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Fiatalon is érték az egységes stílusú szegedi városmag 

Műemléki védelem a belvárosnak 
Mihály szervezi újjá 
az MDF-et Makón 

Éljen a posta! 
Kész csoda, hogy eljutott a szerkesztőségünkbe egy kecskeméti 
vetőmag-forgalmazó cég levele, mivel a címzésben csak az stim-
melt, hogy Szeged. 

A De Ruiter Seeds szakember-találkozóra invitálja a lapot. 
Kecskemét jó messze van, ritkán járhatnak erre az ottani ve-
tőmag-forgalmazók: ez lehet a magyarázata annak, hogy nem 
tudják, itt is volt rendszerváltás, és Szegeden már nincsen Ta-
nácsköztársaság u. Azt sem tudják, hogy a megyei lapot nem 
Csongrád Megyei Hírlapnak hívják. Ráadásul már elköltöz-
tünk, ezért mát nem is az egykori Tanácsköztársaság u. 10. 
alatt, vagyis a Stefánián, hanem a Szabadkai út 20. alatt dol-
gozunk. 

A Magyar Posta Zrt. azonban nemcsak a rögvalósággal van 
tisztában, de a történelmet is ismeri. Tehát a levél megtalált 
bennünket, mégpedig időben. Mehetünk találkozni a nagy tu-
dású szakemberekkel. 

b . a . 

TISZÁBA ESETT, KERESIK 
Eddig tisztázatlan körülmények 
között esett a Tiszába a 
mindszenti nagyrévi üdülőknél 
tegnap egy ötvenöt esztendős 
vásárhelyi asszony. Reggel 
valószínű horgászni indult. 
Mivel ebédidőben nem 
jelentkezett, a rokonok kezdték 
keresni - a vízparton csak a 
személyes dolgait találták meg. 
A nagy erőkkel kezdődött 
kutatás lapzártánkig nem járt 
eredménnyel. 

MÁJUSI VÉRADÓK 
A Magyar Vöröskereszt és a 
véradó állomás által szervezett 
véradási helyeken Csongrád 
megyében májusban összesen 
1428-an adtak vért. A véradók 
jóvoltából májusban 23 
érműtétet, 88 szívműtétet és 6 
vesetranszplantációt tudtak 
elvégezni. A Szegedi Városőrség 
ezúttal is rendszeresen segítette 
a véradó állomás vérszállítását. 

FOGADÓÓRA 
A RENDÖRSÉGEN 
A Szegedi Rendőrkapitányság 
vezetője, Kovács Mihály ezredes 
ma délután egy és három óra 
között lakossági fogadóórát tart a 
Párizsi körút 16-22. szám alatti 
kapitányságon. 

Több vendég fizetett és távozott-A rendőrök is megjelentek a Klauzál téren 

Pénzbehajtók a Virágban 

kérdésekről 

Képviselők 
a zöld-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Játékokkal gyarapodott és 
megszépült Rókuson a Puskás 
utcai és a tömbbelsőkben ki-
alakított játszótér. Erre 1,2 
millió forintot költött Kalmár 
László, a körzet önkormányza-
ti képviselője (Fidesz-KDNP). 
A városrészre idén 3,8 millió 
jut - hangzott el a tájékoztató-
ján. Elmondta, meghiúsul 
azonban a Klapka téri játszó-
hely bővítése, mer t a városatya 
által a tavalyi zöldalapból kért 
2 millió forintot az önkor-
mányzat megvonta a zöldalap 
felével együtt. Az ABC építése 
ügyében pedig a troliközleke-
déssel kapcsolatos végleges 
döntésre vár. A városi főker-
tész s tá tusának megszüntetése 
mia t t t i l takozott Kohári Nán-
dor fideszes képviselő. Nem 
látja biztosítva a szegedi zöld-
területek és az épített környe-
zet összehangolását felelős irá-
nyító nélkül, egy külső céghez, 
a környezetgazdálkodási 
kht.-hoz kiszervezve. 

Folytatás az 1. oldalról 

- A Bauring Kft. tulajdonosának megbízására 
vagyunk itt - mondta a debreceni központú 
cég tulajdonosa, Sörös Géza. - A jogerős bíró-
sági ítélet március 6-án született, az április 
30-i adatok szerint a Virág Cukrászda Kft. 32 
millió 331 ezer 278 forintot köteles fizetni a 
megbízónknak. Azóta ez az összeg a kama-
tokkal nőtt. A két fél ügyvédeinek tárgyalása 
eddig nem hozott eredményt. A Virág cuk-
rászda tulajdonosát, György Attilát többször 
kerestük személyesen és telefonon, sikertele-
nül. Mostani jelenlétünk demonstratív jelle-
gű, örülnénk, ha a tulajdonossal találkozhat-
nák. 

György Attila nem jött el a Virágba, hama-
rosan megjelent azonban jogi képviselője, 
Hadfi János. 

