
Ot év börtönbüntetést 
kapott a késelő török 
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Öt év két hónap börtönbüntetés-
re ítélte a Szegedi ítélőtábla azt a 
harmincöt éves török férfit, S. 
D.-t, aki 2002-ben több fiatalt is 
megkéselt. A jogerős ítélet nem 
változtatta meg az első fokon ki-
szabott büntetést. A török férfit 
öt évre kiutasították az országból. 

A bíróság ítélete szerint a textil-
kereskedelemmel foglalkozó, 
évek óta Magyarországon dolgo-
zó férfi 2002. május 4-én a szege-
di Sing Sing diszkóban nagy 
mennyiségű alkoholt fogyasztott. 
A minősíthetetlenül viselkedő 
férfit kidobták a diszkóból, az ut-
cán belekötött az ott tartózkodó 
fiatalokba. Az egyiket minden ok 

nélkül mellkason szúrta, a fiatal 
életveszélyes sérüléseket szenve-
dett. Az áldozat barátja megpró-
bálta leütni a támadót, aki vi-
szont rajta is két sebet ejtett. A 
török támadót a bíróság súlyos 
testi sértés és emberölési kísérlet 
miatt ítélte el. A támadót megfé-
kezni akaró férfit garázdaság mi-
att pénzbüntetésre ítélték. 

Megnyílt a szakkiállítás a Hangárban 

Lakás, ház, építőipar 

Kerékpáros-
gondok 
Folytatás az 1. oldalról 

Erre a megoldásra mutatott 
példát Tóth Sándor, aki úgy vé-
li, mindkét irányban az egyéb-
ként keskeny sávot kell hasz-
nálni. Az egymással szemben 
haladó kerékpárosok pedig, ha 
egy kicsit mindketten szélre 
húzódnak, elférnek. Föltéve, ha 
a kerékpársávon szabálytalanul 
parkoló autó nem nehezíti 
egyetlen biciklis közlekedését 
sem - nem úgy, mint a minap, 
mikor egy autó elfoglalta a ke-
rékpársáv egy részét. 

Van olyan is, aki nem tud 
dönteni. Ervin elárulta, eleinte 
a bal oldali kerékpársávon ha-
ladt, most már az út másik ol-
dalán teker. 

A közlekedésrendészeti osztály 
vezetője, Kónya Zsolt főhadnagy 
elmondta, a jogi kar felől kereke-
zőknek, tehát azoknak, akik az 
egyirányú gépjárműforgalommal 
megegyező irányban haladnak, a 
Fekete Sas utca jobb oldalát kell 
használniuk. Ha azonban a for-
galommal szemben bicikliznek, 
akkor a felfestett kerékpársáv az 
övék. Néhány közlekedőt és az 
intézkedő rendőrt - Kónya Zsolt 
szerint - a kiegészítő tábla zavar-
hatta meg. Ez azt jelzi, hogy a ke-
rékpársávot mindkét irányban 
használni kell..Az illetékes ön-
kormányzati irodának már jelez-
ték a problémát, a táblát rövid 
időn belül eltávolítják. 

g. zs. 

A tulajdonos korábbi ígérete ellenére egyelőre nem kezdték el a felújítást 

A Kass Szálló tulajdonosa, a Questor Rt. annak 
ellenére sem tett le Szeged patinás épületének 
felújításáról, hogy még mindig nem tudja, el-
nyeri-e a rekonstrukcióhoz nélkülözhetetlen pá-
lyázati forrásokat. 

Végleges építési engedéllyel rendelkezik a Kass 
Szálló jelenlegi tulajdonosa, a Questor Pénzügyi 
Tanácsadó Rt. az 1977-ben bezárt és azóta üresen 
álló palota felújítására. Tarsoly Csaba, a Questor 
elnök-vezérigazgatója kérdésünkre válaszolva el-
mondta, jelenleg már a kiviteli tervek készítése zaj-
lik, az építkezés előkészületein dolgoznak a szak-
emberek, szándékaik változatlanul komolyak. A 
munkálatok elkezdését az hátráltatja, hogy még 
mindig nem hirdettek eredményt azon az uniós pá-
lyázaton, amelynek segítségével jelentős összeget 
nyerhetnének a Kass, későbbi nevén Régi Hungária 
Szálló rekonstrukciójára. 

A részvénytársaság vezetője lapunkban jelentette 
be először tavaly április elején, hogy exkluzív négy-
csillagos szállodaként kívánja űjra megnyitni a 
Kasst. Szeretné visszaállítani az épület régi funkci-
óit, értékeit, megőrizni az éttermet és a báltermet, 
valamint kiegészíteni a modern kor követelménye-
inek megfelelő konferencia-központtal és well-
ness-szolgáltatással. Információink szerint az épü-
let teljes felújítása legalább 1 milliárd forintba ke-
rül. Ennek az összegnek jelentős hányadát, akár 90 
százalékát is meg lehet szerezni pályázatok Segítsé-
gével. 

