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A Skodák egyelőre egyesével járnak. Miskolczi Róbert 

lós F W villamosokban százhat-
vanöt. Szabó Péter elmondta: az 
1 -es vonalon előfordul, hogy 
százharmincan is összezsúfolód-
nak egy Tatrában. Végképp elfo-
gadhatatlan a cég számára az 
„utaslemaradás". Reggel fél 
nyolc körül azonban már nem 
minden várakozót tud fölvenni a 
villamos. 

Az SZKT ezért még ebben az 
évben meghosszabbítja a megál-
lók járdaszigeteit, így ott két vil-
lamos is elfér majd. Az átépítés 
terveit most engedélyeztetik. Az 
l-es vonalon körözó Tatrákat 
össze lehet kapcsolni, így duplá-
jára nő a kapacitás. A csatolt Tat-
rák több régi F W kocsival vegye-
sen közlekednek majd, így lesz 
elegendő jármű a vonalra. A cég 
vizsgálja azt is, hogyan tudna a 
Tatra típusú villamosokhoz pót-
kocsikat beszerezni. 

M. B. L 

KORBE-KORBE A NEGYESEN 
Cserélni kellene az elöregedett, harminc év körüli csuklós F W 
villamosokat. Dózsa Gábor szerint arra kicsi az esély, hogy új vil-
lamosokra elég pénze lesz a városnak, hiszen egyrészt a piacon ke-
vés a szegedi műszaki igényeknek megfelelő új jármű, másrészt 
egy új villamos sok százmillióba kerül. Az SZKT igazgatója hozzá-
tette: Szegedre nagyon nehéz villamosokat venni, mert itt a vágá-
nyok közelebb épültek egymáshoz, mint más városokban, ezért az 
átlagosnál keskenyebb kocsikat kell közlekedtetni. Ezenkívül a 
3-as és a 4-es vonalon jelenleg csak kétoldali ajtós, kétirányú villa-
mosok közlekedhetnek, ilyenből pedig gyakorlatilag nincs válasz-
ték a piacon. Elkerülhetetlennek tűnik a végállomásokon a hurok-
fordulók megépítése, hogy egy vezetőfülkés, egyoldali ajtós kocsik 
járhassanak a vonalon körbe-körbe. 

a 4-est. Az SZKT forgalmi osztá- A cégnek azonban olyan a jár-
lyának vezetője azt mondta: az műparkja, hogy éppen a legfor-
utasok mindig mérlegelnek, mi- galmasabb villamosvonalon köz-
lyen messziről érdemes elgyalo- lekednek a kisebb befogadóké-
golni egy adott jármű megállójá- pességű kocsik. A kilencvenes 
ig. Az l-es villamos járatsűrűsé- években vásárolt Tatrákban hiva-
ge vonzza az utasokat. talosan százöt utas fér el, a csuk-

Engedély nélkül helyezték el a jelképes alapkövet Szentesen 

Kápolna az áldozatok emlékére 
A kereszten elhelyezett tábla hirdeti vasárnap óta, hogy a szentesi 
Somogyi Béla és Daru utca találkozásánál épül majd fel az 
emléktorony az erőszak áldozatainak tiszteletére. 

A Lakos József Baráti Társaság 
vezetője, Imre Károly korábban 
teret szeretett volna elnevezni az 
1946-ban meggyilkolt rendőrka-
pitányról. A képviselő-testület 
azonban kétszer is elutasította 
indítványát azzal az indokkal, 
hogy a Somogyi Béla és a Daru 
utca találkozásánál lévő közterü-
let méltatlan Lakos kapitány em-
lékéhez, továbbá jó néhány jeles 
személyiség megérdemelné, 
hogy utca vagy tér viselje a nevét. 

