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Buzánszky, Grosics és Szepesi is eljön a szoboravatóra 

A bronzöntő hitelez 
az Aranycsapatnak 
Az egykori játékosok, Buzánszky 
és Grosics mellett a 6:3-at köz-
vetítő Szepesi György is eljön 
szombaton Szegedre, hogy meg-
emlékező beszédet mondjon az 
Aranycsapat szobrának avatá-
sán. Az emlékmű elkészült, de 
az ára még nem gyűlt össze. 

A lelkes szurkoló, dr. Soproni La-
jos nyugdíjas főorvos kezdemé-
nyezése, hogy közadakozásból 
köztéri szobrot állítsanak Szege-
den az 1953. november 25-én a 
Wembley stadionban az angol 
házigazda futballválogatottat 
6:3-ra legyőző világhírű magyar 
Aranycsapat emlékére, szomba-
ton megvalósul. Annak ellenére, 
hogy a gyűjtés egyelőre nem hoz-
ta meg azt az eredményt, amire 
számítottak. A tizenkét futball-
cipőből és egy labdából álló ötle-
tes kompozíció alkotója, Kalmár 
Márton szobrászművész el-
mondta: a feltétlenül szükséges 
800 ezer forintból idáig csak 350 
ezret sikerült összegyűjteniük. 
Ez az összeg elég a talapzatra, de 
nem fedezi a bronzöntés körül-
belül félmillió forintos költségét. 
A bronzöntő megbízik a szob-

rászban, ezért elvégezte a mun-
kát és beleegyezett a halasztott 
fizetésbe is. Az Aranycsapat 
szobra tehát elkészült, és szom-
baton 11 órakor felavatják a két 
legendás csapattag, Buzánszky 
Jenő és Grosics Gyula jelenlét-
ében a Somogyi utca és a Korányi 
fasor tengelyében, a Sellő-ház és 
a belklinika közötti kis téren. 
Köszöntőt Botka László polgár-
mester, megemlékező beszédet 
Szepesi György, a mérkőzést 
közvetítő rádióriporter mond. Az 
emlékművet az ötletgazda Sop-
roni főorvos adja át a városnak. 

A gyűjtést továbbra is folytat-
ják, a Szög-Art Művészeti Egye-
sület OTP-nél vezetett 
11735005-20357878-as számla-
számára várják az adományokat 
„Aranycsapat" megjelöléssel. A 
képzőművészeti zsűri által meg-
határozott 800 ezer forintos tisz-
teletdíjáról lemondó, s ezzel a 
kezdeményezés leggálánsabb tá-
mogatójává avanzsáló Kalmár 
Márton még mindig reményke-
dik benne, hogy a focirajongók 
végül mégis összeadják legalább 
a bronzöntés árát. 

H. ZS. 

Vincze László és Szemkeő Judit a kormány ígéreteiről 

Légvárak és téglák 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A családok jövő évi helyzetéről és 
a magyar költségvetés alakulásá-
ról tartott tegnap lakossági fóru-
mot Sándorfalván Szilágyiné 
Szemkeő /udit, az Orbán-kor-
mány családügyi politikai állam-
titkára és Vincze László fideszes 
országgyűlési képviselő. - Eddig 
két körben szavazta le az ország-
gyűlés a Sándorfalva-Szatymaz 
szennyvíztisztító telep megépíté-
sére benyújtott támogatási kérel-
memet. Nem adtam fel, hanem a 
szakminiszterhez fordultam ké-
résemmel - mondta a képviselő. 

Vincze László nagyon aggódik a 
vidéki településekért, mivel a jö-
vő évi költségvetésben szinte alig 
szerepel Budapesten kívüli fej-
lesztés. - A gazdák többsége jö-
vőre tönkremegy, mivel a kor-
mány az agráriumot nem támo-
gatni akarja, hanem hitel felvéte-
lére szeretné rávenni a termelő-
ket. Ezt pedig nem mindenki 
tudná visszafizetni. ígéretekből 
nincs hiány, csak a megvalósítás 
hiányzik. Azt pedig mindenki 
tudja, hogy légvárakhoz a leg-
könnyebb téglát szerezni -
mondta az országgyűlési képvi-
selő. 

Nem lehet nyomtalanul eltüntetni a graffitiket 

Fújnak a könyvtárépületre 
Maradandóan sérült Szeged ta-
lán legszebb terének egyik köz-
épülete. A Somogyi-könyvtár 
dísztégláira fújt graffitiket nem 
lehet nyom nélkül eltávolítani, 
a névadó szobrát pedig már má-
sodszor firkálták össze. A téren 
korizó, deszkázó fiatalok sze-
rint, aki extrém sportot űz, az 
nem feltétlenül falfirkáló. Azt 
mondták, a békesség kedvéért 
lemosnák a festéket. 

