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Fakivágás a temetőben 

A rönköket hamarosan elviszik az urnafal elől. Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi Belvárosi temetőben 
folytatják az ősszel kezdett nö-
vényTekonstrukciót. A száraz, 
ezért balesetveszélyes jegenyé-
ket kivágják. 

Kiszáradt nyárfákat fűrészelnek 
ki a szegcdi Belvárosi temetőben. 
A munka ősszel kezdődött, a téli 
szünet után most folytatódik, 
összesen 14-16 fát kell kivágni -
tájékoztatta lapunka Hódi Lajos, 
a Szegedi "Tfcmctkezési Kft. igaz-
gatója. 

Csak a balesetveszélyes növé-
nyeket távolítják el. A száraz 
ágak könnyen leszakadhatnak. A 
magasból lehulló, súlyos ág akár 

agyon is sújthatja az alatta elha-
ladót. A temetőben még nem, de 
másutt történt már hasonló tra-
gédia. 

A kivágás igen sokba kerül: a 
magas növésű jegenyenyár szét-
daraholása csak emelőkosaras 
munkagéppel lehetséges, amely-
nek üzemköltsége jelentős. 
Egyetlen fa kiemelése elérheti a 
160-180 ezer forintot is. 

A Belvárosi temető növényre-
konstrukciós programjába a sé-
tányt szegélyező platánok felül-
vizsgálata is beletartozik. A nö-
vényóriások gyökerei sok helyen 
akkora erővel feszítik a járdát, 
hogy az aszfalt fölpúposodott. A 

A Schumann-zongoraverseny szólistája Ránki Dezső 

Mozart helyett 
ezúttal Csajkovszkij 
Megváltozott a Filharmónia Kht. 
szerda esti, Vaszy-bérlcti koncert-
jének programja: a Nyári este cí-
mű Kodály-darab és Schumann 
a-moll zongoraversenye után 
nem a programban meghirdetett 
Mozart- és Sztravinszkij-művet, 
hanem Csajkovszkij népszerű 
VI. szimfóniáját játssza Fürst Já-
nos művés2eti vezető dirigálásá-
val a Szegedi Szimfonikus Zene-
kar. Az est szólistája a Kos-
suth-díjas zongoraművész, Ránki 

Dezső lesz, aki hazai fellépései 
mellett ma is gyakran vendégsze-
repel külföldön. Világszerte Ko-
csis Zoltán, Schiff András és Jan-
dó Jenő mellett a „nagy magyar 
zongorista négyes fogat" egyik 
tagjaként tartják számon. Felesé-
gével, Klukon Edittel néhány éve 
Szegeden is fergeteges négykezes 
Liszt-Beethoven-koncertet adott 
a fürdőudvarhan és rendszeresen 
hallhatjuk a Filharmónia szólis-
tájaként is. 

Z . Sámuel magzatelhajtás! pere 

Nem született ítélet 
Szakértők meghallgatásával 
folytatódott tegnap Szegeden az 
a per, amelyben Z. Sámuel nő-
gyógyászt magzatelhajtással és 
foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetéssel vádolja az 
ügyészség. 

Több asszony is azzal kereste fel 
Z. Sámuel szegedi nőgyógyászt 
2000-ben és 2001-ben, segítsen 
nekik abban, hogy ne essenek te-
herbe. Z. doktor, aki akkoriban a 
Szegedi Vasút-egészségügyi Köz-
pontban dolgozott szülész-nő-
gyógyászként, de magánpraxist 
is folytatott, egy százszázalékos 
védelmet nyújtó módszert aján-
lott pácienseinek, amit ő maga 
fejlesztett ki. K. Mihálynén - az 
ügyészi vádirat szerint - 2000 
augusztusában végezte el a med-
dővé tételi műtétet egy hazánk-
ban nem elfogadott, nem enge-
délyezett eljárással, Polydocanol 
nevű szer befecskendezésével, 
ám a szer nem bizonyult hatá-
sosnak. A pár hónappal később 
hasi telítettségre panaszkodó nő-
nek azt mondta Z. doktor, min-
den bizonnyal cisztája van, majd 
a vádlott a nő tudta nélkül tab-
lettákkal szakította meg a ter-
hességet. A 2001 márciusában 
az ismét teherbe eső nőnél újfent 

tudta és belegyezése nélkül ve-
tett végett a terhességnek. 