Az elnök-vezérigazgató korábban azt is bejelen-
tette, hogy a tél folyamán elkezdik a felújítást, 
mégpedig a belső munkákkal, ám ennek pillanat-
nyilag semmi jele. Tarsoly Csaba nem árult el rész-
leteket a tervezett beruházás költségvetéséről, sem 

Fotó: Frank Yvette 

a saját erő, sem a pályázati forrás nagyságrendjéről. 
Ugyanakkor kijelentette: arra kéri a város vezeté-
sét, hogy támogassák a Questor által benyújtott pá-
lyázatot. Erre válaszolva Nagy Sándor, Szeged vá-
rosfejlesztési alpolgármestere elmondta, minden 
segítséget megadnak a források elnyeréséhez, hi-
szen a palota felújítása az egész város érdeke. Bíz-
nak a pályázat sikerében és várják a kedvező dön-
tést. 

Lapunkban korábban Kass János, a volt szálloda-
tulajdonos unokája, világhírű grafikusművész is 
kifejtette véleményét a pénzügyi tanácsadó rt. ter-
veivel kapcsolatban. Elmondta, nem szállodaként, 
hanem közösségi házként újítaná fel az épületet, 
amelyben koncerteket, kiállításokat lehetne ren-
dezni. Emlékezetett arra is, hogy nagyapját az 
1931 -es gazdasági világválság juttatta a tönk szélé-
re, akkor tette rá a szállóra a kezét a bank. A recesz-
szió megismétlődött az 1990-es években, amikor a 
szállodaiparnak a délszláv válság miatt bealkonyult 
Szegeden, s hatásait még mára sem heverte ki telje-
sen. 

F. K. 

A PALOTA TÖRTÉNETE 
| Idősebb Kass János 1898-ban építette fel a róla elneve-

zett szállót, amelytől 1931-ben kénytelen volt megválni. 
Ezt követően 1934-ben egy részvénytársaság nyitotta 
meg és Hungáriának keresztelte: ezt a nevet 1977-ig, be-
zárásáig viselte. Felépült ugyanis a mai Novotel elődje, 
szintén Hungáriaként, így a Kasst a szegediek Régi Hun-
gáriának nevezték el. Egy gazdasági társaság, a Régi 
Hungária Rt. újította fel kívülről a rendszerváltást köve-
tően, majd 1995-ben eladta jelenlegi tulajdonosának, a 
Questor Rt.-nek. Az épület máig kihasználatlan. 

a k t u á l i s « 

Érvényes a választás, Solymos László a képviselő 

Elutasították a MIÉP beadványát 
Megváltoztatta a területi választási bi-
zottság határozatát a Csongrád Megyei 
Bíróság. A szegedi időközi önkormány-
zati képviselő-választás eredménye te-
hát ismét a vasárnapi határozatnak meg-
felelő: Solymos László az új képviselő. 

A vasárnapi időközi önkormányzati kép-
viselő-választáson most már jogerősen 
legtöbb szavazatot szerzett Solymos Lász-
ló, az MSZP-SZDSZ-Centrum-MSZDP 
közös jelölje elmondta: „tiszteletben tar-
tom a Csongrád Megyei Bíróság döntését, 
ahogy tiszteletben tartottam a két laikus, 
a helyi és a területi választási bizottság 
döntését is. Ezzel a határozattal az ügy 
végérvényesen lezárult, a március 6-i kép-

viselő-választást én nyertem meg. Köszö-
nöm a választók bizalmát, ezen túl min-
den erőmmel azon leszek, hogy Szeged és 
a városrész érdekeit képviseljem." 

Solymos kitérő választ adott arra a kérdés-
re, alpolgármesterként folytatja-e ezután a 
munkáját. - A polgármesterrel eddig is kitű-
nő volt a munkakapcsolatom, remélem, 
hogy ezután is számít a munkámra, hogy 
milyen formában, azt neki kell eldöntenie -
tette hozzá. Botka László kérdésünkre szin-
tén csak annyit mondott, „fogadja" majd a 
képviselőt, és tárgyalnak a jövőről. Informá-
cióink szerint Solymos László stratégiai 
ügyeket koordináló alpolgármester lesz. 
Solymos jelenleg a polgármesteri kabinet ve-
zetője, Botka közvetlen, szoros munkatársa. 