Imre Károly nem nyugodott 
bele a kudarcba, és módosította a 
tervét. Támogatásáról biztosítot-
ta őt a Szentesről elszármazott, 
Kossuth-díjas építész, Csete 
György, aki a baráti társaság ügy-
vivőjének kérésére a feleségével, 
Csete Ildikó textilművésszel 
megtervezte az említett térre a 
majdan Szent György nevét vise-
lő kápolnát. Az emléktorony egy 
összekulcsolt kézben végződik, 
amelyet Bencsik István Kos-

suth-díjas szobrászművész for-
máz majd meg. 

A mártírhalált halt Lakos József 
születésének 9Q. évfordulója tisz-
teletére a vasárnap délután tartott 
megemlékezésen helyezték el jel-
képesen a toronynak az alapkö-
vét. A neves építész reménykedik 
abban, hogy 2004-ben az anyák 
napjára felavathatják az emlék-
tornyot. Az építész egyébként 
azért is reménykedhet a terve 
megvalósításában, mert a város 
jegyzője, Sztantics Csaba is elhe-
lyezett egy lapát földet a kereszt 
felállításakor. 

B.I. 

Néhány napra pirosba öltözött a Klauzál tér. Fotó: Miskolczi Róbert 

Bezárta kapuit vasárnap a megyeszékhelyen meg-
rendezett paprikafesztivál. A helyi hungaricum 
hírnevét öregbítő szegedi fűszerpaprikanapokat 
jövőre is megszervezik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Péntektől vasárnapig számos szakmai program, 
fajtabemutató, a fűszerpaprika-ágazat helyzetét és 
jövőjét elemező előadás, valamint a nagyközön-
ségnek szóló színes kulináris, kulturális és vásári 
program fűszerezte az idei paprikaünnepet. A há-
romnapos fesztivál célja az volt, hogy hangsúlyoz-
za a hagyománytisztelet, a termékegyediség és 
eredetiség fontosságát, valamint emlékeztessen a 

város és e fűszernövény évszázados kapcsolatára. 
A szegedi fűszerpaprikanapok immár hagyomá-
nyossá vált rendezvényei között mindenki megta-
lálhatta a kedvérevalót, a legnagyobb érdeklődés 
mégis a fogyasztóknak szánt belvárosi paprikapia-
cot kísérte. 

A Klauzál teret már pénteken díszbe öltöztették: 
vörös paprikafüzérek és hangulatos sátrak alatt 
kezdődött a nevezetes paprikaőrlemények, a papri-
kával kapcsolatos kézművestermékek vására. A 
hétvégén vetélkedők, színpadi széphistóriák, kós-
tolók, paprikagurítás és más vetélkedők jelentették 
a programot mindazoknak, akik szemében Szeged, 
a térség, valamint e nemzetközi elismerést szerzett 
termék szorosan összeforr egymással. 

Elfogták a szentesi 
Molnár Pétert 
A Kéreg utcából érkezett lakos-
sági bejelentés alapján pénte-
ken késő éjjel a szentesi rend-
őrök a gyilkosság színhelyén 
fogták el Molnár Pétert, akit 
édesanyja megölésével gyanúsí-
tanak. Az ötvenhárom éves férfi 
be akart jutni a hatóságilag le-
zárt lakásba. Amikor meglátta a 
rendőröket, futni próbált. 

Szerda reggel önmagához képest 
feltűnően jól öltözötten, vasalt 
nadrágban és tiszta pulóverben 
ment el otthonról Molnár Péter. 
Nála volt egy nejlonszatyor. 
Rendőrségi hírforrásunk szerint 
a gyilkos a zsinegelés módszeré-
vel fojtotta meg áldozatát. A kör-
nyékbeliek azt feltételezik, hogy 
a nejlonszatyorban vitte magával 
a madzagot és anyjának kis feke-
te retiküljét. 

