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A család csak a villamosvezető bocsánatkérésére vár 

Pont kerülhet 
a pofozkodás végére 
Újra meghallgatnak két villa-
mosvezetőt, ami után lezárják a 
gyermekbántalmazással kap-
csolatban indított vizsgálatot 
az SZKT-nál - mondta Dózsa 
Gábor igazgató. 

A verekedő villamosvezető ügye 
november 18-án 13.55-kor került 
fel a Délmagyarország internetes 
oldalára. Ekkor számolt be egy fó-
rumozó arról, hogy „a Centrum 
áruháznál, a Fókusz könyves-
bolttal szemben garázdálkodott a 
villamos vezetője." A szemtanú 
szerint a villamosvezető „leug-
rott a járműről és pár pofon és rú-
gás kíséretében elmagyarázta egy 
kiskamasznak, hogyan közleked-
jen". Állítólag a gyerek piroson 
szaladt át és ráütött a jármű ajta-
jára. Utóbbit beismerte a nyolca-
dikos fiú. Az SZKT vizsgálatot 
indított az ügyben. 

Meghallgattak hat villamosve-
zetőt, két szemtanút és a meg-
vert fiút, megtörténtek a szem-
besítések, de nem oldódott meg 
az ügy. Noha a fiú emlékezett a 
pályaszámra (813) és az időpont-
ra (13.07), nem tudta beazonosí-
tani a pofozkodót. Az egyik 
szemtanú, aki telefonálva érke-
zett a helyszínre, és már csak az 
eset végét látta, lekérte a hívás-
listát. Eszerint 13.03.21-kor fo-
gadott hívást és 152 másodper-
cet beszélt. Elmondása szerint a 
telefonbeszélgetése vége felé feje-
ződött be az attak. Szembesítés-
kor azonban ő sem ismerte fel 
egyértelműen a verekedőt, mert 
csak hátulról-félprofilból látta. 
Azt viszont állította: a verekedő 
az eset után felszállt az első ajtón 
a villamosra. 

Tréfa a végállomáson 
A kérdéses jármű vezetője 

meghallgatásán állította: nem 
történt semmi, normál módon 
haladt. A jegyzőkönyv tanúsága 
szerint ugyanakkor a végállomá-
son a váltáskor, 13.30-kor már 
azzal viccelődtek vele a kollégái -
köztük a gyermek keresztapja - , 
hogy „mi van, megvertél egy 
utast?", „mi történt, gyereket ne-
veltél?" De ezt szerinte tréfának 

szánták -
egymást. 

így szokták ugratni 

Keresztapa az esetről 
A bántalmazott fiú meghallga-

tásán elmondta, hogy a 813-as vil-
lamos után jött a keresztapja, aki 
szintén villamosvezető, és akinek 
felszálláskor elmesélte a történte-
ket. A keresztapa - aki a Munkás-
tanácsok megyei szövetségének 
alelnöke és az SZKT Munkásta-
nácsának elnökségi tagja - azon-
ban úgy nyilatkozott, hogy a gye-
rek édesanyjától hallott először az 
esetről. Erről a _ következőket 
mondta a jegyzőkönyv szerint: 
„Felhívott telefonon hétfő délután 
(november 21-én - a szerk.), hogy 
az újságban lesz erről cikk, ezért 
az újságíró kérdezte az édesanyá-
tól, tudja-e, ki volt a villamosveze-
tő. Ezért kérdezte az édesanya is 
ugyanezt tőlem. Erre azt válaszol-
tam, hogy nem tudom." 

Dózsa a vizsgálatról 
A keresztapa meghallgatásán 

készült jegyzőkönyv más érde-
kességeket is tartalmaz. íme. 

SZKT Hogyan jutott (az eset) 
az újságíró tudomására? 

Keresztapa: Nem tudom. Gon-
dolom, hogy a Délmagyarország 
fórumáról. 

SZKT Nem ő fordult (már-
mint az édesanya) az újságíró-
hoz? 

