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TÉMÁINKBÓL 

FOKA: FÜRÖDNI VESZELYES 
Drótkötelek, kövek, 
sodronyszálak lehetnek a víz 
alatt Szegeden, a Fokának 
nevezett tiszai partszakaszon, 
ezért ezen a területen tilos 
fürdeni. A nyári hőségben 
azonban sokan fittyet hánynak a 
tiltásra, egész családok járnak 
ide strandolni. 

4. oldal 

„SZEMETELŐ" GALAMBOK 
Más nagyvároshoz hasonlóan, 
Szegeden is megoldatlan a 
madár(ürülék) elleni védekezés. 
A megyeszékhelyen is jó ideje 
keresik a megoldást, hogyan 
lehetne távol tartani a 
galambokat a belvárostól. 
Tökéletes recept nincs, bár 
vannak próbálkozások. 

5. oldal 

A VALÓSÁGSHOW-K UTÁN 
Amilyen könnyen jött, 
ugyanolyan könnyen múló 
sztárságot jósoltak többen a 
valóságshow-kban feltűnt 
fiataloknak. Vannak, akik 
valóban eltűntek a 
reflektorfényből, mások viszont 
fürdenek az ölükbe hullott 
sikerben és az ezzel járó 
népszerűségben. 

8. oldal 
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Több év után ismét lesz fogászati ügyelet 

Éjjel mindig jobban fáj 
Nem kell már á lmat lanul átvirraszta-
ni fogfájás mia t t az éjszakákat Szege-
den. Néhány héten belül ugyanis újra-
indul a lassan t íz éve megszűnt fogá-
szati ügyelet. 

Évekkel ezelőtt a Vasas Szent Péter ut-
cai rendelőintézetben működött Szege-
den a fogászati ügyelet. Annak idején 
azzal is indokolták megszűnését, hogy 
védtelen és kiszolgáltatott az ott dolgo-
zó fogorvos és asszisztense az éjszaka 
betérő ittas és erőszakos emberekkel 
szemben. 

Csenke László, a rendelőintézet igazga-
tóhelyettese viszont másként emlékszik: 
szerinte elsősorban pénzügyi okai voltak 
annak, hogy megszűnt a fogászati ügyelet, 
mert az ezért járó tb-finanszírozásból nem 
lehetett azt fenntartani. 

Egy új kormányrendelet azonban a ko-
rábbiaknál kedvezőbb finanszírozási lehe-
tőséget biztosít az ügyeletek számára, így 
amennyiben a feltételek megvannak, az 
egészségbiztosító befogadja a fogászati 
ügyeleteket. Az ügyelet megszervezése vi-
szont már az önkormányzat feladata, nem 
a rendelőintézeté. Szegeden az elvi megál-
lapodás már megszületett, így hamarosan 
lesz ügyelet, méghozzá a belvárosban, a 
fogklinikán. 

Részletek a 3. oldalon Gyógyító kezek - hamarosan éjszaka is megszabadulhatunk a kíntól. SchmiJt Andrea 

A Fidesz 
csütörtökön 
közgyűlésezik 
Ragaszkodva eredeti kezdeményezésé-
hez, a Fidesz-MPSZ-frakció csütörtökön 
úgy tesz, mintha közgyűlés lenne. 

Az ellenzék kezdeményezésére összehívta 
ugyan a rendkívüli közgyűlést Botka Lász-
ló, Szeged polgármestere, de nem augusz-
tus 14-re, mint a Fidesz-frakció eredetileg 
kérte, hanem augusztus 22-re. Dobó Lász-
ló frakcióvezető szerint azonban Szeged 
polgárainak nem jó a 22-i időpont. Mint 
mondja, mindennap számít mindhárom 
általuk javasolt témában. Az egyik a több-
csatornás gyűjtőkémények felújításának 
ügye. A pályázati határidő ugyanis október 
31., addig túl kevés az idő a procedúrára, 
amelybe egy új önkormányzati rendelet 
megalkotása is beletartozik. Dobó szerint a 
városháza öt hónapos késében van, „nem 
vették észre időben" a pályázati lehetősé-
get. Ha nem sikerül kihasználni, az 2500 
szegedi családot érint hátrányosan. Az idő-
tényező is fontos a távfűtés kéttarifás díjfi-
zetési rendszerének felülvizsgálatában, hi-
szen nem mindegy, hogy még a novemberi 
számla is magasabb lesz, vagy már szep-
temberben érvényesíthető a kedvezőbb fi-
zetési mód. Az egyetemi ingatlanok bérle-
tében pedig azért számít az idő, hogy a Fi-
desz-javaslat hatására előnyösebb szerző-
dést köthessen az intézmény a várossal. 

Folytatás az 5. oldalon 

Új templomterv Szegeden 
Újabb katolikus templom épül-
het Szegeden, mégpedig Újsze-
geden. Az elképzelések szerint 
egy jelenleg is működő kis ká-
polnát építenének át. 

