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Szegeden találta meg elhunyt apja katonai síremlékét 

Halottainkra emlékeztünk 

Tisztelgés a világháború áldozatainak emléke előtt. 

A hét végén a halottak emléke előtt tisztelgett mindenki. Volt, aki egyedül, volt, aki 
családtagjaival együtt helyezett el virágot, gyertyát, mécsest. Mindenszentek napján 
és tegnap, a halottakén meghosszabbított nyitva tartással és megerősített biztonsági 
szolgálattal várták a temetők az emlékezőket. 

Sokan már a hét elején felkeresték családtagjaik, rokonaik, barátaik, ismerőseik sírem-
lékét. Ennek ellenére a hét végén mégis zsúfoltak voltak a szegedi temetők, tízezrek láto-
gattak ki a sírhelyekhez, hogy meggyújtsanak egy-egy gyertyát, mécsest, vagy elhelyezze-
nek virágot, koszorút. Az emlékezők autói kint is bent is megbénították a közlekedést. 

Péntek reggel reccsenés, majd hangos kiabálás törte meg a Belvárosi temető csendjét. 
Egy tolató suzukis nekiütközött a mögötte parkoló Trabantnak. - Hát nem néz széjjel, 
mit csinál? Hátrafelé jön, de nem néz hátra? - kiabált felháborodottan a trabantos. A fe-

VIRÁGOK OTVENNYOLC EV UTAN 
A dunakesziről érkezett Polgár Lászlóval a katonai síremlékek között beszélget-
tünk. - Negyven éven át kerestem édesapámat a Vöröskereszt segítségével. Nemré-
gen tudtuk meg, hogy itt nyugszik Szegeden. Miután nyugdíjba mentem, készíttet-
tem neki egy síremléket - mondta. Polgár László elmesélte, egyik alkalommal, ami-
kor a temetőben voltak, látta, hogy egy férfi bóklászik a katonai sírhelyek között. -
Megkérdezte, tudom-e, hol nyugszik Erőss Barnabás. Elkértem a számát és később 
megtudtam, hová temették, akit keresett. Kiderült, hogy a marosvásárhelyi férfi a 
segítségünkkel 58 év után tudott hozni egy szál virágot az édesapja sírjára. 

Nacsa Istvánné szeretné elvitetni halot tai t a Gyevi temetőből, ám nincs erre 
p é n z e . Fotó: Gyenes Kálmán 

lek végül megegyeztek, amit elősegített, hogy a papírjaguárnak csak a jobb oldali index-
lámpája tört össze. 

A rövid közjáték egyébként nem zavarta meg azokat, akik elhunyt rokonaikra, baráta-
ikra és ismerőseikre emlékeztek. Egy asszony a sír mellett álló tuja közül szedegette ki a 
száraz faleveleket, pár méterrel odébb egy fiatalember a füvet tépdeste a kezével. - Gon-
dozni kell, mert felfüvesedik - magyarázta Dávid Péter, aki feleségével és édesanyjával 
érkezett a sírkertbe. - Édesapám nyugszik itt. Hoztam ollót is, de vizes füvet nem lehet 
vele levágni - mondta Dávid Péterné. A család végül mécsest gyújtott, majd a fiatalem-
ber így fordult édesanyjához: - Mamikám, akkor itt maradsz? Az asszony maradt, hogy 
egyedül emlékezzen. 

Egy idős asszony, - aki kérte, nevét ne írjuk le - gyászába felháborodottság vegyült. A 
néni elpanaszolta, hogy a temető vezetősége felszólította, tüntesse el a férje sírhelye 
mellé lerakott két vázát, mert azok rontják a színvonalat. - Ha elviszik innen a vázákat, 
az kegyeletsértés - mondta, majd így folytatta: - Minden héten kijövök, de ma ennek a 
napja van. Sokszor diskurálok a férjemmel. Mondom neki, hogy mennyivel jobb már 
neki. Erős ember volt, de amikor a szívével kezelték, megfulladt. Én, aki mindig beteg 
voltam, maradtam... - tette hozzá könnyes szemmel. 

