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Durván bántalmaztak 
egy parkolóőrt 
Folytatás az 1. oldalról 

A parkolóőr azóta felmondott a 
Szegedi Parkolási Kft.-nél. La-
punknak elmondta: nem akar 
feljelentést tenni, mert fél. Kö-
zölte: ha utána mentek a kórház-
ba, nyilván máshol is megtalál-
nák, ó viszont nem akar további 
bonyodalmakat. Ezért nem já-
rult hozzá nevének közléséhez 
sem. Hangsúlyozta, a történtek-
ről egyébként sem tudna sokat 
mondani, mert a kamera képét 
figyelte, így nem látta, pontosan 
mi és hogyan történt. 

Forrai Gábor, a Szepark Kft. 
ügyvezető igazgatója megdöb-
bent a történteken. Mint 
mondta, soha nem fordult még 
elő, hogy tettlegesen bántal-
mazzák a parkolási társaság al-
kalmazottait. Rongálás miatt 
megteszik a feljelentést a rend-
őrségen, és ha van rá jogi lehe-
tőség, volt alkalmazottuk nevé-
ben is eljárnak. Nagyon sajnál-
ja, hogy munkatársa - akit 
egyébként szerény és csendes 
embernek ismert és a munkájá-
val is elégedett volt - a történ-
tek után felmondott. 

Stabilizálódott a szatymazi férfi állapota 

Szíven szúrta komáját 
a kocsma előtt 
Szóváltás után szívtájékon 
szúrta ismerősét egy sándorfalvi 
férfi az egyik szatymazi kocsma 
előtt. Az életveszélyes sérülést 
szenvedett férfi állapota stabi-
lizálódott. A késelőt őrizetbe 
vették. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két férfi szóváltásba keveredett 
Szatymazon a Hunyadi utcai 
kocsmában péntek késő éjsza-
ka. A szatymazi és sándorfalvi 
férfi az ivó előtt akarta tisztáz-
ni a nézeteltérést. Ez azonban 

nem sikerült nekik. A sándor-
falvi férfi a vita hevében egy 
késsel kétszer egymás után 
szívtájékon szúrta a 35 éves he-
lyi férfit. 

A sérültet súlyos, életveszélyes 
sérülésekkel szállították kórház-
ba, ahol azonnal megoperálták. 
Az áldozat állapota stabilizáló-
dott. - A támadót őrizetbe vet-
ték, ellene emberölési kísérlet 
miatt indult eljárás - tájékoztat-
ta lapunkat M. Toronykőy Márta 
rendőr hadnagy, a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
referense. 

Testvérfalu lett Tápé és a vajdasági Telecska 

Eső áztatta búcsú 

Túzrevalót gyűjt a nyugdíjas az utcára tett kacatokból 

Guberálók hajnali őrjárata 

Uj művese-
centrum 
születik 
A Szegedi Tudo mán vegye t c m 
orvoskari centruma új műve-
seközpont létesítését tervezi. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden három különböző he-
lyen kezelik a dialízisre szoruló 
felnőtt betegeket. A szegedi kór-
ház fertőző osztályán az e célra 
elkülönített részlegen négy ágy 
áll rendelkezésre. Menyhárt Eva 
osztályvezető főorvos lapunknak 
elmondta: hozzájuk azok a vese 
elégtelenségben szenvedők ke-
rülnek, akik fertőző betegségben 
is szenvednek, s emiatt szüksé-
ges elkülöníteni őket. 

A művesekezelés másik két ál-
lomása az új klinikán működik: 
a Gambro cég 16 ágyas dialízisál-
lomása, a harmadik szinten pe-
dig az egyetem nefrológiai osztá-
lya, ahol a mérgezést szenvedet-
teket kezelik, illetve azokat, 
akiknél műtét után veseelégte-
lenség alakul ki. 

Mivel a városi kórház művese-
állomásának működtetése évek 
óta ráfizetéses, ezért a legutóbbi 
közgyűlésen az a döntés szüle-
tett, hogy a dializálást átadják az 
egyetemen létesítendő művese-
centrumnak, mint ahogyan a 
másik két dialízisállomás is az új 
központba kerül. 

A szegedi orvoskaron ugyanis 
már dolgoznak egy új művese-
központ létesítésének tervén. Az 
orvoskari centrum elnöke, Lono-
vics János professzor elmondta, 
hogy a dialíziscentrumot a sebé-
szeti és belgyógyászati klinika 
közötti területen szeretnék fel-
építeni, s 26 ágyasra tervezik. Az 
egyetem tervei szerint egy éven 
belül felépül az új létesítmény. 

