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Két csongrádi fiatalember fegyházbüntetést kapott 

Tizenhét év - hét 
kábítószerdílernek 

Az első egyetemi könyvtári éjszakán ingyen vették vissza a lejárt köteteket 

Éjfél: a kegyelem órája 
Hét fiatalt összesen tizenhét év 
fegyházbüntetésre és 17 hónap 
felfüggesztett börtönre ítélt jog-
erősen a Szegedi ítélőtábla -
kábítószerrel való visszaélés 
miat t . A társaságban vannak 
csongrádiak is. A jórészt hu-
szonéves elkövetők marihuáná-
ban, speedben és extasy tab-
lettában utaztak, és egy rendőri 
igazoltatás után buktak le. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csupán az elsőrendű vádlott, a 
harminckét éves Lukács Attila 
büntetését súlyosbította, a többi 
elkövetőre korábban kiszabott 
büntetéseket hagyta helyben a 
Szegedi ítélőtábla a tegnapi tár-
gyaláson. Lukács esetében hatról 
hét év fegyházra módosította a 
Bács-Kiskun Megyei Bíróság ál-
tal hozott ítéletet a táblabíróság -
immár jogerősen. 

A csoport 2003. november 
11 -én bukott le, amikor Kecske-
méten a csongrádi negyedrendű 
vádlottat, Ujszászi Imre Tibort 
igazoltatták a rendőrök, és autójá-
ban jelentős mennyiségű kábító-
szert találtak. A nyomozás közben 
kiderült, hogy Lukács 2003 áprili-
sában költözött Budapestre, és 
gyakran szórakozott főváros kör-
nyéki partikon, ahol rendszeresen 
fogyasztott kábítószereket. Luk-
ács egy ilyen rendezvényen ismer-
kedett meg az ügy másod- és ne-
gyedrendű vádlottjával, a csongrá-
di Plestyák Ádámmal és Ujszásíi-
val, akik szintén fogyasztottak ká-
bítószereket. Lukács a drogokat 

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS -
SÜRGŐSEN 
A sürgősségi ellátás aktuális 
kérdéseiről tárgyalt tegnap a 
deszki Mellkasi Betegségek 
Szakkórházában a Dél-Alföldi 
Regionális Egészségügyi Tanács. 
Elkészült az összegzés, amelyből 
kiderül, a régió egészségi állapota 
rossz, a felmérések szerint a 
legégetőbb probléma a sürgősségi 
ellátás megszervezése. Az új 
sürgősségi osztályokat jövő 
májusig kell megnyitni, új 
fogadóhelyek január 1-jéig 
létesülnek. 

SURÁNYI GYÖRGY 
A GAZDASÁGRÓL 
A nemzetgazdaság aktuális 
kérdései címmel tart előadást 
Szegeden Surányi György 
közgazdász, egyetemi tanár, a 
jegybank korábbi elnöke. A 
Magyar Közgazdasági Társaság 
Csongrád megyei szervezetének 
rendezvényé ma délelőtt 11-kor 
lesz a Démász Rt. Klauzál téri 
székházában. 

A FIDELITAS VENDÉGE 
A Fidelitas szegedi szervezete 
tegnap vendégül látta Jan 
Westensee-t, a CDU ifjúsági 
társszervezete, a Junge Union 
ostholsteini körzetének elnökét. 

A KENYÉR VILÁGNAPJA 
Ma tartja központi ünnepségét a 
kenyér világnapja alkalmából a 
Magyar Pékszövetség 
Budapesten. A világnaphoz 
kapcsolódóan a szövetség 
képzőművészeti pályázatot 
hirdetett, amelyen Csongrád 
megyéből a szegedi Kondász 
Kitti, a gedói általános iskola 
tanulója munkáját díjazta a 
zsűri. Régiónkban Makón 
tartják ma a kenyér világnapját 
ünneplő rendezvényt a Pápay 
Endre-iskolában. 

