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Miért halt ki az örökzöld? 

Dr. Pulics Julianna szerint pénzben kifejezhetetlen a kár. (Fotó: Karnok Csaba) 

Fórum 
az egészségügyről 
Munkatársunktól 

A szegedi emberek szeret-
nék tudni, a városatyák ho-
gyan döntenek, miként alakul 
a Tisza partján a betegellátás 
a közeljövőben. A pontos tá-
jékoztatás érdekében Szeged 
Megyei Jogú Város közgyű-
lése holnap, csütörtök dél-
után 3 órától közmeghallga-
tást tart a városháza (Széche-
nyi tér 10.) dísztermében. 

Kutyavilág Szegeden 

Új pofátlanok 
A metáldrapp, kétajtós 

kis Toyota úgy nyomult be 
a Kárász utcai gyalogosok 
közé. mint menyét a barom-
fiudvarba. A reggeli árában 
még kevesen járlak arra. 
így az a három-négy ember, 
aki a Kölcsey utca egyirá-
nyú forgalmával szembe 
forduló, majd a sarki divat-
üzlet előtt balra bevágó ko-
csi előtt ugrált erre-arra, 
nem zavarta meg a kisautó-
ban ülő testes, meglett urat, 
aki robbanékony járgányá-
val, a szétfröccsenő téblá-
bolok közt, mintegy negy-
ven kilométer/órás sebes-
séggel húzott végig a Kárá-
szon, majd kissé lassítva 
fordult jobbra a Gulácsy-
terem sarkán. Azért ez új 
volt, a pofátlanságnak ed-
dig még ismeretlen fokoza-
ta, amely - a meghaladott-
nak vélt marxi törvény sze-
rint - mennyiségi változás-
ból minőségibe csapott át, 
tartalommal töltve ki az úri 
pimaszság magasabb kate-
góriáját. 

De (feledve Marx apán-
kat) az úr megfelelt korunk 
követelményeinek is: céltu-
datos volt, sikerorientált, 
hatékony és eredményes. S 
mindezek fölött polgárba-
rát, hiszen el se ütött senkit. 

Nyilas Pé ter 

Évről évre több és több kutyát kergetnek el a háztól - egészen a sintértelepig. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Munkatársunktól 
Az Országgyűlés sok év-

t izednyi kés lekedés után 
törvényt fogadott el az álla-
tok védelméről. E jogsza-
bály elején rögzítik, hogy a 
törvény annak tudatában 
született , hogy az állatok 
érezni, szenvedni és örülni 
képes élőlények, tisztelet-
ben tartásuk, jó közérzetük 
biztosítása minden ember 
erkölcsi kötelessége. Ezzel 
itthon is e l ismerjük azt a 
megkülönböztetetten nagy 
értéket, amelyet az állatvi-
lág egésze és annak egye-
dei jelentenek az emberiség 
számára. Kifejezzük, hogy 
a Magyar Köztársaság te-
vékeny módon részt vállal 
az állatok védelme és kí-
mélete érdekében kifejtett 
nemzetközi erőfeszítések-
ből . ezér t hozta meg azt 
törvényt, mely 1999 óta él. 

E j o g s z a b á l y azonban 
nem felel meg teljesen az 
állatvédők kívánalmainak. 
Ugyanis miközben e tör-
vény igazodik azokhoz az 
európai egyezményekhez, 
melyek e l sősorban a ha-
szonál la tokat védik, nem 
szól a kedvencekről, a hob-
biállatokról. Pedig az állat-
védők szerint nálunk a fő 
gondot éppen a társállatok 
(a kutyák és macskák) vé-
delmejelenti. 

(írásunk 
az 5. oldalon.) 

Lopott Jaguár Nagylakon 
Munkatársunktól 

Egy olasz férfi a napokban 
egy lopott Jaguárral próbált 
átjutni a nagylaki átkelőhe-
lyen Romániába, a határőrök 
azonban letar tóztat ták. A 
szintén olasz honosságú cso-
damasinára felfigyeltek a ha-
tárőrök, s az első meglepetés 

akkor érte őket, amikor -
közleményük szerint - „nem 
egy James Bond" ült, hanem 
egy sötét bőrű férfi, aki „nem 
a jármű értékéhez képest öl-
tözött". A férfi azt állította, 
hogy turistaként, tíz napra 
utazik Romániába, a csomag-
tartóban viszont csupán két 

kisebb bőrönd volt. Tovább 
növelte a gyanút, hogy a ko-
csinak nem volt nemzetközi 
biztosítása, és hogy a köl-
csönzésére kötött szerződés 
november 20-ig szólt. 