Információink szerint ha-
zánkban három magáncég fog-
lalkozik műveseállomások mű-
ködtetésével, vélhetően ezek 
pályáznak majd a szegedi dialí-
ziscentrumra. 

Testvér-települési megállapo-
dást is aláírtak a hétvégi tápéi 
búcsúban. Emellett számos 
együttes szórakoztatta a ven-
dégeket, a Rév utcában pedig 
kézművesek kínálták portéká-
ikat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kétnapos eső egy kicsit kedvét 
szegte a tápé Laknak, így a korábbi 
évek forgatagához képest most a 
hét végén jóval kevesebben láto-
gattak ki a búcsúba. Vasárnap, 
amint kisütött a nap, a Rév utcá-
ban felállított sátrak között már 
egyre többen sétáltak. A kézmű-
veseknek azért igen sok portéká-
juk megmaradt. 

A Heller Ödön Művelődési 

Ház új színpadát néptáncosok 
avatták fel. A helyieken kívül 
Szegedről, Kalocsáról, Kartaliól, 
Szentmihályről, Üllésről és 
RöszkéióI is érkeztek együttesek. 

Nincsen búcsú szentmise és 
körmenet nélkül. Tegnap dél-
előtt a hívek megtöltötték a kato-
likus templomot. Érdekesség, 
hogy a mise után a meghívott 
együttesek egyházi és népi dalo-
kat énekeltek oigonakísérettel. 

A tápéi részönkormányzat ve-
zetői a búcsú napján testvér-tele-
pülési megállapodást írtak alá a 
telccskai küldöttséggel. A vajda-
sági községből nemcsak a polgár-
mester jött el, hanem néptánco-
sok is. A vendéglátóikkal együtt 
ők is több alkalommal léptek fel 
a két nap alatt. 

Vendégre várva. A rossz idő miatt csak a vurstlisok üldögéltek a 
k ö r h i n t á n á l . Fotó: Schmidt Andrea 

A móravárosi lomtalanításon 
éjszaka a színesfémeket kivá-
logató guberálók, nappal a há-
zak elé készített kupacokat be-
gyűjtő szemétszállítók dolgoz-
tak. 

Bár csak utcai plakátokon és szó-
rólapokon hirdették meg a szom-
bati móravárosi lomtalanítást, 
előző éjszaka szokás szerint 
megjelentek az utcákon a furgo-
nok, kisteherautók és utánfutós 
kocsik, hogy összeszedjék mind-
azt, ami értékes: színesfémet, 
jobb ruhákat, használható bú-
tort. A környéken lakók szerint 
zseblámpák víllództak a sötét-
ben, s kupacok körül süigplődők 
gyakorlottan emelték ki a pénzzé 
tehető darabokat. 

Még hajnalban is érkeztek pro-
fi guberálók, és a minőségi szállí-
tóeszközök jelezték, milyen jól 
meg lehet élni ebből az üzletág-
ból: egyikük éppen egy Mercedes 
furgonba gyűjtötte, amit a többi-
ek meghagytak. 

Szabó Ferenc, a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. igazga-
tója elmondta, hogy korábban 
sok gondot okoztak az „előválo-
gatok", akik szétszórták az ut-
cán az előző nap összekészített 
lomhalmazokat, így aztán napo-
kig takarítottak utánuk, ami 
nem kevés pluszköltséget jelen-
tett. A kht. munkatársainak je-
lenléte és a gyűjtés szervezett 
irányítása eredményesnek bizo-
nyult, s ha mégis elmérgesedik a 
helyzet valahol, biztonsági őr 
tesz rendet. 

A munkagépek reggel hétkor 
szállták meg Móravárost, s 
módszeresen végigjárták az ut-

A markológépnek már csak értéktelen lomok maradtak Móravároson. 

cákat. A kapuk előtt roskatag és 
rozsdás hűtőszekrények, festé-
kesvödrök, vegyszeres palackok 
hevertek, de akadt rózsaszínű, 
repedt műanyag lavór, kiszolgált 
éjjeliedény is. A Remény utcá-
ban még néhány vedlett birkair-
ha szőnyeget, meg valamely ne-
hezen azonosítható állat szőré-
ből készített faldíszt is az utcára 
dobtak, mellettük kitaposott, 
fekete félcipó várta sorsa bctel-
jesedését. 