LISZTMENTES DÉLUTÁN 
A „CÖLI" Lisztérzékenyek Köz-
hasznú Egyesülete szombaton 
10 órától egész napos rendez-
vényre várja az ország minden 
részéről a lisztérzékenyeket és az 
érdeklődőket, orvosokat, védő-
nőket, pedagógusokat a szegedi 
Százszorszép Gyermekházban. 

kezdetben saját magának szerezte 
be, de aztán „kereskedelmi célra" 
is vett, ismeretlen személytől. 
Marihuánát, speed port és extasy 
tablettát adott el a másodrendű 
vádlottnak. Plestyák az összejöve-
teleken pzeket a szereket tovább-
adta, mégpedig haszonnal. 2003 
februárjában és márciusában a 
csekély mennyiség határát jóval 
meghaladó mennyiségű kábító-
szert értékesített. 

Plestyák Ádám a drogokat Lu-
kács albérletében vette át, majd a 
pénzzel is ott számolt el. Lukács 
2003 szeptemberétől november 
közepéig heti rendszerességgel 
500-1000 gramm marihuánát, 
5-800 darab extasy tablettát és 
50-100 gramm speed port szerzett 
be, és összesen mintegy kilenc ki-
logramm marihuánát, 4500 darab 
extasy tablettát és körülbelül há-
romszáz gramm speed port adott 
el - a hálózatban alatta álló ter-
jesztőkön keresztül. Ujszászi Im-
re Tibor haszonra számított, ezért 
vállalkozott arra, hogy az első- és a 
másodrendű vádlottól kábítósze-
reket vesz át, és Csongrád megyé-
ben értékesíti az árut. Az ötöd-, 
hatod- és hetedrendű vádlottak 
mint kábítószer-fogyasztók kerül-
tek az ügybe. 

Plestyák és Ujszászi, akik az 
elsőrendű vádlottal együtt előze-
tes letartóztatásban várták a jog-
erős ítéletet, egyaránt öt év fegy-
házbüntetést kaptak, míg a má-
sik három érintett csongrádi, 
szentesi és kecskeméti személyt 
felfüggesztett börtönbüntetésre 
ítélte a táblabíróság. 

Bérletárusítás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A helyközi autóbusz-közlekedés 
díjainak emelkedésével összefüg-
gő munkálatok miatt a Tisza Vo-
lán az október második felére ér-
vényes félhavi bérletjegyek árusí-
tását október 15-én kezdi meg. 

Min t nappal: éjjel is benépesült az egyetemi könyvtár Fotó: Karnok Csaba 

Éjjeli tea, túra, olvasás és internetezés a 
TIK-ben. Az egyetemi könyvtár szerdán 
nyílt éjszakát tartott : vetélkedőket szer-
veztek, filmeket vetítettek, ingyen vették 
vissza a rég lejárt könyveket. Volt, aki bög-
réért jött, és volt, aki kegyelemért. 

A világ könyvtárai éjszaka zárva tartanak. 
Persze, hiszen senki nem akar éjfélkor köny-
vet visszavinni vagy hajnali egykor kutatáso-
kat végezni a sziámi macska történetéről. Ál-
talában. Szegeden mégis éppen ezt tették a 
TIK látogatói szerdán késő este az első 
könyvtári éjszakán. 

Az Szegedi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtára - mintha csak megirigyelte volna 
a múzeumok éjszakájának rendkívüli sikerét 
- este nyolctól hajnali kettőig várta a város 
minden polgárát. A kínálat: az olvasás, inter-
netezés mellett lehetett filmet nézni, könyv-
tártúrán bejárni az épületet. 

Ez utóbbit választottuk, a Nagy Túrára je-
lentkeztünk este 10-kor. De nem bizonyul-
tunk ideális kirándulónak. A bevezetőn -
ahol megtudtuk például, hogy a Dóm tér két-

szer elférne a könyvtárban - még részt vet-
tünk, de hamar elvonta a figyelmünket a tea-
sarok. Vizet és pogácsát szereztünk az útra, 
és segítettünk megjavítani a melegvíz-adago-
lót. Mire felnéztünk, a csoportunk sehol -
ezért csatlakoztunk egy másikhoz, mely a ke-
leti gyűjteményt látogatta meg. Kínai, per-
zsa, arab, tibeti iratokat találtunk, és elszánt 
altajisztika szakos hallgatókat, akik tanulás-
sal töltötték a könyvtári éjszakát. 

