta, ebből a helyzetből is fel 
lehet állni. 

A Szent Vince Borrend nagy-
mestere négy jelöltet szólított a 
lovagi próbára, köztük Bedő Ta-
mást, Csongrád polgármesterét. 

Értesítjük a szülőket, hogy 
Szeged Megyéi Jogú Önkormányzatának óvodáiba 

a 2003/2004. nevelési évre 
az alábbi időpontokban lehet beíratni 

gyermekeiket: 

2003. április 10., (csütörtök) 8-17 óra 
2003. április 11., (péntek) 8-17 óra. 

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek 
közelében a gyermek lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik. Ha az 
óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat 
gyermeket. Óvodába az a gyermek járhat, aki 3. életévét betöltötte. 
Kőtelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2003. december 
31-ig betölti és még nem jár óvodába. 
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, az óvodai jogvi-
szonnyal már rendelkező gyermekek adataiban történt változá-
sokat kéljük folyamatosan jelezni az óvodavezetőnek. 

SPECIÁLIS FELADATOKAT ELLÁTÓ ÓVODÁK: 
- Tisza-parti óvoda: felső légúti betegségben szenvedő 

gyermekek óvodája. 
- Klebelsbergi óvoda: mozgáskorlátozott gyermekek óvodája, 
- Földmíves utcai, Deák Ferenc utcai, Mars téri, Gáspár 

Zoltán utcai, Petöfitelep I. sz. (Csap u ). Újvidéki utcai, Jerney 
utcai, Rókás (Sólyom u.), Odessza n. sz. (Vedres u.), Tisza-parti 

óvodák: diétás étkeztetés lehetősége. 

Az óvodai felvételhez az alábbi iratok szükségesek: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa 

- az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv. 
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 

Az új elnökség határozza meg a helyi csoport programját" 

Nő az MDF-Fidesz távolság 

150 milliós 
beruházás 

A szegedi dóm új, 580 kilós harangját csigával húzták fel 
a toronyba. Fotó: Miskolczi Róbert 

A Lambda Systeme Kft. szegedi 
részlege hatéves működés után 
150 millió forintos beruházással 
felépítette telephelyét az Első Sze-
gedi Ipari Park területén, a Vásár 
utca 2. szám alatt. A szombati 
megnyitón részt vett Virág And-
rás, a szegedi önkormányzat 
pénzügyi bizottságának elnöke és 
Havas György, az Építőanyag Ke-
reskedők Országos Szövetségének 
elnöke is. Hoffmann Pál kiren-
deltség vezetőtől megtudtuk, a 
Lambda Systeme Kft. 1992-ben 
alakult budapesti központtal, má-
ra öt vidéki nagyvárosban műkö-
dik építőanyag-kereskedelemmel 
foglalkozó részlege. 

Tetőbontás miatt tiltakozott a lakó 

Cukrászdaépítés recept szerint 

Dobó László szerint a Fi-
desz-MPP májusi kongresszusa 
után a szegedi csoport megvá-
lasztott vezetői fogalmazzák 
meg a párt helyi, hosszú távú 
programját. 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt má-
jusi kongresszusa után a párt he-
lyi szervezeteinél, csoportjainál 
is tisztújítás lesz. Dobó László, a 
szegedi közgyűlés Fidesz-frakció-
jának vezetője nem akart találga-
tásokba bocsátkozni azzal kap-
csolatban, hogy ki lehet a helyi 
csoport elnöke, és hogyan állhat 
fel az új elnökség. Szerinte majd a 
megválasztott tisztségviselők ha-
tározzák meg a párt helyi szerve-
zetének hosszú távú, valószínű-
leg a következő választásokig tar-
tó, a jelenlegi hatalommal szem-
ben alternatívát kínáló program-
ját. Dobó szinte kizártnak tartja, 
hogy a tavalyi polgármesterjelölt-
séghez hasonlóan az elnöki tiszt-
ségre is többes jelölés legyen. 

A frakcióvezető elmondta, 
rendszeresen találkozik Bartha 
László jelenlegi elnökkel, volt 
polgármesterrel, és közöttük 
nem merült fel a tisztújítás, ami 
Szegeden, a Fideszen belül még 
nem téma. Dobó cáfolta a helyi 
szervezet és a képviselő csoport 
kapcsolatáról szóló híreket, azt 
mondta, nincs ellentét a két tes-
tület között, konstruktív az 
együttműködés, a párt ülésein a 
képviselőcsoport rendszeresen 
beszámol munkájáról. 

Szegeden, a Klauzál tér és a Kárász utca 
sarkán kialakítandó cukrászda építése oly-
kor elképesztő indulatokat kavar a ház lakói 
és a tulajdonos között. Szabálytalanság 
nem történt. 

Beázástól rettegve hívta szerkesztőségünket 
és a polgármesteri hivatalt egy szeged-belvá-
rosi lakó, akinek zárószinti lakása közelében 
bontották ki a tetőt az egyik földszinti üzlet 
átépítői. A panaszos úgy tudja, hogy engedély 
nélkül kezdték el az átalakítást, sőt lakótár-
saival együtt azt hiszik, a tulajdonos a hivatal 
tilalma ellenére dolgoztat. 