' Keresztapa: Nem, mert nem 
akartak semmiféle gondot. Any-
nyit javasoltam, hogy az lenne a 
legjobb, ha elfelejtenék ezt az egé-
szet, és megnevelnék a gyereket. 
Ok azt mondták, hogy annyit sze-
retnének elérni, hogy a villamos-
vezető bocsánatot kérjen. 

Dózsa Gábor november végén 
felfüggesztette a vizsgálatot. Az 
SZKT igazgatója akkor azt 
mondta: ha egy hétig nem jelent-
keznek újabb tanúk, azzal zárja 
le az ügyet, hogy ismeretlen az 
elkövető, s nincs bizonyíték arra, 
hogy az SZKT dolgozója követte 
el a cselekményt. Dózsa úgy tájé-
koztatta lapunkat, hogy a héten 
újra meghallgatnak két villamos-
vezetőt és lezárják a vizsgálatot. 

sz. c. sz. 

Meghívásos pályázatot hirdet a szegedi önkormányzat 

Élményfürdős 
kerestetik Sziksósra 
Meghívásos pályázatot ír ki Sze-
ged önkormányzata élményfür-
dő és szálloda építésére Szik-
sóstón. A város a befektetőnek 
bérbe adja a területet, és részt 
vesz az oda vezető közművek 
kiépítésében is. 

Elményfürdőnek adna helyet 
Szeged városa Sziksósfürdőn. 
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpol-
gármester szerint nagyon ko-
moly érdeklődők vannak, ezért 
pénteken kérték a közgyűlés föl-
hatalmazását, hogy pályázattal 
választhassák ki a befektetőt. A 
pályázat meghívásos lesz, tehát a 
város dönt, ki vesz részt rajta. 

A sziksósi meleg vizes élmény-
fürdő évtizedes terv, legutóbb a 
Lengyel József vezette fürdőválla-
lat készíttetett terveket az előző 
ciklus idején a kiépítésére. A je-
lenlegi városvezetés azonban a Li-
getfürdőben fejlesztett - három-
százmillió forintos lízing kereté-
ben felújították az úszómedencét, 
élménymedencét építettek. 

- Az autópálya megépültével 
jelentősen javul a város elérhető-
sége. A város bővülő kulturális 
kínálata, a termálkincs megala-
pozottá teszi a helyi turizmus di-
namikus fejlődésével kapcsola-
tos várakozásokat. Az eddig 
megvalósult élményfürdők, 
aquaparkok tapasztalatai megy-
győzőek, ezért Szeged is lehető-
séget biztosít egy szezontól füg-
getlen, fedett élményfürdő meg-

építésére. Erre legalkalmasabb a 
kiskundorozsmai Sziksósfürdő 
területe - indokolja a döntést 
Szentgyörgyi Pál. 

Tény: a fürdő erdősített terüle-
ten, mesterséges tó mellett, üdü-
lőkkel körbevéve működik. Mi-
nőségi szálláshely, étterem azon-
ban nincs a területen. Szentgyör-
gyi Pál szerint számos hazai és 
külföldi beruházó cég foglalkozik 
aquaparkok építésével és üze-
meltetésével. A cégek azt igény-
lik, hogy a beruházáshoz a terü-
letet az önkormányzat adja bér-
be, és hogy a hiányzó közművek 
megépítésében részt vállaljon. 
Ezek a cégek saját beruházásban 
felépítik az élményfürdőt, a hoz-
zá kapcsolódó szállodát, étter-
met, majd a szerződésben rögzí-
tett időtartamig üzemeltetik azo-
kat. Utána a létesítmények ön-
kormányzati tulajdonba kerül-
nek. 

A befektetői ajánlatok közül a 
legkedvezőbbet pályázat útján 
akarják kiválasztani. Fontos, 
hogy a beruházáshoz és az üze-
meltetéshez a cég ne igényeljen 
önkormányzati támogatást, a 
környezeti adottságokhoz igazod-
jon és a legalacsonyabb értékű 
infrastrukturális beruházást igé-
nyelje az önkormányzattól. Meg-
hívásos pályázatot írnak ki, a Ma-
gyarországon már hasonló beru-
házásokban tapasztalatot szerzett 
cégekhez juttatják el ajánlatukat. 

M.B.I. 

