
CSÜTÖRTÖK, 2003. MÁJUS 8. • A K T U Á L I S * 5 

Hetet egy csapásra 
Folytatás az 1. oldalról 

Kardos János, a polgármesteri hi-
vatal oktatási irodájának vezető-
je elmondta: az érintett intézmé-
nyek vezetői a héten megkapják 
az előterjesztést, amiről a köz-
gyűlési döntésig, május 23-áig 
mondhatnak véleményt az intéz-
mények dolgozói, az iskolaszé-
kek, a szülői munkaközösségek 
és a diákönkormányzatok. Vé-
csey Ágnes elmondta: szerdán a 
városházán az iskolaigazgatók 
szakmai fórumán hozzák nyilvá-
nosságra, hogy mely iskolákat 
érint az átszervezés. Megtudtuk, 
az óvodák ügyében nincs válto-

Ritka égi jelenségnek lehetünk 
ma délelőtt tanúi. A Merkúr a 
Nap korongja előtt vonul át, a 
jelenség az ország egész terü-
letéről jól megfigyelhető. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Merkúr bolygója a Nap ko-
rongja előtt vonul át ma délelőtt. 
A ritka csillagászati jelenség az 
ország egész területéről jól megfi-
gyelhető. Az esemény 7.11-kor 
kezdődik és 12.32-kor ér véget. 

- Ez a ritka jelenség egy évszá-
zadban csak hatszor fordul elő. 

zás. Bár a Hajnóczy utcába járó 
gyermekek szülei peticióban til-
takoztak a bezárás ellen, s idő-
közben az is kiderült, hogy a Hó-
biárt basa utcai óvodán 2011 -ig 
elidegenítési tilalom van - ez 
nem befolyásolja az oktatási bi-
zottság közgyűlésnek tett javas-
latát. Elhangzott, hogy az óvo-
dákba idén száz esetben kettős 
vagy többes beíratás történt, így 
egyes intézmények jelentése tor-
zít a beiratkozottak számáról. 

A sajtófőnök és az irodavezető 
nem erősítette meg, de nem is 
cáfolta lapunk átszervezéssel 
kapcsolatos korábbi értesülését, 
miszerint a Dózsa György és a 

Legutóbb 1986-ban lehetett ilyet 
látni Magyarország területéről -
tudtuk meg Szatmáry Károly 
egyetemi docenstől, a Szegedi 
Csillagvizsgáló vezetőjétől. 

A Merkúr pályája nem esik 
egybe a Földével. Ráadásul a 
Merkúr keringési ideje 88 földi 
nap, így jóval gyorsabban kering, 
mint a bolygónk. Az esemény 
mintegy 5 óra 20 percen át látha-
tó. A szakemberek mindenkinek 
felhívják a figyelmét, hogy csak 
körültekintően figyeljék a jelen-
séget. A szemük és a távcső közé 
helyezzenek fényelnyelő fóliát, 

Dugonics András, a Gárdonyi 
Géza és a Fekete István, vala-
mint a Napos Úti és a Rókus II. 
Számú Általános Iskolát közös 
igazgatóság alá vonják, a Né-
meth Imre Általános Iskola és 
Atlétikai Sportiskolát pedig be-
zárják. 

Vécsey Ágnes azt hangsúlyoz-
ta: a gyermeklétszám csökkené-
se megköveteli az intézmény-
rendszer átalakítását, karcsúsí-
tását. Jóllehet az átszervezések-
nél a költséghatékonyság játssza 
a legfőbb szerepet, mint mondta, 
vigyáznak arra, hogy ne csorbul-
janak a pedagógiai programok. 

sz. c. sz. 

mert különben károsodik a sze-
mük. A Merkúr 7.11 -kor ér a 
Föld és a Nap közé. A távcsővel 
egy pici fekete pöttyöt kell keres-
ni a Nap korongjához képest 
északi irányban, ez lesz a Mer-
kúr. A bolygó 12.32-kor hagyja el 
a Napot nyugati irányba. 

A Szegedi Csillagvizsgáló az ese-
mény időpontjában nem tart nyit-
va, a jelenséget csak az láthatja, 
akinek van távcsöve. Ebben a hó-
napban nem ez az egyetlen csilla-
gászati érdekesség. Május 16-án a 
hajnab órákban teljes holdfogyat-
kozás figyelhető meg. 

