
HAZAI RITKASÁGOK 
GÉNBANKJA 
A kert hazai növényritkaságok 
génbankjaként is működik. Sike-
rült például szép állományát ki-
alakítani a kálmosnak, ennek az 
eredetileg Ázsiában honos ritka, 
védett növénynek, melyet a ma-
gyarok és más lovas nomád né-
pek hoztak be Európába annak 
Idején mint gyógy- és fűszernö-
vényt. A füvészkertl állomány ki-
indulási alapját adó egyedeket 
növénycsempésztől kobozta el a 
hatóság, évekkel ezelőtt. Ugyan-
így jutott a szibériai nőszirom Is 
a füvészkertbe: példányait ere-
detileg Nyugat-Európába akarták 
csempészni illegális növénygyűj-
tők. De megemlíthető a csak Ma -
gyarországon honos tartós szeg-
fű, illetve a tavaszi hérics is - és 
így tovább. A füvészkert jelentős 
összeget nyert szaporodásuk ta-
nulmányozására, így hatéko-
nyabb védelmük elősegítésére az 
Országos tudományos és kutatá-
si alapprogramnál. 

Százi M i k l ó s p ó r u l járt 

TILOS ELŐRE DOLGOZNI 
m t A Szegedi Vízmű Rt.-vel kötött szerződés tiltja, hogy az utcai csatorna elké-

szülte előtt építsék ki a telekhatáron belüli szakaszt. Százi Miklós állítja: 
eszébe sem jutott volna a maga szakállára ilyen munkába fogni. A szerző-
dést azonban már csak a házi bekötés után kapta meg, így nem tudhatta, 
hogy előre dolgozni nem szabad. Úgy véli, a tilalomra éppen a belső munka 
elvégzésére biztató mérnöknek kellett volna figyelmeztetnie őt. 

készültek el. Azt még az ott la-
kók is tudták, hogy a szervizút és 
járda alatt húzódó szennyvízve-
zeték közelében telefonkábel is 
fut a föld alatt. A tervezőmérnök 
viszont, anélkül, hogy megnézte 
volna, hol fekszenek az utcai 
csövek, megsaccolta, milyen 
mélységben kell a telekhatárig 

hozni a házakból kivezető csa-
tornákat. 

Harminc centimétert téve-
dett-. Ez viszont már későn de-
rült ki: akkor, amikor az utcai 
bekötést végzők megnézték, mi 
van a föld alatt, hol helyezked-
nek el a közművek. A szakem-
berek fejüket vakarva álltak a 

Fotó: Miskolczi Róbert 

gödör fölött. A tervező viszont, 
ahogy a nyugdíjas férfi elmond-
ta, a helyszínen letagadta, hogy 
ő biztatta volna az idő előtti, tel-
ken belüli bekötésre a lakókát. 
Azt sem ismerte el, hogy tudott 
a munkavégzésről. 

Kiderült, hogy mindkét háznál 
több mint 10 méterre vissza kell 
bontani, és följebb vinni a csöve-
ket. A mérnök heteken át nem 
állt szóba a nyugdíjassal, végül 
azonban visszaadta a tervezési 
díjak felét. A rossz tervrajzok így 
„csupán" 10-10 ezer forintba ke-
rültek. A kivitelező a tervezőtől 
visszakapott 20 ezer forintért ki-
bontotta, és a megfelelő szintma-
gasságban bekötötte a csatornát. 

NY. P. 
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Nyugatra csempészni kívánt növények otthona 

Belvízvész a szegedi füvészkertben 
Segítséget kér a belvízben úszó fü-
vészkert. A sportigazgatóság ugyan in-
gyen rendelkezésére bocsát nagy nieny-
nyiségű, terülctfcltöltésre használható 
földet - ám a szállítás egymillió fo-
rintba kerülne. Ezt csak külső támo-
gatásokból tudná előteremteni a fü-
vészkert. Haszna is van a belvíznek: 
segít megvalósítani a vizesélőhely-be-
mutatót . Csempészektől elkobzott nö-
vényritkaságokat is őriz a kert, gén-
bankként. 