V. Sándorné is Z. Sámuel száz-
százalékos biztonságot nyújtó 
módszerében bízva vetette alá 
magát a beavatkozásnak 2000 
márciusában, majd decemberben 
már arról értesülhetett a szegedi 
klinikán, hogy hamarosan ikreket 
fog szülni. A két kicsi egészsége-
sen jött a világra, édesanyjuk sze-
retettel neveli a gyermekeket, im-
már mint hétgyermekes szülő. 
Egy harmadik asszony esetében 
Z. Sámuel gyógyszeres kezelése 
sikerrel járt, a beavatkozás után 
elmaradt a gyermekáldás. 

A Sízegedi Városi Ügyészség 
szerint Z. Sámuel többszörösen 
is megsértette az orvosi hivatás 
szakmai és etikai szabályait, el-
mulasztotta pácienseinek köte-
lező tájékoztatását is, ezért az 
ügyészség 3 rendbeli, a nő bele-
egyezése nélkül, súlyos testi sér-
tést okozva elkövetett magzatel-
hajtás bűntettével és foglalkozás 
körében elkövetett veszélyezte-
téssel vádolja az orvost. A febru-
árban kezdődött per tegnap szak-
értők meghallgatásával folytató-
dott. ítélet nem született, az 
újabb tárgyalásra várhatóan júni-
usban kerül sor. 

B. Z. 

temetőlátogatók, köztük sokan 
idős, beteg emberek nehezen jár-
nak az egyenetlen utakon. 

A fák többségét a gépkocsibejá-
rat közelében, a díszsírhelyek 
mögötti urnafalnál vágták ki, de 
a temető távolabbi területein is 
szükségessé vált néhány jegenye-
nyár kiemelése. Az óriási rönkök 
közül néhány éppen az elhuny-
tak hamvait őrző fülkék elé ke-
rült, s ez megnehezíti a síremlék 
megközelítését. 

A kivágott fákat pótolják, jege-
nyenyár helyett a kegyeleti par-
kokba jobban illő ciprus ültetését 
tervezik. 

NY. P. 

Informatika 
a kamarában 
Az Informatikai Vállalkozások 
Szövetsége regionális program-
jának részeként idén is folytatja 
az elmúlt év végén „Új gazdaság 
eszközei" címmel elindított re-
gionális konferenciasorozatát, 
melynek célja a vidéki kis- és 
középvállalkozók bevonása az 
informatikai társadalom építé-
sébe, alakításába. A program 
szerint a - tíz vidéki települést 
érintő - rendezvénysorozattal 
elősegítik a vidéki dinamikus 
kis- és középvállalkozók esélyei-
nek javulását. Az idei első kon-
ferenciát ma Szegeden, a Csong-
rád megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara épületében (Szeged, 
Tisza Lajos körút 2-4.) rendezi 
meg a szövetség. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő 
rendezvényt a megyei kamara 
elnöke, Szeri István nyitja meg, 
s ott lesz Szeged városfejlesztési 
alpolgármestere, Nagy Sándor 
is. Köszöntőt mond Kóka János, 
az ÍVSZ elnöke, majd szó lesz 
uniós pályázati lehetőségekről, 
illetve EU kérdezz-felelek! cím-
mel - Kelemen László, az ÍVSZ 
Brüsszelbe kinevezett EU-tréne-
re szolgál hasznos információk-
kal. 

Az ősbemutatón zsúfolásig megtelt a község ifjúsági háza 

Pitvaros Táncrendje 
Egymás után kettőször is le kellett vetíteni Pit-
varos közönségének Gyarmathy Lívia Táncrend 
című filmalkotását, amelyet a rendezőnő a köz-
ségben, a település lakóinak szereplésével for-
gatott. A sokszor megható, szerzője által „iro-
nikus költészetnek" nevezett alkotás ősbemu-
tatóján a film elsöprő sikert aratott . 

Percekig tartó tapsvihar nyugtázta: a kétszeres Kos-
suth-díjas filmrendező, Gyarmathy Lívia legutóbbi 
alkotása, a Pitvaroson forgatott Táncrend sikerre 
ítéltetett - szülőhelyén, a megyeszéli községben 
mindenképp. A falu ifjúsági házának nagytermében 
kialakított mozi minden székét elfoglalták a kíván-
csi helybeliek, valamint a távolba szakadt és csak az 
ősbemutató kedvéért hazautazott pitvarosiak. A 
„mozigépészek" pedig még rá is duplázhattak: az el-
ső után egy második előadás erejéig is megtelt a 
nagyterem. Voltak, akik a második vetítésre is a szé-
kükön maradtak. 