A Kárász utca 6. földszintjén az egykori 
ajándékboltot cukrászdává alakítják, s a 
konyha szellőzőcsöveit az udvar sarkában ve-
zették föl a tetőig. A kürtők a párkány magas-
ságában kanyarodnak a padlástérbe, ezért 
kellett megnyitni a falat, s a tető egy részét. 

A készülő cukrászda tulajdonosa, a föld-
szinti üzlethelyiség bérlője Gyuris László. 
Újszegedi cukrászdájába még messzebbről is 
elzarándokolnak az édességkedvelők, ezért 
döntött úgy, hogy megpróbálkozik egy belvá-
rosi üzlet nyitásával. Megérti, hogy az elhú-
zódó építkezés zavarja a lakókat, de ő békes-
ségre törekszik mindenkivel. 

Az átépítés azért tart még mindig, mert az 
első tervrajzról kifelejtették a szellőzők füg-
gőleges szakaszát, ezért új építési engedélyt 
kellett kérni. A tulajdonos állítása szerint 
nyolc hónapot kellett várni a terv jóváha-
gyására, ezért a hosszú kényszerszünet. - Az 
előírások szigorú betartásával dolgozunk -
jelentette ki Gyuris. A vihart kavaró szellőző-

A belvárosi ház lakói a padlástér kibontása miatt telefonáltak. 

ről elmondta: azért választott nagy átmérőjű 
csöveket, hogy már kis teljesítményű, ezért 
halkan működő ventillátorral is megfelelő 
szellőzést biztosítson. 

A polgármesteri hivatalban megerősítették: 
az építkezés során nem követtek el szabályta-
lanságot. Lakossági kérésre a Szegedi Ingat-
lankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. és a polgár-
mesteri hivatal munkatársai közösen tartot-
tak helyszíni szemlét, de ők sem találtak ki-
vetnivalót. Arra azért megkérték az építtetőt, 
hogy az udvaron rakjon rendet - ezt ő készség-
gel meg is ígérte, megjegyezve, hogy az udvar 

Fotó: Gyenes Kálmán 

legnagyobb részét nem is ő, hanem a Kárász 
utcai és Klauzál téri díszburkolat javítását vég-
zők munkaasztala és építőanyagai foglalják el. 

A tetőn vágott nyílást természetesen megfe-
lelően le kell takarni az eső elől - a tulajdonos 
személyesen győződött meg a szigetelés elvég-
zéséről. Ha az építés miatt valamelyik lakás-
ban mégis kár keletkezne, a helyreállítás költ-
ségei az építtetőt terhelik. 

A cukrászda nyitásáról Gyuris csupán any-
nyit mondott: a közbejött váratlan nehézségek 
miatt nem szívesen bocsátkozik jóslásokba. 

NY. P. 

Dobó László: A két párt között országosan érzékelhető távolodás 
helyben is érintheti a kapcsolatokat. Fotó: Schmidt Andrea 

Dobó László arra a felvetésre, 
hogy a Fidesz és a Magyar De-
mokrata Fórum között a közgyű-
lésben is érzékelhető az az orszá-
gos tendencia, amely szerint az 
MDF lassan távolodik legna-
gyobb szövetségesétől és ezzel 
párhuzamosan mintha közeled-
ne az MSZP-hez, azt válaszolta, 

ennek jeleit ő is érzékeli. Többet 
azonban nem mondott, illetve 
azt megjegyezte: az MSZP ezzel a 
jobboldal megosztására törek-
szik. Arra a közbevetésre, hogy a 
szegedi közgyűlésben Ványai Éva 
és Hingl László gyakrabban nyil-
vánítja ki „rokonszenvét" a szo-
cialista városvezetéssel, mint a 

fideszes képviselők, úgy reagált: 
- A számunkra elfogadható, bal-
oldalról elhangzó javaslatokat 
mi is támogatjuk, de az kétségte-
len, az MDF pohtikusainak 
gyakrabban hangzanak el balról 
érkező elfogadható javaslatok. 
Azokat a városszerte egyébként 
már hónapok óta hallható híre-
ket azonban Dobó nem akarta 
kommentálni, amelyek szerint 
az MDF szocialistaszimpátiája 
tulajdonképpen előkészítése Vá-
nyai Éva felkérésének az alpol-
gármesteri tisztségre. (1994-98 
között, amikor Szalay István ve-
zetésével az MSZP kormányzott 
Szegeden, Ványai alpolgármester 
volt. -Aszerk.) 

Dobó László méltatlannak, 
megalapozatlannak nevezte azo-
kat a támadásokat, amik mosta-
nában érték, egyúttal megjegyez-
te, újabbakra is számít. 

- Az elmúlt évek történései 
alapján ki lehet jelenteni, hogy a 
támadások azért céloznak en-
gem, mert a Fideszben és a Fide-
litasban helyi és országos tisztsé-
geket is betöltők. 

A frakcióvezető végül megje-
gyezte: elégedetlen a párt helyi 
csoportjának és frakciójának 
kommunikációjával, amin min-
denképpen változtatni kell. 

- Van véleményünk, vannak 
jó, a város fejlődését, a szegediek 
életét segítő javaslataink, de 
azoknak csak töredékét ismerhe-
tik meg az érintettek. 

OLÁH ZOLTÁN 


