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Kátyútipp Elkezdődött az ültetés a Borbála utcában 

Tippeltem, s nem találtam. A z autó ugyan ráfutott a szegedi nagy-
állomás előtti kátyúra, ám végül mégsem tűnt el teljesen. A kocsi-
ból kiugrálok jajveszékeléséből kiderült, miután megnézték, miért 
is roppant akkorát az öreg Volkswagen összes rugója (nem is beszél-
ve bizonyos lengéscsillapítóról), hálát adnak szerencséjüknek. Ká-
romkodásuk viszont azt jelezte: valami furcsa oknál fogva mégsem 
eme hála tölti ki lelküket. 

Mint ahogy ezerszer inkább a düh járja át mindazokat, akik ma-
napság (vagy hogy pontosabban fogalmazzak: évek óta) arra kény-
szerülnek, hogy Szeged vasúti kapujában forgolódjanak jobb sorsra 
érdemes járműveikkel. A macskaköves döccenést még, úgy ahogy 
eltűrték, ám a gödrök mára akkorára nőttek, hogy azoknál már csu-
pán a balesetveszély a nagyobb. 

Tudjuk mi, szegediek, hogyne tudnánk, hogy lesz itt még nagyre-
konstrukció. Meg azt is hallottuk, oly szép látványtervek készültek 
az immár 100 évesnél is öregebb pályaudvar új arcáról, hogy még a 
könny is kicsordul szemünkből a papírra vetett tengernyi szépség-
től. Csupán az a félő, hogy mire a tervek valóra válnak, egy emlék-
műről is gondoskodni kell. Az ismeretlen autókra emlékezünk 
majd ezzel, amik nem Európába, meg Unióba, csupán a parkolóba 
araszoltak, s közel sem ismeretlen gödrökben fejezték be négyhen-
geres életüket. Aszfalt boruljon poraikra. 

B. Z. 

Kényszerből lett koedukált a vécé 

Az uraké a hölgyeké 
Folytatás az 1. oldalról 

- Közel negyven év alatt elhasz-
nálódhatnak az eternitcsövek. A 
legnagyobb gond az, hogy nem 
tudom, kihez kellene fordulni a 
javítás ügyében - Simicz István, 
aki így kényszerből a férfi olda-
lon „kinevezett" egy férfivécét 
nőinek. Egyelőre nem volt kelle-
metlenség az összevonásból, de a 
közelgő téli vásár miatt lehetnek 
kisebb fennakadások. - Szerző-
dést kötöttem a Szeparkkal, hogy 
a téli vásár idején az árusok ide 
járnak majd vécézni. Bízom ben-
ne, hogy nem lesz gond. Azért is 
volna jó minél hamarabb kicse-
rélni a csöveket, mert ez' az 
egyetlen rendszeresen üzemelő 
illemhely a Belvárosban. A leg-
közelebbi toalett a Mars téren 
van - tette hozzá Simicz. 

A hiba elhárításáért az IKV Rt. 
a felelős. - Mind a vécé, mind a 
fölötte lévő bolt önkormányzati 
tulajdon. A vécé bérlője a Szegedi 
Fürdővizek Kft. A cég adta ki 
üzemeltetésbe Simicz Istvánnak 
az illemhelyet - mondta Soós Fe-
renc, az IKV Rt. kezelési igazga-
tója. A hibát az ingatlankezelő 
cég csak abban az esetben tudja 
elhárítani, ha a bérlő hívja fel a 
figyelmét a dugulásra. Simicznek 
így nincs más dolga, mint szólni 
a fürdőnek, hogy szóljanak az 
IKV-nak. Közben Simicz István 
csendesen megjegyzi: - A férfivé-
cé sem üzemel tökéletesen. Egy-, 
re nehezebben folyik le a víz... 

Az eset kapcsán a középkori 
hűbéri rendszer jut eszembe: va-
zallusom vazallusa nem az én 
vazallusom. 

