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A hét végén súlyos beteg-
séggel kórházba került dr. Mé-
száros Rezső, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora. Előre-
láthatóan hosszabb kezelésre 
szorul, felépüléséig dr. Do-
bozy Attila általános rektorhe-
lyettes látja el feladatait - je-
lentették be az Egyetemi Ta-
nács március 12-i ülésén. 

Egyelőre nem lehet tudni, 
hogy mennyi ideig lesz szük-

ség a rektor helyettesítésére, 
illetve feladatainak felosztásá-
ra az öt rektorhelyettes között. 
A szervezeti szabályzat szerint 
általános helyettesének két kö-
töttséget kell szem előtt tarta-
nia: az egyik szerint - a rek-
torral ellentétben - nem hoz-
hat az Egyetemi Tanács dönté-
sével ellentétes határozatot; 
valamint a rektor visszaérke-
zésekor köteles beszámolni 
addigi tevékenységéről. 

Tisztiorvosi zárlat a Korondi utcában 

Orvoslásra vár 
a rendelő 

Az ÁNTSZ szegedi inté-
zetének vezetője közvet-
len közegészségügyi ve-
szély miatt működésre al-
ka lma t lannak ta lá l ta és 
bezáratta a Korondi utcai 
rendelő gyermekrendelő-
jét. Az ANTSZ ha tá r idő t 
szabott a süllyedő, repe-
dező épület h ibáinak ki-
javítására. 

A közelmúltban megjelent 
cikkünk nyomán az ANTSZ 
szegedi intézete vizsgálatot 
rendelt el az újszegedi Koron-
di utcai rendelőben, s azonnal 
bezáratta azt a gyermekrende-
lőt, amelyben leszakadt a 
lámpabura a benne felgyü-
lemlő, az emeleti vizesblokk-
ból szivárgó víztől. A gyer-
mekrendelőt a védőnői szobá-
ba költöztették át, amit a vá-
rosi tiszti főorvos. Hunyadi Il-
dikó csak átmenti megoldás-
nak fogad el. mert mint indo-
kolja: a 10 négyzetméteres 
helyiség nem alkalmas a gyó-
gyító munkára. Az átköltözte-
téssel annyit értek el, hogy 
megszüntették a gyermekren-
delőt fenyegető közvetlen 
közegészségügyi veszélyt, hi-
szen feltételezhetően szenny-
víz folyt be a felső szint veze-
tékeiből a lámpába. 

A szegedi tisztiorvosi szol-
gálat vezetője levélben szólí-
totta fel a rendelőintézet igaz-
gatóját, valamint a polgármes-
teri hivatal illetékes irodáját, 
hogy a gyermekrendelő áthe-

lyezését tekintsék átmeneti-
nek, s gondoskodjanak elfo-
gadható megoldásról. A tiszti-
orvos levelet írt Szeged pol-
gármesterének is, amiben arra 
kéri, műszaki szakemberekkel 
vizsgáltassa meg, hogy az 
épület jelenlegi állapotában 
veszélyeztet-e emberéletet? 
Az ÁNTSZ szegedi intézete a 
nyílászárók javítására, az épü-
let repedéseinek megszünteté-
sére, az alapzat javítására áp-
rilis 5-éig adott határidőt a vá-
rosnak. 

A szakellátás és háziorvosi 
szolgálat igazgatója, Gaál Ist-
ván főorvos úgy nyilatkozott: 
addig, ameddig nem történik 
műszaki feltárás, nem tehet 
semmit, mert tudnia kell, 
hogy az épületből végleg 
vagy csak átmeneti időre köl-
töztesse ki a rendelőket. 

Az önkormányzat egész-
ségügyi csoportjának vezető-
je, Ladányi Márta az önkor-
mányzat álláspontját tolmá-
csolta, miszerint intézkedési 
tervet készítenek, s egyben 
kérik az ÁNTSZ határidő-mó-
dosítását, mert az épület re-
konstrukcióját nem lehet az 
április 5-i határidőre elvégez-
ni. A helyreállítási munkála-
tok anyagi vonatkozásairól 
addig nem lehet beszélni -
mondta Ladányi Márta - , 
ameddig nem derül ki, 
mennyiért kivitelezhető a Ko-
rondi utcai orvosi rendelő 
helyreállítása. 

