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Miniszterelnöki konvoj miatt történt baleset 

Eljárás a kormányőr 
és a sofőr ellen is 
Szabálysértési eljárás indult a miniszterelnöki konvoj egyik autóját 
vezető kormányőr és az árokba borult tehergépkocsi vezetője ellen 
is. A baleset még májusban történt, jelenleg újabb szakértői 
véleményekre várnak. 

Mint megírtuk, május közepén árokba borult egy tehergépkocsi Kis-
telek közelében az E75-ös főúton: nem tudott időben lehúzódni a 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt szállító konvoj elől. A kormány-
fő az ítélőtábla új épületének átadásán vett részt Szegeden, majd a 
Novotelben megtartott fogadás után indult vissza Budapestre. 

A baleset a rendőrségi sajtóközlemény szerint akkor történt, ami-
kor a főúton közlekedő járművek a konvojt észlelve félrehúzódtak, de 
a tehergépkocsi a nehéz rakományával nem tudott időben megállni 
az előtte fékező és lassító gépkocsik mögött, ezért jobbra, az út szélére 
kormányzott. 

A konvoj már elhaladt mellette, amikor az út melletti füves terüle-
ten a fellazult talajon a teherautó jobb oldala megsüllyedt, és a jármű 
rakományával együtt az út menti árokba borult. A balesetben szemé-
lyi sérülés nem történt. 

A baleset okait és körülményeit a Kisteleki Rendőrkapitányság 
vizsgálja. A tehergépkocsi és a miniszterelnöki konvojt vezető kor-
mányőr ellen is szabálysértési eljárás indult. M. Toronykőy Márta 
rendőr főhadnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóre-
ferense elmondta, a felelősséget a további műszaki szakértői véle-
mény határozza majd meg. 

- A vonatkozó jogszabályok szerint a hatósági kirendelést követően 
az ügyben érintettek más szakértőt is megbízhatnak a vizsgálattal. 
Ezen jogosultság kimerítése után van lehetőség a szabálysértési ügy 
első fokú elbírálására - magyarázta a sajtóreferens. M. Toronykőy 
Márta hozzátette, mivel folyamatban lévő ügyről van szó, a megyei 
rendőr-főkapitányság addig nem kíván az esetről nyilatkozni, amíg a 
hiányzó szakértői vélemények nem érkeznek meg. 

A. T. J. 

Megújult katonasírok 
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Szergej Borozdin orosz konzul is megemlékezett a háború áldoza-
t a i r ó l Fotó: Korom András 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hétezer magyar katonai temetőt 
állítottak helyre Oroszország-
ban, s Oroszország a II. világhá-
ború befejezésének 60. évfordu-
lóján nagy összeget fordított ar-
ra, hogy a határain túl lévő szov-
jet katonai temetőket is rendbe 
tegyék - mondta Szergej Boroz-
din orosz fökonzul a vásárhelyi 
görögkeleti temetőben lévő szov-
jet katonasírok felújítását követő 
ünnepségen. A makói Boros Já-
nos és M. Szűcs Ferenc által szor-
galmazott munkálatokra 13 mil-

lió forintot fordított Oroszor-
szág. A tegnapi ünnepségen Bo-
ros János köszöntötte a részvevő-
ket, majd az orosz főkonzuli sza-
vai után Jvan Lukanov ukrán fő-
konzul hangsúlyozta: Ukrajná-
ban méltó módon gondoskodnak 
a magyar katonasírokról, leg-
utóbb az ungvárit tették rendbe. 
Kószó Péter alpolgármester a II. 
világháborúban elesettek emlé-
két idézte fel, majd a résztvevők 
megkoszorúzták a szovjet kato-
nák közös síremlékét. A katonai 
sírkertet SeidJ Ambrus plébános 
áldotta meg. 

Szegeden a növényvédelemről szóló törvényt lazábban fogják fel 

Szabadon szállhat a pollen 
Már bün t e the tné azokat a tu-
lajdonosokat a szegedi önkor-
mányzat , akiknek a por tá ján 
parlagfüvet ta lá l tak a környe-
zetvédők. Egyelőre nincs bír-
ság és szabadon szállhat a pol-
len. Közel két hét alat t száztíz 
bejelentés érkezett a hivatal-
hoz. A Gyevi temetőnél hem-
zseg az allergiát okozó nö-
vény. 