Egymillió forintra lenne szüksége a 
szegedi füvészkertnek ahhoz, hogy el-
juthasson a kertbe a mintegy kétezer 
köbméternyi földmennyiség. Ezt a 
kert belvíztől leginkább sújtott terüle-
teinek feltöltésére használnák - hívja 
föl a figyelmet Mihalik Erzsébet igaz-
gató, az SZTE növénytani tanszéké-
nek vezetóje. A füvészkertnek ingyen 
ajánlotta föl a Szeged Városi Sport-
igazgatóság a - teniszpálya-átépítés 
során számára fölöslegessé váló - föld-
mennyiséget. 

- De ha csak néhány ingyen teher-
autó-fordulónyi földhöz hozzájuthat-
nánk, már az is segítséget jelenthetne 
nekünk a belvízkárok mérséklésében. 
Jelenleg az aszfaltozott utakon kívül 
sehol nem is lehet sétálni a füvész-
kertben, annyi a víz - mondja az igaz-
gatónő. A kert csak öt kilométerre he-
lyezkedik el Magyarország területének 
abszolút mélypontjától - még a kevés-
bé csapadékos években is kialakul itt 
belvízborítás, hát még amikor sok az 
eső. A vízelvezetés megoldására szin-
tén óriási szükség lenne; a kert már 
fölvette a kapcsolatot a Dél-Újszeged 
csatornázását végző cégekkel, szerve-
zetekkel. 

- A tavasszal elkezdett, belvíz aka-
dályozta nyitvatermő-ültetést remél-
hetőleg ősszel ténylegesen végre tud-
juk hajtani - mondja az igazgatónő. A 

Besurranok 
Bugyi, krimi, botrány, ebből áll a kínálat mindennapi filmjeink-
ben. És mit tesz az élet 1 Annyira megszokja, hajszálra követi. 

Vagy a film követi az életet ? 
A bankrablás ma nem úgy történik, hogy alagutat fúrnak a pán-

célterem alá, sokkal elegánsabb módszerek vannak. Mire lebukik 
valaki - ha lebukik egyáltalán - milliókat visz magával, és addig 
pörösködnek vele, amíg semmit vissza nem fizet. A halálos áldo-
zatok addigra elporladnak. Ehhez képest kisstílűnek számítanak 
a zsebmetszők, a besurranók, és a bolti-patikai pénztárak kifosz-
tói. Ők csak annyit visznek, amennyihez hozzájutnak. Naponta 
írja az újság, hogy a besurranók milyen gyermekes trükkel men-
nek he lakásokba, mégis bemennek. A pénztárak szarkái ellen is 
bevetettek már ezerféle csapdát, mintha attól is szaporodnának. 
Hallom, rekordot javított valaki: fél óra leforgása alatt két patika 
és egy bolt pénztárát fosztotta ki. És biciklin távozott! Szentségtö-
rés a biciklivel szemben! Buszokon, villamosokon, piaci tumul-
tusban aratnak a zsebmetszók. 

Megáll az ész. 
Külön praktikájuk van az óvatos asszonyoknak, nehogy bele-

nyúlhasson valaki a táskájukba, mégis belenyúlnak. Kedves 
könyvtáros asszony mondja, a legjelenebb jelenben, kétszer lop-
ták meg Szeged majdnem legnagyobb könyvtárában. Az elsőnél a 
kijáratra akasztva találta meg táskáját, buksza nélkül. A máso-
diknál résen volt. Idegen pasas tétovázott a folyosón, megkérdez-
te: kit keres •Angolt akarna tanulni. Előkelő udvariassággal beve-
zette az egyik szobába, rázárta az ajtót, és kihívta a rendőröket. 
Nála volt a második bukszája már. Fél szó nem sok, annyit se hal-
lott arról, hogy bármi is történt volna vele később. 

Apró ügyek, ha lebuknak is a pitilatrok, másnap-harmadnap 
már ugyanott folytathatják. Engem ez aggaszt legjobban, mert 
közben nőnek, növögetnek. Szinte nyálcsorgatva hallom a nulla 
toleranciát, tengerentúli törekvésekben. Akármilyen csip-csup 
dolgot követtél is el, tudnod kell, nem úszód meg szárazon. Ná-
lunk mintha biztatna a bíróság: csináld, fiam, úgyse lesz komoly 
bajod. Mi veled vagyunk. Legalább ítélet után vezetnék végig a Ká-
rász utcán, a zenészek előtt egy kicsit meg-megállva. fa, persze, 
személyiségi jogok is vannak. Még a nevüket se lehet kiírni. Mint-
ha kiskorú lenne valamennyi. Mit olvas ki mindebből a valódi kis-
korú ?Azt mindenképpen, hogy becsületesnek lenni nem nyerő. 

