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- Ha Kotroczó Béla makói ügyvéd kamarai tagsága Szegeden meg 
is szűnt, más kamarában van tagsága, ezért továbbra is ő képvise-
li Swiederski Erikát a tandíjpróbaperben - közölte lapunkkal 
Schőberl Márton, a HÖOK elnökségének tagja. Korábban beszá-
moltunk arról, hogy az ügyvédnek július 10-én szűnt meg a ka-
marai tagsága. Éppen azon a napon, amelyen a tandíjper első tár-
gyalását tartották. Schőberl Márton hangsúlyozta: az ügyet a tör-
téntek nem érintik, az ügyvéd a feladatát jól látja el, ezért a HÖ-
OK bizalma töretlen. 

Az SZDSZ mm támogatja az MSZP jelöltjét Vásárhelyen 

Rummel miatt szedték 
szét a babaruhát 
Nem támogatunk olyan szocialista polgármesterjelöltet, akinek 
közvetlen munkatársa III/III-as tartótiszt volt - adott magya-
rázatot Szentirmai Csaba, az SZDSZ városi elnöke arra, miért nem 
i n d u l n a k együtt a z ö n k o r m á n y z a t i vá lasz tásokon H ó d m e z ő v á -
sárhelyen az MSZP-vel. A liberálisok négy éve a szocialistákkal 
közösen vágtak neki a választásoknak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Négy évvel ezelőtt az MSZP, az 
SZDSZ, a Munkáspárt , a 
Cent rum Párt, a Polgári Szö-
vetség Vásárhelyért (PSZV), 
valamint a Civil Összefogás a 
Lakosságért Egyesület (CÖLE) 
az önkormányzati választáso-
kon felsorakozott Hernádi 
Gyula akkori vásárhelyi szoci-
alista polgármesterjelölt mögé. 
Hernádi most is indul MSZP 
színekben polgármesterjelölt-
ként, ám a liberálisok, miután 
júniusban nyilvánosságra ke-
rült a szocialista jelölt kam-
pányfőnökének állambiztonsá-
gi múltja, nem kötöttek válasz-
tási szövetséget az MSZP-vel. 
Lapunkban korábban több al-
kalommal is beszámoltunk ar-
ról, hogy Hernádi Gyula kam-
pányfőnöke, Rummel József 
III/III-as tartótiszt volt. 

- Nem támogatunk olyan 
polgármesterjelöltet, akinek 
közvetlen munkatársa tartó-
tiszt volt, valamint úgy véljük, 
hogy a városi MSZP nem tud 
nagy erőt felmutatni, s a koalí-
ciós tárgyalások sem vezettek 
eredményre. így külön állítunk 
listát a PSZV-vel - nyilatkozta 
lapunknak Szentirmai Csaba. 

A szabad demokraták vásár-

helyi elnöke elmondta, hogy a 
tizennégy körzetből három 
„befutóval" már elégedett len-
ne. Szerinte optimista esetben 
4-5 SZDSZ-PSZV közös jelölt-
ből lehet önkormányzati képvi-
selő. 

A szabad demokratákhoz ha-
sonlóan 2002-ben a PSZV is a 
szocialistákkal közösen indult az 
önkormányzati választásokon. 

- Két oka van annak, miért 
váltunk ki a választási koalíci-
óból. Az egyik, hogy Rummel 
József tartótiszt volt, vagyis 
pénzért és önként vállalta ezt 
a feladatot. A másik: a Hód-
mezővásárhely és Vidéke 
Demokrat ikus Szervezet 
(HVDSZ) pálfordulása 
mondta Samu Ágoston. A Pol-
gári Szövetség Vásárhelyért el-
nöke a HVDSZ kapcsán azt 
vetette fel, hogy ez a civil szer-
vezet tavasszal az országgyűlé-
si választásokon még Balogh 
fánosné jobboldali jelöltet tá-
mogatta, most pedig a szocia-
listákkal szövetkezett. 

A PSZV elnöke kifejtette, hogy 
ők nem kívánnak országos poli-
tikával foglalkozni, hanem csak 
az adott körzetekben (a tizen-
négy körzetben nyolc szabad de-
mokrata és hat PSZV-s jelölt in-
dul) élők problémáival. 

Nemsokára elkészül az iáéi „szárazfaj egyzék" Szegeden 

Egészséges fákat is 
kicsavarhat a viharos szél 

A negyvenezer szegedi fa közül évente két-háromszázat kell kivágni, mert balesetet okozhat 

Ijesztően hangzik, és az is: teljesen egész-
séges fák is kidőlhetnek, nemcsak a be-
tegek, és még csak nem is kell hozzá akkora 
vihar, mint amekkora az ünnepen, a tra-
gédiába fordult tűzijáték estéjén letarolta a 
fővárost. A Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. mindent megtesz a hasonló tragédiák 
elkerüléséért. 