K. K. 

Hírmagazin és esti csevegés - kígyókkal 

A Szeged TV premierje 

Operatőr, rendező, műsorvezető a felúj í tot t s túdióban. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Szalma Tamás, a fris-
sen bemuta to t t Schiller-
d r á m a Fülöp k i rá l ya lesz 
az e l s ő v e n d é g az ú j 
s z e g e d i t e l e v í z i ó b a n , 
ami t Szeged TV-nek hív-
nak . A m ú g y a városi te-
lev íz ió megszoko t t csa-
t o r n á j á n lehe t nézn i a 
m ű s o r a i t - t e g n a p este 
ó t a . A k i t e g n a p l e m a -
r a d t a p r o g r a m o k r ó l , 
ma reggel hat órátó l is-
métlésben lá that ja a ja-
va részét. 

Szokatlan izgalom hul-
lámzását érezni a Fekete Sas 
u'cai tévéstúdióban már kora 
délután. Hogyne, hiszen az 
utolsó simításokat még el 
kell végezni. Növények ke-
rülnek a lakásbelsőt, nappali 
szobát imitáló stúdiórészben 
a díszletablakba, le kell ven-
ni a fehér védőlepleket a va-
donatúj ülőgarnitúráról, még 
egyszer áttörölik a skandi-
náv stílusú, színes asztalo-
kat... 

- Nem hozhatnék mégis 
három babát? - kérdezi a té-
véseket egy dekoratív szőke 
hölgy, szemlátomást civil. 

Kisistók Tímea, az este de-
bütáló új műsor, az Estelő 
szerkesz tő je sa jná lkozva 
mutat körbe - rettentő kicsi 
a hely. Csizmadiáné Fülöp 
Éva, az Éva Moda tulajdo-
nosa nem sokat hezi tá l , 
gyorsan fölállítja azt a két 
próbababát, amelyek elfér-
nek, azon mód - a tavaszi 
módi szerint - fel is öltözteti 
őket. Az Estelőben vendég-
ként ő mutatja be a divat új-
donságait a saját kreációin -
és helyhiány miatt csak a két 
babán. - Nem baj, majd ho-
zok több jellemző anyagot, a 
formák trendjét pedig elme-
sélem. A nők úgyis el tudják 
képzelni! - találja föl magát 
a divatszakember, akár egy 
profi tévés. 

Az Estelő egyébként in-
formatív, egyszersmind szó-
rakoztató, könnyed, cseve-
gés műsor lesz, hatvan perc, 
minden este. A Szeged TV 
saját gyártású programja. Az 
élő adásrészek (mint most az 
elsőben a beszélgetés Szal-
ma Tamás színművésszel , 
Éva asszonnyal a divatról, 
Demeter Attilával az utazá-
sokról) mellett felvételekkel 

„operál" a szerkesztő. Ezút-
tal a Don Carlosból vettek 
részleteket, Esztergályos Ká-
roly rendezővel is a próbák 
idején beszélgettek és Bi-
barcz Tiinde sem élőben 
„vezényli" a remélhetőleg a 
nézőket is aktivizáló tornát. 
Az esti tévés premiernek a 
műsorvezető számára bizo-
nyosan a legizgalmasabb ré-
sze a hüllők látogatása lesz... 
Hogy miként férnek majd el 
a szűk helyen a kígyók, pó-
kok, miegyebek, a szegedi 
hüllő kiállítás „részletei", azt 
egyelőre senki sem tudja. 

A berendezésében felújí-
tott, de méreteiben változat-
lan stúdió másik felét ugyan-
is lefoglalja az este hétkor 
kezdődő új Híradó új díszle-
te, amely pont olyan, mint a 
„nagytévékben". Akár hár-
man is elférnek a „pultnál": 
a műsorvezető, a hírmagazin 
szakértő vendége és a sport-
kommentátor. Az új díszlet 
rohammunkában készült -
Faragó László asztalosmes-
tert dicsérik érte a tévések. 
Arató László s túdóvezető 
szerint körülbelül három 
millió forintot költöttek seb-

tében, a Szeged TV indulá-
sára készülve, hiszen a dísz-
let mellett monitorokat, lám-
pákat kellett venni. 

