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Szegedi nagytakarítás 
40 millió forintból 
Folytatás az 1. oldalról 

A Szegedi Környezetgazdálkodá-
si Kht. 250 munkása először Sze-
ged forgalmasabb részein szedi 
össze és szállítja el a hulladékot, 
megnyesi a fákat és cserjéket, vi-
rágokat ültet a terekre, az utcá-
kon, hidakon kihelyezett dézsák-
ba. Munkájukat több kistraktor, 
seprőgép, szükség esetén locsoló-
kocsi segíti. 

- A városban elsőként a na-
gyobb forgalmú területeket taka-
rítjuk fel, tisztítjuk meg a hulla-
déktól, rendbe tesszük a parko-
kat - mondta Kovács János, a 
kht. közterület fenntartási igaz-
gatóhelyettese. A bevásárlóköz-
pontok, orvosi rendelők, közte-
rek, intézmények környéke után 
mennek munkatársaink a külső 
körzetekbe, a panelnegyedekbe. 

A munka nagy részét már hús-
vétra szeretnék elvégezni, úgy 
tervezik, ha az időjárás is engedi, 
május 1-jére már teljesen meg-
tisztul, megszépül Szeged. Akko-
ra már a szökőkutakat is átnézik, 
kijavítják az esetleges hibákat, 
megtisztítják a medencéket az 
őszi és téli hónapok alatt lerakó-
dott hulladéktól. A nagytakarí-
tásra összesen 40 millió forintot 
fordít a város. 

Pénteken nemcsak a Dugonics 
téren, hanem a Rókusi körúton 
is dolgoztak a munkások. A Ká-
rász utcán a dézsákba kétnyári 
virágokat ültettek. 

- Nagyon nagy munkában van-

nak a szegediek, látom, most ül-
tetik ki a virágokat - mondta az 
egyik padon üldögélő Kálmán 
Antalné. - Ez az egyik legszebb 
város, sokat járunk ide a férjem-
mel. 

A budapesti nyugdíjas asszony 
azt is elmondta, példaszerű, aho-
gyan a Tisza-parti várost csino-
sítják. 

A Dóm téren galambok lépe-
gettek a szél fújta szemét között, 
a templommal szemben, az ár-
kádok lábánál padok várják a ta-
vaszt. Leülni azonban nem lehet, 
az ülőhelyek elé barikádot von a 
korábban ide felhalmozott hó, 
amely a teret teljes szélességében 
elfoglalja. A fagyott halmokat -
mintegy 100 köbméter jeges ha-
vat - hamarosan elszállítják. 

A kht. munkatársai folyamato-
san javítják a köztéri berendezé-
seket - szemétgyűjtőket és pado-
kat. Szegeden 3200 kültéri pad 
kínál pihenőhelyet, ebből több 
mint 80 kerül a Széchenyi térre, 
a többit buszmegállókba, terekre 
helyezik ki. Az ülőalkalmatossá-
gokat összefirkálják a graffitisek, 
így szükséges a festés is. 

A jövő héten lemossák a Berta-
lan hidat, de ez nem jár forga-
lomkorlátozással, mert a mun-
kát éjszaka végzik el. Májusig a 
környezetgazdálkodási kht. 
munkatársai mintegy 270 hektá-
ros területet, 190 kilométernyi 
szilárd burkolatú utat takaríta-
nak fel. 

NYEMCSOKÉVA 

A Dóm térről még mintegy száz köbméter fagyott havat kell el-
s z á l l í t a n i Fotó: Schmidt Andrea 

