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Átépítik a kecskési 
végállomást 
Év végére elkészül Szegeden a 4-es villamos végállomásán az 
Y-forduló. A hét végén elkezdik az előkészítő munkát . 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Szegeden a 4-es villamos kecskéstelepi végállomásán az év végére elké-
szül az új villamosforduló. Ehhez át kell építeni a síneket, meg kell 
bontani a felső vezetékeket. Az érintett szakaszon új oszlopokat állíta-
nak, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy elbírják az átépítés utáni, 
megnövekedett terhelést. A munka előkészítését már a hét végén el-
kezdik, az oszlopok cseréje péntek reggeltől vasárnap estig tart. Ezért 
ebben az időszakban nem járnak a villamosok a szalámigyár és a kecs-
késtelepi végállomás között. A tarjáni végállomás és a szalámigyár kö-
zötti szakaszon a hétvégén zavartalan lesz a villamosközlekedés. 

Október 3-án felmondanak a dolgozóknak 

Árulják a Kossuth 
nyomda épületét 
Már csak 10-15 fő dolgozik a 
nyomdában, de ők is megkapták 
a felmondásukról szóló értesí-
tést a hónap elején. Eladó a 
telephely, valamint a gépek, be-
rendezések. 

A Szegedi Kossuth Nyomda Kft. 
ügyvezető igazgatója, Névery Ti-
bor augusztus 20. előtt jelentette 
be a dolgozóknak: bezárják a te-
lephelyet, a felmondásról szóló 
értesítést szeptember 2-án át is 
adták. Az alkalmazottakat a tör-
vény által előírt 30 nap múlva, 
vagyis október 3-án, hétfői na-
pon elbocsátják. 

A vezető szerint konszolidációs 
terv készült, amely arra koncent-
rál, hogy minden pénzügyi köte-
lezettségnek eleget tehessenek: 
kifizessék a június óta ki nem fi-
zetett béreket és -juttatásokat a 
dolgozóknak, maradjon pénz a 
végkielégítésekre, valamint ren-
dezzék a szállítói tartozásokat. 
Az összes tartozást a gépek, be-
rendezések, valamint a nyomda 
épületének eladásából fedeznék. 

Az igazgató elmondta, tárgyal 
az ingatlan értékesítéséről. Meg-
erősítette korábbi, lapunknak 
adott nyilatkozatát, miszerint a 
Szegedi Kossuth Nyomda Kft. 
nem szűnik meg, csupán a telep-
hely zár be. Arra a kérdésre vála-
szolva, hogyan folyhat termelés a 
kft.-nél, ha a dolgozókat elbo-
csátják, az ingatlant pedig árul-
ják, Névery Tibor a következőket 

válaszolta: több gép valószínűleg 
Budapestre kerül, azokat bérbe 
adják, és ez jelenti a továbbiak-
ban a „működést". 

A nevük elhallgatását kérő dol-
gozók állítják, azt az ígéretet 
kapták, hogy a cég szeptember 
30-áig minden bérjellegű követe-
lést kifizet. Jelenleg 10-15, a kö-
tészetben alkalmazott ember ki-
vételével mindenki otthon van. 
A felmondási időt nem kell le-
dolgozniuk, viszont a pénzbeni 
ellenértéknek csak a felét kapják 
meg a vezetés tájékoztatása sze-
rint. 

F.K. 

FEUELENTES A RENÖORSEGEN 
Eljárás indult a Szegedi Kossuth 
Nyomda Kft.-vei kapcsolatban, mi-
vel a rendőrséghez érkezett felje-
lentés szerint a cég nem fizette 
dolgozói magánnyugdíj-pénztári 
járulékát - közölte a Nemzeti Nyo-
mozóiroda szóvivője. Ezzel a cég 
megsértette társadalombiztosítá-
si, egészségbiztosítási és nyugdíj-
pénztár-járulék fizetési kötele-
zettségét. A Nemzeti Nyomozó Iro-
da ismeretlen tettes ellen indított 
eljárást. Névery Tibor kérdésünk-
re újra kijelentette: az eljárás le-
zárásáig erről a témáról nem kí-
ván nyilatkozni, azt azonban el-
mondta, hogy a kért dokumentu-
mokat bemutatták a rendőrségen. 
Információink szerint a feljelen-
tést a dolgozók tették. 