A bűncselekmény felfedezése 
utáni napokban a szentesi kapi-
tányság munkatársai maguk fi-
gyelték a házat, majd később el-
vonultak a helyszínről. A Kéreg 
utca 42. szám alatt lakó Dancsó 
Istvánné Erzsike néni önként je-
lentkezett a rendőrségen megfi-
gyelőnek, hiszen egyébként is so-
kat üldögél a háza előtt. A maga 
vállalt feladat szerint értesítenie 
akkor kellett az ügyeletet, ami-
kor a meggyilkolt asszony fia, 
Molnár Péter hazatér. Erzsike né-
ni hisz a megérzésekben, márpe-
dig péntek este megérzése volt -
a hold negyedben állt, ilyenkor 
még jobban működik az aurája. 
Álmodott egy olyat, hogy ez a Pé-
ter buszra száll, s vele van egy 
asszony is. Azon az estén látott 
is egy fiatalasszonyt a Kéreg utca 
kellős közepén jönni, úgy este fél 
tizenegy tájt, s furcsállta, hogy ez 
a csinos nő itt, a Kisérben vizs-
latja a házakat. Utána is szólt: 
„Mit keresel, Panna?" A „Pan-
nát" csak úgy mondta, de a szőke 
hajú, halásznadrágot viselő, kö-
rülbelül harmincéves nő gyorsan 
eltűnt. Fél óra múlva viszont 
megjelent Molnár Péter a Nagy-
völgy-csatorna irányából. Erzsike 
néni felállt, felvette maga alól a 
kisszéket, bement a házba, szólt 
a rendőröknek, majd kijött, le-
tette a kisszéket és leült, s a rend 
őrei már ki is vonultak két autó-
val. Közben Molnár Péter meg-
próbált bejutni a szülői házba 

előbb a kiskapun, majd később a 
nagykapun akart bemászni, de 
kétszer is visszaesett. Amikor 
meg meglátta a rendőröket, futni 
kezdett. 

A tettes visszatért a tett szín-
helyére: a gyilkossággal gyanúsí-
tott férfit a szomszédos ház ka-
puja előtt fogták meg a rend őrei. 
Lapunk úgy tudja, akkor rögtön 
bevallotta, hogy köze van a gyil-
kossághoz. A feltételezett elkö-
vetőt őrizetbe vették. 

A szomszédoktól hallottuk, 
hogy Molnár Péter szövetnadrág-
ban és ingben jár, nagy szakállt, 
viszonylag hosszúra növesztett 
hajat visel, valamint vastag, fe-
kete keretes szemüveget hord. 
Az ápolatlan külsejű, ötvenhá-
rom esztendős férfi rokkant-
nyugdíjas, alkalmi munkákból 
egészítette ki jövedelmét. 

A Kéreg utcai Fried Ferenc és 
felesége, Etelka néni arra emlé-
keznek, hogy Marika néni 
mondta nekik: van vagy százezer 
forint megtakarított pénze. Azt 
is elmesélték, hogy amikor há-
rom hete Marika nénit bevitték a 
kórházba, a fia, Péter „úgy be 
volt rúgva, hogy eltévesztette a 
házszámot", hozzájuk akart be-
menni, aztán meg képtelen volt 
beletenni a kulcsot a zárba. A há-
zaspár „nem tud napirendre tér-
ni a történtek felett". 

A másik szomszédos házban 
lakó fuliska néni elmúlt már 
nyolcvan, s mint mondta, egy ki-
csit megnyugodott, mikor meg-
tudta, hogy elfogták a gyilkosság 
gyanúsítottját. Felidézte, hogy 
Marika néni, miután kijött a 
kórházból, szükségében hozzá 
fordult segítségért, s ő adott is 
neki kenyeret jó szívvel, mert 
nem volt mit ennie az ártatlan-
nak. 