A növényvédelemről szóló tör-
vény szerint ahol június 30-áig 
nem végezték el a parlagfű irtá-
sát, ott mindenféle felszólítás 
nélkül közérdekű kényszerka-
szálást végeznek és ennek a 
költségét ráterhelik a tulajdo-
nosra. Szegeden lépten-nyo-
mon találni parlagfüvet. Van 
olyan rendelőintézet, ahol az 
udvaron csokorszámra nőnek a 
különböző megbetegedést oko-
zó növények. Egyik olvasónk 
szerint a csatornaépítéssel kül-
területről behozott bányaho-
mokban is hemzseg a parlagfű 
magja. Kószó Istvánné pedig ar-
ra hívta fel figyelmünket, hogy 
a volt Gyevi temető és környé-
ke is tele van parlagfüvei. 

- Kutyasétáltatás közben vet-
tem észre a rohamosan fejlődő 
parlagfüveket. Borzalmas a lát-
vány! A temető és a sorgarázsok 
sarkánál velem egymagasságú, 
173 centiméteres a parlagfű -
mondta Kószóné. Mivel Szege-
den még nem működik a kény-
szerkaszáló zöld kommandó, 
vagyis a bejelentésre azonnal 
nem ugrik senki, ezért mi néz-
tünk körül a Tarján széle utcá-
ban. Hemzseg a parlagfűtől - ál-
lapítottuk meg. 

A garázsokkal szemközti jár-
dán Horváth Bettina egyéves kis-
fiával, Marcival sétált. A fiatal nő 
elmondta: senki nem gondozza a 
területet, a gaz és közte a parlag-
fű ellepi a környéket. 

- A férjemmel arról beszél-
tünk, hogy csak Marci meg ne 
betegedjen. Eddig szerencsére 
nincs semmi jele az allergiás tü-

Horváth Bettina félti Marci fiát az allergiás megbetegedéstől Fotó: Gyenes Kálmán 

SZÁZTÍZ BEJELENTES 
Három civil szervezet tagjai jár ják Szeged utcáit és írják össze a parlagfü-
ves területeket. Közel két hét alatt 87 helyet jegyeztek fel, míg lakossági 
bejelentésből 23-at regisztráltak. Kulcsár István, a Parlagfű Mentes Ma-
gyarországért Egyesület koordinátora elmondta, volt olyan esete, amikor 
kutyával zavarták el a tulajdonosok. A legtöbb helyen azonban megértik az 
emberek, miért szükséges a rendszeres gaztalanítás. A környezetvédő Sze-
geden eddig hetven helyen talált parlagfüvet. 

neteknek és remélem, nem is 
lesz. Ezért szeretnénk, ha minél 
előbb lekaszálnák - panaszko-
dott az anyuka. 

A környékről - mint megtud-
tuk Ácsné Gunda Judittól, az ön-
kormányzat általános igazgatási 
iroda vezetőjétől - tegnap három 
bejelentés is érkezett az ingyene-
sen hívható zöldszámon. A sze-
gedi önkormányzat azonban a 
törvényben foglaltak ellenére 
azonnal nem küld a területre ka-
szásokat és nem szab ki rögtön 
bírságot - 20 ezer forinttól két-

millióig terjedhet - , hanem az el-
múlt évi eljárást követi. A beje-
lentést követő nyolc napon belül 
kiküldik a felszólítást, majd az 
adatokat továbbítják a földhiva-
talnak. Ha az adminisztrációs 
procedúra közben, ami eltarthat 
akár két hétig is, a tulajdonos ki-
irtja a parlagfüvet, akkor nincs 
büntetés. 