Segítséget nyújtottak 
A napokban érkeztek haza Székelyföldről azok a vásárhelyiek, akik 
segítséget nyújtottak az özönvíz sújtotta Nyikó menti falvakban. Az 
önkormányzat, a Johannita Segítőszolgálat és a Tiszta Lap Egyesület 
több mint nyolcmillió forintot, s kétmillió forint értékben tartós élel-
miszert, gyógyszereket gyűjtött. A johanniták Székelyföldön hagyták 
a Volkswagen mentőautójukat is, hiszen kint többek között a jármű-
vek is megsemmisültek. Az ott tapasztaltakról tegnap számolt be a 
sajtó képviselőinek a városháza dísztermében a Kószó Péter alpolgár-
mester és Grezsa István önkormányzati képviselő vezette delegáció. 

Három hétig vízben éltek - Lapunk segített az idős embereken 

Bernáthék lavórban laknak 

A tűzoltók két szivattyút is telepítettek. Bernáth Mihály aggódva figyeli a mentést Fotó: Karnok Csaba 

Még időben érkeztünk az újszegedi Cse-
rőke-dűlőbe, ahol hetek óta víz mossa Ber-
náthék házát. Az idős házaspár arra várt, 
majd csak kiszikkad a föld. Riasztásunk 
után tegnap a tűzoltók példás gyorsasággal, 
két szivattyúval eltávolították a háromszáz 
köbméter vizet. 

Három hete vízben él Bernáth Mihály és fele-
sége Újszeged és Szőreg határán a Cserő-
ke-dűlőben. A kukoricaföldek között az első 
telek egy nagy lavór: a terület legmélyebb 
pontja. Nem csoda, ha felhőszakadás idején 
mindenhonnan ide folyik a víz. Egy arra járó 
szegedi embernek tűnt föl a vízcsapdában ful-
dokló ház és telefonált szerkesztőségünkbe. 

A kertben a ház faláig áll a víz: utcai cipő-
ben a kerítésnél tovább nem lehet jutni. A 72 
éves Vera néni és a 77 éves Miska bácsi fél 
lábszárig érő vízben jön kaput nyitni. Két pár 
gumicsizmát hoznak, hogy be tudjunk men-
ni. - Vigyázzanak, csak utánunk jöjjenek, 
mert, ha letérnek a járdáról, elsüllyednek az 
iszapban - mondja a barna köpenyes házi-
gazda az algás barna vízben tocsogva. 

- Nézzék csak, oda a rengeteg rózsám, 
tönkrement az összes virágom, a vetemé-
nyek, a gyümölcsfák mind kipusztultak. A 
férjem már legalább húszat kivágott az idén -

sajnálkozik arcát tenyerébe temetve Vera 
mama. 

Bernáthék 1999-ben építették a házat. 
Masszív építménynek látszik, repedés még 
nincs a falakon, pedig az idén már ötödször 
került víz alá a pince és a kert. Próbálkoztak 
búvárszivattyúzni, de az annyit ért, mint ha-
lottnak a csók: a víz visszafolyt. Mert egy kat-
lanban laknak. Legalább száz méterre kellett 
volna elvezetni a csövet. Szerencséjükre a ve-
randa és a szoba szintje hat lépcsővel maga-
sabban van, mint a kert, ezért a víz az ágy alá 
még nem szökött be. Újabb tartós esőzés vi-
szont tragédiát okozna. 

