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Egyedülálló kistérségi kezdeményezés 

Újhelyi az ifjúságért 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az országban egyedülálló kezde-
ményezést karolt fel Újhelyi Ist-
ván szegedi országgyűlési képvi-
selő. Deszken, Újszentivánon és 
Tiszaszigeten, valamint Kübek-
házán és Szőregen a közelmúlt-
ban alakultak meg az ifjúsági ön-
kormányzatok. 

- Hétmilbó forint támogatást 
szereztem a Gyermek-, Ifjúsági 
és Sportminisztériumtól egy 
mintaprojektre, aminek célja a 
kistérség ifjúsági életének fellen-
dítése. Miután ezeken a települé-
seken megalakultak az ifjúsági 
önkormányzatok, a következő 
lépés a térségi társulás létrehozá-
sa lesz - magyarázta Újhelyi Ist-
ván, aki egyébként tegnap Szőre-
gen találkozott az ifjú polgár-

mesterekkel, valamint a képvise-
lő-testületek tagjaival. 

- Biztosítottam a fiatalokat ar-
ról, hogy a jövőben úgy tekintek 
rájuk, mint bármelyik képviselő-
re a körzetemben. Bármilyen 
ügyben bármikor fordulhatnak 
hozzám bizalommal. ígéretet 
tettem arra is, hogy amennyiben 
hasznos célokra fordítják a tá-
mogatást, okosan használják fel 
a pénzt, a jövőben pluszforráso-
kat szerzek az ifjúsági önkor-
mányzatoknak - mondta az or-
szággyűlési képviselő. 

A tizenhét éves Frányó Szilvia, 
Deszk ifjúsági polgármestere el-
mondta: az ifjúsági napok, bulik 
és táborok mellett kulturáhs ren-
dezvényeket, ünnepek alkalmá-
val pedig különböző műsorokat 
szeretnének szervezni. 

Még nem tudni, Szegeden maradnak-e a Hági képei 

Eladósorba kerültek 
a Szőnyi-pannók 
Folytatás az 1. oldalról 

- Sajnos a pannókat nem csupán 
az idő vasfoga pusztította, az 
egyik kép közepére például egy-
szerűen ajtót vágtak, így rövidít-
ve le a Hági étterme és konyhája 
közötti utat - folytatta Czinner 
Mihály. A tulajdonos hosszú, kü-
lönleges felkészültséget igénylő 
munkával restauráltatta a képe-
ket, amelyeknek most gazdát ke-
res. 

Szeged számára kívánatos vol-
na, ha ezek a helyi kötődésű 
műremekek a városban marad-
nának, ám mint azt a jelenlegi 
tulajdonos elmondta, az önkor-
mányzattól udvarias, de elutasí-
tó választ kapott, amikor meg-
vételre ajánlotta a képeket. Mi-
után a Szőnyi-pannók kalandos 
úton és szerencsés egybeesések-
nek köszönhetően maradtak 
együtt - s kerültek Czinner Mi-
hályhoz, aki meglehetősen so-
kat költött arra, hogy megóvja a 

képeket az enyészettől - , álnai-
vitás lett volna azt kérdezni, mi-
ért nem ajándékozza oda a vá-
rosnak, vagy miért nem ajánlja 
föl állandó kiállításra a becslé-
sek szerint 40-60 millió forint 
értékű pannókat. 

A Móra Ferenc Múzeum igaz-
gatója, Vörös Gabriella tőlünk 
értesült arról, hogy új gazdát ke-
resnek a festmények. Elmondta: 
a múzeumot érdekli e nem min-
dennapi kínálat. Persze előbb lát-
ni kell a képeket, meg kell tudni, 
ki és milyen módszerrel végezte 
a restaurálást, mennyit érdemes 
értük kifizetni, ami után a forrás 
előteremtése sem egyszerű fel-
adat. 