Nem kell akkora vihar, mint a budapesti, 
hogy fák dőljenek ki: kisebb is elég. És nem-
csak korhadt, elöregedett fákat tud derékba 
törni, tövestül kicsavarni a szél, hanem 
egészségeseket is - mondja Kovács fános, a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterü-
let-fenntartási igazgatóhelyettese. Fölidézi az 
1993-as óriás vihart - melyet nemzedékek 
fognak még emlegetni Szegeden - , mikor 
százötven fát döntött ki a városban a szél. 
Ezek nagyobb része egészséges volt. Sok száz 
további fa „csupán" megsérült, például hatal-
mas ágak törtek le róluk - ezek között is sok 
egészséges akadt. Mi a magyarázat? Egy-egy 
viharon belül nem mindenütt egyforma a 
légáramlás, van, ahol közepesen erős, kissé 

arrébb pedig már valósággal vágtat a szél. Ki-
váltképp a szélörvények veszélyesek. A már 
említett, kilencvenhármas szegedi viharban 
megtörtént: három egyforma, egészséges, 
egymás melletti fa közül a középsőt kicsavar-
ta egy ilyen, szűk területen ható légörvény a 
másik kettőnek pedig semmi baja nem esett. 
A példákat lehetne sorolni tovább. 

Persze, nagyon fontos a fák állapota is -
van vihar, amit az egészséges fa még kibír, a 
beteg már nem. Éppen ezért a kht. óriási fi-
gyelmet fordít a beteg fák fölkutatására, el-
távolítására. Évről évre elkészíti a - hivata-
los elnevezéssel - „szárazfajegyzéket"; a 
jegyzék mindig augusztus végére áll össze. 
Azoknak a fáknak a fölsorolását tartalmaz-

VAR0STÜRŐK 

A celtisz, a csörgöfa, a kőris és az ezüsthárs. 

Ezek jól bírják a szennyezett levegőt és az egyéb 

károsító körülményeket, tehát ritkán betegednek 

meg, így aztán a legkevésbé jelentenek veszélyt. 

A belvárosi területekre elsősorban ezeket célsze-

rű ültetni. 

Archív-fotó: Frank Yvette 

za, melyeken kívülről is láthatóak a foko-
zott balesetveszélyt jelentő károsodás jelei, 
és ki kell őket vágni. Szegeden a mintegy 
negyvenezres faállományból évente 2-300 
ilyen fát távolítanak el. Készül Szeged faka-
taszteré is - a munka várhatóan két év múl-
va fejeződik be. 

Legveszélyesebbek azok a fák, amelyeknél 
külső jelek nem utalnak betegségre. A Do-
mus Áruház előtti egyik császárfáról nemrég 
letört és kis híján tragédiát okozott egy nagy 
ág; a fa kívülről teljesen egészségesnek tűnt, 
csak belülről volt korhadt. Az ilyen esetek-
nek nehéz elejét venni, pontosabban sok 
pénzbe kerül. A Széchenyi téri fákat 
2001-ben „átvilágították" - speciális mű-
szerrel a kívülről nem látható károsodás is 
kideríthető - , de az egész város faállományá-
nak átvilágítása horribilis pénzt igényelne. 

A fák egészségi állapotának fönntartására 
is sok figyelmet kell fordítani a balesetek el-
kerüléséért. A legtöbb kárt a szennyezett le-
vegő okozza, s az, hogy a közművezetékek 
cseréjekor a gyökérzet gyakran megsérül. 

E C S . 

A római katolikusok a püspökváltás miatt nem vettek részt a találkozón 

Szili Katalin Makón és Szegeden járt 
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Szűrjünk 
sürt! 
GONDA ZSUZSANNA 

Mert majd szűrünk sürt (ha valaki nem értené, persze én sem ér-
tettem: iszunk sört). Mert ott találkozom egy lánnyal, aki meg-
ígérte, hogy összejövünk. Mert a The Tarantinos jó. Nem isme-
red1 De béna vagy! A fíling miatt. Meg hogy lássam a Jáksót. Bár 
úgy tudom, újabban a keleti lányokra bukik. Mert úgy hallottam, 
hogy a Globe Party Sátor királyság lesz. Nekem a Sziget túl sok. A 
SZIN éppen emészthető méret. És így tovább. 

A föntiek: néhány válasz a kérdésre, hogy miért jó a SZIN. Volt, 
aki komolykodó fejtegetésbe kezdett a nyár utolsó bulijáról, meg 
hogy végre Szegednek is van fesztiválja, majd bevallotta, nem is 
tartja olyan jónak a rendezvényt, hiszen az itt fellépő zenekaro-
kat meghallgatta már a Szigeten, Kapolcson vagy az EFOTT-on. 
De azért ha neked adnám a jegyem, kimennél1-kísértettem a fi-
atalembert. - Miért, nekem adod ? - kérdezte a kis naiv. 

