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Jótékonysági est lesz 
a TIK-ben szombaton 

Senki sem szólt az elhunyt feleségének 

Az utcán esett össze László 

Egykori 
fatelep 

Vadaspark 

Marostö 
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Ui LAKÓTERÜLETEK SZEGEDEN 
Marostőn és a Vadaspark lakóparkban alakítottak ki családi házas telkeket 

tervezett <§) épülő 

DM-grafika 

NŐ A VÁROS 
j p Természetes dolog egy ekko-

ra város esetében, hogy a 
beépítés intenzitása növek-
szik - mondta Nagy Sándor. 
A városfejlesztési alpolgár-
mester szerint a városi élet-
formával összeegyeztethető 
az is, hogy a társasházak 
révén a belső területek lak-
sűrűsége nő. Az új lakópar-
kok esetében fontos, hogy a 
szabályozás olyan legyen a 
területre, hogy a város érde-
kei érvényesüljenek. így pél-
dául a parkolást oldja meg a 
beruházó, a zöldterületek 
aránya megfelelő legyen, 
adott esetben saját területén 
kívül Is hajlandóságot mu-
tasson létesítményeket 
emelni. így például a Gyevi 
temető helyén játszótér, a 
Felső Tisza-parton sportlé-
tesítmény készül. 

emlékeznek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma délután 5 órától a szegedi Roosevelt téri Juhász Gyula-szo-
bornál a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 
szervezésében megemlékezést tar tanak a tiszai cianidszennyezés 
levonulásának 5. évfordulója alkalmából. A rendezvényen beszé-
det mond Makrai László, a közgyűlés környezetvédelmi bizottsá-
gának elnöke, Molnár Gyula és Szabó László önkormányzati kép-
viselő, valamint Paulovics Péter, a Csemete társelnöke. Az emlé-
kezésen máglyát és gyertyát gyújtanak, a résztvevőket meleg teá-
val kínálják. A szabadtéri rendezvény után este fél 7-től levetítik 
a Belvárosi moziban az idei magyar filmszemle fődíjas dokumen-
tumfi lmjét , Kocsis Tibor Ú j Eldorádó című alkotását, amely a Ve-
respatakon tervezett aranybánya-beruházásról szól. A filmvetí-
tésre ingyenes a belépés. 

Békésen nyitott a makói Lidi 
Makón nem rohamozták meg nyitáskor a Lidi Áruházat: tegnap 
hét óra után kulturált körülmények között lehetett vásárolni. Tű-
multusra a szegedi üzletben is csak akcióváltáskor kell számítani. 

A Lidi alaposan felkészült makói 
áruházának megnyitására: az új 
épület előtt rendőrautó posztolt, 
bent pedig a vásárlók rohamát 
nagy létszámú eladócsapat várta, 
amelyet ráadásul az első négy 
napra segéderőkkel izmosítottak 
meg, az egyik diákszövetkezet 
közreműködésével. Ennek elle-
nére a korábbi üzletnyitásokhoz 

hasonló roham elmaradt. A hét 
órai nyitást követően néhány 
perccel látogattunk el a nagyáru-
házba. A parkolóban volt hely 
bőségesen, bevásárlókosárból 
sem volt hiány, bent pedig nagy-
jából annyi vevő lehetett, 
amennyi eladó. 

Az üzlet árairól egy háziasszony 
azt mondta, valóban vannak na-

gyon olcsó termékek, de figyelni 
kell az árcédulákat, mert látott 
olyan zöldséget például, ami a 
sarki vegyesboltban olcsóbb volt. 
A parkolóban viszont beszéltünk 
egy férfival, aki fiával együtt nagy-
bevásárlásra érkezett, és elégedet-
ten pakolta autójába a különböző 
élelmiszereket. A biztonsági őr-
ként dolgozó Tóth László azt 
mondta, 13-14 ezer forintból 
szinte egész hónapra bevásárolt. 

A szegedi Lidi Áruház bejáratá-
nál, ahol a nyitás utáni napokban 

csak lépésben lehetett haladni, 
tegnap egyetlen öregúr nézelő-
dött ráérősen. - Csak tájékozódni 
jöttem, úgyis ráérek, nyugdíjas 
vagyok. A feleségem szokott vá-
sárolni, de most megnézem, 
van-e valami olcsón - magyaráz-
ta Horváth Károly. A kasszánál 
sem volt hosszú sor. A pénztáros 
elárulta, valóban kisebb a tömeg, 
mint a novemberi nyitáskor, de 
az akcióváltás napján még min-
dig megrohanják őket a vásárlók. 

SZ. I. M . - G . ZS. 

Újszeged felé terjeszkedik a megyeszékhely 

Temető, fatelep, laktanya helyén épülnek a lakóparkok 

A szegedi egyetem két intéz-
ményét , va lamin t a délke-
let-ázsiai szökőár pusz t í t ásá t 
túlélő gyermekeket támogat-
ják annak a jótékonysági est-
nek a bevételéből, amelyet a 
Szegedi Tüdományegyetem és 
a Szegedi Első Lions Club 
rendez szombaton este. A bál-
nak az Ady téri t anu lmány i és 
in formációs központ ad ot t-
hon t , fővédnöke Mádl Dal-

MUNKATARSUNKTOL 

Közös jótékonysági estet tart 
szombaton a Szegedi Tudomány-
egyetem és a Szegedi Első Lions 
Club. A bál bevételéből nem csak 
Szeged gyermek-egészségügyi in-
tézményét, a gyermekklinikát és 
az egyetem fogyatékkal élő hall-
gatói számára létrehozott köz-
pontját támogatják. 