A múzeum igazgatója szerint 
a festménycsoportnak illő vol-
na Szegeden maradni, s megfe-
lelő állagmegóvás, szakszerű 
gondozás mellett a városi va-
gyont és a szegediség érzületét 
gyarapítani. 

O.K.K. 

Alkotói díjak Szegedről 
Alkotói díjjal jutalmazták Szegeden Kulbert György faszobrász műve-
it a Natura nemzetközi kiállításon. A szegvári fiatalember mellett a 
szentesi Kovács Istvánné népi bútorfestő részesült hasonló elisme-
résben. 

Öt évre visszamenőleg is behajthatják az elmaradt parkolási díjat 

Szepark-adósok sok milliója 
Folytatás az 1. oldalról 

Sokan sportot űztek a szabályok 
kijátszásából, és akár éveken át 
nem váltottak sem bérletet, sem 
parkolócédulát. A társaság ko-
rábban tehetetlen volt a rendre 
httyet hányókkal szemben, de 
egy törvénymódosítás már lehe-
tővé teszi a kemény föllépést. 

- Még sohasem fizettem a par-
kolásért a Szepark-rendszer be-
vezetése óta - álh'totta kurucos 
büszkeséggel egy szerkesztősé-
günkbe telefonáló autós, aki 
módszeréről elárulta, hogy egy-
szerűen eldobja az ablaktörlő 
mögé csippentett piros tasakot 
(népszerű nevén: Mikulás-zacs-
kót), amelybe a fölszólítást cso-
magolják az ellenőrök. 

Most viszont rossz napok követ-
keznek a díjfizetés elbbccelőire. 
Egy törvénymódosítás ugyanis le-
hetővé teszi, hogy a Belügymi-
nisztérium adattárából kiadják a 
parkolási társaságok által kért in-
formációkat, így könnyen megta-
lálják majd a kocsik tulajdonosait. 

Pedig egészen a közlemúltig 
úgy tűnt, hogy a fizető parkolási 
rendszerre fittyet hányók állnak 
nyerésre a várakozóhelyeket mű-
ködtető társaságokkal szemben. 
A Magyar Parkolási Szövetség ta-
valy első- és másodfokon is meg-
nyerte ugyan a próbapert, a Leg-
felsőbb Bíróság azonban végül 
mégis helyt adott az alperest kép-
viselő Magyar Autóklub felülvizs-
gálati kérelmének, és jogellenes-
nek nyilvánította az adatszolgál-
tatást. A törvénymódosítás vi-
szont nem ad további kibúvót: a 
BM kiadhatja az autósok adatait. 

Szegeden 1996 óta működik a 
fizető autós várakozóhelyek 
rendszere. A pótdíjfizetési köte-
lezettség öt évig nem évül el, 

Nem dolgoztak hiába a parkolóőrök. Fotó: Miskolczi Róbert 

BLICCELŐK TOPLISTÁJA 
A Szegedi Parkolási Kft.-nek legnagyobb összeggel tartozó autósok 
sorát 1 millió 188 ezer 279 forinttal vezeti egy kocsitulajdonos. A 
második helyezett 599 ezer 786, a harmadik 561 ezer 508 forint 
tartozást halmozott föl. Az összeg a napi büntetőkamattal növek-
szik. 

ezért csak azok érezhetik magu-
kat biztonságban, akiket az első 
két évben kaptak videokame-
ra-végre az ellenőrök. A többiek 
számíthatnak rá, hogy a kama-
tokkal és késedelmi tarifával 
megtoldott pótdíjról szóló értesí-
tést kézbesít nekik a posta. 

Forrai Gábor, a társaság au-
gusztusban kinevezett ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a sza-

bályozás már 2002 végétől lehe-
tővé teszi az adatszolgáltatást, de 
a Szepark és a Belügyminisztéri-
um között a közelmúltban jött 
létre az együttműködésről szóló 
megállapodás. 