A gyilkosság okát találgatva az 
utcabeliek tudni vélik, hogy Ma-
rika néni negyvenhatezer forint-
nyi, legutóbbi nyugdíját a fia vet-
te át. Állítólag ötvenezer forint 
alatt jogosult erre családtag is. 
Talán a gyanúsított a Tiéni többi 
megtakarított pénzét is elvette, s 
amikor az idős asszony pénzecs-
kéjét visszakérte volna a fiától, 
akkor támadt közöttük a konf-
liktus. A vita a fiának kiszolgál-
tatott anya halálával végződött. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Fried Ferenc és felesége, Etelka néni, az áldozat szomszédja sze-
rint a gyilkos hasonló halált érdemelne. Fotó: Tésik Attila 

Az SZKT csökkenteni akarja a zsúfoltságot 

Duplázzák a villamosokat 

KOZMA KÖSZÖNTÖTT 
A pénteki lapunktól eltérően 
nem Botka László polgármester, 
hanem Kozma József 
várospolitikai alpolgármester 
köszöntötte a nemzetközi 
környezeti nevelési konferencia 
résztvevőit. A Képviselők 
jobbkezei című írásunkból 
sajnálatos módon kimaradt 
Kozma József országgyűlési 
képviselő neve. Más megyei 
szocialista honatyákhoz 
hasonlóan Kozma József 
munkáját is a városi és megyei 
iroda munkatársai segítik. 

Szegeden meghosszabbítják az 
egyes villamos járdaszigeteit, a 
kisebb kocsikat pedig párosával 
közlekedtetik majd, hogy csök-
kenjen a zsúfoltság. 

A három szegedi villamosvona-
lon a tanévkezdéskor sűrítették a 
járatokat. Ehhez a Szegedi Közle-
kedési Társaságnak (SZKT) az 
l-es vonalon tíz kocsira és egy 
tartalékra, a 3-as és 4-es vonalon 
tizenegy kocsira és két tartalékra 
van szüksége - mondta Szabó 
Péter forgalmi osztályvezető. A 
nyáron üzemképtelenné vált 
F W típusú kocsikat kijavítot-
ták. Lapunkban beszámoltunk 
róla, hogy az SZKT nyár közepén 
nem tudta tartani a 3-as ésv4-es 
vonalon a menetrendet, mert 
nem volt elég működőképes jár-
műve. 

Az elmúlt hetekben a járműja-
vítóban rendeződött a helyzet. 
Az SZKT az összes fizikai dolgo-
zót átvette a korábban ezt a tevé-
kenységet végző Vivaép Rt.-tői. A 
munkások attól tartottak, hogy 
átszervezik a munkarendet, de 
erre nem került sor. 

A remízben az elmúlt hetek-
ben nagy tempót diktált az 
SZKT vezetése. Dózsa Gábor 
igazgató elmondta: néhány hét 
alatt megjavították a hibás, álló 
járműveket, így szeptembertől a 
nagyobb forgalmat is ki tudják 
szolgálni. 

Az l-es vonalon azonban 
csúcsidőben állandó a zsúfoltság. 
Szeged legsűrűbben közlekedő 
járata elosztó szerepet is játszik, 
például a ritkábban járó buszok-
kal továbbutazók is szívesen 
mennek vele egy-két megállót, 
mert tudják, hogy a villamosra 
nem kell sokat várni. 

Az Aradi téri megállóban meg-
kérdeztünk néhány utast. Volt, 
aki az Ady tértől az Anna-kútig 
inkább az 1 -es villamost válasz-
totta, mert az sűrűbben jár, mint 

Három napig vörös volt a szegedi Belváros 
FORGALOMVÁLTOZÁS 
Hétfőn este 8 órától módosítják 
a forgalmi rendet Szegeden a 
Bercsényi utca és Brüsszeli körút 
közötti szakaszon, illetve a 
jelzőlámpás csomópontban a 
Csongrádi sugárúton zajló 
gázvezeték-rekonstrukciós 
munkálatok miatt. Az eredeti 
forgalmi rend előreláthatóan 
szeptember 20-a körül áll helyre. 

Véget ért a paprikaünnep 