Üvegrétegekből állítják össze a Táncoslány talapzatát 

Ragasztják az Anna-kutat 
Karácsony előtt elkészül az új 
Anna-kút, de valószínűleg már 
csak jövőre avatják föl. A Tán-
coslány üveg posztamensre ke-
rül. 

Az Anna-víz új kútja egyelőre a 
kíváncsi szemek elől rejtve, egy 
sátorban készül, üveglapokból 
ragasztják össze. A gyógyvízkifo-
lyó teljesen új arcot kap: vastag 
üvegtáblákból állítják össze, az 
adja a testét - egyben Csáky Jó-
zsef Táncoslány című szobrának 
posztamensét. Az edzett üveg-
lapok szabadon lévő élei csiszol-
tak, de a lapok bütüje vágott felü-
let - magyarázta Orsy Ákos. Az 
építész, aki a kivitelezést irányít-
ja, hozzátette: a tervező Weintra-
ger Adolf úgy álmodta meg a szo-
bor talapzatát, hogy az üveglapok 
egymáshoz képest kissé elcsúsz-
nak, egészében csonka gúlát for-
máznak, amelynek belsejébe vi-
lágító szálakat szerelnek. Ezek 
teszik sötétben különleges han-
gulatúvá a víznyerő helyet, mely-
nek környékére kőből és acélból 
készült padokat állítanak. 

Két cég is dolgozik az Anna-kú-
ton és környékének átépítésén. 
A HPQ Kft. a pergolát és a kutat 
készíti el, az SZMMI Rt. pedig 
díszburkolatot fektet. A kút kör-
nyékén kicserélték a közműve-
ket, és már majdnem kész az 
az acélszerkezetű árnyékoló, 
amelyre futónövény - lilaakác -
kapaszkodhat fel. A terecske 
díszburkolata a körút színeihez 
illeszkedő téglákból készül. A 
kút és környéke várhatóan az 
ünnepek előtt elkészül, de csak 
januárban adják át. 

MOLNÁR B. IMRE Jól haladnak az árnyékolóval, míg a kút a sátor alatt készül Fotó: Schmidt Andrea 

Bérlakást kapott a püspök a várostól 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gyulay Endre levélben kérte a szegedi önkor-
mányzatot, hogy a fogadalmi templomhoz kö-
zel biztosítsanak neki egy csendes lakást. Isme-
retes: a szeged-csanádi megyés püspök idén 
szeptemberben töltötte be a 75. életévét, és az 
egyházi törvénykönyv előírása szerint beadta 
nyugdíjazási kérehnétWT. Benedeknek. A pápa 
döntésén múlik, hogy mikor és kit nevez ki 

HOGYAN TELT AZ EVE? 
Bencsik Péter PhD-hallgató (26 éves) 

Gyulay Endre utódjának. A megyés püspök 
utódja kinevezése után nem szeretne a Dóm téri 
püspöki palotában maradni, ahol a nyolcvanas 
évek közepe óta él. Viszont Szegeden szeretne 
maradni a továbbiakban is. A közgyűlés pénteki 
zárt ülésén döntött arról, hogy „önkormányzati 
érdekből elhelyezi" a püspököt. Gyulay Endré-
nek négy évre bérbe adtak a felújított belvárosi 
tömbben egy Kelemen utcai, első emeleti, 87 
négyzetméteres, háromszobás önkormányzati 

lakást. Korábban a város hasonló módon he-
lyezte el Székhelyi József színházigazgatót és 
Horányi Miklóst, a Szegedi Fellebbviteh Fő-
ügyészség vezetőjét. A közgyűlési rendelet sze-
rint az időtartam mindaddig meghosszabbítha-
tó, amíg az önkormányzati érdek fennáll. Né-
meth István, az IKV Rt. elnök-vezérigazgatója 
lapunk kérdésére elmondta: mint ahogy a többi 
önkormányzati bérlakásban élőnek, úgy Gyulay 
Endrének is kell majd lakbért fizetnie. 

