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Sínlyuk 
Sínlyuk, úgy bizony. Ezt a fogalmat is érdemes megtanulniuk azok-
nak, akik Szeged útjain vágtatnak autóikkal. Attól persze nem kell 
tartaniuk, hogy magán a sínen, úgy is, mint a villtmyűzemú tömeg-
közlekedés jármű kötött pályáján rejtezne a kocsik beszippantására 
alkalmas fekete lyuk. Azt viszont jó lesz megtanulniuk, hogy a vil-
lamossínek mellett hol is állít alattomos csapdát az aszfalt hiánya, 
immár hónapok óta. 

A József Attila sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében futó 
sínpályán ugyan még az autó tengelytörése nélkül át lehet döccen-
ni. De ha valaki a József Attila sugárútról Makkosház felé kanyaro-
dik, jobb, ha kétszer is elmormol egy hosszabb imát, mielőtt a sí-
nekhez ér. A mérsékeltebbek véleménye szerint kátyúk, a dühöseb-
bek azt álUtják, dagadt elefántok befogására is alkalmas csapdák 
várják a gyanútlan autósokat. 

A dolgok jelen állása szerint a lyukak mélyén még nem találtak 
eltévedt kóbor kamionokat, de ahogy mélyülnek eme likak, bar-
langászok hamarosan tervezhetnek ide túlélő túrákat középhala-
dóknak. Addig pedig reménykedjünk, hogy ezen az akadálypályán 
mindenki baleset nélkül átevickél. S még véletlenül sem robog arra 
felé egy kismotoros, aki lyukra futva, esés közben már csak abban 
bizhat, neki van legnagyobb szerencséje kerek e sínlyukas világon. 

B . Z . 

Emléktábla a karnagynak 
A szegedi önkormányzat, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművé-
szeti Főiskolai Kara cs a Vántus István Társaság kezdeményezésére 
ma 15 órakor avatják fel Szatmári Géza zeneszerző és karnagy emlék-
tábláját a Stefánia 3. számú ház falán. Köszöntőt mond l'ászti Ágnes 
tanácsnok, az emléktáblát Kerek Ferenc kari főigazgató avatja fel. 

Októberben kezdődik a csatornázás 

Három év, 10 milliárd 
Folytatás az 1. oldalról 

Minthogy leghamarabb október 
második felében kezdődhet a 
munka, s nem tudni előre, az 
időjárás meddig kedvez az épí-
tőknek, idén várhatóan csak ki-
sebb szakaszhosszabbításokat 
végezhetnek. Pontos menetrend 
még nincs, de annyi biztosnak 
látszik, hogy Petőfi- és Béketele-
pen, Újszeged-Marostón, vala-
mint Alsóvároson dolgoznak 
majd a csatornaépítők. A szegedi 
beruházás befejezésének határ-
ideje: 2006. szeptember 19. 

A programban résztvevő falvak 
csatornahálózatának lefektetésé-
re kiírt pályázat októberben jele-
nik meg. A kilencvennapos je-
lentkezési határidő, valamint az 
ajánlatok elbírálása után, várha-
tóan 2004 tavaszának végén kez-
dődhet a négy községben a beru-
házás. 

Nóvák Gyula kérdésünkre ki-
fejtette: a felvak csatornázására a 
költségek elkülönítése és a finan-
szírozás különválasztása miatt 
nem írhattak ki Szegeddel egy 
időben pályázatot - ez a feléves 
időkülönbség oka. 

Egyedülállóvá teszi az IS-
PA-csatornaprogramot az is, 
hogy - az uniós normáknak meg-
felelően - a munkát a Tanácsadó 
Mérnökök Nemzetközi Szövet-
sége (FIDIC) iránymutatásai és 
elvei alapján kell végezni. A ma-
gas szakmai követelmények mel-
lett ez azt jelenti, hogy a kivitele-
zést a hazai gyakorlatnál több-
ször ellenőrzik, így az is egyértel-
művé válik, ki a felelős az egyes 
munkák elvégzéséért. 

Az ellenőrzést a nemzetközi 
szervezet által kijelölt felelős 
mérnök végzi. A regionális csa-
tornaprogram felelős mérnöke 
Nóvák Gyula. 