- Tavaly a lakosságbarát intéz-
kedés bevált - indokolta az ön-
kormányzati döntést az irodave-
zető. - Hatszáztizenkettő beje-
lentést regisztráltunk és a felszó-

lítottak 95 százaléka eleget tett 
kötelezettségének. Egy tulajdo-
nosra kellett kiszabni húszezer 
forintos növényvédelmi bírságot, 
míg tizenkét esetben indítottunk 
gazos terület miatt szabálysérté-
si eljárást, amiből összesen het-
venöt ezer forintot szedtünk be -
tájékoztatott Ácsné Gunda ludit. 
Az idén még senkit nem büntet-
tek meg. 

Vas megyében például nem 
ilyen elnéző az önkormányzat. 
A települések jegyzőinek felké-
résére a rendőrség karhatalmi 
segítséget nyújt a kényszerka-
szálásoknál és nem játszanak 
felszólítósdit. Ezzel szemben 
Szegeden szabadon szállhat a 
parlagfű pollenje még egy ideig. 
Bár a polleninformációs szolgá-
lat diagrammjából még az derül 
ki, hogy a pollenszám az allergi-
ás határértéket egyelőre nem ér-
te el, de az előrejelzés szerint ez 
csak idő kérdése. 

CS. G. L. 

Augusztusban nyit 
újra a jegyiroda 
A Szegedi Nemzeti Színház Kelemen utcai jegyirodája nyári szünetet 
tart, és augusztus 1 -jén, hétfőn nyit ki újra. Ekkor kezdik meg a kö-
vetkező évad bérletezését is. A nagyszínházban szeptember 30-án a 
Hegedűs a háztetőn bemutatójával indul a szezon, az operatagozat el-
ső premierje október 14-én Bizet Carmenje lesz Bal József rendezésé-
ben franciául. A kisszínházban október 15-én ősbemutatóként játsz-
szák Hargitai Iván rendezésében Egressy Zoltán Reviczky című szín-
művét. 

Mégis lesz élelmiszerüzlet a Klapka téren 

A város telket ad el a boltosnak 
Ú j élelmiszerbolt épül a szegedi 
Klapka téren. A lebontott üzlet 
helyén kialakított telket elad-
ják. 

Hatéves huzavona és aláírás-
gyűjtés után mégis lesz új élelmi-
szerbolt a szegedi Klapka téren. 
A lebontott üzlet helyén kialakí-
tott telket eladja az önkormány-
zat, a tulajdonos pedig csakis kis 
ABC-t építhet rá. 

A régi barakküzletet még 
1999-ben számolták föl, mert 
nem felelt meg az előírásoknak. 
A környékbeliek azóta sem nyu-
godtak bele, hogy a napi tejért, 
kenyérért távoli boltokba kell el-
zarándokolni. Követelték, épül-
jön új ABC a régi helyén, de leg-
alábbis a közelben. Az Árva utcai 
Király Sándor közel félezer alá-
írás összegyűjtésével tette még 
nyomatékosabbá a kérést. Úgy 
vélte, az üzletnyitás ugyan nem 
önkormányzati feladat, de az 
már igen, hogy a város biztosítsa 
a szükséges feltételeket. Koráb-
ban azt is megírtuk, hogy a meg-

A Klapka téri telket eladják Fotó: Karnok Csaba 

szűnt ABC tulajdonosa vállalta 
volna, hogy új boltot épít - ha 
megkapja területet. Kívánsága 
most teljesülhet, de a lehetősé-
gért versenybe kell szállnia. 

Kalmár Ferenc, a városrende-
zési, tulajdonosi és lakásbizott-
ság alelnöke, a terület önkor-
mányzati képviselője kezdettől 
kereste a megoldást. Úgy volt, 
hogy a tér egyik társasházának 

földszintjén működik majd a kis 
üzlet, de ez csak terv maradt. 

Most úgy csábítják oda a leen-
dő bolttulajdonost, hogy a régi 
üzlet helyét telekké alakítják, 
majd pályázat útján értékesítik. 
A vevőnek előírják, hogy a 756 
négyzetméteres telken kizárólag 
élelmiszerüzletet építhet. Még 
azt is megszabják, hogy a bolt 
nem lehet 4,5 méternél maga-

sabb. Az új ABC-nek az építési 
engedély kiadásától számított 
egy éven belül el kell készülnie és 
huszonöt éven át csak élelmi-
szerboltként szabad működnie. 
Ha a tulajdonos profilt vált, az 
önkormányzat öt éven belül visz-
szavásárolhatja a telket. Molnár 
László városüzemeltetési iroda-
vezető szerint az elmúlt öt évben 
nem akadt példa hasonló telek-
alakításra. 