Napi három órányi saját 
gyártású program, összesen 
napi 15 órás műsoridő - jó-
val több a munka, mint a 
vtv-ben valaha is volt. A 
stáb nagy jábó l ugyanaz . 
Zombori Róbert rendező 
megemlíti, hogy az estén-
kénti hírmagazin után követ-
kező Es te lőkben „külső 
munkatársak" is vezetnek 
majd műsort, színészek és 
mások, holnap például Sava-
nya Norbert. 

A tavalyi frekvenciapá-
lyázaton nyertes Szeged TV 
új, januárban bejegyzett cég, 
a t u l a jdonosok , f e le - fe le 
arányban, az önkormányzati 
vtv és egy magáncég, a Par-
tiscum 2000 Kft. Arató Lász-
ló azt mondja: némely, jóin-
dulatúnak nem mondható hí-
resztelés ellenére az új, köz-
szolgálati funkciókat is ellátó 
kereskedelmi tévé is városi 
televízió lesz; nem az önkor-
mányzaté, nem a Fideszé, 
hanem a szegedi polgároké. 

S. E. 

Sándor László a Kálvárián 

Tüntetés a munkavállalókért 
Munkatársunktó l 

A Tisztelt Ház a Munka 
törvénykönyve helyet t a 
munkahelyi jogfosztottság 
tö rvénykönyvé t készül 
megszavazni. Ez elleni til-
takozásul a szakszervezeti 
szöve t ségek tömegde -
monst rác ió t s ze rveznek 
március 24-ére, Budapest-
re, a Hősök terére. A meg-
mozdulásról és kiváltó oka-
iról Sándor László, az 
MSZOSZ elnöke tegnap, 
Szegeden szakszervezet i 
fórumon, majd sa j tó tá jé -
koztatón beszélt. 

A sosemvol t tün te tés 

célja a nyomásgyakorlás: 
az országgyűlési képvise-
lők ugyanis március 27-én 
szavaznak a Munka tör-
vénykönyve módosításáról. 
A munka világában történ-
teket alapvetően befolyáso-
ló jogszabály korrekcióját 
az Európai Unióra hivat-
kozva akarja elfogadtatni a 
kormány . De a Magyar 
Szakszervezetek Országos 
Szövetsége (MSZOSZ) és a 
többi konföderáció szerint 
Európa nem ezt várja Ma-
gyarország tó l . A Munka 
törvénykönyvét érintő ki-
lenc változás között eggyel. 

a m u n k a i d ő sze rvezésé t 
érintő változásokkal nem 
értenek egyet a szakszerve-
ze tek . A m u n k a v á l l a l ó k 
képviselői szerint ugyanis 
csökkenhet a garantált pi-
henő idő , t ö r v é n y e r ő r e 
e m e l k e d i k az ingyenes 
többletmunka és a hétvégi 
meló. 

A budapesti demonstrá-
cióra Szegedről hét, Hód-
mezővásárhelyről két autó-
busz indul - tudtuk meg a 
sajtótájékoztatón. 

(A Sándor Lászlóval ké-
szült interjút lapunkban ké-
sőbb közöljük.) 

Eladták az albérletet 
Rendkívül jó minőségű, 

hamisított telekkönyvi kivo-
nattal csalt ki ötszázezer fo-
rintot a T. Attila kelebiai la-
kos által irányított bűnbanda 
egy gyanútlan lakásvásárló-
tól. A három csaló ugyanis a 
már korábban bérbe vett sze-
gedi lakást kínálta fel el-
adásra, és annak tulajdonjo-

gát a hamis papírokkal iga-
zolták. A gyanútlan szegedi 
vásárlótól pedig ötszázezer 
forintos előleget csaltak ki. 
T. Attilát három hónapon át 
tartó operatív nyomozás után 
sikerült elfognia a nyomo-
zóknak kelebiai lakásán. A 
házkutatás során előkerült 
bizonyítékok alapján való-

színűsíthető, hogy a bűnban-
da számláját más bűncselek-
mények is terhelik. T. Attila 
előzetes letar tóztatásban, 
míg két társa szabadlábon 
várja az ügy folytatását. A 
rendőrség csalás bűntette 
miatt indított eljárást a trió 
ellen. 