Az igazgató kiegészítésül el-
mondta még, hogy a több részre 
osztott programba a települések 
teljes csatornázásán kívül az új-
szegedi főgyűjtő, a déli átemelő, 
a Tisza alatti vezeték, valamint a 
szennyvíztisztító biológiai tisztí-
tást és iszapkezelést végző üzem-
részének megépítése is beletarto-
zik. A beruházás elkülönített 
szakaszainak megvalósítására 
ugyancsak pályázaton keresik 
meg a legmegfelelőbb kivitelezőt. 

N Y . P. 

Szemközt Újhelyi Istvánnal 
A VTV és a Délmagyarország közös műsorának, a Szemköztnek ma 
este negyed 8-tól Újhelyi István országgyűlési képviselő (MSZP) lesz 
a vendége, akit beszélgető partnerei képviselői munkáján túl média-
ügyekről is faggatnak majd. A beszélgetés szerkesztett változatát 
szombati Szieszta mellékletünkben olvashatják. 

A szükséges pénz tizedét költötték a város útjaira 

Életveszélyes szegedi kátyúk 
Folytatás az 1. oldalról 

A leginkább elhasználódott sza-
kaszokon lassabban kell haladni-
uk a villamosoknak, így például 
sebességkorlátozás érvényes a 
Tisza Lajos körúton. Az önkor-
mányzat pályázati pénz fölhasz-
nálásával építené újjá a pályát 
ezen a szakaszon. 

A város a pályázaton elnyer-
hető összegeken felül körülbelül 
százmillió forintot tud a villa-
mosok és trolik felső vezetékei-
nek illetve sínjeinek fejlesztésé-
re, karbantartására költeni. Eh-
hez képest tízmilliós nagyság-
rendű kiadást jelentene az, ha 
egyetlen kereszteződésben a vil-
lamossínek között megújítanák 
az útburkolatot. 

Az elmúlt, fagyos tél után ké-
szült javítási jegyzek százötven 
oldalt tett ki. Molnár László a 
polgármesteri hivatal városüze-
meltetési irodájának vezetője a 
télen keletkezett károk felméré-
sekor azt mondta, a rendelkezés-
re álló 140 millió forint tízszere-
sét is el tudná költeni a város út-
jainak rendbehozatalára. 

A kátyúzás és a felújítások 
csak a nyár közepén kezdődtek 
el, mert a város új szerződést kö-
tött a kivitelezővel, amely így vé-
gül elönyösebb feltételekkel vál-
lalta a munkát, mint korábban. 
Nagy Sándor, a munkákkal meg-
bízott Szegedi Mély- és Magas-
építő Rt. vezérigazgatója el-
mondta: negyvenezer négyzet-

A villamossínek környéke a legtöbb kereszteződésben veszélyes a forgalomra. Fotó. Miskakzi Róbert 

méternyi aszfaltszőnyeget terí-
tettek le a város utcáin, tizenhá-
rom buszmegállót pedig beton 
térkővel burkoltak. A cég néhány 
helyen előbb a közművezetéke-
ket cseréli ki, ezért ott még nem 
fejezték be a munkát. 

Serege /ános, a városi utak ke-
zelésével megbízott Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. munka-
társa kiemelte: a 140 millióból 
sikerült például új aszfaltréteggel 
borítani a Vásárhelyi Pál utca 
legrosszabb állapotú szakaszait. 

és rendbe hozták az Indóház té-
ren is a burkolatot. Kátyúztak, 
utat javítottak például Alsóvá-
roson a Szent Ferenc utcában, a 
Bakay Nándor utcai körforga-
lomnál, és a tápai Rév utcában 
is. 

Az említett 140 milliós keret 
mellett útkezelői feladatokra 
évente biztosított közel 110 mil-
lió forintból a jelzőlámpák kar-
bantartására, a burkolati jelek 
festésére, közüti jelzések elhelye-
zésére is fordítanak pénzt. Ebből 

a 110 millióból végül 30 millió 
forint marad útjavításra, de en-
nek akár öt-tízszeresét is el tud-
nák költeni. Serege János emlé-
keztetett arra, hogy ahol csator-
nát építenek, ott a munkák befe-
jezéseként a burkolatot is kijavít-
ják, így a város jelentős részén, 
több száz utcában új utat építe-
nek hamarosan. 

Az eddig be nem tömött kátyú-
kat viszont csak jövőre javítják 
ki. 

