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Halálos előzés az 55-ös főúton, a megye határában 

Balesetet szenvedett 
Iványi Aurél 
Iványi Aurél szegedi önkor-
mányzati képviselő volt annak a 
balesetnek a vétlen résztvevője, 
amelyben egy 55 éves békés-
csabai férfi az életét vesztette. A 
közlekedési baleset szombaton 
az 55-ös főúton történt, nem 
messze Szegedtől. 

Előzés közben a szalagkorlátnak 
csapódott egy Opel Omega 
szombat délután az 55-ös főúton 
a tompái körforgalomtól mint-
egy három kilométerre, közel a 
megyehatárhoz. A sofőr ször-
nyethalt, két utasa megsérült. A 
vétlen gépkocsi vezetője, Iványi 
Aurél komolyabb sérülés nélkül 
úszta meg az ütközést. Szőreg 
önkormányzati képviselője, aki 
egyébként egyedül ült a Citroen-
ben, még mindig a történtek ha-
tása alatt volt, amikor az esetről 
kérdeztük. 

- A másodperc törtrésze alatt 
zajlott le az egész. Délután négy 
óra körül a kelebiai vasúti átkelő 
után, egy balos kanyart elhagyva 
ért utol az Opel Omega MV6-os. 
A gépkocsi nagy sebességgel el-
száguldott mellettem, ám eköz-
ben nagy erővel meglökte balról a 
Citroen Picassóm elejét. Az ütkö-
zéstől többször megpördült az 
autóm. Jóllehet nem sérültem 

meg, a végtagjaim még mindig 
fájnak, mert többször beütöttem 
a kezem és a lábam a kocsi külön-
böző berendezéseibe. Szerencsé-
re, mint mindig, most is be vol-
tam kötve - mesélte a képviselő. 

Az Opel Omega, amiben hár-
man ültek, a nagy sebesség miatt 
kisodródott, majd a szalagkorlát-
nak csapódott. Az Opelt vezető 
55 éves békéscsabai férfi olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy a helyszínen életét vesztet-
te. A holttestet csak a kiskunha-
lasi tűzoltók segítéségével sike-
rült kiszabadítani a roncsok kö-
zül. A gépkocsi két mohácsi uta-
sa a'csodával határos módon, 
könnyű sérüléssel megúszta a 
balesetet. 

- Még mindig nem dolgoztam 
fel a történteket. Az autóm úgy 
összetört, hogy használhatat-
lan, de még ezzel sem tudtam 
foglalkozni. 1987 óta vezetek, 
átlagosan évi 30-35 ezer kilo-
métert, de még egy koccanásom 
sem volt soha - tette hozzá Ivá-
nyi Aurél önkormányzati képvi-
selő. 

A baleset pontos körülményeit 
a Bács-Kiskun Megyei Rend-
őr-főkapitányság szakértők bevo-
násával vizsgálja. 

A. T. J. 

Ötmillió forintból kezdődhet a szobrok helyreállítása 

Megújul Segítő Mária 
Az alsóvárosi ferences kolostor-
ból előkerült barokk szobrok 
restaurálására pályázaton nyert 
pénzt a szegedi önkormányzat. 
A munka Szűz Mária alakjának 
helyreállításával kezdődik. 

Az alsóvárosi kolostor alól előke-
rült szobrok helyreállításáról 
döntött a szegedi közgyűlés: a 
több tízmillió forintos restaurá-
lást a város önerőből, valamint 
az örökségvédelmi minisztéri-
umtól nyert támogatásból kezd-
heti meg. 

Szenzációszámba ment, ami-
kor 1992-ben Szegeden, az alsó-
városi ferences rendház és temp-
lom helyreállítása közben megta-
lálták a földben az egykor az épü-
let előtt állt szoborcsoport darab-
jait. Segítő Mária, vagy más né-
ven: Napba öltözött Mária mel-
lett Szent István király, valamint 
néhány mellékalak tette hangsú-
lyossá a templom déli kapuja 
előtti kőkockás teret. A szobor-
csoport a második világháború 
környékén, tisztázatlan körül-
mények között eltűnt, s csak a fe-
rences nyomda alapjainak régé-
szeti föltárásakor került elő. 