Graffitik lepik el lassan a Somo-
gyi-könyvtár épületét, az étterem 
üvegfalát pedig összekarcolták. A 
sebtében földobott festékrétegek 
egyre nagyobb felületet foglalnak 
el, Somogyi Károly szobra már 
másodszor egészült ki egy odafir-
kantott szignóval. 

- Reggelente a könyvtár udva-
rosa zsákszám takarította az el-
dobált szemetet a teraszunkról -
panaszolta Szloboda Kitti. A 
Fesztivál ételbár üzletvezetője 
kérte a várostól, vigyék el az épü-
let elől a padokat, mert azokat 
minden este fölcipelték a fiata-
lok a teraszra, ők aztán minden 
reggel visszarakták őket a térre. 

November 22-én jegyezte föl 
először a naptárjába az üzletve-
zető, hogy alkoholos filccel ösz-
szerondították a cégérüket és az 
ablaküveget, meg a márvány bur-
kolatot. Letakarították. Decem-
ber 7-én az étterem pénztárosa 
arra sétálva látta, hogy éppen fúj-
ják a teraszon az üveget, és szólt 
a rendőrségi ügyeletre. A meg-
ígért járőrt azonban hiába vár-
ták, másfél óra alatt sem ért ki a 
Dóm térre. 

Két alkalommal is fényképek-
kel illusztrált feljelentést tett a 
könyvtár igazgatónője ismeret-
len tettes ellen. Szőkefalvi-Nagy 
Erzsébet szerint a város szívé-
ben, egy reprezentatív középület-
ben és az előtte álló műalkotás-
ban tettek kárt. A könyvtár meg-
keresett egy szakértőt, aki sze-
rint a zománcréteggel színezeteit 
tégláról csak úgy lehet eltávolíta-
ni a ráfújt festéket, hogy annak 

Agördeszkázó fiatalok nem festenek, de részt vennének a graffitik eltüntetésében. Fotó: Gyenes Kálmán 

felülete sérül és foltos marad. Az 
igazgatónő szerint segítene, ha a 
járőröző rendőrök jobban odafi-
gyelnének a Dóm térre, és a foga-
dalmi templom mellett a könyv-
tár épületét is megvilágítanák. -
Sajnos nagyon megszerették a 
gránit lépcsőket és padokat a gör-
korcsolyások és gördeszkások, a 
sikertelen ugrások nyomai a 
széttört téglákon és padokon is 
látszanak - mondta. 

- Nem a korisok fújtak. Most 
ezért is ránk cinkelnek a rendőrök 
- állították munkatársunknak a 
srácok a Dóm téren. Zárult a gyű-
rű: körbefogták az újságírót a 
deszkások, korisok, bringások, és 
nagy hangon, egymást túlkiabálva 
„nyomták az infót a másik oldal-
ról". Antali és Danka meg Áron 
BMX-esek, Mózes gördeszkán 
zúz, Lackó kőris, Nikónak meg 
van egy korija - mutatkoznak be. 

- Mindent ránk akarnak 
nyomni. Egyébként meg ott van 
fönn, hogy ki írta, csak el kelle-
ne olvasni, de én nem értek 
hozzá - jön egy bekiabálás há-
tulról. - Aki graffitizik, a saját 
nevét is fölírja. 

- Az extrém sport meg a tegelés 
(vastag filccel firkálás), meg a 
graffitizés az hasonló világ, ha-
sonló cuccok, ezért keveri min-
denki - mondja Mózes. - Miköz-
ben a csatosok (azaz diszkósok) 
szintetikus anyaggal szétütik 
magukat minden hétvégén, mi 
legalább sportolunk. Aztán azért 
bevallják, hogy kis pia meg fű az 
esetleg előfordul, de tabletta az 
nem. 

- Azt írd meg, hogy megértsék, 
hogy oda nem sz..unk, ahol 
eszünk, úgyhogy már le is akar-
tuk mosni - hallatszik a túloldal-
ról. - Emiatt utálnak minket, 

meg küldik ránk a rendőröket. 
Az ilyen dolgokból csak nekünk 
lesz cinkünk. A zsaruk meg ha 
kijönnek, akkor üvöltöznek ve-
lünk, rugdossák a deszkákat, 
meg a bringákat, meg elküldenek 
minket, hogy a kerékpáron nincs 
lámpa, meg menjünk el a Liget-
be, a koriparkba. 