Most éppen ott tartunk, ki se látszunk a zavarosból. Biztonsági 
őr kell maholnap minden kócerájhoz is. Közben kiderül, rendőr is 
akad a tettesek között, és alkalmanként biztonsági őr is „masze-
kol" egy kicsit. 

Az én eszem régen megállt már. 
H. D. 

Idősek olimpiája Dorozsmán 
A szegedi Humán Szolgáltató Központ első alkalommal rendezi meg 
az idősek olimpiáját. Az érdeklődőket ma délelőtt fél tíztől várják a 
dorozsmai Családsegítő Ház (Bölcs utca 11.), vagyis a volt általános 
iskola udvarán. Az olimpia célja, hogy játékos formában megmozgas-
sák a 60-70 éveseltet. 

Jelentősen lassítja a szegedi füvészkert rekonstrukcióját a belvíz Fotó: Karnok Csaba 

kert - mint az egyetem szerves része - mő-állományt egyébként szintén bel- lásra fordítaná; a növények mellett 
jelentós segítséget kapott növényvá- víz pusztította el. A füvészkert tovább- táblán föltüntetve a megvásárlást le-
sárlásra az universitas, illetve a karok ra is várja cégek, magánszemélyek hetővé tevő adományozók nevét is. 
vezetésétől; a pótlandó nyitvater- adományait is, ezeket szintén favásár- A belvíz nemcsak gond, hanem le-

hetőség is. A füvészkert régóta tervezi 
vizes élőhelyek - alföldi tó és mocsár-
rét - létrehozását, azok jellegzetes nö-
vénytársulásaival. Várhatóan jövőre 
már el is készülnek vele. 

- Az országban egyedül a mi füvész-
kertünk szemléltet hazai, fás növénytár-
sulásokat. A vízi-mocsári növénytársu-
lás-bemutató legalább ugyanekkora je-
lentőségű lenne - halljuk a tanszékveze-
tőtől. Annál is inkább, mert ezek az élő-
helyek a szabad természetben fokozato-
san fölszámolódnak. 

F.CS. 

A csatornabekötési terv 30 centimétert tévedett 

Sajtpapír, negyvenezer forintért 
A tervező tévedése miat t rossz 
szintmagasságban készült el 
két családi ház csatornabekö-
tése. Az utcai csőtől 30 centi-
méterrel lejjebb fekvő vezeté-
ket vissza kellett bontani . A 
tervező nem ismerte el felelős-
ségét. 

- Okuljanak a példámból, más 
ne kerüljön hasonló helyzetbe! -
mondta keserűen Százi Miklós, 
aki 20 ezer forintjáért használha-
tatlan csatornatervrajzot kapott. 
A tévedés ráadásul csak akkor 
derült ki, amikor a telken belüli 
vezeték nem találkozott az utcá-
ról behozott csatornával. 

A történet még októberben 
kezdődött: akkor vállalta egy 
mérnök, hogy megtervezi a Sza-
badkai út 12. alatt lakó Százi 
Miklós, valamint szomszédai 
házához vezető csatornát. A két 
munkáért 20-20 ezer forintot 
kért. A terveket csak március-
ban adta át. Közben viszont -
Százi Miklós állítása szerint - a 
tervező arra biztatta a tulajdo-
nosokat, hogy gyorsítsák föl a 
munkát, és az utcai bekötés 
előtt fektessék le a telekhatáron 
belüli vezetéket. 

A 72 éves, rokkantnyugdíjas 
férfi gyorsan kivitelezőt szerzett, 
és a mérnök szóbeli javaslata 
szerinti mélységben földbe is tet-
ték a csatornát. A két házig csak-
nem ugyanakkora távolságban, 
43, illetve 41,5 méterre kellett 
elvinni a csöveket. A munka 
ugyancsak közel ugyanannyiba, 
mintegy 100-100 ezer forintba 
került. A tervezővel napi kapcso-
latban álló nyugdíjas megnyu-
godva várta az utcai bekötést. 

A mindössze három házból ál-
ló, rövidke utcaszakaszon (amely 
korábban a Pálfytelep és a Vas-
gyár utca nevet is viselte) már 
legalább tíz éve lefektették a 
gyűjtőcsatornát, ám a házakhoz 
vezetó csonkok korábban nem 