GARAT SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A nyilvános illemhelyen most közösen használják a helyiséget a 
nők és a férf iak. Fotó: Schmidt Andrea 

Már látják a fától az erdőt 

Az erdészeti szakközépiskola diákjai tüsténkednek. Fotó: Káinok Csaba 

Elkezdődött a fásítás a szegedi Borbála 
utcában, a marostői kiskerteknél. Lapunk-
ban beszámoltunk arról, hogy nyáron ki-
vágták az erdő felét, ami felháborította a 
környéken lakókat. 

A júniusi fairtás teljesen jogszerűen, az erdé-
szeti felügyelet engedélyével zajlott a Borbála 
utcában. A környéken lakók azonban gyana-
kodva figyelték a munkákat, keringtek olyan 
pletykák is, hogy építkezni fognak a terüle-
ten. 

A fák kivágását és ültetését a Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola diákjai végezték 
iskolai gyakorlatként a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. megbízásából. A beruhá-

zás hárommillió forintba kerül, de még így is 
olcsóbb, mintha vállalkozóknak adták volna 
ki. Kiss András, az iskola gyakorlati osztályá-
nak vezetője elmondta, hogy a feketefenyők-
ből álló erdő felét (0,7 hektárt) az öregedés, il-
letve csúcs- és végeiszáradás miatt kellett ki-
vágni. Az erdő másik felében csak a kiszáradt 
fákat távolították el, de lehet, hogy öt-hat év 
múlva ezeket a fákat is ki kell emelni. Nem 
kedvez sem a talaj, sem a klíma ennek a fafaj-
nak. Ezért a fenyők helyett tölgyeket, kőrisfá-
kat, kisebb számban pedig juharokat ültet-
nek. A korábban már előkészített területre 
körülbelül 1200 darab csemete kerül, ezek 
két-három éven belül akkorára nőnek majd, 
hogy a fák lombjai összeérnek. 

Molnár Gyula, a terület önkormányzati 
képviselője lapunknak elmondta: az embere-
ket érzékenyen érintette az irtás, rengeteg te-
lefont kapott ez ügyben. Mostanra azonban 
mindenki a saját szemével győződhet meg ar-
ról, hogy háza mellett újra fák fognak nőni. A 
lakók megnyugodtak és örültek, bár egyesek 
szerették volna, ha fenyőket ültetnek. Ez vi-
szont a környezeti adottságok miatt nem le-
hetséges. 

Az iskola egyik ötödéves diákja azt mond-
ta, gyakran félreértik az erdészek munkáját: 
az emberek úgy gondolják ugyanis, hogy ők 
csak kivágják a fákat, elfeledkeznek a gondo-
zásról vagy az ültetésről. 

SUHAIDA ZOLTÁN 

Ajándék 
játék 
az ovisoknak 
Háromszázezer forint összér-
tékű játékot és ételt vitt teg-
nap a Szél utcai óvodába Mu-
rányi József lelkipásztor, az 
Adventista fejlesztési és segé-
lyezési alapítvány elnöke. Az 
intézménybe csak rászoruló 
gyermekek járnak, akiknek 
annyira szegény a családja, 
hogy még az óvodai étkeztetést 
is az önkormányzat fizeti he-
lyettük. Két zsák gabonapely-
het és műzliszeletet is kaptak 
ajándékba a kicsik. 

Kizárták a Bölcső szerkesztőit 

Bölcsészkari sajtóügy 
Folytatás az 1. oldalról 

A méltatlankodások sorát radiká-
lis eseménysorozat követte: a 
Bölcsőt összeállító hallgatók a 
múlt héten szerdán már nem 
mehettek be a szerkesztőségbe, a 
zárat ugyanis lecseréltette a hall-
gatói önkormányzat. Kollár Ár-
pád felelős szerkesztőtől megtud-
tuk: a „munkahelyére" mégis be-
lépni kívánó főszerkesztőt „erő-
szakkal is fenyegetőzve" kísérel-
ték meg eltávolítani - a munka-
társak később személyes holmi-
jukat elvihették a szobából. 