- Ja, a koriparkba, csak az hét-
kor bezár, meg tele van ötévessel. 
Meg ott legalább hatszor volt 
kinn a mentő a nyáron. Életve-
szélyes: csúszik a félcső, ha meg 
elesel, a fém elvágja a fejedet, a 
beton meg szétdarál. Olyan fe-
dett koripark kellene, amit nem 
egy csicska csinálna meg föntről, 
hanem mi raknánk össze, ahogy 
kell - próbálja túlüvölteni a töb-
bieket Antali. - Ha focira meg 
uszodára van pénz, extrém sport-
ra miért nincs? 

MOLNÁR B. IMRE 

Túl sokba kerülne az új egyetemi könyvtár előtt álló házak kisajátítása 

Nem lesz dísztér az Ady térből 

Az új szabályozási terv szerint a sarkon álló épületet nem bontják 
le, csak a mögötte álló két házat. Fotó: Karnok Csaba 

Már húszan 
jelentkeztek a Széf óba 
Még mindig keresik az állás nél-
küli volt cipőgyáriakat, a sze-
gedi fonalfeldolgozó ugyanis 
munkát kínál számukra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnapi cikkünk nyomán már 
húsz munkanélküli jelentkezett a 
Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó 
Vállalatnál azért, hogy munkába 
lépjen. A cég újabb, váratlan ex-
portmegrendelései miatt ugyanis 
Kiss Sándor vezérigazgató arról 
tájékoztatta lapunkat: 90 főt ké-
pes alkalmazni az állami vállalat, 
akár azonnali belépéssel. A mun-
ka nem igényel szakképesítést, a 
betanításról a Szefo gondoskodik. 

A szegedi polgármesteri hiva-
tal pedig azért tesz lépéseket -
mondta el Solymos László, a pol-
gármester kabinetfőnöke - , hogy 
a Mary cipőgyár utcára került 
dolgozói is megtalálFiassák szá-
mításaikat. Ezért tegnap minden 
volt cipőgyári dolgozónak levelet 
írtak és tájékoztatták őket a lehe-
tőségekről. Információi szerint 
csak három volt „marys" jelent-
kezett a Szefónál tegnap. A pol-
gármesteri hivatal közreműkö-
dik abban is, hogy az érdeklődő-
ket a Szefo nyílt nap keretében 
fogadja. Ennek időpontja decem-
ber 19., péntek, délelőtt 9 óra, 
helyszíne a cég Tavasz utcai te-
lephelye. 

Lions jótékonysági akció a Corában 

Pa-Dö-Dö és Hevesi 
Tamás is árusít 
A Szegedi Lions Klub tagjai jótékonysági árusítást tartanak pén-
teken, szombaton és vasárnap a szegedi Cora Áruház főbejáratánál. 
Az akció teljes bevételét a szegedi Agyagos utcai Waltner Károly 
gyermekotthon fogyatékkal élő lakóira fordítják. 

Nincs pénz egyelőre arra, hogy 
az Ady téri új egyetemi könyvtár 
és a Honvéd téri egykori lak-
tanyaépület közé tervezett dísz-
teret megépítsék. A város ve-
zetése reméli, hogy az új egye-
temi központ átadása után sem 
nő jelentősen a gépkocsiforga-
lom a környéken. 

Nem nyit egyelőre átjárót a Hon-
véd téri egykori laktanyaépület és 
az új egyetemi könyvtár között a 
város - mondta Nagy Sándor. A 
városfejlesztési alpolgármestert 
Tóth Károly önkormányzati kép-
viselő hívta el arra a lakossági fó-
rumra, ahol a környékbelieket tá-
jékoztatták az Ady tér szerepének 
átalakulásáról. 

A Szegedi Tudományegyetem 
új egyetemi könyvtárának meg-
nyitása fölértékeh az Ady teret. 
Az önkormányzat megvizsgálta, 
át lehetne-e helyezni a buszok 
útvonalát úgy, hogy megállóik 
közelebb kerüljenek a könyvtár-
hoz. Kiderült azonban, hogy a 
szűkös utcákon nehézkes lenne 
átvezetni a járatokat, ezért a vég-
állomás a Honvéd téren marad. 
A járatokat azonban sűrítik, ha 
kell, hiszen a 10-es busz hétköz-
nap délelőttönként jelenleg har-
minc percenként jár. 