Az elhanyagolt, évtizedek óta bezárt Gyevi temetőben csak néhány helyről hallatszik 
mozgás. Ám ez alkalommal nem hajléktalanok zörgetik az elhanyagolt aljnövényzetet 
és fákat, hanem azok, akik még most is gondozzák itt nyugvó szeretteik síremlékeit. 
Egy idős nénike féltő gondoskodással dugja a földből készült sírhantba a virágokat. Özv. 
Nacsa Isvánné anyósa és apósa sírját látogatta meg. - Ha módosabb lennék, elvitetném 
őket, de sajnos nem tehetem. 

A . T . J. 

A szegedi professzor előtt I. Mihály román király kapta az elismerést 

Solymosi díszdoktor lett 
az aradi egyetemen 

Halál és sérülés 
Szeged utcáin 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A faluház emeleti 
galériájában kiállítás nyílt Gálné 
Nagy Ildikó szőnyegszövő és 
textiltervező munkáiból. A 
nemrég megalakult Algyői 
Művészkör, amelynek Gálné a 
vezetője, valamennyi helyi ipar-, 
illetve népművésznek segítséget 
nyújt, hogy a nagyközönség is 
megismerhesse alkotásaikat. 
Ennek érdekében a faluházban 
kiállíthatják munkáikat. 

BALÁSTYA. A község 
művelődési házának 
szervezésében gyűjtik a használt 
mezőgazdasági fóliákat. A 
viszonylag tiszta fóliákat 
összekötözve vihetik a gazdák a 
szeméttelepre vagy az általános 
iskola udvarán kialakított 
gyűjtőhelyre. A fóliákat később a 
hulladékhasznosítóba szállítják. 
A befolyt összegből pedig 
különféle balástyai 
gyermekprogramokat kívánnak 
támogatni a szervezők. 

DESZK. A szeptember végén 
megalakult ifjúsági 
önkormányzat célul tűzte ki, 
hogy felpezsdíti a deszki fiatalok 
életét. Elsőként múlt pénteken 
Halloween-partyt rendeztek. A 
játékra benevezett csapatoknak a 
községet járva csokit és cukrot 
kellett gyűjteniük. Azok nyertek, 
akik a legtöbbet szedték össze. 
Az édességet pedig ma adják át 
az óvodásoknak. Emellett 
töklámpakészítő versenyre is 
nevezhettek a fiatalok. Az első 
deszki Halloween-partyt utcabál 
zárta. 

DOMASZÉK. Egészséghetet 
szerveznek hétfőtől szombatig a 
községben. Domaszék 
Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány már 
kilencedik éve rendezi meg az 
egészséghetet. Ma délután 2 
órától a fogorvosi rendelőben 
szájüregi szűrővizsgálatot 
végeznek. Jógatanfolyam indul 
fél öttől, este hattól fogyiklub 
várja a domaszékieket. Kedden 
reggel 7 órától koleszterin és 
vércukor szintet mérnek, de lesz 
ortopédiai szakrendelés és 
alakformáló torna is. Szerda 
délelőtt 10 órától a 
rendelőintézettől buszok 
szállítják az érdeklődőket 
Szegedre nőgyógyászati és 
emlőszűrő vizsgálatra. 
Csütörtök délelőtt 9 órától 
bőrgyógyászati rendelést 
szerveznek. 

SZEGED. Pál József, a Szegedi 
Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Olasz 
Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
vezetője megkapta az Olasz 
Köztársasági Érdemrend lovagi 
fokozatát. Az egyetemi tanár 
többek között az oktatási és 
tudományos tevékenységéért, az 
olasz kultúra terjesztéséért, 
valamint tiszteletbeli konzuli 
megbízatásáért érdemelte ki ezt a 
magas kitüntetést. Az elismerést 
Giovan Battista Verderame olasz 
nagykövet adta át. 

A szegedi és az aradi egyetem 
közötti kapcsolatok kialakítá-
sáért, valamint munkásságának 
elismeréseként díszdoktorrá 
avatta az aradi egyetem Soly-
mosi Frigyes szegedi profesz-
szort. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hét végén az aradi Aurél 
Vlaicu Egyetem díszdoktorává 
avatták Solymosi Frigyest, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagját, a Szegedi 
Hidományegyetem szilárd-
test- és radiokémiai tanszék 

professor emeritus tanárát. A 
szegedi ' oktató munkásságát 
Cornelia Iditoiu egyetemi ta-
nár méltatta, majd Solymosi 
professzor negyedórás beszéd-
ben vázolta a városok és a két 
intézmény kapcsolatát. 