- Esély van arra, hogy új katoli-
kus templom épüljön Szegeden -
nyilatkozta lapunknak Gyulay 
Endre szeged-csanádi megyés 
püspök. A tervek szerint Újsze-
geden létesülne egy kicsi, legfel-
jebb 80-100 hívő befogadására 
alkalmas templom. Valószínűleg 
egy jelenleg is működő kápolna 
átépítéséről lenne szó, az elkép-
zelés megvalósításának lehetősé-

geiről az egyházmegye vezetője 
már egyeztetett is a város főépí-
tészével. 

- Nagy szükség lenne egy újabb 
templomra Újszegeden, hiszen 
számos hívő és csupán egyetlen 
katolikus templom van ebben a 
városrészben - mondta Kiss Imre 
általános helynök, új szegedi plé-
bános. Jelenleg egy kicsi, alig 30 
fő befogadására képes imaház 
működik a Fő fasor és a Radnóti 
utca sarkán, amelyet egy idős, 96 
esztendős apáca nővér működ-
tet. A telket a rajta álló lakóin-
gatlannal együtt egyébként a 
szerzetesnővér adományozta a 

'80-as évek elején. Erre a telekre 
épülne az új templom, de sem az 
épület jellegéről, sem az építés 
tervezett költségéről nem szüle-
tett még döntés. Annyi bizonyos, 
hogy a kivitelezés egyharmadát 
vállalhatná az egyházközség, a 
hiányzó összeget a hívek adomá-
nyaiból és pályázati pénzekből 
teremtenék elő. 

Egy 80-100 fő befogadására al-
kalmas, kicsi templom felépítése 
ma mintegy 60-80 millió forint-
ba kerülne. Az átépítésről és a to-
vábbi lépésekről feltehetően az 
év vége felé születhet döntés. 

I. SZ. 

Ősszel kezdődhet a Gyevi temető felszámolása 

Őserdő a József Attila sugárúton 
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A Gyevi temető ma azt jelenti: kidőlt sírkövek, bozót, gaz, szemét. 

Ezúttal a Gyevi temető helyén épülhet 
újabb lakópark Szegeden. A József Attila 
sugárúti elhagyatott, gazos temetőben ősz-
szel kezdődhetnek meg a munkálatok. 

Évtizedekkel ezelőtt bezárták már a XVIII. 
században nyitott Gyevi temetőt, s ez meg is 
látszik rajta: a vandálok számtalan sírt meg-
rongáltak, de a hajléktalanok körében is ked-
velt tartózkodási helynek számít a valaha 
szebb napokat látott sírkert. 

A környékbeliek számtalanszor tiltakoz-
tak már levélben, telefonon a szerkesztősé-
günkben éppúgy, mint az illetékeseknél, de 
eddig semmi érdemleges nem történt. A te-
mető bejáratánál változatlanul kinn a tab-
la: 2002. május 31-ig a hozzátartozok ex-
humál ta that ják elhunyt rokonaikat. Ezzel 
a lehetőséggel többen éltek, hiszen számos 
gödörrel találkozhat a temetőn átsétáló já-
rókelő. 

A temető tulajdonosa, a felsővárosi plébá-
nia áruba bocsátotta a sírkertet, a tervek sze-
rint lakópark épül a helyén. Ezt a megoldást 
sokan helytelenítik, szerintük inkább kegye-
leti parkot kellene nyitni a bezárt temető he-
lVén. 

Fotó: Gyenes Kálmán . Jegyzeta 3-, további részletek az 5. oldalon 

Család, buli, Mik, Liló, szerelem-itthon 

Risztov Éva, 
versenyen kívül 

A kép csal: Risztov Éva sohasem iszik előre a „medve bőrére", 
vagyis a sikerre. Fotó: Schmidt Andrea 

Risztov Éva, a vásárhelyi-már-
télyi úszózseni i t thon van. Csa-
ládi körben, a haverokkal, és 
kedvenc kutyusaival tölti pihe-
nőjét. Titokban pedig már az 
athéni olimpiára gondol. 

Risztov Éva augusztus 30-án ün-
nepli 18. születésnapját, vagyis 
még 17 esztendősnek vallja ma-
gát. Az ifjú hölgy, méretes képza-
varral élve, úszósportunk jelen-
legi zászlóshajója. A világverse-
nyeken hamar letette névjegyét: 
nyolc junior Európa-bajnoki ara-
nyat nyert, a rövid pályás Eb-n -
már a felnőttek között - három 
aranyat és egy ezüstöt szerzett, 
míg a normál medencében a ta-

valyi berlini kontinensviadalon 
négy, az idei barcelonai világbaj-
nokságon pedig három ezüstme-
dált akasztottak a nyakába. Vá-
sárhelyen kezdett el úszni, de há-
rom éve már a Bp. Spartacus ver-
senyzője. Kíváncsiak voltunk, 
milyen most itthon, családi kör-
ben. 

Éva szabadidejét mindig itt-
hon, Mártélyon, Vásárhelyen, a 
csongrádi Körös-torokban tölti, 
főként a szegvári haverokkal, ba-
rátokkal és szüleivel. Mesélt a 
kutyáiról Miliről és Lilóról, val-
lott a szerelemről, az álmairól és 
a céljairól is. 

írásunk a 14. oldalon 
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