A belvárosi gyalogos tengely a 
tervek szerint meghosszabbodik 
az Ady térig, az Aradi vértanúk 
tere és az Árpád tér felől a diákok 
a Zászló utcán jutnak majd el az 
új könyvtárba. A Zászló utca 
ezért a szabályozási tervben ve-
gyes forgalmú utcaként szerepel, 
amely elsősorban a gyalogosoké, 
de az autók is behajthatnak. Egy-
előre azonban a járókelőknek 

marad a keskeny járda, mert ah-
hoz díszburkolatot kellene építe-
ni, hogy az utca új funkciót kap-
jon. A Honvéd téren és az egyko-
ri laktanya udvarán keresztül ve-
zetett gyalogút pedig azért nem 
épül ki egyelőre, mert az Ady tér 
és a laktanya között nem építik 
ki a tervezett díszteret. 

A szabályozási terv szerint az 
egyetemi könyvtár főbejárata 
előtti házakat lebontva a létesít-
ményhez méltó előteret alakít-
hatnak ki. A közgyűlés ezt nem-
rég azzal módosította, hogy a 
Zászló utca és a Vitéz utca sar-
kán álló ház magányos tömbje 
megmarad. A város egyik jelen-
tős középületének főbejárata az 
új döntés nyomán a sarki ház 
hátsó garázssorára néz. Nagy 
Sándor ezért reméli, a tulajdonos 
a tér új szerepéhez méltó módon 
építi át ingatlanát. 

Az egyik útban lévő ház önkor-

mányzati tulajdon, a másikat 
azonban ki kellene sajátítani. A 
szakértők szerint körülbelül 275 
milhó forintba kerülne a kisajátí-
tás és a tér kialakítása. Nagy 
Sándor szerint erre a közeljövő-
ben nem lesz pénz. 

Az épület alatti mélygarázs sok 
autót elnyel majd, a diákok pedig 
valószínűleg nem saját kocsijukkal 
járnak majd az egyetemre, ezért 
nem tart attól az alpolgármester, 
hogy súlyos parkolási gondokat 
okozna az új könyvtár. A lakók ké-
résére közben megpróbálják kiszo-
rítani a Zászló utcai belső udvarból 
az ott parkoló idegen autókat. 

Arra a fölvetésre, hogy az épület-
ben kongresszusi központ is he-
lyet kapott, amely jóval több autót 
vonz, Nagy Sándor azt válaszolta: 
nem rendeznek olyan gyakran 
kongresszusokat, hogy ez gyakran 
okozna parkolási gondokat. 

M. B. I. 

A szegedi Lions Klub tagjai ma 
délután kezdik el árusítani az 
Agyagos utcai fogyatékkal élő 
gyermekek és az Árpád Nevelő-
otthon árvái által igen nagy sze-
retettel készített kis ajándéktár-
gyak árusítását a Cora Áruház 
főbejáratánál. A tárgyaknak jel-
képes ára van, az árusítás célja 
maga az adománygyűjtés. (Az 
Árpád otthon karácsonyi ajándé-
kozását is évek óta a klub tagjai 

oldják meg, az idén az e célra 
szervezett jótékonysági Zo-
rán-koncert bevételéből.) 

Ahogy tavaly, az idén is híres 
emberek segítik a Lions jóté-
konysági akcióját a Corában. Ma 
délután 4-6-ig Pa-Dö-Dö, szom-
baton 2-6-ig és vasárnap délelőtt 
világ- és olimpiai bajnok kajako-
sok, majd közvetlenül utánuk 
12-14 óráig Hevesi Tamás is be-
száll az árusításba. 

SZDSZ-
születésnap 
Szegeden 
A Szabad Demokraták Szövet-
sége ma délután 5 órától a sze-
gedi Novotel Szállóban ünnepli 
15. születésnapját. Az ese-
mény vendége lesz Kuncze Gá-
bor pártelnök, Falusi Mariann 
és Lang Györgyi énekes, Gre-
gor József operaénekes, furo-
nics Tamás, a Szegedi Kortárs 
Balett művészeti vezetője és 
Székhelyi József, a Szegedi 
Nemzeti Színház direktora. A 
születésnapi partin a Peter Pan 
duó zenél. 

Hosszabbított 
nyitva tartás 
az APEH-nél 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rövid az FVM által szabott 
határidő a fagy- és aszálykárt 
szenvedett mezőgazdasági ter-
melők kárenyhítéséhez szük-
séges végelszámolásra, ezért 
az APEH Csongrád Megyei 
Igazgatósága valamennyi ügy-
félszolgálata hosszabbított, il-
letve rendkívüli nyitva tartás-
sal áll a gazdák rendelkezésé-
re. 

A szegedi, a vásárhelyi, a 
szentesi, a makói és a csong-
rádi APEH-ügyfélszolgálat ma 
és hétfőn 8 és 12, valamint 13 
és 16 óra között, továbbá 
szombaton 8-tól 12 óráig tart 
nyitva. 