Embercsempészeket 
fogtak el a határőrök 
Illegális határátlépőket, ember-
csempészeket fogott el a ha-
tárőrség Csongrád megyében. A 
bűnözők Koszovóból juttattak 
volna Nyugat-Európába embe-
reket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Embercsempészbandát lepleztek 
le a határőrök. A négy 
szerb-montenegrói állampolgár-
ságú, albán nemzetiségű határ-
sértőt és a két magyar ember-
csempészt március 13-án tartóz-
tatták fel Öttömös közelében a 
térségében a határőrök. Az iga-
zoltatáskor kiderült, hogy a négy 

külföldinél nincsenek okmá-
nyok. Kihallgatásukkor elmond-
ták, fejenként 1000-1500 eurót 
fizettek Koszovóban egy csoport-
nak azért, hogy Nyugat-Európá-
ba juttassa őket. A velük együtt 
elfogott két budapesti férfi fel-
adata az lett volna, hogy a fővá-
rosba szállítsa a külföldieket. A 
határsértőket őrizetbe vették, a 
két magyar állampolgárt pedig 
letartóztatta a bíróság. A nyomo-
zás eredményeként március 
17-én a határőrség elfogott még 
egy magyar férfit, aki szervező-
ként közreműködött az ember-
csempész csoport tevékenységé-
ben. 

Lehet, hogy hetek óta a vízben volt a férfi 

Halott a Holt-Marosban 
Két fiatal fiú riasztotta a rend-
őröket tegnap nem sokkal 12 
óra után, mert hullát találtak a 
szegedi Holt-Marosban. A kor-
látra támaszkodó környékbeli 
lakosok körében gyorsan elter-
jedt a hír, hogy a vízbe fulladt 
ember nyakán ott a kötél. Ezt a 
rendőrség cáfolta, idegenkezű-
ségre utaló nyomokat a hely-
színi vizsgálatkor nem fedez-
tek fel. 

A szegedi Holt-Maros tegnap 
reggel nyolc óra körül még csen-
desnek mutatkozott, csak a szél 
fodrozta a zöldes vizet. A parti 
betonos sétányon, a Bérkert utca 
és a Fő fasor közötti szakaszon 
anyukák és apukák kerékpáron 
vitték gyermekeiket, akik már az 
áttetsző vízen úszó kacsákat les-
ték. Csak néhány kutya ugatása 
zavarta meg a csendet, s riogatta 
a sirályokat. A holtágat mustrál-
va feltűnt, hogy szinte fél méter-
re le lehetett látni a vízszint alá. 

- Tudsz valamit? - kérdezi is-
merősöm ebéd után a telefono-
mat megcsörrentve. - Rendőrök 
lepték el a Bérkert és a Szövetség 
utca sarkát. 

Mire befejezi mondatát, fülsi-
ketítő szirénázás hallatszik a te-
lefonban. 

- Megjöttek a tűzoltók is - ki-
áltja. Nyilvánvaló volt, hogy a 
Holt-Marosban kereshetnek va-
lakit, hiszen a közelben nem tör-
tént baleset. 

Amikor odaérünk, a környék 
lakói a korlátra támaszkodva né-
zik, mi történik. 

- Valószínűleg belefulladt vala-
ki a holtágba - hallom a parton. 

- Kötél is van a nyakán -
mondja egy jó szemű fiatalem-
ber, miközben az egyik tűzoltó 
hatalmas csáklyával próbálja a 
partra vonszolni a szerencsétle-

A partra húzott férfitest vizsgálatát azonnal megkezdték a rendőrök Fotó: Karnok Csaba 

nül járt, vízbe fulladt ember tete-
mét. Úgy tűnt, nem órákkal ez-
előtt került a test a vízbe, hanem 
napok, talán heteken át a víz fog-
lya lehetett. 

Az ácsorgóktól megtudom, 
hogy két fiú vette észre a vízben a 
holttestet. 

- Ezen a parton sétáltunk pon-
tosan délben - mutat Dobó Gá-
bor a Radnóti utcai partszakasz-
ra amikor észrevettük, hogy 
valami lebeg a vízen. Megkerül-
tük a holtágat és átmentünk a 
másik oldalra. 