K. B. 

Vegyésztorna -
eredmények 

Munka tá rsunk tó l 
Ez évben immár harmadik 

alkalommal szervezett orszá-
gos kémiai feladatmegoldó 
versenyt az SZTE TTK Ké-
miai Tanszékcsoportja. Cél-
juk a komoly pénzdíjas vetél-
kedő kiírásával a régió közép-
iskoláival való kapcsolat szo-
rosabbá tétele, és a kémia iránt 
az utóbbi időben kissé csök-
kent érdeklődés felkeltése volt. 

A résztvevőknek az elmúlt 
félév során 5 fordulóban 10-10 
számítási feladatot kellett 
megoldaniuk, és az eredményt 
postán beküldeniük. A tanulók 
felkészültségét mutatja, hogy 
a díjazottaknak 90 százalékos-
nál jobb teljesítményt kellett 
elérniük. A verseny sikeres, 
minden évben az ország 50-60 
középiskolájából 120-150 di-
ák vesz részt rajta. 

A TTK tanácstermében le-
zajlott eredményhirdetésen el-
ső díjat kapott Matisz Gergely 
(Miskolc), második és harma-
dik pedig holtversenyben Ba-
ka Zsuzsanna (Szeged, Radnó-
ti Miklós Kísérleti Gimnázi-
um) és Balogh János (Kapos-
vár) lett. A versengés szep-
temberben újra indul. 

f f 

Fidesz-kongresszus Szegeden 

„Az élet utat 
tör magának 
A Fidesz-Magyar Polgá-

ri Párt kongresszusát má-
jusban Szegeden rendezi 
meg - jelentette be a szege-
di csoport elnöke, Bartha 
László tegnapi sajtótájékoz-
tatóján. E tény is jelzi, hogy 
a kormányzópárt a válasz-
tásokra készül. 

A Fidesz-MPP szegedi cso-
portja a választási előkészüle-
tek lázában ég - derült ki Bar-
tha László tájékoztatójából. A 
párt Szegeden jelenleg közel 
kilencven tagot számlál. A he-
lyi csoportban tevékenykedők 
már jelezhették, milyen a saját 
jövőképük, vagyis leírhatták, 
milyen helyi vagy országos fel-
adatot vállalnának. Az „önjelöl-
tek" közül kiválasztották azo-
kat, akiknek valóban közéleti 
szerepet szán a szegedi csoport. 
Most az előjelöltek szakmai 
képzésének időszakát élik. A 
polgári értékrenddel azonosul-
ni tudó párton kívüliekre is szá-
mít a Fidesz-MPP. Helyi szö-
vetségesként ifjúsági szerveze-

tüket, illetve az MKDSZ-t jelöl-
te meg Bartha, de azt is elmond-
ta, hogy az MDF számára is 
fölajánlották az együttműkö-
dést. A Fidesz-MPP csapatban 
gondolkodik - hangsúlyozta 
Bartha, aki szerinte a párt itte-
ni teljesítményét is minősíti, 
hogy a Fidesz-MPP május 5-6. 
között Szegeden, a sportcsar-
nokban rendezi meg kong-
resszusát. 

A párttagság aktivizálódásá-
val együtt a Fideszen belül nőtt 
a nők szerepe. Ennek részleteit 
Farkasné Pocsai Blanka, a párt 
szegedi csoportjának alelnöke 
ecsetelte. Az ingyenes jogi taná-
csadástól kezdve, a nagycsalá-
dosok patronálásán át, a gyer-
mektáborokig számtalan dolog 
említhető eredményeik leltáro-
zásakor, mert Farkasné szerint a 
Fideszes nő nem a szavak, ha-
nem a tettek embere. Ám a tag-
ságon belüli arányokat semmi-
féle mesterséges eszközzel nem 
alakítják, mert Bartha szerint: 
„az élet utat tör magának". 