A jószágok már mind felmenekültek a fara-
kásokra, Rini kutya viszont térdig vízben áll 
és próbál ugatásával elriasztani bennünket. 
Míg Miska bácsi elvonja a figyelmét, bené-
zünk a pincébe. A víz már majdnem a plafo-
nig ér. 

- Kértek már segítséget a tűzoltóktól? -
kérdezzük a háziakat, miközben az udvaron, 
a ház mellett a hatalmas vízben botorkál-
tunk a kijárat felé. - Nem szóltunk mi senki-
nek, kedves uram. Azt vártuk, hogy majd 
csak kiszikkad a föld, mint ezen a nyáron 
már többször. De most nem akar száradni és 
ezért vagyunk kétségbeesve - mondja Miska 
bácsi könnybe lábadt szemekkel. 

Kereszttűzben a torony 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A Fidesz-MPSZ szegedi szerve-
zetének székházában a terve-
zett tápéi mobil átjátszó to-
ronnyal kapcsolatban tartott 
tegnap sajtótájékoztatót Mak-
rai László önkormányzati kép-
viselő és Szendrei Zoltán, aki a 
tápéi lakosokat képviselte (300 

aláírást gyűjtött össze a torony 
megépítése ellen). 

Makrai László elmondta, a 
szegedi közgyűlés júniusban 
jóváhagyta, hogy a Búcsú téren 
épüljön meg mobiltorony. Az 
ellenzék szerint azonban az in-
gatlan alkalmatlan erre a cél-
ra. 

Szendrei Zoltán kifejtette, a 

lakosság jóváhagyását sem kér-
te az önkormányzat. Ma dél-
után 6 órakor a tápéi művelődé-
si házban lakossági fórumot 
tartanak a témával kapcsolat-
ban. 

A Fidesz, amennyiben az ott 
élők nem járulnak hozzá, kezde-
ményezi a torony megépítésének 
felfüggesztését. 

A pótkocsis szerelvény sofőrje sérülés nélkül megúszta a balesetet 

Halálos karambol Szeged határában 
A helyszínen meghalt a Golf vezetője, 
aki autójával a sándorfalvi úton. Szeged 
határától három kilométernyire egy be-
láthatatlan kanyarban a szemközti sávba 
sodródott és nekicsapódott egy takar-
mányszállító teherautónak. A felborult 
szerelvény sofőrje nem szenvedett sé-
rülést. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Tegnap délután fél egykor már több 
száz méteres kocsisor torlódott össze 
Szeged határától alig három kilométer-
nyire a sándorfalvi ú ton. Az ok: az a 
baleset, amelyben életét veszítette egy 
harmincha t esztendős sándorfalvi fér-
fi. Tuczakov Szilvánától, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
szóvivőjétől megtudtuk: a Szeged felől 
érkező VW Golf vezetője délben eddig 
t isztázat lan okból egy kanyarban át-
sodródott az ú t bal oldalára, a kanyar 
ívét nem követte, nekiütközöt t a 

Dolgoznak a helyszínelők Fotó: Schmidt Andrea 

szemből szabályosan érkező pótkocsis 
IFA-szerelvénynek, amely t akarmányt 
szállított . Az ütközés erejétől a Golf az 

ú t menti , jobb oldali fasorba csapó-
dott. 

A személyautó sofőrje az ütközés pilla-

natában életét vesztette, a Golf bal első ré-
sze teljesen összeroncsolódott. A baleset 
helyszínét csaknem mindenfelé apróra 
vágott lucerna borította. A teherautó von-
tatmánya felborult, ugyanis a karambol 
erejétől a szerelvény is továbbsodródott, 
majd oldalra billenve az út menti árokba 
csapódott. Csodával határos módon ez a 
sofőr egyetlen karcolás nélkül megúszta 
az ütközést. 