A rendkívül rossz állapotban 
föltárt szobrokat azonnal a buda-
pesti állami restaurátorközpont-
ba szállították, ahol a figurák az 
állagmegóvást biztosító konzer-
válás óta várnak további sorsuk-
ra. 

A műalkotások ügyét Hűvös 
László fideszes önkormányzati 
képviselő indítványára Kardos 
János kulturális és oktatási iro-
davezető vitte a közgyűlés elé. 
Előterjesztéséből kiderül, hogy 
Rákos Péter budapesti restaurá-
tor költségvetése szerint a Má-
ria-szobor és alépítménye helyre-
állítása 16 millió 782 ezer forint-
ba kerülne. 

Ennyi pénze nincs az önkor-
mányzatnak, amely viszont si-
kerrel indult a Nemzeti Kulturá-
lis és Örökségvédelmi Miniszté-
rium Az épített örökség megóvá-
sa, felújítása címmel meghirde-
tett pályázatán, s 3 millió forin-
tos önereje mellé 2 millió forint 
támogatást nyert. így most ösz-
szesen 5 millió forintból kezdőd-
het el a munka első szakasza. 

Az elképzelés szerint előbb 
Mária alakját állítják helyre. 

NYILAS PÉTER 

Huszonhét köbméter szemetet gyűjtöttek össze a Gyevi temetőben 

Önkéntesek takarítottak 
Vasárnap reggel nyolctól dél-
után egy óráig közel ötven em-
ber mintegy 27 köbméter sze-
metet gyűjtött össze a szegedi 
Gyevi temetőben. Az akció szer-
vezője, Nyári Ferenc József elé-
gedett az elvégzett munkával. 

Vasárnap reggel háromnegyed 
nyolckor még csak a szervező, 
Nyári Ferenc József és egyik kis-
lánya fagyoskodott a szegedi 
Gyevi temető József Attila sugár-
út felőli bejáratánál. Mint azt ko-
rábban megírtuk, a városrész és a 
temető ügyét a szívén viselő sze-
gedi férfi a TV 2 kereskedelmi te-
levízió kezdeményezésére dön-
tött úgy, örökbe fogadja, azaz 
megpróbálja kitakarítani az évti-
zedek óta elhanyagolt, egykori 
sírkertet. 

- Az előbb telefonáltak a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási 
Kht.-től, hogy a hideg miatt lefa-
gyott a gép, késnek egy kicsit -
kezdte Nyári, majd így folytatta: 
a sajtón keresztül szereztem tu-
domást arról, hogy a fölsővárosi 
plébánia eladta az OTP-nek a te-
metőt. 

Míg beszélgettünk, egy asszony 
érkezett kerékpáron. - Itt nőttem 
fel, a szüleim is itt fekszenek -
mutatott a sírkert felé - , az édes-
apám 25 évig volt temetőcsősz. A 
plébánia semmit sem tett, hogy 
rendbe tegye a területet - pana-
szolta. Röviddel később megjött 
Tóth Alajos plébános, aki el-
mondta Nyári Ferenc Józsefnek, 
hogy az építkezés kezdete előtt 
mindenképpen lehetőséget bizto-
sítanak az exhumálásra. 

Hatalmas mennyiségű szemét gyűlt össze a sírkertben. Fotó: Karnok Csaba 

A takarítócsapat három helyen 
kezdte meg a munkát. A Bódi 
család néhány tagja, a 66 éves 
Mária, a 64 esztendős Rozália és 
a 63 éves Anna, valamint unoká-
juk, a 12 esztendős Marcell a 
még fagyos idő ellenére puszta 
kézzel állt neki a takarításnak. 
Bódiék egy rokonuk sírját tették 
először rendbe. 

Kerényi Mária és családja Hor-
gosról költözött Szegedre. - Most 
ismerkedek a várossal, de ezek 
után szeretném látni a szebbik 
arcát is - mondta, miközben egy 
marék hulladékot tett a szeme-
teszsákba. 