- A szökőár után világméretű-
vé vált az a segítségnyújtás, 
amelyhez mi is csatlakozunk -
mondta Szabó Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora. -
Az est bevételének kétharma-
dát egyetemi intézmények kap-
ják, a fennmaradó részt pedig 
egy, a katasztrófa sújtotta tér-
ségben épülő árvaháznak ajánl-
juk fel. Minden évben, 
más-más céllal szeretnénk jóté-

konysági bált rendezni, hiszen 
az egyetem küldetése nem csak 
az oktatás és a kutatás, hanem 
az európai hagyományok köve-
tése is. 

- A délkelet-ázsiai cunami 
pusztítása nyomán árván ma-
radt gyerekeknek szánt segélyt a 
Szegedi Első Lions Club a Ma-
gyar Baptista Szeretetszolgálton 
keresztül juttatja el. A támoga-
tást a szolgálat egy árvaház fel-
építésére fordítja - magyarázta a 
Lions szegedi elnöke, Nagy Sán-
dor. 

A szombati jótékonysági est fő-
védnöke Mádl Dalma, főtámoga-
tója az Invitel Rt. A rendezvény-
re jegyek korlátozott számban 
még kaphatók az SZTE Tanul-
mányi és Információs Központ 
igazgatóságán, melynek telefon-
száma: 62/546-610. 

A TIK-ben szombaton este 7 
órakor nyitják meg a jótékonysá-
gi estet, majd a vacsorát cimba-
lom* és hegedűmuzsika kíséri. 
Este 9 órakor kezdődik a Darling 
szalon ruhakollekciójának be-
mutatója, ezt követően a táncte-
remben az Old Boys és a Group 
Son-Cuba-Son szolgáltatja a ze-
nét. Nyolc órától látogatható a 
Casino, a Jósda, a Szivarszoba, 
igénybe vehető a képküldő szol-
gálat, és borkóstolóra is várják a 
megjelenteket. 

A ciánkatasztrófára 

Folytatás az 1. oldalról 

Néhány nappal ezelőtt reggel hét körül Janó 
László kilépve a fürdő ajtaján, hirtelen rosszul 
lett, összeesett. A kórbonctani vizsgálatokból 
az derült ki, hogy heveny szívizomelhalás vég-
zett vele; korábban több szívinfarktuson is át-
esett már. Valószínűleg egy taxis hívta ki a 
mentőket. A területileg illetékes háziorvos, dr. 
Pereczár György írta meg a halotti látleletet. A 
doktor azt mondja, a rendőrség által rendelke-
zésre bocsátott iratokból a halott vezetéknevét 
nem tudta kiolvasni, így az általa kitöltött pa-
píron az nem is szerepel. A holttestet az ilyen-
kor szokásos eljárás szerint elszállították. 

Délután fél négy után tért haza a munkából 
Vecseri utcai otthonukba Janó Lászlóné Kata-
lin. Azt hitte, hogy a férje még a fürdőben van. 
Később azonban aggódni kezdett, felhívta fér-
jét mobiltelefonon. Kétszer csörgetett hosz-
szan, senki nem válaszolt. A harmadik pró-
bálkozásnál a készülék azt jelezte, hogy a hí-
vott fél nem érhető el. Katalin úgy véli, férjé-
nek holtteste ekkor már a temetkezési válla-
latnál lehetett, a telefont ott kapcsolhatták ki. 

Az özvegy leánya, veje, nővére sem sejtette, 
„hová tűnhetett Laci". Katalin a kórház sür-
gősségi osztályán a kora esti órákban értesült 
arról, hogy valószínűleg lanó László holttest-
ét szállították be - a számítógépes nyilvántar-
tás szerint - a kórbonctanra. Este hétkor a 
rendőrségre indult Katalin, hogy megtudja 
pontosan, mi is történt. A kapitányságon vált 
nyilvánvalóvá számára: a férje meghalt és er-
ről neki senki nem szólt. Az özvegy Földvári 
N. István rendőrkapitányhoz fordult panaszá-
val. A rendőrtiszt bocsánatot kért a családtól. 

A kapitány elismerte, hogy nem tettek meg 
minden tőlük telhetőt. Elmondta, hogy egy 

A fürdő előtt lelte halálát a 46 éves Janó László Fotó: Blahó Gabriella 

egészségügyi, igazságügyi minisztériumi és 
belügyminisztériumi közös jogszabály ren-
delkezik a kórházon kívül elhunytakkal kap-
csolatos eljárás módjáról, a hozzátartozók ér-
tesítéséről, az elszállításról, s ebben a házior-
vosnak vannak kötelezettségei. Ugyanakkor 
egy országos rendőr-főkapitánysági vezetői 
intézkedés az értesítésen kívül egyéb felada-
tokat ró a rendőrökre, és ebben mulasztottak 
a kollégái. Mint mondta, három rendőr ellen 
ezért fegyelmi eljárást indított. Földvári 
hangsúlyozta, hogy a vezetői utasítás betar-
tásátelvárja munkatársaitól. 