A Jaguárról kiderült, hogy 
a trieszti Interpol-iroda nyil-
vántartásában szerepel, mint 

eltűnt kocsi; az olasz halósá-
gok körözik, és kérik a le-
foglalását. A nagylaki határ-
őrök az olasz férfit a körül-
belül húszmillió forintot érő 
autóval együtt - lopás alapos 
gyanúja miatt - átadták a 
makói rendőrkapitányság-
nak. 

ÁRA: 4 9 FT (ELŐFIZETVE: 4 1 FT) 

Munkatársunktól 
Az őszi színek megszo-

kott kavargásából hiányzik a 
zöld az újszegedi Füvész-
kertben. A botanikus kert 
növényeit ugyanis rendkívü-
li módon megviselte az el-
múlt esztendő szélsőséges 
időjárása, és az örökzöldek 
je len tős része kipusztul t . 
Több tucat fenyőt már kiter-
meltek. de a közeli jövőben 
sokkal több fa jut ugyanerre 
a sorsra. A kert vezetői azt 
tervezik, hogy helyükre az 
időjárás szélsőségeit jobban 
tűrő fajokat telepítenek, a 
megmaradt növények túlélé-
sében pedig segíthet a mi-
nisztériumi és egyetemi tá-
mogatással, kilencmillió fo-
rintért fúrt kút vize. Mivel 
azonban nemcsak az aszály, 
hanem a belvíz is pusztította 
a kert „lakóit", hozzákezd-
tek a legmélyebb területek 
feltöltéséhez. A kitermelt fe-
nyők sem vesznek kárba, hi-
szen az értékes faanyagot a 
Füvészkertben hasznosítják 
majd. 

(Részletek 
az 5. oldalon.) 

Diákhitel - alanyi jogon 
Minden egyetemi és főiskolai hallgató alanyi jogon 
diákhitelt igényelhet 2001 szeptemberétől. (2. oldal) 

Graffitis 
ítélet 

(3. oldal) 

Pick-CSZKA Moszkva 
Az EHF-kupa nyolcaddöntőjében a szegedi kézilabda-
csapat az orosz együttest kapta ellen felélül. (10. oldal) 
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ÜHaiii! 
A szegedi Internet-szolgaltató 

6726 Szeged, Feketesas u. 28. 

holnap 

Mérlegen 
a közétkeztetés 
Munkatársunktól 

Az egykor hagyományos üzemi konyha ma már jórészt 
a múlté. A nagyvállalatokkal együtt a közétkeztetés egy 
része is eltűnt. A kisebb munkáltatók inkább étkezési 
jeggyel igyekeznek megoldani alkalmazottaik ebédelési le-
hetőségét. Délben pedig enni kellene. Lehetőleg nem rág-
csálni, hanem meleg ételt fogyasztani. Az is igaz, a kicsik 
között sok a kényszervállalkozás, amely lakásokban és ap-
ró sufnikban működik, nem éppen ideális körülmények 
között. így ma már egyre kevesebb munkahelyen van 
ebédlő. Igaz, jó példák is akadnak a megyében. A hagyo-
mányos, nagy cégek humánpolitikusai ismét fontosnak 
tartják a munkahelyi közérzet javítását, amit alapvetően 
az étkezés is befolyásol. Holnapi körképünkben a Csong-
rád megyei közétkeztetést tesszük mérlegre. 

Konzervgyári 
visszaszámlálás 

A gyárban már csak a nosztalgiára vágyóknak lesz 
helyük. (Fotó: Karnok Csaba) 

Munkatársunktól 
Információink szerint a 

konzervgyári dolgozók első 
csoportja a mai napon kapja 
kézhez felmondó levelét, no-
ha a bezárás tervezett idő-
pontja csak december 15-e. 
Az utolsó felvonás idejére 
csöndes demonstrációt szer-
vezők azonban mind a mai 
napig csak csepegtetve jut-
nak az értesülésekhez. Úgy 
tűnik, mintha Szeged egyik 
legnagyobb múltú gyárát a 

budapesti tulajdonos a legna-
gyobb titokban igyekezne be-
zárni. Hogy mi áll a konzerv-
gyári történések hátterében, 
már a politikának is felkeltet-
te az érdeklődését: Fritz Péter 
országgyűlési képvise lő 
gyűjti a dokumentumokat. 
Minderről, valamint a fekete-
munka megyei helyzetéről, s 
a jugoszláv gazdasági kap-
csolatokról mai Egy százalék 
című gazdasági mellékletünk-
ben olvashatnak. 


