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A Gyevi temetőről 
az egyház dönthet 

Biztonságosabb lesz a Szatymazi és Kisteleki utcai kereszteződés 

Lámpák a Rókusi körútra 
Folytatás az 1. oldalról 

Mózes Ervin jegyző arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy az önkor-
mányzat vállalná a Gyevi temető 
helyén kialakított kegyeleti park 
fenntartását. A jegyző elmondta: 
a területet birtokló egyház azzal 
a feltétellel adná el a területet, ha 
a vevő kialakítja a volt sírkertre 
érvényes rendezési tervben jel-
zett parkot. Ezt Tóth Alajos felső-
városi plébános kérte a polgár-
mestertől. 

A jegyző hozzátette: a város 
vezetését is aggasztja a terület 
állapota, de mivel egyházi tulaj-
donról van szó, nem tehetnek 
semmit. Az eladás megoldást 
hozhat, hiszen ha építkezés kez-
dődik a területen, azt valószínű-
leg kitisztítják, a város pedig a 

temető területén létrehozandó 
háromezer négyzetméteres ke-
gyeleti park gondozására tett 
ígéretet. Botka László polgár-
mester válaszában jelezte Tóth 
Alajosnak, hogy megvizsgálták, 
mennyibe kerülne a park fenn-
tartása és örömmel vállalják, 
hogy gondoznak egy új közterü-
letet, hiszen a város is gazdago-
dik ezzel. 

Ha sor kerül a terület eladására 
és ismert a vevő személye, aki 
vállalja, hogy kialakítja a kegye-
leti parkot, akkor a közgyűlés 
dönt véglegesen arról, gyarap-
szik-e a város újabb zöldterület-
tel. 

Vasárnap egyébként temetőta-
karításra várják mindazokat, 
akiket zavar a sírkert állapota. 

M. B. I. 

Kegyeletdeficit 
Egy temetőt már eltemettünk. A rókusi sírkert helyén lakópark 
házai emelkednek immár. Hamarosan pedig a Gyevi temetőt is 
dobra verik. Mit mondjak 1 Szomorú vagyok. 

Egy dokumentumfilm jut az eszembe. Nemrég láttam a kevés 
nézhető tévécsatornák egyikén. Tán a National Geographic mű-
során. Hawaiiról szólt, egy tengerparti mezőt mutattak, arrébb, a 
háttérben egy luxushotellel. A történet: egy szállodalánc nézte ki 
magának a helyet, amit meg is vásárolt annak rendje és módja 
szerint, hogy oda építsen. De közbeszóltak az őslakók, miszerint 
azon a helyen valaha temető volt. Ott nyugszanak őseik, és tilta-
koznak az építkezés ellen. A szállodalánc végül visszalépett, ki-
csivel arrébb új telket vásárolt, a temető helyét pedig meghagyták 
parknak. És a kegyeletnek. 

Ez is egy megoldás. Vagy talán a megoldás. Hisz' amikor lakóhá-
zakat emelünk a felszámolt temetők helyén, amikor egy kupacba 
földeljük eleink porló csontjait, önmagunkon szegényítünk. Saját 
múltunkon lépünk át. És szemünk se rebben attól, ami velünk és 
általunk történik. Vajon mit szólnánk, ha Funar lakóparknak ad-
ná el a Házsongárdi temetőt f 

Való igaz, lehetetlen állapotok vannak a Gyevi temetőben. De 
mi lenne, ha egyszerűen park épülne a helyén, zöldterületekben 
amúgy is szűkölködő városunkban ? Ha bolygatatlanul maradná-
nak halottaink, csak a síremlékeket bontanánk el, és egy emlék-
falra fölvésnénk azok nevét, akik itt alusszák örök álmukat. 

Hogy tiszta szívvel mondhassuk: béke poraikra. 
SZÁVAY ISTVÁN 

A kereszteződésekben több gyalogost elütöttek már. Fotó: Miskolczi Róbert 

Szegeden a Rókusi körút Szaty-
mazi és Kisteleki utcai csomó-
pontjait lámpákkal és buszöb-
lökkel teszik biztonságosabbá. 
A hatvanmillió forintos beru-
házást tavasszal kezdik el. 

Több súlyos baleset is történt 
már a szegedi Szatymazi utca és 
a Rókusi körút kereszteződésé-
ben. A bajt legtöbbször a türel-
metlen autósok okozták, akik 
nem győzték lövárni a körútról 
balra tartó járművek lekanyaro-
dását, és a kanyarodásra váró ko-
csik mögül kiugorva, szabályta-

lan előzgetésekbe kezdtek. 
Ugyanitt - valamint a szomszé-
dos Kisteleki utcánál - több gya-
logost is elütöttek már. 