A temető másik sarkában a 

szegedi polgárőrség képviselői, 
Szöllősi István, a Deák Ferenc 
Gimnázium igazgatóhelyettese, 
Nyári Ferenc József és Dobó 
László fideszes önkormányzati 
és országgyűlési képviselő küz-
dött a mocsokkal. - Addig nem 
megyek haza, amíg meg nem te-
lik mind az öt konténer - jelen-
tette ki Nyári, majd sietősen tol-
ta tovább teli talicskáját. 

Az aktivisták nem kímélték 
magukat, bár tudták, szélma-
lomharcot vívnak. Ennek töb-
ben hangot is adtak: - A temető 
bezárása óta folyamatosan ta-
karítani kellett volna a sírker-
tet. Ha ötszáz ember lenne itt, 

akkor se végeznénk egy nap 
alatt. 

A takarítók délután egy óráig 
folyamatosan töltötték az öt 
konténert, végül 27 köbméter 
szemetet sikerült összegyűjte-
niük. A szervező, Nyári Ferenc 
József elégedetten nyilatkozott 
az akció végén. - Kevesebb em-
berre számítottam, köszönöm 
mindenkinek, aki eljött és tá-
mogatott minket. Sajnálom, 
hogy a szegedi önkormányzat 
és a polgármester egy forinttal 
sem állt a kezdeményezés mel-
lé - tette hozzá Nyári Ferenc 
József. 

A. T. J. 

Nyolcszázmillió forint a monumentális úszómű becsült értéke 

Elárverezik a Millennium úszóházat 
Folytatás az 1. oldalról 

A Magyar Fejlesztési Bank vagyonkezelő cége, 
a Magyar Befektetési és Vagyonkezelő (MBV) 
Rt. tavaly november elején azzal az indokkal, 
hogy a MÚ Kft. nem tudta fizetni az MFB-től 
felvett hitelt, birtokba vette a tápéi hajóépítő 
üzemben veszteglő, félig kész úszóházat. Az 
új tulajdonos a lefoglalás után egy héttel saját 
költségén Tápéról a medencés téb kikötőbe 
vontatta a Millennium úszóházat. A bevonta-
tás után egy héttel az úszómű gazdát cserélt. 
Budavári Katalin, az MBV Rt. vezérigazgatója 
akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy nem a 
vagyonkezelő cég, hanem a MÚ Kft. adta el az 
úszóművet a Pannon-Hajó 2002. Kft.-nek. 
Később kiderült, hogy a Pannon-Hajó az MBV 
érdekeltségébe tartozó cég. 

A MÚ Kft. által ki nem fizetett beszállítók 
attól tartanak, hogy így nem juthatnak pén-
zükhöz. Ha ugyanis az úszóház még a Mil-
lennium Kft. tulajdonában lenne, akkor a cég 
felszámolásából és értékesítéséből befolyó 
összegből nem csupán az MBV-t, de a beszál-

RÖVIDEN A MILLENNIUMRÓL 
2000. október: Megalakul a Millennium Úszóház (MÚ) Kft. azzal a céllal, hogy felépít 

Szegeden egy folyami szórakoztató- és üzletközpontot. Az úszómű átadását 2002 tava-
szára tervezik a Stefánia sétánnyal szembeni Tisza-szakaszon. 

2001. november: Félidejéhez érkezik a monumentális úszómű építése a tápéi hajóépí-
tő üzemben. 

2002. április: A MÚ Kft.-nél cáfolják, hogy nem tudják tartani az átadás batáridejét. 
2002. július: Pénz hiányában leáll az úszóház építése. Az alultervezett költségvetés 

miatt a MÚ Kft. befektetőtársakat keres, ugyanakkor cáfolják, hogy eladó az úszómű. 
2002. november: A Magyar Fejlesztési Bank vagyonkezelő cége hiteltartozásra hivat-

kozva lefoglalja, birtokba veszi az úszóházat. Az új tulajdonos a medencés téli kikötőbe 
vontatja az úszóművet. Az MFB vagyonkezelő cégének érdekeltségébe tartozó Pan-
non-Hajó 2002 Kft. megvásárolja az úszóházat. 

lítók követeléseit is kielégíthetnék. Ám az 
úszóház már a Pannon-Hajó tulajdona, így 
hiába számolják fel a MÚ Kft.-t, abból várha-
tóan nem származna számottevő bevétel. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a MÚ 
Kft. polgári pert indított az eredeti tulajdon-
viszony visszaállítására, mert a vagyonkezelő 

cég, illetve a Pannon-Hajó egy 200 milliós 
tartozás fejében szerezte meg a félig készen is 
közel egymilliárdot érő úszóházat. 