- Ugye mama, milyen régen voltunk utoljára mo-
ziban? - kérdezte egy idős pitvarosi a feleségétől az 
ifjúsági ház felé tartva. A falu apraja-nagyja ünnep-
lőbe öltözve, nem titkolt izgalommal várta a vetí-
tést, hiszen csaknem két éven keresztül, szemük 
előtt készült a dokumentum jellegű művészi alko-
tás, amely a magyar filmszemle legtöbbet nézett al-
kotása volt, és nemzetközi fórumokon értékes dí-
jak várományosa, Németországban pedig a legjobb 
rendezésnek járó díjjal jutalmazták. 

- Emlékszel, itt voltam én is! lé, az ott a Jóska bá-
csi! - hallatszottak a suttogások mindenfelől, mi-
közben a csaknem egyórás alkotást hol feszülten, 
hol nevetve, hol pedig meghatottan nézték a pitva-
rosiak. Mert hogy nemcsak a statisztériát, hanem a 
film hőseit is helybeliek alakították. Kati, a tanár-
nő, Ildikó, a boltos lány, Csaba, a „renitens" postás 
és Bandi, a családjának élő kertész mindennapjai 
jelentek meg a vásznon. Az ő életüket egyvalami 
kötötte össze: az ifjúsági ház nagytermében rende-

zett tánctanfolyam. Napjaik rendje és a táncrend 
így simult egymáshoz, a gondok, örömök és a tánc-
mozdulatok harmóniája együtt mutatta be hitele-
sen a „falusi" élet rendkívüli gazdagságát. 

- Amikor először leptem a nagyterembe, nem 
tudtam, mi fog kisülni ebből a filmből. A koncep-
cióm szerint a latin táncok dinamikáját, erotikáját 
szerettem volna bemutatni lehetőség szerint egy 
amatőr tánccsoporton. Szerettem volna, ha egy 
igazi, mesebeli, százéves tánctanár bácsi munkájá t 
örökíthetem meg, így bukkantam az orosházi An-
tali Zoltánra, aki bár jóval fiatalabb, tapasztalata 
mégis az elképzeléseimnek megfelelő volt. Hétvé-
genként forgattunk, mindig az adott helyzet hozta 
a jeleneteket, rendkívüli volt a forgatás - mondta a 
rendezőnő. 

- Nagy élmény volt magamat látni a filmvásznon, 
megmondom őszintén: félve mentem el az első ve-
títésre, de nagy megkönnyebbülést, kellemes csaló-
dást okozott a film - mondta Bertáné Kecskeméti 
Katahn tanárnő. - Szerencsére egy jelenet sem volt 
bántó, még azok sem, amelyektől a legjobban tar-
tottam. A forgatás nagy hatást gyakorolt rám, azóta 
magam is másként nézem a filmeket, megpróbá-
lom az alkotók helyébe képzelni magamat. 

Kiss Csaba igazi jelenség, postásként számos mu-
latságos jelenettel tette emlékezetessé a filmet, 
csak annyit mondott: az, amit a kamera előtt ön-
magából adott, nem színészkedés volt, hanem va-
lóság, úgy érezte, éppen akkor azt kell tennie. 

- A film valós képet ad Pitvarosról és a szereplők-
ről, hiszen mindannyiukat ismerem, sokuknak én 
voltam a tanára, így mondhatom, nagyon nagy él-
mény ez a film, amit mindenképpen nagyszerű al-
kotásnak tartok - fogalmazott a pitvarosi Szépe 
Gabriella. Dégi György a falunak és a film készítői-
nek is megköszönte azt az áldozatos munkát , 
amelynek eredményeképp „Pitvaros is részese le-
het az EU szellemi életének". 

ILLYÉS SZABOLCS 

Egyre jobban érzi magát a tüdőműtéten átesett zákányszéki férfi 

Bezártság után friss levegő 
Folytatás az 1. oldalról 

Tamás nagyon szereti a fűszeres, 
magyaros ételeket. Most már újra 
eheti ezeket, hiszen véget ért a 
szigort diéta. - Nagyon sajná-
lom, hogy nem tudtam születés-
napjára a kedvencét, pacalpörköl-
tet főzni. Ugyanis Zákányszéken 
nem sikerült pacalt vennem -
vette át a szót édesanyja. A köny-
nyített ételek eltűntek, de gyógy-

szerek még megmaradtak. Na- ' 
ponta egy marék különféle tablet-
tát, kapszulát kell beszednie. 