A pályázatot várhatóan ősszel 
hirdeti meg a Szegedi Ingatlan-
kezelő és Vagyongazdálkodó Rt. 

NY. P. 

ZOLDFELUJITAS 

A boltnál hamarabb készül el a 
Klapka tér i zöldterület fölújítása. 
Kalmár Ferenc szerint a városi 
zöldalapból idén öt-, jövőre pedig 
újabb kétmil l ió for intot fordítanak 
a parkosításra és a játszótér hely-
reállítására. Ebben az évben a 
gyep. a cserjék és a kavicsos utak 
szépülnek meg, a játékok fölújí tá-
sa jövőre marad. 

Városi pénzek az egyházaknak 

Vizesblokk a dómban, 
fűtés a zsinagógában 
Összesen negyvenmillió forin-
tos támogatást kaptak idén a 
szegedi vallási közösségek az 
önkormányzattól, melynek el-
osztásáról az egyházügyi tanács 
döntött . Az egyházak többek 
között épületfelújításra, teme-
tő-karbantartásra fordítják a 
pénzt. 

A szegedi egyházak, gyülekeze-
tek, 19 felekezet 29 közösségé-
nek képviselőit, fogadta tegnap 
délelőtt a városházán Botka 
László polgármester, hogy átadja 
számukra a város egyházügyi 
alapjának idei támogatását. A 40 
millió forint elosztásáról az egy-
házak képviselőiből álló egyház-
ügyi tanács döntött. A katolikus 
egyház kapta a legnagyobb támo-
gatást, 21 millió 300 ezer forin-
tot, a református egyház 6 millió 
900 ezer forintból gazdálkodhat. 

- Minden egyházközségnek 
konkrét pályázatot kellett bead-
ni, mindegyik maga döntött ar-
ról, hogy mire fogja ezt a pénzt 
fölhasználni. Van aki épület-kar-
bantartásra fordítja, van aki li-
turgikus teret alakít ki. A belvá-
rosi egyházközösség a dómban 
kialakított vizesblokk finanszí-
rozásra fordítja az összeget - tá-
jékoztatott Kondé Lajos plébá-
nos. 

Juhász J. Pál, a Szegedi Zsidó 
Hitközség hivatalvezetője el-
mondta, hárommillió forintból 
a zsinagóga épületében alakíta-
nak ki elektromos fűtést, 
ugyanis vannak fagyveszélyes 
részei az épületnek. A kapott 

pénzt önrésszel kiegészítve a 
szeretetotthon kéményeit is a 
felújítják. 

* Az alsóvárosi 
templom 
falkutatására 
fordítjuk 
a pénzt 
Bán Zsolt Jónás plébános 

Az alsóvárosi templom falku-
tatásra fordítja a kapott összeget 
- tudtuk meg Bán Zsolt Jónás 
plébánostól. Ez a feltétele ugyan-
is annak, hogy a templom belső 
felújításához pályázni tudjanak. 
Az ötszáz éves templom falain 
lévő régi festmények, freskók fel-
kutatása 5-10 millió forintba ke-
rül, ezért a várostól kapott támo-
gatáson túl önrészre is szükség 
lesz. 

Gálity Brániszláv a szerb egy-
házközösség főesperese elmond-
ta, a hétezer négyzetméter nagy-
ságú temető állagmegőrzésére 
fordítják a támogatás teljes ösz-
szegét. Már megkezdték a mun-
kálatokat. 

- Az egyházi tulajdonban lévő 
ingatlanok renoválása Szeged vá-
rosképének szempontjából is je-
lentős - mondta Botka László. -
Az is fontos, hogy az plébániák, 
gyülekezetek részt vegyenek a 
város életében. 

G. ZS. 