M. B. I. 

Jogos lenne a kártérítési igény 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elsődleges vélemények szerint úthiba 
okozott halálos balesetet a közelmúltban 
Szegeden a Kálvária sugárút és a nagykörút 
kereszteződésében, amikor egy 52 eszten-
dős horggsi férfi megbillent motorkerékpár-
jával, elesett és a helyszínen belehalt sérülé-
seibe. A tragédia pontos okát szakértők be-
vonásával még most is vizsgálja a rendőr-

ség. M. Toronykőy Márta rendőr hadnagy, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság saj-
tóreferense elmondta: az orvosi szakvéle-
mény alapján annyi állítható bizonyosan, 
hogy a motoros nem rosszullét miatt esett 
el. A balesettel kapcsolatosan Ábrahám 
László ügyvéd lapunknak elmondta, ameny-
nyiben az áldozat hozzátartozói kártérítési 
pert indítanának az adott útszakasz fenn-
tartója ellen, minden kétséget kizáróan 

nyernének. A motorkerékpáros férfi egyéb-
ként a sebességhatárokat is betartotta, hi-
szen a rendőrségi sajtóközleményből kide-
rült: a baleset akkor történt, amikor a jár-
művek a lámpa zöld jelzésére elindultak. 
Ábrahám László elmondta, hogy néhány év-
vel ezelőtt hasonló ügyben a Bajai Állami 
Gazdaság ellen nyert kártérítési pert. Akkor 
úthiba miatt borult árokba egy kocsi, mely-
nek vezetője életét vesztette. 

A Szegedi ítélőtábla enyhítette B. István büntetésének időtartamát 

Emberölési kísérlet volt a vád 
A Szegedi ítélőtábla hét évre enyhítette B. István 
börtönbüntetését. Emberölés kísérletééit a férfit 
tíz év börtönre ítélte korábban a megyei bíróság. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

B. István élettársi kapcsolatban clt albérletben Szö-
rcgen A.-né L. Évával. Viszonyuk a gyakori veszeke-
dések miatt többször is megszakadt. B. azzal is meg-
gyanúsította élettársát, hogy főbérlőjükkel, K. Fe-
renccel, az ügy másik sértettjével megcsalja. 2001. 
szeptember 22-én a vádlott este 9 órakor erősen it-
tas állapotban tért haza. Otthon is ivott a sértettek-
kel. Mivel lefekvés A.-né elhárította a közeledését, a 

vádlott nyakánál fogva odaszorította az ágyhoz. Ezt 
követően a sértett kiment a szobából, a főbérlóvel 
együtt tévét nézett, s közölte a vádlottal, hogy befe-
jezte kapcsolatukat. B. ekkor kést hozott magával és 
át akarta metszeni az asszony nyakát. Két helyen is 
megsebesítette a nőt. A dulakodó férfiak elestek, s a 
vádlott kése ekkor sértette m e g K Ferencet. 

A Csongrád Megyei Bíróság tavaly májusban B. 
Istvánt emberölés kísérletében és életveszélyt oko-
zó testi sértés kísérletében találta bűnösnek, s ezért 
10 év börtönre ítélte és 10 évre eltiltotta a köz-
ügyektől. A Szegedi ítélőtábla B. István ügyében 7 
évre enyhítette mind a börtönbüntetés, mind pedig 
a közügyektől eltiltás időtartamát. 

A megvadult ebet a gazda kilencéves kisfia csalta be a házba 

Harci kutya támadt két emberre Algyőn 
Folytatás az 1. oldalról 

A néhány házzal anébb lakó 
szomszéd Staffordshire terrierje 
azonban kitartó volt: a lány hiába 
próbálta fojtani vagy ütni, tovább 
harapta kedvencét. Időközben 
megérkezett Beáta édesapja is, aki 
szintén megpróbálta szétválasz-
tani a kutyákat. A megvadult eb 
olyan lendülettel lökte fel az apát, 
hogy bordatörést szenvedett. 

Hosszas küzdelem után végül 
sikerült elkapni a kutya nyakör-
vét, de a házba sehogyan sem 
tudták visszavinni, ezért kihívták 
a rendőröket. Mire azonban a jár-
őrök kiértek, a harci eb gazdájá-
nak 9 éves kisfia, aki egyedül volt 
otthon az állattal, negyedórányi 
próbálkozás után egy kevés étellel 
be tudta csalogatni a kerítésen 
belülre a megvadult ebet. 