Ünnepélyes keretek között teg-
nap átadták az első szegedi par-
kolóházat. A városvezetők kö-
zül senki sem vett részt a ce-
remónián. A parkolóházat má-
jus 15-éig továbbra is díjmen-
tesen használhatják az autó-
sok. 

A szegedi közgyűlés 2000 tava-
szán döntött két parkolóház 
megépítéséről. Takács Máté ter-
vezési csoportvezetőtől megtud-
tuk: a Honvéd téri parkolóház ki-
viteli tervein dolgoztak, amikor 
közölték velük, álljanak le, mert 
előbb az Arany János utcai par-
kolóház épül meg. 

Az Arany János és Dózsa 
György utca által határolt 432 
négyzetméteres területen 2001. 
június 6-án volt az első kapavá-
gás, s az eredeti tervek szerint ta-
valy július elsején kellett volna 
átadni az első szegedi parkolóhá-
zat. A határidőt azonban külön-
böző okok miatt többször módo-
sította a beruházó Szegedi Parko-
lási Kft. Nemes László, a Szepark 
Kft. ügyvezető igazgatója a tegna-
pi átadáson mondott ünnepi be-
szédében azt hangsúlyozta, hogy 
a rendszer folyamatosan és töké-
letesen működik. Mivel a több 
mint 700 millió forintos beruhá-
zásra még mindig „fekete doboz-
ként" tekintenek a gépjárműve-

E L F O G L A L T 

E L Ö L J Á R Ó K 
A városháza sajtófőnöke, Vé-
csey Ágnes lapunk kérdésére, 
miért nem vettek részt a vá-
ros elöljárói a parkolóház ün-
nepi átadásán, azt válaszolta: 
nem értek rá. Botka László 
polgármesternek más prog-
ramja volt, Szentgyörgyi Pál 
gazdasági alpolgármester és 
Beck Zoltán tárgyalt, Kozma 
József várospolitikai és Nagy 
Sándor városfejlesztési alpol-
gármester pedig Budapesten 
tartózkodott. Pászti Ágnes ta-
nácsnok és Mózes Ervin jegy-
ző is elfoglalt volt tegnap dél-
előtt. 

zetők, a Szepark Kft. vezetősége 
úgy határozott, hogy május 
15-éig még díjmentesen használ-
hatják az autósok a parkolóhá-
zat. Utána nappal óránként 200, 
éjszaka pedig 80 forintért lehet 
majd parkolni benne. A bérletek 
árát május 25-éig határozzák 
meg. 

Az ügyvezető igazgató lapunk-
nak elmondta, hogy a második, 
Honvéd téri parkolóházat 2005. 
december 31-éig kell megépíteni. 
A több mint egymilliárd forintos 

beruházás előkészületei már el-
kezdődtek. 

Nóvák István városi főépítész 
ünnepi köszöntőjében azt emel-
te ki, hogy az Arany János utcai 
parkolóház szervesen illeszke-
dik a városképbe. Elhangzott: a 
régi Hungária felújítására eddig 
azért nem találtak beruházót, 
mert a patinás épületnek nem 
volt parkolója. Pálfi Ferenc, a 
Szepark Kft. műszaki vezetője 
arról beszélt, hogy tanultak a hi-
bákból, így a második parkoló-
házat könnyebb lesz majd meg-
építeni. 

A város vezetői közül egyéb-
ként senki sem vett részt az ün-
nepségen. Néhány önkormány-
zati képviselő mellett megjelent 
az átadáson Makrai László (Fi-
desz-MPP), a városüzemeltetési 
és Gda Ferenc (MSZP), a tulajdo-
nosi bizottság elnöke. Radics Já-
nos, a Szepark Kft. marketingve-
zetője elmondta: a polgármester-
nek, az alpolgármestereknek, a 
tanácsnokoknak és valamennyi 
önkormányzati képviselőnek 
névre szóló meghívót küldtek. 
Nemes László kérdésünkre, sze-
rinte miért „bojkottálták" a vá-
rosvezetők az átadási ünnepsé-
get, azt válaszolta: erről nem kí-
ván nyilatkozni, nem akar talál-
gatásokba bocsátkozni. 