Szerkesztőségünktől kapott 
egy számítógépet, amit már egy-
re ügyesebben használ. Tamás 
ötödik hete jár egy számítógépes 
tanfolyamra, ha elvégzi, ot thoni 
munkákat szeretne vállalni. 
Most még nem dolgozik, helyet-
te segít a házimunkában és a 
kertben. Két gyermekével is igen 

sokat játszik. A 6 éves Nikinek 
és a 3 éves Tomikának megígér-
te, hogy május elsején kilátogat-
nak a Szegedi Vadasparkba. 

A hosszú bezártság után már 
vágyott friss levegőre. Ha teheti, 
egész nap az udvaron vagy az ut-
cán van. Felkeresi barátait, az el-
múlt hét végén pedig gyerekeivel 
és lánya kis barátnőjével részt vet-
tek a tavaszcsalogató fesztiválon. 

K.T. 

Gyermekotthonba került a hároméves rúzsai kisfiú 

Édesanyára várnak 
A szegedi Bölcsőde utcai gyer-
mekotthonban helyezték el azt 
a hároméves rúzsai kisfiút, aki 
árván maradt édesapja öngyil-
kossága miat t . 

Alig egy napot töltött a szomszé-
doknál az a hároméves rúzsai 
kisfiú, akinek édesapja a hét vé-
gén lett öngyilkos. Mint azt ko-
rábban megírtuk, a 36 éves férfi 
felakasztotta magát, holttestére 
szomszédja bukkant rá a tanya 
melléképületében. A férfi nem 
hagyott hátra búcsúlevelet, tetté-
nek oka egyelőre ismeretlen. 

A hároméves kisfiú édesapja 
halála után egyedül maradt, szü-

lei ugyanis évekkel ezelőtt elvál-
tak. Az anya jelenleg ismeretlen 
helyen tartózkodik. A gyermeket 
egy napra a szomszédok fogadták 
be, ám a kisfiút végül Szegedre, a 
Bölcsőde utcai gyermekotthonba 
szállították. 

- Ez csak ideiglenes elhelyezés, 
az édesanya ugyanis bármelyik 
pillanatban jelentkezhet, s ha iga-
zolni tudja, hogy fel tudja nevelni 
a gyermeket, azonnal elviheti. Re-
méljük, az anyuka gyorsan előke-
rül majd - fogalmazott Keczer Bé-
láné, a Csongrád Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
és Gyermekotthonok Igazgatósá-
gának munkatársa. 

HÍREK 
MAGYAR BÁLINT 
A BÖLCSÉSZKARON 
Felsőoktatás az unióban címmel 
tart fórumot Magyar Bálint okta-
tási miniszter ma délután öt órá-
tól a Szegedi Tudományegyetem 
bölcsészkarán. Az Egyetem utcai 
auditórium maximumban tar-
tandó rendezvényen szó lesz a 
tárca kollégiumfejlesztési tervei-
ről, a lakhatási támogatások vál-
tozásairól és magyar diplomák 
uniós elfogadottságáról is. 

PACSIRA EMÍLIA TÁRLATA 
BUDAPESTEN 
A Magyar Építőművészek Szö-
vetsége szervezésében Nóvák Ist-
ván DLA, Szeged város főépíté-
sze és Prókai Gábor művészet-

történész nyitja meg ma 16 óra-
kor Budapesten, az Építészek 
Háza Kós Károly termében (VIII. 
kerület, Ötpacsirta u. 2.) lapunk 
volt munkatársának, Pacsika 
Emília textilművésznek A piace-
re... című kiállítását. A kiállítás 
május 9-éig munkanapokon 
9 -16 óráig tekinthető meg. In-
formációk az interneten: 
www.actuart.hu. 

GESZTENYEFÁKAT 
PERMETEZNEK SZEGEDEN 
Megkezdte a közterületeken álló 
gesztenyefák aknázómoly elleni 
permetezését a közterület-fenn-
tartási kht. A munka május 5-éig 
tart. A növényvédő szerek csak a 
kártevőkre veszélyesek. 

Csányi Tamás két gyermekével és lánya barátnőjével a zákányszéki fesztiválon. Fotó: Karnok Csaba 

http://www.actuart.hu