A legnagyobb összeggel tartozók, 
valamint a legrégebbi adósok már 
meg is kapták a per előtti figyel-
meztetést, amelyben szeptember 
30-át jelölték meg fizetési határ-

időként. Jó néhányan jelezték, 
hogy szeretnék mielőbb rendezni 
tartozásukat - mások még várnak. 
Az első kétszáz ügy várhatóan ok-
tóber közepén kerül bíróság elé, s 
hasonló ütemezésben legalább egy 
évig tart, amíg a jelenlegi adósság-
listát fölszámolják (közben új ügy-
felek is adódhatnak). 

A bírósági anyagokat nagy kö-
rültekintéssel készítik elő: a 
megalapozottságot jelzi, hogy a 
társaság - ritka kivétellel - meg 
is nyeri ezeket a pereket. - Kint-
lévőségeinket nem csupán a cég 
nehéz anyagi helyzete miatt sze-
retnénk behajtani, hanem azért 
is, mert közpénzekről van szó, 
amelyeknek beszedése kötelessé-
günk - tette hozzá az igazgató. 

NYILAS PÉTER 

A Fidesz már nem csupán családban gondolkodik 

Megalakult a megyei nőtagozat 
Megalakult tegnap a Fidesz Csongrád me-
gyei nőtagozata. Az első ülésen részt vett a 
párt nőtagozatának országos elnöke, Vígh 
Ilona is. 

A Fidesz tagozatépítő politikájának eredmé-
nyeként tegnap Szegeden megalakult a párt 
Csongrád megyei nőtagozata. Vígh Ilona, a 

Fidesz nőtagozatának országos elnöke el-
mondta, bőven van és lesz tennivalójuk. - A 
Fidesz eddig családban gondolkodott, de a ta-
gozat megalakulásával mi, nők, jobban elő-
térbe tudunk kerülni. Hatékony, tudatos nő-
politikát, valódi szakmai munkát szeretnénk 
megjeleníteni a parlamentben - tette hozzá. 

Farkasné Pocsai Blanka szegedi önkor-

mányzati képviselő a megyei viszonyokkal 
kapcsolatban megemlítette, hogy a Csongrád 
megyei tagozat 60 fővel alakult meg. Az elnö-
köt és az ötfős elnökséget lapzártánk után vá-
lasztották meg. A megyei nőtagozat két fővel 
képviselteti majd magát az országos választ-
mányban. 

G. SZ. L. 

Másfél évig tart majd a dóm hatalmas hangszerének felújítása 

Gidabőrrel javítják a légszelepeket 
Már megrendelték az alkatré-
szeket - közte harminc négy-
zetméter gidabőrt - a szegedi 
dóm orgonájának felújításához. 
A kilencezer sípból álló hang-
szer kóruson elhelyezett száz-
két regiszterét másfél év alatt 
korszerűsítik. 

Ha megérkeznek a németországi 
gyártótól a felújításhoz szüksé-
ges anyagok, elkezdődik a dóm 
orgonájának első nagy karban-
tartása. Tavaly a hatalmas ját-
szóasztalt cserélték ki, most a 
kóruson elhelyezett regisztereket 
hozzák rendbe. Hátra van még a 
szentélyben és kupolában meg-
búvó művek nagyjavítása. 

- Egy orgonát tízévenként újra 
kell hangolni - mondta Kondé 
Lajos plébános. - Ez a dómban 
legalább húsz éve nem történt 
meg. De a levegő útját elzáró sze-
lepek, a tasnik is cserére szorul-
nak, a sípokat ki kell tisztítani, 
az elektronikát újjá kell építeni. 
Az érzékeny gyengeáramú beren-
dezést villámvédelemmel is el 
kell látni, hiszen a hirtelen nagy 
feszültségtől „elfüstölne" az 
egész vezérlés - tette hozzá. 

Bár a dóm hatalmas hangszere 
nem épült akkorára, mint terve-
zője szánta - hiányzik az altemp-
lomba tervezett része, a kripta-

A szegedi székesegyház gyönyörű orgonája felújításra szorul. Fotó: Miskolczi Róbert 

ORGONA-
BEMUTATÓ 
A D Ó M B A N 
A dóm búcsújához kapcsolód-
va ma a belvárosi általános is-
kolásoknak mutatják be az 
orgonát, holnap pedig bárki 
megnézheti még a felújítás 
előtt, eredeti állapotában a 
hatalmas hangszert. 