A hibásan nyomtatott szavazólapok ka-
cifántos ügye ezzel véget ért. Az ügy azzal 
kezdődött, hogy hétfőn a MIÉP a helyi vá-
lasztási bizottság három határozatát is 
„megkifogásolta". A területi választási bi-
zottság tagjai, Kiss Barnabás, Blazovich 
László, Józsa Zoltán az eredményt meg-
semmisítették, a választás megismétlését 
rendelték el. A legtöbb szavazatot szerzett 
Solymos László ez utóbbi határozat ellen 
adott be kifogást. A megyei bíróság ennek 
nyomán megváltoztatta a területi válasz-
tási bizottság határozatát, és a MIÉP kifo-
gásait érdemi vizsgálat nélkül elutasítot-
ta. Fellebbezésre lehetőség nincs, a válasz-
tás végeredménye végleges. 

Az ok meglepő: a MIÉP-esek nem írták 

rá címüket a papírra. A jogorvoslati kére-
lem nélkülözhetetlen kelléke, hogy tartal-
mazza a kifogás benyújtójának értesítési 
címét. A három szakbíró által hozott ha-
tározat kimondja: már a területi választá-
si bizottságnak hivatalból, érdemi vizsgá-
lat nélkül el kellett volna utasítania a kifo-
gást. „A választási eljárásról szóló törvény 
mellőzhetetlen előírásainak nem megfele-
lő kifogás tartalmi vizsgálatára nincs jogi 
lehetőség" - áll a bíróság közléményében. 

A kifogást benyújtó MIÉP városi elnöke, 
Marosi Zoltán munkatársunktól értesült a 
bíróság határozatáról, annak kézhezvétele 
előtt - lapzártánkkor - nem kívánt nyilat-
kozni. 

m.b. i. 

Másodszorra rendezik meg a 
Hangárban a Lakás és Ház épí-
tőipari szakkiállítást. A tegnap 
megnyílt vásár vasárnap estig 
fogadja a lá togatókat . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Napjainkban az építőipar 
Dél-Magyarország egyik legdina-
mikusabban fejlődő iparága -
mondta Gellért Ákos, a Lakás és 
Ház szakkiállítást rendező Cil-
iért és Fiai Consulting Kft. ügy-
vezető igazgatója a tegnapi meg-

nyitón. Ezt az is jelzi, hogy a vá-
sár iránt tavaly óriási volt az ér-
deklődés - vasárnap estig 64 cég, 
három csarnokban mutatja be 
kínálatát -, a kiállítók zöme idén 
is visszatért a szegedi vásárváros-
ba, a Hangárba. 

Tegnap délután megérkeztek 
az első látogatók is, főként fiata-
lok, akik új otthonukat építik és 
részint az újdonságok, részint a 
kedvezmények iránt érdeklőd-
tek. Sokan a négy napig tartó la-
kástextilbörzét keresik fel, ahol 
ágyneműk, takarók, textíliák vá-

sárolhatók óriási kedvezmény-
nyel. 

Ma szakmai napot is tartanak 
10 és 13 óra között polikarbonát 
szerkezetek építészeti alkalmazása 
címmel az épületek szigeteléséről, 
a rendező az Építőipari Tudomá-
nyos Egyesület megyei szervezete. 
A kiálh'tás négy napján 15 percen-
ként közlekedik az ingyenes Co-
ra-Hangár járat, amely a hagyomá-
nyos Cora-busz útvonalán közle-
kedik. A szakkiállítás pénteken és 
szombaton 10-19, vasárnap 
10-18 óra között tart nyitva. 

Az üvegből készült dísztárgyak is kedvelt kellékei a lakásszépítésnek Fotó: Miskolczi Róbert 

Lezárták az 55-ös főutat 

Karambol egy őz miatt 
Egy őz okozott tömegkarambolt a sűrű hóesésben az 55-ös főúton, 
Szeged közelében tegnap reggel. 

Összesen tizenegy jármű ütközött tegnap reggel a sűrű hóesésben az 
55-ös főúton, az Útkaparó csárda közelében. A balesetet az út mentén 
tébláboló őz okozta: a legrosszabb pillanatban döntött úgy, hogy átfut 
az úttesten. Az állatot egy Nissan elgázolta, a sofőr rendőrt hívott, az 
autók pedig lehúzódtak. Egy Domaszék felől érkező kamion vezetője 
ezt nézve elbambult és két másik járműnek ütközött. A mögötte hala-
dó Fiat vezetője hiába fékezett, hátulról a kamionba szaladt. A baleset 
helyszínének közelében egy IFA frontálisan ütközött egy Mazdával, 
majd két autó és egy teherkocsi csúszott össze. A helyszínelés és a mű-
szaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat 
elterelték. A tömegbalesetben szerencsére senki sem sérült meg. 

Tarsoly Csaba: Komolyak a szándékaink 

Nem mondtak le 
a Kass Szálló felújításáról 