Az elhunyt háziorvosa, Szabó Ildikó úgy 

nyilatkozott, hogy a közterületen elhunytak 
esetében a területileg illetékes háziorvos jár 
el. Arról viszont semmilyen jogszabály nem 
rendelkezik, hogy ilyen helyzetben kinek a 
kötelessége értesíteni a hozzátartozókat. 

A család azóta eltemette halottját. Az öz-
vegy számára érthetetlen, miért nem jutott 
senkinek eszébe, hogy nekik szóljon. Sokszór 
várta haza türelmetlenül a férjét, aki koráb-
ban fuvarozást is vállalt. Katalin úgy emlék-
szik, aggodalmára László rendszerint úgy vá-
laszolt: „ne izgulj, mama, ha nem jövök, úgy-
is szólnak". 

BLAHÓ GABRIELLA 

Leglátványosabban Újszeged 
felé növekszik a város, Maros-
tőn a kukoricaföldek mellet t 
ha ta lmas villákat emelnek a 
zsebkendőnyi telkeken. A vá-
ros többi részén épülő lakó-
parkok színes házaiban vi-
szonylag olcsó lakásokat kí-
nálnak. 

A „Madártelep" valaha a világ 
vége volt, ma már egyre inkább 
körbeépül, hatalmas társashá-
zak emelkednek a Fülemüle ut-
ca sokáig kopár oldalán. Ezek-
ben 16-17 millió forintot kér-
nek egy közepes méretű laká-
sért. Marostö fátlan utcái azon-
ban egyszer csak egy kukorica-
földre futnak ki. Ez az utolsó 
olyan terület, ahol egybefüggő 
„pusztaságot" parcelláztak föl a 
városban. 

Marostö népszerű, de ellátat-
lan terület. Iskola a víztorony-
nál, óvoda, kultúrház csak a 
Temesvári körúton található, 
könyvtár, templom még mesz-
szebb. Szűk sugárutak vezet-
nek Szegedre, a hídon csúcs-
időben állandó a dugó. A tö-
megközlekedés jó, a 7 l -es és a 
2-es busz sűrűn jár. A környe-
zet kellemes: a közeli Ma-
ros-parton kutyát sétáltatni, 
szánkózni, biciklizni lehet, a 
Holt-Maros mentén sétautat 
építettek. 

Szeged látványosan gyarapszik 
Franciahögyön is. A temető he-
lyén sűrűn telepített, színes há-
zakat már lakják, hivatalosan 
azonban még építési terület. A 

belső utcákban még bőven talál-
ni eladó lakásokat: egy kétszo-
bás, 55 négyzetméteres 12 millió 
forint. 

A beruházó és a szegedi ön-
kormányzat számos csatát ví-
vott: így például nem alakítot-
tak ki telkeken belül elegendő 
parkolóhelyet, a város pedig 
először nem adta volna a közte-
rületet erre a célra, aztán enge-
dett. Nem megfelelően fásítot-
tak, de most újabb telepítések-
kel talán rendezhető a helyzet. 
Járda és a csapadékvíz-elvezető 
is épül. 

Franciahögy legnagyobb gondja 
a közlekedés. Az utcák lezárása 
okozta vihar nehezen csillapszik, 
tömegközlekedése pedig nincs. 
Erénye viszont a lakóterületnek, 
hogy a környező lakótelep isko-
lái, óvodái elérhetők, közvetlen 
szomszédságában pedig egy hi-
permarketben lehet bevásárolni 
éjjel-nappal. 

A Zalka laktanya Vadaspark la-
kópark néven válik lassan önálló 
városrésszé. A lakások ára itt is 
hasonló, de akad néhány olcsó 
is, tízmillióért már kétszobást 
kínálnak. A területen egyelőre 
építkeznek, így persze még utca-
nevek sincsenek. Élelmiszerbolt, 
iskola, óvoda legközelebb Kecs-
késen található. 

A környezet állapotát javítja, 
hogy a Szabadkai úton jelentő-
sen csökkent az átmenő forga-
lom a nyugati elkerülő út átadása 
óta. A jégpálya melletti útkeresz-
teződésbe körforgalmat tervez-
nek, így könnyítve a közlekedést 

a lakópark számára is. A 4-es vil-
lamosvonal felújítása pedig idén 
esedékes: korszerűbb kocsik ke-
rülnek a vonalra, egy újabb kité-
rő épül a Vám téren, hogy folya-
matos legyen a forgalom. A Mars 
térre pedig 76-os busz jár. 

Mindezeken túl hamarosan 
megkezdik „Deákváros" építését 
a Gyevi temető helyén, és nagy-
méretű lakóházakat terveznek a 
Felső Tisza-parti fatelepen is a 
beruházók. 

M . B . I . 