Beáta kutyája több helyen is 
megsérült. A sebeket az állatorvos 
ellátta. A dulakodás során vala-
melyik kutya Beátát is megharap-
ta, karját lila foltok borítják. Édes-
apja azóta gyógyszereken él, hogy 
elviselje fájdalmait. Elmondták, 
mindenképpen szeretnék elemi, 
hogy a harci eb elkerüljön a kör-
nyékükről. 

A Staffordshire terrier gazdája, 
Táborosi Zoltán lapunknak kije-
lentette: kutyája nem agresszív 
és még sohasem támadt ember-
re. Azt viszont elismerte, véré-
ben van, hogy rátámadjon más 
kutyákra. Véleménye szerint 
Gulyásékat is azért bántotta, 
mert beleavatkoztak a két állat 
vitájába. — Minek kellett magá-
nak a két kutya közé ugrani? -
kérdezte a férfi Beátát, amikor a 
fiatal nő megmutatta, milyen sé-

Gulyás Beáta, édesapja és Major József állatorvos együtt beszélték 
meg a történteket. Fotó: Schmidt Andrea 

rüléseket okozott neki a harci 
kutya. Táborosi mindezek után 
még hozzátette: ha az állat való-
ban hajlamos lenne arra, hogy 

embereket bántson, „szétszedte 
volna őket, amikor rugdosni 
kezdték". 

A szomszédok egyébként ott-

jártunkkor beszéltek először egy-
mással az eset óta, és rövid időn 
belül heves szóváltást alakult ki. 
Beáta sérelmezte, hogy a történ-
tek után még csak elnézést sem 
kértek tőlük, Táborosiék viszont 
azzal vagdalkoztak, hogy aki „ki-
hívja rájuk a rendőrséget", azzal 
nekik nincs miről beszélniük. 

Major fózsef, Algyő körzeti ál-
latorvosa elmondta, hogy a ku-
tya, amely megtámadta Gulyásé-
kat, nem volt beoltva veszettség 
ellen. Ezért kéthetes megfigyelés 
alatt kell tartani, hogy kiderül-
jön, Beátának be kell-e adni a vé-
dőoltásokat. A kötelező injekció 
elmaradásáért az állatorvos felje-
lentette Táborosiékat, akik 
egyébként azzal magyarázzák 
mulasztásukat, hogy a soroltás 
idején ők éppen dolgoztak. 

TÍMÁR KRISZTA 

HÍREK 
TURISZTIKAI TERV VITAJA 
Vitafórumon tárgyalják a helyi 
turisztikai szakemberek és a civil 
szervezetek képviselői csütörtö-
kön a városházán Szeged idegen-
forgalmi SWOT-analízisénck 
munkaanyagát. Az elemzés a he-
lyi turizmus erős és gyenge pont-
jait tárja föl, bemutatja a fejlődés 
esélyeit, é s a lehetőleg elkerülen-
dő veszélyeket. A turisztikai 
szakemberek délután 2, a civil 
szervezetek képviselői pedig 4 
órától ismerhetik meg a város 
idegenforgalmi koncepciójának 
részét képező elemzést. 

VAGABOND-DÍSZBEMUTATÓ 
A Szegedi Mozgókép Kft. rende-
zésében ma este 7 órától a Belvá-
rosi moziban tartják Szomjas 
György Vagaborid címú új filmjé-
nek díszbemutatóját. A Kopasz-
kutya, a Falfúró és Roncsfilm al-
kotója ezúttal a Budapesten mű-
ködő táncházakba kalauzolja a 
közönséget, a bűnügyi és szar-
kasztikus elemekkel átszőtt Va-
gabond a periférián vagy az új-
gazdag miliőben élő fiatalokról 
szól. A film operatőre Grun-
walsky Ferenc. A díszbemutatón 
a rendező mellett részt vesz Ros-
ta Katalin producer is. 

AZ INFORMATIKÁRÓL 
Szegeden tegnap kezdődött a X. 
jubileumi vállalati informatika 
konferencia és szakkiállítás a 
Hotel Novotelben. A kétnapos 
szakmai találkozó során har-
minckét előadást hallhattak a 
résztvevők egyebek mellett a vál-
lalatirányítás informatikai hátte-
réről, az információvédelem ak-
tuális kérdéseiről, valamint az 
intranet/internet web szerverek 
biztonságos eléréséről. 