- Miért jöttél? - kérdeztük az egyik túrá-
zót, aki rögtön három magyarázatot is 
adott: mert itt már fűtenek, mert érdekli a 
Könyv Útja Túra, mert bögrét akar nyerni. 
Nem tudjuk, melyik indok volt a legerő-
sebb, de az biztos, hogy a bögréhez jól kel-
lett kitölteni a túra-tesztlapot és a sorsolá-
son is szükség volt egy kis szerencsére. Az 
ajándékokra egyébként többen is hajtottak: 
a hangulatos, párnákkal, gombolyagokkal, 
plüsscicákkal dekorált macska olvasóban 
elszánt lányok keresték a válaszokat. Pél-
dául arra, meddig él egy macska, és hogy 
hívják a Bulgakov Mester és Margaritájá-
ban felbukkanó fekete állatot. 

- Most ehhez olvassam el az egész re-
gényt? - kérdezte kétségbeesetten az egyik 
versenyző. Az egyébként nem ártana - je-
gyezte meg a könyvtáros, de azért segített a 
keresésben. 

Itt tudtuk meg azt is, hogy a TIK-nek van 
saját macskája, Penge, a fekete cica, akit a 
könyvtár dolgozói etetnek, és aki erre az ün-
nepi alkalomra sárga nyakörvet kapott. 

Ajándékra nem csak a macskáknál lehetett 
pályázni. A filmes vetélkedőn az nyert, aki 
meg tudta nevezni a 29 könyvtárral kapcso-
latos filmet - például: A rózsa neve, a Harry 
Potter, a Holt költők társasága, a Múmia -
melyekből az egyik olvasóban folyamatosan 
vetítettek részleteket. 

Az első szegedi könyvtári éjszaka legnép-
szerűbb programja kétségtelenül a kegyelem 
órája volt. Éjféltől hajnali kettőig a régen le-
járt határidejű könyveket díjtalanul vette 
vissza a könyvtár. Volt, aki egész stócot ho-
zott, más az egy éve és egy hónapja kölcsön-
zött földrajzkönyvet adta vissza. 

Háromezret spórolt. 
GONDA ZSUZSANNA 

Bekapcsolták 
a fűtést 
Eredetileg szombatra tervez-
ték a távfűtés beindítását , de 
olyan sokan kérték a meleget a 
Szegedi Hőszolgáltató Kft.-tői, 
hogy a társaság már csütörtö-
kön befűtö t t . 

Bekapcsolta a fűtést tegnap a táv-
fűtéses lakásokban a Szegedi Hő-
szolgáltató Kft. Eredetileg szom-
batra tervezték az indítást, de 
olyan sokan kérték a társaságtól a 
meleget, hogy úgy döntöttek, két 
nappal korábban befűtenek. Dél-
előtt kezdték felfűteni a lakásokat, 
és késő délutánra már minden 
házban megmelegedtek a radiáto-
rok. Egyúttal a társaság a fűtés-
rendszert is ellenőrizte - mondta 
Ficzere László műszakvezető. 

Az időjárás egyébként is megkö-
vetelte a korábbi kezdést: a levegő 
középhőmérséklete ugyanis há-
rom egymást követő napon 11 fok 
alatt maradt - tudtuk meg a me-
teorológiai szolgálat regionális 
központjának vezetőjétől. Csütör-
tökön csupán két fokkal volt hű-
vösebb, mint szerdán, a napsütés 
hiánya miatt azonban ezt sokan 
jóval hidegebbnek érezték. 

Ebben az évben a hőszolgáltató 
sehol nem indította el csütörtök-
nél hamarabb a fűtést. Ficzere 
László elmondta: általában a böl-
csődék jelzik először, hogy fáz-
nak, idén viszont nem szóltak. A 
Csillag téri bölcsődében tegnap 
két órakor még nem volt fűtés, de 
eddig nem is fáztak a gyerekek. A 
Rókusi körüti intézményben már 
meleg volt a radiátor délután. 