- Láttuk, hogy egy ember fejjel 
lefelé fekszik a vízben, nem 
messze a parttól, a hínárba akad-
va. A kabátja félig lelógott róla, 
lehet, hogy verekedés áldozata 
lett. Persze azonnal hívtuk a 

rendőrséget - meséli Korpa Dáni-
el, miközben a haverjaik csatla-
koznak hozzánk. Elmondják: a 
környék teljesen biztonságos, 
nem szokott balhé lenni. Termé-
szetesen a találgatások tovább 
folytatódnak, hogy mi történhe-
tett. A tűzoltók - Nagy Róbert 
százados és csapata - , akik a 
partra húzták a munkásruhát vi-
selő ember holttestét, megerősí-
tik, hogy több napja a vízben le-
hetett. A parancsnoktól megtu-
dom, nem mindig kérik a rend-
őrök a segítségüket, most azon-
ban szükség volt az eszközeikre. 

- Sajnos ez is a munkánkhoz 
tartozik, aki nem bírja a borzal-
mas látványt, az elhagyja a pályát 
- mondja a százados a tűzoltóko-
csiban, indulásra készen. 

Kicserélődik a járműpark Csongrád megyében 

Tizenkilenc új mentőautó 
segíthet a betegeken 
Megújult a Csongrád megyei 
mentőszervezetek gépparkja: 
az utóbbi időben összesen 19 
ú j mentőautó érkezett. A régi 
rohamkocsik lecserélését a 
jogszabályok előírásai indo-
kolták, ugyanis tíz évnél idő-
sebb autót mentésre nem, 
c s a k b e t e g s z á l l í t á s r a l e h e t 
használni. 

Tizenkilenc új mentőautó érke-
zett Csongrád megyébe. Leg-
utóbb múlt héten csütörtökön 
kapott három járművet a szegedi 
mentőállomás, a napokban pe-
dig Rúzsára és Mórahalomra ér-
kezett egy-egy új rohamkocsi. 
Mindez része az országos gépjár-
műpark cserének, amelyet az 
Országos Mentőszolgálat 
2004-ben kezdett meg. 

A magyar jogszabályok szigorú-
an rögzítik, hogy a mentésben és 
betegszállításban milyen méretű 
és korú járművek vehetnek részt. 
Eszerint tíz évnél idősebb autók 
csak betegszállításhoz használ-
hatók. Mivel azonban az ország 
több mentőállomásán is elérték a 
járművek ezt a kort, átfogó terv 
készült ezek lecserélésére. 

Tavaly országosan 160 új autót 
állítottak forgalomba, ebből Sze-
gedre 9 jutott - tudtuk meg Zen-
tay Attilától. A Csongrád Megyei 
Mentőszolgálat szegedi mentő-
szervezetének állomásvezető fő-
orvosa elmondta: két Mercedes 
Sprintért, valamint hét Ford 
Tranzitot kaptak. Előbbit roham 
és esetkocsiként, utóbbit men-
tésre és szállításra használják. 

Az autók még a tavalyi beszer-
zésből származnak, az utolsó há-
rom azonban csupán egy héttel 
ezelőtt érkezett meg Szegedre. 

Ennek oka, hogy a járművek üres 
furgonként jönnek be az ország-
ba, azt utólag kell matricával el-
látni, a megkülönböztető jelzése-
ket felszerelni, valamint a beteg-
teret kialakítani. A mentőállo-
mások azonban már készen kap-
ják meg, csupán az eszközöket 
kell b e l e t e n n i ü k . 

A szegedi mellett a makói, a 
vásárhelyi, a szentesi, a csongrá-
di és a kisteleki mentőállomás is 
kapott összesen 4 Mercedes 
Sprintért és 4 Ford Tranzitot. A 
ma érkező rúzsai és mórahalmi 
autókkal pedig teljessé válik a 
megye felszereltsége, minden ko-
csi megfelel majd a jogszabályok 
előírásainak. Pál György, a 
Csongrád Megyei Mentőszerve-
zet műszaki vezetője elmondta, 
eddig Mercedeseket és Toyotákat 
használtak, az új járművek azon-
ban közlekedésbiztonsági szem-

pontból jobbak ezeknél. Ráadá-
sul nagyobb a szállítóterük, jobb 
a komfortfokozatuk, kevesebb a 
fogyasztásuk, egyszerűbb a kar-
bantartásuk, és még a fenntartá-
si költségük is kevesebb. 