- Ezt nem tartom korrekt eljárásnak. Kor-
rekt dolog az, ha van egy jogerős, végrehajt-
ható ítélet, és első körben a felek megpró-
bálnak megegyezni. A tárgyalás folyik az 
ügyvédek között, bár az álláspontok nem 
közelednek egymáshoz - mondta Hadfi. 
Hozzátette: azt sem érti, a behajtó cég mi-
lyen meghatalmazás alapján akar tárgyalni 
a tulajdonossal. 

Végül Hadfi János és Sörös Géza váltott né-
hány szót. Közben négy rendőr érkezett a 
cukrászda bejáratához. Úgy tudjuk, a ven-
déglátóhely biztonsági embere értesítette 
őket. Hallottuk, amint arról beszélgettek: a 
behajtók fellépése félelemkeltő volt, ezért 
fordultak a rendőrökhöz. A négy biztonsági 
őr és a négy rendőr tíz percig beszélgetett az 
épület előtt, végül a rendőrök távoztak. Nem 
is volt feladatuk, hiszen a behajtók, semmi 

törvénytelent nem tettek. Sörös Géza több-
ször hangsúlyozta: a törvényi keretek betar-
tásával végzik munkájukat, erőszakmente-
sen és határozottan. Mindent, amit fogyasz-
tanak, kifizetnek, és nem akarnak elvinni 
semmit. Hozzátette: az effajta pszichológiai 
hadviselés eredményes szokott lenni, hiszen 
egyrészt kellemetlen a vendégeknek az ő je-
lenlétük, másrészt az adósnak is kínos, hogy 
nyilvánossá válik a tartozása. 

Fél négykor már alig maradt vendég a cuk-
rászdában, aki kávézni akart, inkább a tera-
szon, az eső utáni napsütésben foglalt helyet. 
Egy órával később a behajtók is távoztak. Sö-
rös Géza nem árulta el, mi lesz a következő 
lépés. Azt mondta, ez a munka olyan, mint a 
sakkjátszma: meg kell várni az ellenfél kö-
vetkező lépését. 

NY. É. 

Fotó: Schmidt Andrea Hadfi János csupán néhány szót váltott a pénzbehajtókkal 

lelteti. Most ugyanis egyszerre 
változik a miniszter személye és 
áll föl az új, összevont tárca. Sze-
ged ügye jelenleg a tárcaközi 
egyeztetések fázisában van -
mondta a szakértő. Ezt követően 
m i n i s z t e r i r ende le tbe foglal ják a 
védetté nyilvánítást. 

A területi védelem azt jelenti, 
hogy nemcsak magukat az épüle-
teket, hanem a gyűrűs-sugaras vá-
rosszerkezetet és a közterületeket 
is műemlékké nyilvánítják. Az 
összes önkormányzati és magán-
tulajdonú épületet csak a hatóság 
engedélyével lehet felújítani, előír-
ják a homlokzat színét, még az ár-
nyalatot is. Mint ahogy már eddig 
is, a közterületeken elhelyezett 
reklámokról, padokról, asztalok-
ról, napernyőkről előbb a tervta-
nács, majd a műemlékvédelem 
dönt. 

F.K. 

TIZENHÉT VAROS 
Budapesttel együtt t i zenhét m a -
gyar város központ ja számí t mű-
emlék i je lentőségű területnek. A 
fővárosban az Andrássy út, a Du-
na -par t i épületek, a budai vá rne -
gyed alkot műemlék i együttest, de 
ezek a területek nem hasonl í tha-
tók a vidéki városokhoz. Ezekben 
ugyanis ki fe jezetten a városmagot 
helyezték műemlék i védet tség alá . 
Szeged hamarosan fe lkerül a r ra a 
l istára, amelyen a következő te le -
pülések szerepelnek: Csongrád, 
Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, 
Kecskemét, Keszthely, Pápa , Pécs, 
Sárospatak, Sopron, Szentendre, 
Székesfehérvár, Szombathely, Vác, 
Veszprém. 

Makó első szabadon választott 
országgyűlési képviselője alakítja 
újjá az MDF szervezetét a város-
ban. Mihály Zoltán hosszú ideig 
távol volt a közélettől és a párttól 
is - most visszatér. Miután az or-
szágos választmány föloszlatta a 
korábbi makói szervezetet, Gili-
cze János elnök, a város alpolgár-
mestere is párton kívüli lett. Ó 
úgy döntött, nem lép be újból. 

Mihály Zoltán alakítja újjá a Ma-
gyar Demokrata Fórum makói 
szervezetét. A Szent Gellért Bor-
ház és Étterem tulajdonosa - bár 
évek óta nem szerepel a helyi poli-
tikában - széles körben ismert 
közszereplő. O volt Makó első sza-
badon választott országgyűlési 
képviselője az MDF színeiben. Mi-
hály egyike volt azoknak, akik 
1995-ben Szabó Ivánnal, Pusztai 
Erzsébettel együtt kiváltak a fó-
rumból, és létrehozták a Magyar 
Demokrata Néppártot. Az MDNP 
és az MDF tavaly fuzionált, így 
Mihály ismét MDF-tag lett. 