A védőkesztyűs rakodók a sze-
metet tömörítő kukaautókba do-

bálták a holmikat, a Kolozsvári 
tér sarkán pedig markológép 
emelte teherautóba a lomot: egy 
ágybetétből hosszan kilógva len-
gedezett a kárpitot kitöltő afrik. 

A dróthálóval elkerített játszó-
tér sarkánál ősz hajú, szemüve-
ges néni válogatott egy kisebb 
szemétkupacban. Kerékpárját, 
amelynek kormányán négy-öt 
nagyméretű, erős műanyag táska 
lógott, egy villanyoszlopnak tá-
masztotta. A nyugdíjas asszony 
csöndesen, hangjában sok kese-
rűséggel mondta el, hogy tűzre-

Fotó: Schmidt Andrea 

valót gyűjt: léceket, széttört bú-
torok kisebb darabjait, rongyot. 
A néni egyedül él, amióta fia né-
hány éve meghalt. A nyugdíj a 
rezsire, meg ennivalóra, gyógy-
szerre megy el, fára-szénre nem 
futja. 

- így nem fagy meg a lavórban 
a víz - tette hozzá búcsúzóul, 
majd, miután a bicikli egyik ol-
dalára nagy nehezen fölkötött 
egy jókora pozdorjalapot, a föl-
ajánlott segítséget elhárítva, el-
indult hazafelé. 

NYILAS P É T E R 

Örökségvédelmi díjat 
nyerhet a szegedi Belváros 
Az Európai Unió kulturális 
örökség díjára pályázik Szeged 
fölújított Belvárosa. A jelent-
kezést az Európa Nostra Tanács 
magyar tagja és műemlékvédő 
szakemberek javasolták. 

Városépítészeti együttes Ma-
gyarországon még sohasem kap-
ta meg az Európai Unió kulturá-
lis örökségvédelmi díját: Szeged 
most erre a kitüntetésre pályá-
zik. Az Európa Nostra (a latin ki-
fejezés jelentése: a mi Európánk) 
elismerést az épített és természe-
ti értékek kiemelkedő felújításá-
ért ítélik oda minden évben. 

- Már a két éve Szegeden ren-
dezett műemlékvédelmi konfe-
rencia résztvevői is elismeréssel 
szóltak a Kárász utca és Klauzál 
tér akkor még be sem fejezett re-

konstrukciójáról, idén nyáron 
pedig Winkler Gábor győri épí-
tész, az Európa Nostra Tanács 
választott tagja, valamint az 
ICOMOS, az örökségvédelcm 
nemzetközi szervezete magyar-
országi vezetői biztatására készí-
tettük el a felújítás előtti és utáni 
állapotot bemutató, fotókkal 
gazdagon illusztrált pályázati 
anyagot - tájékoztatta lapunkat 
Nóvák István városi főépítész. 

Mint mondta, Szeged „jó pilla-
natban" jelentkezett, mert a Bel-
v á r o s é p í t é s z e t i s t í l u s á t j e l l e m z ő 
historizmus értékeit mindin-
kább elismerik szerte Európá-
ban. Márpedig a Kárász utca és 
Klauzál tér épületegyütteséhez 
foghatót alig találunk Magyaror-
szágon. A szerénytelennek ható 
kijelentés nem szegedi, hanem 

idelátogató hazai és külföldi mű-
emlékvédőktől és építészektói 
származik. 

Alig egy hónap alatt készült el 
a pályázati anyag, amelyet jövő-
re, Hágában bírálnak el. A dön-
téshozók nem csupán a bekül-
dött szöveg és képek alapján ítél-
keznek: helyszíni „riport" készí-
tése során bizonyosodnak meg a 
leírtak valóságosságáról. 

Szeged jó eséllyel indul, de évről 
évre nagyon sok a jelentkező. Ha 
az idei versenyen mégsem nyer a 
megyeszékhely, akkor sincs ok a 
kesergésre - mondják a szakembe-
rek— , hiszen önmagában már az 
is sikernek számít, hogy a felújí-
tott Belvárosra fölfigyelt az érték-
megőrzést elismerő, rangos, nem-
zetközi szervezet. 

NY. P. 

A felújított Klauzál téren a szegediek és a városba látogatók is szívesen sétálnak. Fotó Schmidt Andrea 