Az új járművek nem növelték a 
mentőszervezetek gépparkját, a 
régi kocsikat ugyanis leselejtez-
ték. Csongrád megyében így je-
lenleg is 54 mentőautó mozgó-
sítható, amelyből hétköznapon-
ként, csúcsidőben 44 fut. A 19 új 
mellett 1 négyéves Mercedes is 
dolgozik, valamint 3 „lefutás 
előtti", amelyet már csak tarta-
lékként használnak. Emellett 3 
terepjáró, 5 mikrobusz, 16 újsze-
rű és 7 régi Toyota is a géppark 
részét képezi, utóbbit azonban -
mivel tíz évnél idősebb jármű -
már csak betegszállításra hasz-
nálják. 

T. K. 

Folyamatosan érkeztek a járművek Fotó: Miskolczi Róbert 

Nem sokkal ezután a halottakat 
szállító autó is megérkezik, ám a 
holttestet azonnal nem szállíthat-
ják el, mivel még tart a vizsgálat. 
7bczakov Szilvána, a rendőrség 
sajtóreferense hamarosan arról tá-
jékoztat - mivel a tetem közvetlen 
közelébe nem mehet senki - , hogy 
a helyszíni szemlebizottság ide-
genkezűségre utaló körülményt 
nem talált. A férbnél megtalált 
hatok alapján sikerült megállapí-
tani, hogy az elhunyt 32 éves sze-
gedi lakos, akinek eltűnését tavaly 
év végén jelentették be. Lapunk 
archívumából kiderül, hogy a víz-
be fulladt férfi vélhetően a 172 cm 
magas erős fizikumú Mihály Atti-
la, aki eltűnésekor munkás ove-
rallt viselt. 

C S . G. L. 

HÍREK 
PÁLMAVASÁRNAP 
AFÜVÉSZKERTBEN 
Virágvasárnapot tartanak holnap 
a szegedi füvészkertben 9 órától 
16 óráig. Óránként 
pálmalátogatást szerveznek az 
üvegházban Radvánszki Antal 
szakértő kalauzzal, 11 -tői és 15 
órától pedig ismeretterjesztő 
előadást tart Simon András 
néprajzkutató. A rendezvény 
ideje alatt szakképzett 
rajztanárnő segítségével a 
gyerekek pálmát és virágokat 
rajzolhatnak. 

É V F O R D U L Ó S 
EMLÉKCSARNOK 
A Szegedi Tudományegyetem az 
egykori professzorainak 
tiszteletére kiállítás-sorozatot 
szervez új épületében. A TIK 
átriumában ezúttal Heller Erik 
jogászprofesszor és Riesz Frigyes 
matematikus születésének 125. 
évfordulója, valamint Wagner 
Richárd klimatológus 
születésének centenáriuma 
alkalmából rendezett be tisztelgő 
tárlatot az egyetemi könyvtár két 
főkönyvtárosa, Klukovitsné 
Paróczy Katalin és Ráczné 
Mojzes Katalin. Az Évfordulós 
emlékcsarnok elnevezésű 
sorozat új kiállítását hétfőn 
délben nyitja meg Totik Vilmos 
akadémikus. 

WEINER-KONCERT KÉSŐBB 
A Filharmónia Kht. 
kamarabérleti sorozatában 
hétfőn este adott volna koncertet 
a szegedi Weiner 
Kamarazenekar. A hangversenyt 
változatlan programmal két 
nappal később, március 23-án 
este fél 8-tól tartják meg a Tisza 
Szálló nagytermében. Az 
együttest Weninger Richárd 
vezényli, a szólisták: Isabelle 
Oechmichen zongoraművész 
(Franciaország) és Kosztándi 
István hegedűművész, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar 
koncertmestere. 