Szegeden 27 ezer 500 lakást fűt 
a hőszolgáltató, ezekben - leg-
alábbis egyelőre - nem várható a 
fűtés díjának emelkedése. 

G. ZS. 

Három hét után végül sárga lett a homlokzat, de nem harsány 

Színvita a Tisza-parti Sellőháznál 
Három hétre elakadt a Sellő-
ház festése, mert a műemléke-
seknek nem felelt meg a felü-
letre felvitt szín. Szerintük a 
rikító sárga homlokzat nem il-
lett a szomszédos, műemlék 
szerb templomhoz. Végül min-
denki engedett: a falakat mégis 
csak sárgára lehet festeni, de 
kevésbé erőteljes okkert kever-
tek ki. 

Vidámabb színeket szeretne lát-
ni a lakók egy része a Sellőházon, 
a műemlékesek viszont csak 
pasztellárnyalatokat engednek. 
A Tisza parti tömb Szeged egyik 
legismertebb modern épülete, a 
hatvanas években épült, két szo-
bor is díszíti. A Borvendég Béla 
által tervezett épületet felújítják, 
szigetelik. A Révai utca felőli 
homlokzat festése azonban el-
akadt. Három hétig nem színez-
hették be a felületet, mert a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH| munkatársai más árnya-
latot szerettek volna látni a mű-
emlék templommal szomszédos 
házon. 

Mátyus Zoltánné a KÖH regio-
nális irodavezető-helyettese el-
mondta: a szerb templom színei-
hez alkalmazkodó festést szeret-
tek volna látni a Sellőházon. Az 
eredetileg tervezett „banánsárga" 
és „neonnarancs" helyett pasz-
tellszíneket. Mátyusné emlékez-
tetett arra, hogy a KÖH feladata 
őrizni az építészeti értékeket, a 
műemléki környezetben fekvő 
Sellőház pedig meghatározó vá-
rosképi elem. A nagy tömegű 
épület felújítás utáni színei hosz-
szú távon meghatározzák a vá-
rosképet. A tervekben jelzett és a 

falra fölvitt próbaszínek között 
jelentős volt az eltérés, ezért 
avatkozott be az örökségvéde-
lem. 

Valkony Károly, a felújítás ter-
vezője arról tájékoztatott, hogy 
megszületett a megállapodás. 
Kevésbé erőteljes színeket hasz-
nálnak. A műemlékesek végül 
engedték, hogy az épület sárga le-
gyen, ők pedig más sárgát kever-
tek ki. A Somogyi utca felől szin-
te fehér, halványbézs színt kap az 
épület. A Tisza-parti látvány ré-

szét képező Korányi fasori fala-
kat pedig a zöld két árnyalatával 
színezik. A három hétig tartó al-
ku során sem állt le a munka, 
csak az épület más részein dol-
goztak. 

A lakók egy része azonban 
nem pasztellszíneket szeretne. 
A színlélektannal is foglalkozó 
orvos, Soproni Lajos szerint a 
Tisza-parton az élénkebb szí-
nek is megférnek. A nyugdíjas 
férfi a társasház számvizsgáló 
bizottságának is tagja, és e mi-

nőségében a színekről szóló 
eszmecserébe is bekapcsoló-
dott. Szerinte a világos színre 
festett ház könnyen koszoló-
dik, porosodik. A Somogyi ut-
cai homlokzatra tervezett hal-
ványbézzsel ezért sem elége-
dett. Soproni doktor szerint a 
tervezett színek némelyike úgy 
fest, mintha eleve koszos lenne 
a ház. A férfi hangsúlyozta: vi-
dám színekkel is érdemes a vá-
ros hangulatán javítani. 

M. B. I. 

Sárgul már a Sellőház, az ú j szín illik a szerb templomhoz Fotó: Schmidt Andrea 