Minden páros órában tart a 
fogadalmi templom orgonis-
tája bemutatót az érdeklődők-
nek szombaton, a páratlan 
órákban pedig Foucault inga-
kísérletének megismétlésével 
bebizonyítják, hogy mozog a 
Föld. 

mű - , kilencezer sípjával mégis 
Európa harmadik orgonája volt 
elkészültekor. A pécsi Angster 
gyár büszkeségén hetven év múl-
tán azonban az elektromos jelfo-
gókat cserélni kell, mivel ma már 
nem is gyártanak hozzá alkatré-
szeket, az egészet meg kell újíta-
ni. A sípokba a levegőt beengedő 
tasnikat újra kell borozni. Ezzel a 
legnagyobb tapasztalattal rendel-
kező hazai orgonafelújító mes-

tert, Iván Józsefet bízták meg. 
Ehhez összesen hetven négyzet-
méter különlegesen finom állat-
bőrt, közte harminc négyzetmé-
ter gidabőrt rendeltek a konti-
nens legnagyobb orgonaalkat-
rész-gyárából, Németországból. 
Ebből a 4 ezer 674 darab tasnit, 
azaz légszelepet bőrözik újra. 

- A felújítás során csak azt cse-
rélik ki, ami feltétlenül szüksé-
ges - hangsúlyozta a plébános - , 

nem átépítésről van tehát szó, 
hanem karbantartásról, az orgo-
na megőrzi eredeti jellegét. 

- A teljes felújítás huszonhat-
milló forintba kerülne, most a 
kóruson található regiszterek 
korszerűsítését tizenötmillió fo-
rintért vállalta a mester. Ezt az 
önkormányzat által felajánlott 
pénzből fedezik, de saját alapít-
ványuk is gyűjti az adományokat 
a munka folytatására, és pályáz-

tak is a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumához - tá-
jékoztatott Kondé Lajos. 

A munkákat úgy végzik, hogy 
mindig csak egy-egy része esik ki 
a hangszernek, így a hívek nem 
maradnak muzsika nélkül. Kon-
certeket viszont csak ennek fi-
gyelembevételével tudnak ren-
dezni. A munkák várhatóan 
másfél évig tartanak. 

M. B. I. 

HÍREK 
ELETMODISCHIRILLAVAL 
ATÉVÉBEN 
A Magyar Televízíó Szegedi 
Stúdiójának magazinműsorából, 
az MTV 1 -en ma 14 órától 
látható Élet-módiból kiderül, 
hogy mire képes az egészséges 
szervezet ifj. Schirilla György 
szerint. Hogyan mérhető 
korszerű módszerekkel a test 
zsírtartalma. A témával 
kapcsolatban a 62/480-544-es 
telefonon hívható az adás ideje 
alatt dr. Weisz Veronika 
belgyógyász kardiológus. 
További témák: Mikor 
költözhetnek az első lakók a 
szegedi idősotthonba? Vajon 
mi minflen látható a 
mórahalmi Aranyszöm 
rendezvényházban? 

RENDÓRKAPITÁNYI 
FOGADÓÓRA 
Lakossági fogadóórát tart Kovács 
Mihály rendőr alezredes, a Sze-
gedi Rendőrkapitányság vezetője 
október 6-án, hétfőn 13 és 15 óra 
között a kapitányság Párizsi kör-
út 16-22. alatti épületében. 

TÉTLENSÉG 
Tegnapi lapszámunkban 
megkettőztük a t betűket a 
Mahart új szegedi hajójának 
nevében. A felújított Mathias 
Rex azonban egyelőre nem 
mozdulhat a ponton mellől, 
mert műszaki vizsgára vár 
t-tlenül. 