A lapunk birtokába került árverési hirdet-
mény szerint október 30-án árverezik el Sze-
geden a Millennium úszóházat, amelynek ér-
tékét 800 millió forintra becsülik. 

Serényen dolgoztak az öltöző építői. 

Társadalmi munkában dolgoznak a kübekháziak 

A focisták is építik az öltözőt 
Összefogtak a kübekháziak és társadalmi munkában sportöltözőt 
és klubházat építenek maguknak. Már harmadik hete húzzák a 
falat, keverik a maltert, drótozzák a vasáthidalót a kübeki ha-
tárban. 

Fotó: Schmidt Andrea 

Szombaton kora reggel már javá-
ban kopogott a kőművesek kala-
pácsa a kübeki határban. Mint-
egy tíz-tizenöt férfi hordta a tég-
lát és rakta a falat. - Az alapozás-
nál voltunk a legtöbben. Har-
mincan dolgoztunk egyszerre -
mesélte a lapátjára támaszkodva 
Baló Nándor. A szakmáját te-
kintve vízvezetékszerelő férfi 
nem henyélt, csak várta, hogy a 
betonkeverő elkészítse a követ-
kező adagot. 

Az új sportöltöző terve meg-
mozgatott mindenkit a faluban. 

A „megyeháromban" szereplő 
Kübek SC csapatában van ács, 
kőműves, festő, így ők is kivették 
részüket az építésben. Kácsa, 
ahogy hívják a faluban Dómján 
Jánost, a csapat aranytartaléka, 
vagyis neki állandó helye van a 
kispadon. - Húsfeldolgozó a 
szakmám, de minden munka 
kézre áll, csak legyen, aki irányít-
son - mondta. 

Irányító pedig van, Szűcs Jó-
zsef személyében. - Huszonöt 
évet éltem Kübeken, így azonnal 
jöttem, amikor hívtak - vette át a 

szót a kőművesmester. Idősebb 
kora ellenére a múlt idényben 
még ő védte a kübekiek kapuját. 
Ráadásul szülei még most is a fa-
luban laknak. Hát ez az a három 
ok, amiért rögtön elvállalta a fel-
kérést. 

Nem csupán a fiatalok és kö-
zépkorúak sürgölődnek az épít-
kezésen. A csapat korelnöke, a 
63 éves Kovács fenő vakolóka-
nállal a kezében beszél a magas-
ban. - A fiúk példát mutatnak az 
egész falunak, hogy szombaton-
ként gumicsizmára cserélik le a 
stoplis cipőt - mondta Nacsa Ár-
pád, a helyi sportkör gazdasági 
vezetője, aki maga is cipelte az 
óriási téglákat. 

- A 220 négyzetméter alapterü-

letű, többfunkciós létesítmény 
költsége a duplája lenne, ha a falu 
nem társadalmi munkában épí-
tené - vélte Molnár Róbert. A pol-
gármester is serénykedett az épít-
kezésen, téglát hordott, meg őt 
küldték el jóféle szíverósítöért. 

A megyei területfejlesztési ta-
nács pályázatán 3 millió 700 
ezer forintot nyertek. A beruhá-
zás összesen 5 millió 200 ezer fo-
rintba kerül, a különbözetet az 
önkormányzat biztosította. Az 
idén még tető alá akarják hozni 
az öltözőt és a klubházat, tavasz-
szal pedig folytatnák a -belső 
munkálatokkal. A komplexumot 
a tervek szerint 2004. augusztus 
20-án adják át. 

K.T. 
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