- A hír igaz: tartunk egy össze-
jövetelt az általam meghívottak-
kal - mondta lapunk kérdésére 
Mihály. - Akik az MDF tagjai 
akarnak lenni, nyilatkoznak, 
ezeket a nyilatkozatokat elküld-
jük az országos szervezethez, ez-
után kerülhet sor a tisztségvise-
lők megválasztására. A követke-
ző lépés a tagtoborzó lesz. 

Azt még nem tudni, a régi szer-
vezetből mennyien kérik felvéte-
lüket ismét a pártba. Hiszen az-
zal, hogy az országos választ-
mány május 27-én feloszlatta a 
szervezetet, minden tágsági vi-
szony megszűnt. Az eddigi el-

nök, Gihcze János - Makó alpol-
gármestere, önkormányzati kép-
viselője 1990-től, a párt tagja 
1988 óta - lapunknak azt mond-
ta: nem kéri újbóli felvételét. 

- Csúnyán elbántak velünk - így 
fogalmazott Gihcze. - Abban volt 
egyedül igaza a választmánynak, 
hogy nem tettünk meg mindent 
azért, hogy jelöltünk, Kotroczó 
Béla összegyűjtse az ajánlószelvé-
nyeket. De ebben talán neki is van 
szerepe, meg másnak is. A mi je-
löltünk korábban Móricz András 
volt, akit lebeszélt az országos vá-
lasztmány arról, hogy Makón in-
duljon, majd úgy volt, Katona Kál-
mán, az országos választmány el-
nöke itt száll versenybe. Végül azt 
mondták, keressünk mi jelöltet. 
Megtettük, és bár kudarcot vallot-
tunk, a párt a harmadik legtöbb 
szavazatot kapta a hetes körzet-
ben. Adtak volna inkább fegyel-
mit, akár nekem is! De nem: ki-
zártak a pártból olyan embereket, 
akiket az éltetett, hogy egy botrá-
nyok nélkül működő szervezet 
tagjai voltak, és a város jövőjét 
szem előtt tartva politizáltak. 

- Velünk is elbánt a makói szer-
vezet, hosszú időn át - reagált erre 
Grezsa István, a párt megyei elnö-
ke. Szerinte a legnagyobb gond az 
volt, hogy a makóiak sokáig úgy 
vélték, az MDF-nek helyben a Fi-
desz jelöltjét kellene támogatnia. 

Az MDF szervezése Szentesen is 
megkezdődött, de ez a munka még 
a kezdeteknél tart; az egyik leendő 
MDF-tag azt kérte, a nevét se em-
lítse az újság, mert „ez a kezdemé-
nyezés még olyan gyönge bimbó, 
hogy bármikor elviheti a fagy". 

BAKOSANDRÁS 

Hamarosan befejeződhet az az 
eljárás, amelynek végén Szeged 
belvárosát műemléki védettség 
alá helyezi a Nemzeti Örök-
ségvédelmi Hivatal. Az ország-
ban Budapest mellett 16 város -
köztük Csongrád - központja 
műemléki jelentőségű terület, 
de mindegyik évszázadokkal 
öregebb a szegedinél. 

Magyarország legfiatalabb belváro-
sa, a szegedi is műemléki védett-
ség alá kerül hamarosan. Sz. Fehér 
Eva, a város főépítésze szerint ez 
azt jelenti, hogy az árvíz után egy-
séges stílusban újjáépített szegedi 
városközpont olyan értéket képvi-
sel, amellyel felsorakozhat a többi 
történelmi belváros mögé. 

A folyamatot már 1997-ben el-
indították a maga hosszadalmas 
útján: rendezési terv készült a 
Tisza Lajos körút - plusz egy te-
lekmélység - és a Tisza között el-
terülő városmagra, amivel pár-
huzamosan az épületekre egyen-
ként is helyi értékvédelmi rende-
letet alkottak. Mindkét rendele-
tet 2000-ben fogadta el a közgyű-
lés. Ezt követően kezdeményez-
hették csak a műemléki védett-
ség alá helyezés eljárását, ugyan-
ezzel a telekhatárral. 

A folyamat éveket vett igénybe, 
de most várhatóan egy hónap 
múlva befejeződik. Legalábbis 
ezt állítja Durczi Zsuzsanna, a 
Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal igazgatási főosztályának jo-
gi referense. Szerinte júliusra 
megkaphatja a műemléki védett-
séget a belváros, ha az eljárás át-
futását a minisztériumok össze-
vonása miatti helyzet nem kés-N e m c s a k az é p ü l e t e k e t , a vá ro s sze rkeze t e t is véd ik Fotó: Segesvári Csaba 