SZ. c. sz . 

Már a bíróságon van 
a sorozatgyilkos vádirata 
Folytatás az 1. oldalról 

Például nem hozták nyilvánosságra, hogy a férfi le-
vágta egyik áldozatának a fejét, ami a holttest ki-
emelésekor sem került elő. Eddig arról sem beszél-
tek, hogy Szabó áldozataival nem egyformán vég-
zett, volt, akit agyonvert, volt, akit kötéllel megfoj-
tott. 

Szabó Zoltán 1998 április 28-án végzett Józsa 
Róbertnéval, július 16-án léga Szabó Bernadettel, 
augusztus 25-én Kovács Mónikával. Utóbbi áldo-
zatát Balástya mellett, a vasúti sínekre fektette, Jó-
zsa Róbertnét, valamint Jéga Szabó Bernadettet le-
vetkőztette és tanyája közelében eltemette. 

A sorozatgyilkos negyedik áldozatával, Kállai 
Teréziával pontosan nem meghatározható idő-
ben, 2000 nyarán, az ötödikkel, Szanka Hajnal-
kával augusztus 21-én végzett. Szanka Hajnal-

kát szintén házához közel, Kállai Teréziát távo-
labb temette el. 

A balástyai férfi a nők többségét meztelen temet-
te el, volt, akit ruhájával együtt. 

A perben a főügyészség 13 nagy tekintélyű, szak-
területükön elismert szakértőt és 29 tanút sorakoz-
tat fel. A szakértők között 11 orvos szakértő mel-
lett fegyverszakértőt és az Országos Rendőr-főkapi-
tányság kriminálpszichológusát is meghallgatja a 
bíróság. 

Az eddigi szakértői vélemények szerint Szabó 
Zoltán a bűncselekmények elkövetésekor tisztában 
volt tettével és azok következményeivel. 

A Csongrád Megyei Bíróság még nem tűzte ki 
a tárgyalás időpontját, arra valószínűleg a nyári 
ítélkezési szünet után, szeptemberben vagy ok-
tóberben kerülhet sor. A vádat Lórinczy György 
képviseli. 

A Nap mai szépségpöttye 

A város vezetői nem jelentek meg az ünnepségen 

Átadták a parkolóházat 

Nóvák István városi főépítész, Tóth József, az Országos Parkolószövetség elnöke és Nemes László, a 
Szepark Kft. ügyvezető igazgatója vágta át a nemzetiszínű szalagot. Fotó: Gyenes Kálmán 

VESZTETT ÉS VEREKEDETT 
A 37 éves R. Zoltán egy szegedi 
sörözőben szórakozott. A férfi 
nem tudta megemészteni, hogy 
mintegy 70 ezer forintot veszí-
tett játékgépen, ezért előbb a gé-
pet és a pultot ütötte-verte, majd 
egy üveg hamutálat vágott a pin-
cérnő után. A hamutálca célt té-
vesztett. Közben megérkezett a 
söröző tulajdonosa, akire R. Z. 
rátámadt, többször megütötte. A 
helyszínre hívott rendőrjárőr 
kénytelen volt bilincset használ-
ni a garázda férfi megfékezésére. 
R. Zoltán egyébként nem isme-
retlen a rendőrség előtt, csopor-
tos rablás miatt már folyik ellene 
büntetőeljárás. A férfit a rendőr-
ség őrizetbe vette és kezdemé-
nyezte előzetes letartóztatását. 

KATASZTRÓFA-VETÉLKEDŐ 
Az ifjúsági katasztrófavédelmi 
verseny megyei döntőjét tegnap 
rendezték meg a kishomoki pol-
gári védelmi bázison. Az általá-
nos iskolák között az első lett a 
Fábiánsebestyéni Általános Is-
kola, a második a makói Belvá-
rosi Általános Iskola és Művé-
szetek Iskolája, a harmadik a 
csongrádi Síp Utcai Általános 
Iskola. A középiskolák között az 
első helyet érte el a makói Ju-
hász Gyula Gimnázium és 
Szakközépiskola, a második a 
szentesi Boros Sámuel Szakkö-
zépiskola, a harmadik a szegedi 
Széchenyi István Gimnázium és 
Szakközépiskola. 