Mindezt Lantos Péter, a szege-
di polgármesteri hivatal közleke-
dési referense mondta el annak 
kapcsán, hogy a közgyűlés elfo-
gadta a két csomópont átépítésé-
nek tervét. Nagy Sándor városfej-
lesztési polgármester előterjesz-
téséből kiderül, hogy a Rókusi 
körút 2000-ben megkezdett re-
konstrukciója során a Rókusi 
körúton eddig átalakították a 
Körtöltés utca és Csongrádi su-

gárút közötti kereszteződéseket, 
valamint a Makkosházi körút 
csomópontjait. 

A döntés szerint a közeljövő-
ben sort kerítenek az átépítések 
sorából még hiányzó Szatymazi 
utcai és Kisteleki utcai kereszte-
ződések rekonstrukciójára is. 
Lantos Péter tájékoztatása sze-
rint a Szatymazi utcánál közle-
kedési lámpák szabályozzák 
majd az áthaladás rendjét, ezen-
felül különálló, balra kanyarodó 
sávot festenek föl a körútról nagy 
ívben letérni szándékozók szá-
mára. 

A Kisteleki utcánál nyomó-
gombos jelzőlámpát szerelnek 
föl a gyalogosoknak, akik így ép-
ségben kelhetnek át a zebrán. A 
buszmegállókat öblökbe süly-
lyesztik, ezzel is folyamatosabbá 
és biztonságosabbá téve a forgal-
mat. > 

A két csomópont átalakítása 
összesen 60 millió forintba ke-
rül. Az építést a közlekedők le-
hető legkisebb zavarásával, sá-
vos útlezárással végzik majd, a 
munka várhatóan tavasszal kez-
dődik. 

NY. P. 

A klub üzletvezetője megnyugtatta a lakókat 

Füldugóval alszanak a szomszédok 
A hangos zene miatt nem tud-
nak nyugodtan aludni éjszakán-
ként a Szeged Belvárosában lévő 
Absinthe Club közelében élők. 
A lakók megelégelték a hang-
zavart és a hatósághoz fordul-
tak. A klub üzletvezetője meg-
nyugtatta a lakókat és ígéretet 
tett arra, ha kell, lehalkítják a 
zenét. 

- Aki nem éli ezt át, az el sem 
tudja képzelni. Szerencsére pár 
hónapig zárva volt, így a nyarat 
átvészeltük, de a múlt héten új-
ra megnyitott a vendéglátóhely 
- panaszolta a szegedi Szent 
Mihály utca 1. alatti ház egyik 
lakója, aki kérte nevének titok-
ban tartását. Az épület mellett 
a korábbi Zanzibár helyén a kö-
zelmúltban új zenés vendéglá-
tóhely nyitotta meg kapuit, Ab-
sinthe Club néven. 

Az egyik lakó elmesélte, van, 
hogy este kilenctől hajnali öt 
óráig visszhangzik az egész ut-
ca a hangos zenétől. - Egyszer 
csak bumm, és elkezdődik. Re-
meg z padló, a fal, lehetetlen 
aludni - mondta a panaszos. 
Ezt egyébként megerősítette a 
szomszédos Juhász Gyula utca 
egyik házának közös képviselő-
je, Könyves Zoltán is. - Szom-
bat délután hat óra körül át-
mentem baráti jobbot nyújtani, 
és arra kértem az ott lévőket, 
legyenek szívesek becsukni az 
ajtót - magyarázta a közös kép-
viselő. 

Szombaton Kenderesi-Szabó 
Mihály önkormányzati képviselő 
elkísérte a szegedi polgárőröket 
éjszakai körútjukra. így a lakók 
hívására ö is ellátogatott a Szent 

Absinthe Club. A lakók szerint hangos, az üzletvezető szerint nem. Fotó: Karnok Csaba 

Mihály utcába, s meggyőződhe-
tett a hangzavarról. 

- Az előszobába vonulok ki, le-
rakom a matracot, füldugót du-
gok a fülembe és még úgy sem 
tudok aludni. Azt szeretnénk el-
érni, hogy ne legyen éjszakán-
ként diszkó, ezért levelet írtunk 
Kovács Mihály szegedi rendőrka-
pitánynak, a Csongrád Megyei 
Polgárőr Szervezetek elnökének, 
Magyari Bélának, Szőke Péter-
nek, a körzet önkormányzati 
képviselőjének, Mózes Ervin 

jegyzőnek, az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, 
valamint az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség 
vezetőinek. Ha jogi, hivatalos 
úton nem lehet megoldani ezt a 
tarthatatlan helyzetet, akkor 
végső elkeseredésemben más 
eszközökhöz fogok folyamodni -
tette hozzá egy házbeli. A fiatal 
nő egyébként azt tervezi, hogy a 
hét végén barátnőjénél alszik az 
elviselhetetlen zaj miatt. 