- Aláírásgyűjtést szerveztünk a 
méltánytalanság elítélésére, az 
íveket immár több mint négyszá-
zan jegyezték ellen. Természete-
sen a továbbiakban nem kíván-
juk szerkeszteni az újságot, hi-
szen számos esetben lapunkat 

cenzúrázták, sőt az is előfordult, 
hogy a megjelenését is elodázták. 
Most így kettős támadást élünk 
át, feszélyez minket a Haág Za-
lán-féle bejegyzés és ellehetetle-
nítette munkánkat a HÖK -
mondta Kollár Árpád. 

Haág Zalán István rámutatott: 
-jogszerű bejegyzését most csu-
pán felhasználta a HÖK, hiszen 
ő korábban azért kezdeményezte 
a saját nevére jegyzést, hogy azt 
ne lehessen egy magánalapít-
vány nevére átjátszani. Korábbi 
megkérdezésünkre szűken sza-
bott válaszait azzal indokolta, 
hogy akcióját semmiképpen sem 
a nyilvánosság elé szánta. Ki-
emelte: a név levédésének célja 
természetesen nem a szerkesztő-
ség utcára küldése volt, hiszen az 
önkormányzat korábban súlyos 
kritikával illette őt magát is. 

Hausz Kata, a bölcsészettudo-
mányi kar hallgatói önkormány-
zatának elnöke lapunknak el-
mondta: Kollár Árpád és az újság 
korábbi alkotói szerdán már nem 
képezték a kari periodika szer-
kesztőségét, hiszen jogilag nem 
létező lapba írtak, posztjuk meg-
szűnt és távozniuk kellett. A 
cenzúra vádjának ellentételeként 
a korábbi szerkesztők által ki-
adott A Nem Hallgatók Lapja cí-
mű újság egyetlen, októberi szá-
mát jelölte meg, amelybe szá-
mos, a hallgatói önkormányza-
tot kritizáló cikk kerülhetett. Az 
elnök úgy véli: továbbra sem ma-
radhat újság nélkül a kar, így a 
HÖK hamarosan pályázatot ír ki 
egy új lap főszerkesztői posztjá-
ra, a kiírás feltételei egyébként 
még nem tisztázottak. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Biztonsági őrrel, és kevés 
pénzzel a táskában 
Új módszerekkel, robbanó tás-
kával és biztonsági őrrel védik 
Szegeden a kézbesítőket. 

Szeged főpostájáról naponta 106 
úgynevezett egyesített kézbesítő 
indul el a körzetébe. Ők a „pén-
zespostások", akik levelekkel és 
vaskos bukszával bicikliznek dél-
előttönként. Az év vége felé kö-
zeledve az összesítések szerint 
emelkedik a vagyon elleni bűn-
cselekmények száma, ráadásul 
ilyenkor a postások is több pénzt 
visznek ki. 

- A posta biztonsági szolgálata 
védelmi eszközökkel látja el a 
kézbesítőket - mondta Bodor 
László, a Magyar Posta Rt. terü-
leti biztonsági osztályvezetője. -
Vagyonőrök kísérik kézbesítőink 
egy részét, együttműködünk a 
rendőrökkel, polgárőrökkel is, 
saját járőrszolgálatunk is van. 
Kézbesítőink többször fordul-
nak, hogy egyszerre ne legyen 
náluk túl sok pénz. 

A veszélyeztetett postások tás-
kájába olyan pirotechnikai szerke-
zet van beépítve, amely fölrobban, 
ha el akarják rabolni a kézbesítő-
től a táskát. A kifröccsenő festék a 
támadót is összekeni, és a pénzt is 
használhatatlanná teszi - tudtuk 
meg Bodor Lászlótól. A külterületi 
és a lakótelepi postások vannak a 
legnagyobb veszélyben, ezeket a 
helyeket föltérképezte a biztonsá-
gi szolgálat, és tervet készítettek a 
biztonság növelésére. A posta in-
gyen hívható ügyeletére 
(06-80-200-631) várják a lakossá-
gi bejelentéseket, ha gyanús körül-
ményeket tapasztalnak. 

M. B. I. A pénzespostás kísérővel jár. Fotó: Miskolczi Róbert 