Vészhelyzetkezelés magyar módra, létszámhiánnyal 

Vajúdó sürgősségi osztály, két éve tétlenül 
Bérelt műszerek, személyzethi-
ány, kezdetben sikeres, később 
sikertelen pályázatok, önkor-
mányzati és kormányzati cik-
lusokon átívelő huzavona. 

2000 szeptemberében Bartha 
László, Szeged akkori polgár-
mestere ünnepélyes külsősé-
gek között helyezte el a kórház 
udvarán a sürgősségi betegellá-
tó osztály alapkövét. Az akkori 
egészségügyi miniszter, Gógl 
Árpád szívügye volt a hazai 
sürgősségi ellátórendszer bőví-
tése és színvonalának emelése. 
Ennek köszönhetően a szegedi 
SBO ötlete joggal számíthato t t 
a szaktárca vezetőjének és mi-
nisz tér iumának támogatására. 
A város sikerrel pályázott az 
SBO létesítéséhez szükséges 
központi segítségre. A sürgős-
ségi osztály építési költségé-
nek 95 millió for int jához 75 
milliót nyert a város az Egész-
ségügyi Minisz tér ium pályáza-
tán, a 20 százalékos önrészt a 
szegedi önkormányzat biztosí-
tot ta. 

A 720 négyzetméteres alap-
területű épület határidőre el is 
készült, 2001 januárjában 
megtörtént műszaki átadása. 
Az eredeti tervek szerint az 
SBO-nak 2001 májusában be 
kellett volna kapcsolódnia a 

tőjének, Görög Lászlónak tet-
tük fel. 

- Az SBO a műszerezettség 
szempontjából megfelel a mini-
mumfeltételeknek - állítja az 
irodavezető. - Az önkormányzat 
9 millió forintot adott a közel-
múltban műszerekre, olyan cí-
men, hogy kifizettük az intéz-
mény saját bevételéből vásárolt 
ultrahangkészülék felét. A jelen-
leg bérelt berendezések megszer-
zésére pedig a város 10 millió fo-
rintos központi támogatásra pá-
lyázik, a 6 és félmillió forint ön-
részen túlmenően - közölte Gö-
rög László. 

Ha a pályázat sikertelen lesz, 
akkor a kórház továbbra is bérel-
ni kénytelen a műszereket, ami-
nek költsége tetemes kiadás. 

Ahhoz, hogy az új épület leg-
alább sürgősségi betegellátó 
helyként (SBH) működhessen, 
19 szakdolgozó hiányzik. A kór-
ház vezetése szerint június else-
jétől ez a létszám meglesz, ám a 
sürgősségi betegellátó osztály-
ként való működéshez még to-
vábbi 19 szakdolgozóra lesz 
szükség. 

Még mindig kérdéses tehát, 
mikor működik akként a két és 
fél éve felépült új létesítmény, 
mint aminek eredetileg szán-
ták. 

KALOCSAI KATALIN 

város sürgősségi betegellátásá-
ba, de az építkezés u tán a kór-
ház és az önkormányzat már 
sikertelenül pályázott műsze-
rekre, csak egy esetben nyert 5 
millió forintot. Az SBO másfél 
évig üresen állt. 

A városi közgyűlés 2001-ben 
121 millió forint önkormányzati 
céltámogatás elkülönítéséről ha-

tározott az SBO minimumfelté-
teleinek fedezetére, ám ebből az 
összegből időközben 50 milliót 
átcsoportosítottak a Tisza Lajos 
körúti rendelőintézet felújításá-
ra. A továbbiakban pénzügyileg 
nehezen követhető műszerbcru-
házás-történet „végeredménye", 
hogy az SBO sem sürgősségi be-
tegellátó helyként, sem sürgőssé-

gi betegellátó osztályként nem 
működik, csupán a baleseti sebé-
szeti és a belgyógyászati ambu-
lanciák költöztek át a kórház új 
épületrészébe. 

Mivel a folytatást illetően a 
kórház vezetői nem szívesen 
nyilatkoznak, a hogyan tovább 
kérdését az önkormányzat 
egészségügyi irodájának veze-

A műszaki átadás bő két esztendeje megvolt, a műszerekre már nem jutot t pénz. Fotó: Schmidt Andrea 