A klub üzletvezetője megnyug-

tatta a lakókat. Meleg Tamás el-
mondta: a nyitás után előfordult 
egy-két alkalommal, hogy kihal-
latszott a zene, de ennek az volt 
az oka, hogy a vendégek nyitva 
felejtették az ajtót. - Azóta füg-
gönyt tettünk fel és hungarocel-
lel szigeteltük le a helyiséget. 
Egyébként ha zavarja a lakókat, 
nyugodtan forduljanak hozzánk, 
csakúgy, mint a közös képviselő, 
és ígérem, lehalkítjuk a zenét -
tette hozzá az üzletvezető. 

A. T. J. 

Férfiakat is várnak a 
Fidesz nőtagozatába 
A Fidesz Csongrád megyei nő-
tagozata nem akar feminista 
klubnak látszódni. S bár jelen-
leg egy férfi sincs a soraikban, 
örömmel várják a tagozatba az 
erősebb nem képviselőit is. 

- A férfi képviselőtársaim közül 
egyik sem vette a bátorságot, 
hogy belépjen a tagozatba -
mondta Farkasné Pocsai Blanka 
szegedi önkormányzati képvise-
lő, a Fidesz Csongrád megyei nő-
tagozatának elnöke. - így jelen-
leg 58 nő alkotja a tömörülést. 

Farkasné hozzátette: a szerve-
zetnek jelenleg két alelnöke van, 
Havasi Katalin vásárhelyi önkor-
mányzati képviselő és Orosné 
Spák Hedvig Makóról. - Szeret-
nénk a novemberi ülésünkön to-
vábbi két alelnököt választani, 
egyet a kisteleki, egy másikat pe-
dig a szentesi körzetből. Ezzel 
teljesen le tudnánk fedni a me-
gyét - jegyezte meg az elnök. Far-
kasné szeretné elérni, hogy a nő-
tagozat az egész megyére kiter-
jedjen, és ne egy Szeged közpon-
tú szervezetben kelljen a vidéki 
tagoknak dolgozni. - Ha megta- G. SZ. L. 

Szemtanúkat keresnek 

láljuk a másik két alelnököt, ak-
kor forgószínpadszerűen válto-
gathatnánk egymást a vezetés-
ben, emellett sokkal hatéko-
nyabban tudnánk képviselni a 
tagozatot a helyi, regionális kér-
désekben - tette hozzá elnök. 

A szervezet létrehozásával 
kapcsolatban Farkasné fontos-
nak tartotta elmondani, hogy 
nem új politikai küzdőteret akar-
nak nyitni, és nem is egy femi-
nista klub létrehozása volt a cél-
juk. 
' A tagozat céljai között szerepel 

a bölcsődei hálózat szélesítése, 
az önhikis kistelepülések óvodái-
nak finanszírozási problémáinak 
megoldása, emellett csatlakoz-
tak az Unicef által indított teta-
nuszkampányhoz is. - Szegedről 
nem lehet hívni azt a telefonszá-
mot, amelyen keresztül adakoz-
ni lehetne a kampányban. Ezért 
Szegeden a Raiffeisen Bankban 
és a Fidesz Victor Hugó utcai iro-
dájában urnákat raktunk ki. 
Ezekbe október végéig lehet 
pénzt dobni - mondta Farkasné 
Pocsai Blanka. 

Október 17-én a déli órákban Sze-
geden, a Kossuth Lajos sugárúton 
a rókusi templom előtt haladt egy 
ismeretlen típusú és színű gépko-
csi. A Párizsi körút felé tartva sáv-
váltás közben nekiütközött egy, a 
szélső sávban haladó jármű elejé-
nek, majd visszasorolt, és újból 
nekiütközött egy, a lámpa tilos 
jelzésénél a jobb szélső sávban ál-
ló személygépkocsinak. A sofőr 

végül megállás nélkül továbbhaj-
tott. A Szegedi Rendőrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztálya 
kéri, hogy aki az autóval kapcso-
latban bármilyen információval 
rendelkezik, jelentkezzen szemé-
lyesen a Szegedi Rendőrkapitány-
ságon (Párizsi körút 22—26.) vagy 
telefonon a 62/562-400-as szám 
12-56-os, vagy 11-14-es mellé-
ken, illetve a 107-es számon. 