így vagyunk hát, nyűglődünk kicsit a toi-toi miatt, félünk, hogy 
esni fog az eső, kínlódunk, hogy ússzuk meg a pénteki munkana-
pot. Kifogásoljuk, hogy idén nincs Cure (bár tavaly sem láttuk) és 
aggódunk amiatt, hogy Lovasiék jó hangulatban lesznek-e, mert 
az ő koncertjeiken a lelkiállapot fontos tényező. 

Mindezek ellenére mégis SZIN-ezünk. Miért • Mert ha kime-
gyünk az Anima Sound System miatt, de rájövünk, hogy inkább a 
Kistehén Tánczenekar tenne boldoggá, akkor egyszerűen átsétá-
lunk a Borsodi Színpadtól a Port.hu Sátorba és teljesül a vágyunk. 
Persze megtörténhet, hogy útban a tehén felé, betérünk a Globe 
Party Sátorba és megvilágosodunk: mégis a Pannónia Allstars Ska 
Orchestra zenéje az igazi, a nekünk való muzsika. Kimegyünk di-
vatból a Belgára, szeretetből a Hiperkarmára, meghallgatjuk a 
Les Touffes Krétienne-t, mert olyan biztatóan t róla a SZIN-prog-
ramfüzet. Ott leszünk, mert a közönség - ez az, amit a nem fesz-
tiválozók sohasem hisznek el - sokkal békésebb, türelmesebb és 
érdekesebb, mint mondjuk egy diszkó népe. Megyünk, hogy szűr-
jünk sürt, lássuk fáksót, a The Tarantinost, megemésszük a 
SZIN-t és összejöjjünk azzal a lánnyal/fiúval, aki megígérte. 

Vagy egy másikkal. 

A HÖOK bízik 
Kotroczó Bélában 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Makón a történelmi egyházak képviselőivel találkozott, Szegeden 
pedig szerb-magyar toleranciatábort nyitott meg tegnap Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke. 

Szili Katalint a makói polgár-
mester, Búzás Péter fogadta teg-
nap kora délután a városházán. 
Az Országgyűlés elnökét kötet-
len beszélgetésre invitálták a ma-
kói történelmi egyházak vezetői. 

AZ ELŐÍTÉLETEK ELLEN 

A Szegedi Ifjúsági Napokon rende-

zett idei második szerb-magyar 

toleranciatábor csak egyik ren-

dezvénye a két ország közötti to-

leranciaprogramoknak - tájékoz-

tatott a tegnapi tábornyitás előtt 

Szili Katalin, a magyar és Predrag 
Markovié, a szerb parlament elnö-

ke a szegedi városházán.A két ál-

lam közös toleranciaprogramja fo-

lyamatos. A magyar házelnök kér-

te szerb kollégáját, segítse elő a 

magyarellenes incidensek tette-

seinek felkutatását. A szerb parla-

ment elnöke megerősítette, új par-

lamentjük sem kívánja csorbítani 

a kisebbségek államközösségben 

biztosított jogait. A parlamenti el-

nökök októberben találkoznak 

legközelebb Szabadkán, majd Bu-

dapesten. 

Bár az esemény nem volt a sajtó 
számára nyilvános, annyit meg-
tudtunk: a római katolikus egy-
házközségek nem képviseltették 
magukat, mivel a papok a püs-
pökváltás miatt jelenleg egy kö-
zös lelkigyakorlaton vesznek 
részt. 

A találkozót rövid városnézés 
követte. Szili Katalin megte-
kintette a kormányzati támo-
gatással felújított Szikszai-Szir-
bik emlékházat, majd a város 
főterén sétált végig, ahol be-
szédbe elegyedett a járókelők-
kel. Az elnök asszony a Csanád 
vezér tér egyik cipöboltjának 
kínálatát is megszemlélte, 
majd a sportcsarnokban kö-
szöntötte a város sportszakosz-
tályainak vezetőit, kiváltképp a 
pályán edző női kézilabdáso-
kat. Az első profi ligás mérkő-
zésére készülő csapat minden 
tagjának egyenként gratulált, 
majd egy dedikált labdát adott 
át Fekete Gabinak. A csapat de-
dikált piros mezzel viszonozta 
a figyelmességet. 

- Az utóbbi hetekben számos 

vidéki városba fogadtam el meg-
hívásokat. Örülök, hogy a törté-
nelmi egyházak képviselőivel is 
találkozhattam, hiszen példaér-
tékű az önkormányzat és a fele-
kezetek együttműködése, ahol a 
város is saját ügyének tekinti a 

templomok felújítását. Remé-
lem, ez a sikeres pályázati mun-
ka a továbbiakban is folytatódik 
- mondta Szili Katalint, aki Sze-
geden megnyitotta a szerb-ma-
gyar toleranciatábort. 

E S Z . 

Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és Búzás Péter makói pol-
g á r m e s t e r a v á r o s h á z á n Fotó: Segesvári Csaba 