- Ez a díszdoktori cím első-
sorban gesztusértékű, odaíté-
lését annak tudom be, hogy az 
elsők között látogattam ki 
Aradra, s vettem fel a kapcso-
latot az egyetemmel - nyilat-
kozta lapunknak Solymosi Fri-
gyes professzor tegnap dél-
után. 

A szegedi akadémikus kér-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy 32 éves kiskunhalasi nő ha-
ladt Fiat Puntójával csütörtökről 
péntekre virradó éjjel az 55-ös fő-
úton Szeged és Mórahalom kö-
zött, amikor autója megcsúszott 
az esőtől nedves, csúszós úton és 
irányíthatatlanná vált. A Punto 
előbb az út menti árokba csú-
szott, letarolt egy kilométerkö-
vet, majd nekiütközött egy út 
melletti tanyának. Az épület tu-
lajdonosa ugyan hajnali egy óra-
kor felriadt álmából a csattanás-
ra, de amikor kikecmergett a ház 
elé, semmit nem látott, ezért 

désünkre válaszolva elmond-
ta: bár legnagyobb kitünteté-
sének az Európai Akadémia 
kinevezését tartja, természe-
tesen ez a díszdoktori kitün-
tetés is nagyon fontos számá-
ra. 

- Velem együtt tüntet ték ki 
Ernst Suttner osztrák teoló-
gust, az Osztrák Tudományos 
Akadémia levelező tagját is. 
Rajtunk kívül eddig ilyen cí-
me eddig csak I. Mihály ro-
mán királynak volt, azaz nem 
kerültem rossz társaságba -
jegyezte meg Solymosi Fri-
gyes. 

visszament és aludt tovább. 
Az összeroncsolódott, totálká-
rosra tört gépkocsiban heverő, 
nyílt bokatörést szenvedett nő 
hiába próbálkozott, nem tudott 
kiszabadulni a járműből. Segít-
ségért is eredménytelenül kiálto-
zott, senki sem hallotta meg. A 
hajnali órákban csupán néhány 
autó közlekedett az 55-ösön. 

A 32 éves nő öt órán keresztül 
szenvedett, mire egy autós észre-
vette a balesetet szenvedett kocsit. 
A súlyos sérüléseket szenvedett 
nőt a szegedi tűzoltók feszítő-vágó 
szerszámokkal tudták csak kisza-
badítani a roncsok közül. 

Alig 24 óra alatt két súlyos baleset 
történt Szegeden. Egy idős férfit 
busz gázolt halálra a Mátyás té-
ren, egy nőt pedig kamion ütött el 
a Károlyi-kollégium előtt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendőrség eddigi adatai szerint 
egy helyi járatos autóbusz közle-
kedett a Szent Ferenc utcában 
csütörtökön a késő esti órákban, 
amikor a busz sofőrje észrevette, 
hogy egy mozdulatlan alak fek-
szik az úton. A vezető félrerán-
totta a kormányt, de a balesetet 
nem tudta elkerülni, elgázolta a 
férfit, aki a helyszínen belehalt 
sérüléseibe. Az 57 éves áldozat 
halálának pontos körülményeit 
szakértők bevonásával vizsgálja 
a Szegedi Rendőrkapitányság. 

Pénteken egy 37 éves szegedi 

nőt gázolt el egy török rendszámú 
kamion a Vásárhelyi Pál úton, a 
Károlyi-kollégium előtt. - A zeb-
rán jöttem át, amikor súrlódó 
hangot hallottam a kamion alól. 
Egy kerékpár szorult a teherkocsi 
alá. A jármű aljára pedig egy ru-
hadarab tekeredett, amit a sofőr 
megfogott és az út menti fák közé 
hajított - mesélte a baleset szem-
tanúja, Burai Antal. 

A baleset vérző sérültje méte-
rekkel a kamion mögött hevert a 
földön. A fiatalember, amint ész-
revette, mi történt, azonnal érte-
sítette a mentőket. Szerencsére 
épp arra járt autóval egy orvos, 
aki segédkezett a súlyosan sérült 
kerékpáros ellátásában. A 37 éves 
nőt nyílt lábszártöréssel szállítot-
ták a mentők a kórházba. A bal-
eset körülményeit a rendőrség 
szakértők bevonásával vizsgálja. 
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A Punto fogságában 

Kamion gázolt el egy kerékpárost a Kossuth Lajos sugár-
ú t o n . Fotó: Karnok Csaba 
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