HÍREK 

„Eljegyeztem a kedvesem" 
Ezer éve nem láttalak, mintha nem is ugyanab-
ban a városban élnénk, hogy vagy? A véletlenül 
összefutó ismerősök szokásos kérdésére a rövid 
válasz: köszönöm, jól. Sosem tudjuk meg, való-
jában mi foglalkoztatja a másikat, mi történt ve-
le - és mi nem. A föntinél kicsivel hosszabb vá-
laszért most mi keressük meg az önök ismerőse-
it. Milyen volt az éve? - kérdezzük a megyei vá-
rosok lakóit december hátralévő napjain. 

„Elég pozitív, mozgalmas évem volt. 2003-ban or-
vosként végeztem, azóta kutatok és oktatok az 
egyetem biokémiai intézetében. Szakmai sikernek 
könyvelhetem el, hogy idén kineveztek a német 
nyelvű oktatás tanulmányi felelősének - van két 
német és egy magyar csoportom is. 

Az idén sokfelé jártam. Szeretek utazni, mert az 
kizökkent a monoton hétköznapokból. Tavasszal 
Németországban, Essenben töltöttem egy hetet egy 
kutatócsoport tagjaként, nyáron pedig Horvátor-
szágban voltam. Ott a kutatási témámról, a szívin-
farktus megelőzéséről tartottam tudományos elő-
adást. Az idei harmadik utazásom volt mind közül 
a legjobb. Ez már nem szakmai út volt, Ágival, a 
kedvesemmel látogattunk el Prágába. Bár nagyon 
rossz volt az idő, mégis ez volt az év csúcspontja, 
mert megkértem a kezét. Igent mondott, így no-
vember elején megtartottuk az eljegyzést. 

Idén jelent meg az első tudományos cikk, amiben 
benne van a nevem. Igaz, hogy nem „elsőszerzős", 
de egy nagyon jó újságban sikerült publikálni. Az-
óta kettő újabbat is elfogadtak, úgyhogy jövőre ne-
kem kellene két cikket írni, ezekkel meglenne a 
PhD-m. 2006-ban már szeretném tudni, hol foly-
tatom a munkát. Lehet, hogy maradok az intézet-
ben még egy kicsit, de előbb-utóbb szeretnék visz-
szamenni a praxisba, orvosnak. Vagy sebészként 

vagy gyerekgyógyászként dolgoznék a legszíveseb-
ben. Azt még nem tudom, hogy itt, Szegeden-e vagy 
külföldön valahol, de az biztos, hogy Ágival együtt, 
aki most már a menyasszonyom." 

Bencsik Péter ma még kutat , de gyakorló or-
v o s s z e r e t n e l e n n i Fotó: Karnok Csaba 

A TEREMTES GREGORRAL 
Fürst János vezényletével Haydn 
A teremtés című oratóriumát 
adja elő a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar és a Vaszy Viktor Kórus 
a Filharmónia Vaszy-bérleti 
sorozatában ma este fél 8-tól a 
Szegedi Nemzeti Színházban. Az 
énekszólamokat Kossuth-díjas 
basszistánk, Gregor József, 
valamint Tatiana Davidova és 
Szerekován János énekli. 

ÚJ HELYEN A KATEDRA 
Új székházba költözött a Katedra 
Alapítványi Szakképző Iskola. 
Az intézményt a Bécsi körút 24. 
szám alatt lehet megtalálni. 

ÉLELMISZERCSOMAGOK 
A Gyermekétkeztetési Alapítvány 
a rászoruló gyerekek karácsonyi 
étkeztetésének segítésére az idén 
is pályázatot írt ki óvodáknak és 
iskoláknak. Szegeden a Móra 
Ferenc szakközépiskola, a Gábor 
Dénes gimnázium és műszaki 
szakközépiskola, a Kodály Téri 
Általános Iskola és a Rókusvárosi 
II. számú Általános Iskola 
pályázott sikeresen. Az egyenként 
23 kilogrammos 
élelmiszercsomagokat 
Budapesten vették át. 

SZILVESZTERI MULATSÁG 
A Zákányszéki Gazdálkodók-
Vállalkozók Klubja a nőegylettel 
közösen szilveszteri mulatságot 
rendez a művelődési házban 
december 31 -én. Jegyek 
elővételben kaphatók a Födi 
ABC-ben, 1500 forintos áron. 