- Egyetlen pillanat alatt történt minden: 
a kanyarban, húsz méterrel előttem egy-
szerre csak a saját sávomban száguld fe-
lém egy fekete személyautó. Megpróbál-
tam elkerülni az ütközést, de nem sikerült 
oldalra manővereznem, így nem is tudom 
pontosan, hogy az IFA elejének vagy olda-
lának ütközött-e a Golf. Borzasztóan meg-
rázott a karambol, eddig még sosem tör-
tént velem ilyesmi - mondta el lapunknak 
Sisák László, a baleset túlélője. 

A rendőrség szakértő bevonásával vizs-
gálja az ügyet. Az útszakaszt az átmenő 
forgalom elől délutánig teljesen lezárták. 

Látva az idős emberek tanácstalanságát, 
kiszolgáltatottságát, beszólunk a tűzoltóság-
hoz. Fél óra múlva Faragó Mihály szerpa-
rancsnok és csapata a helyszínre érkezik. A 
pince ablakához telepítenek egy szivattyút és 
hozzá csatlakoztatnak nyolcvan méter csö-
vet. 

- Reméljük, innen nem folyik vissza a víz -
mondja Katona Zsolt tűzoltó, aki elárulja, 
hogy a szivattyú percenként 800 liter vizet 
emel majd ki. Fél óra múlva - miután a pin-
cében csökkent húsz centiméterrel a vízszint 
- a parancsnok hirtelen leállíttatja a munkát. 
Azt mutatja, hogy ömlik a víz a kertből befelé 
és ha jobban kiszívják, akkor a nyomáskü-
lönbség hatására beszakadhat a pince fala. 

- Kihozatunk egy másik szivattyút és azt a 
kertben dolgoztatjuk - javasolja a parancs-
nok. Újabb fél óra, percenként több mint 
másfél köbméter víz hagyja el a telket. A tűz-
oltók úgy saccolják, hogy legalább háromszáz 
köbméter vizet kell eltávolítaniuk, ami leg-
alább két óráig eltart. A mentés kora délután 
fejeződik be: az idős emberek úgy állnak a ka-
puban, mintha csoda történt volna. Miska 
bácsi és Vera néni abban bízik, hogy hamaro-
san kiszárad a föld és újra nyugodtan élhet-
nek otthonukban. 

C S . G Á T L Á S Z L Ó 

HÍREK 
VASZY-MISE ELŐSZÖR 
BUDAPESTEN 
Gyüdi Sándor vezényletével, 
Altorjay Tamás, Megyeri Zoltán, 
Szonda Éva és Vajda Júlia 
énekszólójával ma este fél 8-kor a 
Rapnövelde utcai egyetemi 
templomban a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar és a Vaszy 
KŐRIS előadásában először szólal 
meg Budapesten Vaszy Viktor 
Miséje. A koncertet az 1991 óta 
műiden ősszel megszervezett 
egyházzenei fesztivál keretében 
rendezik meg. A programsorozattal 
ebben az évben a 100 éve született 
Farkas Ferenc zeneszerzőre 
emlékeznek, aki legjobb barátjának 
a legendás szegedi karmestert 
tartotta. Vaszy Viktor mindig 
szerette volna, ha zeneszerzőként is 
elismerik, egyik fő műve, a Mise -
amely Szegeden kívül még 
sohasem hangzott el - a ma esti 
koncerttel jut el a fővárosba. 

EGÉSZSÉGJAVÍTÓ 
PROGRAMOT KÍNÁLNAK 
A szegedi Jó Közérzet Központ 
vállalkozókkal fogott össze azért, 
hogy reális megoldást mutasson 
az embereknek közérzetük 
javításához - hangzott el tegnap 
a szervezet sajtótájékoztatóján. 
A Jó Közérzet Központ felmérése 
szerint városunkban az idősek 
szinte száz százalékának, a 
diákok 65 százalékának, a 
kismamák 35 százalékának van 
vagy volt a közelmúltban 
egészségügyi problémája. A 
szervezet ezért szegedi cégekkel 
közösen közérzet- és 
egészségjavító-programot indít. 