Ú. I. 

forrás 

NADAS- ES AVARTŰZ. 
Csupán kis és nem lakott terü-
leteket veszélyeztetett két teg-
napi tűzeset Mihálytelek és 
Rúzsa környékén. A Mihály-
telekre vezető út mellett hétfő 
délután a száraz avar gyulladt 
meg, míg Rúzsa környékén 2-
3 holdnyi területen a nádas ka-
pott lángra. A tűzoltóság 
mindkét tüzet eloltotta. 

KÖZSZOLGÁLATI EL-
LENŐRZÉSEK. A Csongrád 
Megyei Közigazgatási Hivatal 
az elmúlt évben vizsgálta a köz-
szolgálati dolgozók alkalmazá-
sának feltételeit. A megyei ál-
lamigazgatási kollégium ülésén 
szó esett még a területi állam-
igazgatási szervek által folyta-
tott ellenőrzések tapasztalatai-
ról is. Mindezekből kiderült: a 
megyében több esetben szükség 
volt hatósági eljárások kezde-
ményezésére, mivel a törvényi 
előírásokat, az egészségügyi 
jogszabályokat többen figyel-
men kívül hagyják. 

RENDŐRSZÍVSZŰRÉS. 
A Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság több mint ezerfős 
állományának kardiológiai szű-
rését végzi el a szegedi kórház. 
Az erről szóló megállapodást 
tegnap írta alá Lukács János 
megyei főkapitány és Nárai 
György, a szegedi kórház fő-
igazgatója. A szívvizsgálatokat 
a megelőzés érdekében történ-
nek, mert a rendőrség munka-
társainak körében is jellemző a 
magas vérnyomás, illetve az ér-
rendszeri problémák, amik 
megfelelő kezelés nélkül súlyos 
szívbetegséghez, infarktushoz 
vezethetnek. A kardiológia szű-
rés a megyei rendőr-főkapitány-
ság többi, egészségügyi szűrő-
vizsgálatainak sorába illeszke-
dik. 

HULLADÉKKEZELÉSI 
ELJÁRÁSOKKAL ISMER-
KEDTEK. Szegedi, szentesi, 
makói és csongrádi szakértők-
ből állt az a delegáció, amely-
nek tagjai a szelektív hulladék-
gyűjtés, illetve a hulladékok új-
rahasznosítását tanulmányoz-
ták Franciaországban. A Finis-
tere Megyei Tanács - a testvér-
megyei kapcsolatnak köszön-
hetően - azért hívta meg Or-
bán Istvánt, a megyei közgyű-
lés alelnökét, a térség illetékes 
szakembereivel együtt, hogy a 
náluk egy évtizede honos hul-
ladékkezelési eljárásokat be-
mutathassák nekik. A környe-
zetvédelmi szempontból is ki-
emelkedőjelentőségű eljárások 
átvétele ugyanis Magyarorszá-
gon is szükségessé válik, ha 
csatlakozni akarunk az Euró-
pai Unióhoz. 

INDIÁN MŰVÉSZET. 
Március 13-án, kedden este 6 
órakor A világ szent köre - A 
síksági indián művészet szim-
bolizmusa címmel dr. Nagy Im-
re művészettörténész, a Móra 
Ferenc Múzeum tudományos 
igazgatója tart előadást az Alsó-
városi Kultúrházban (Szeged, 
Rákóczi u. 1.). A belépés díjta-
lan. 

A KÍNAI ÖT ELEMRŐL. 
A Millenniumi Kávéház (Sze-
ged, Dugonics tér 12.) mai, ked-
di vendége dr. Bagi Magdolna. 
A Katolikus Egyetemisták és 
Főiskolások Egyesülete szer-
vezésében az érdeklődők többet 
tudhatnak meg a kínai öt elem 
gyógyító hatásáról. Az este 7 
órakor kezdődő rendezvényre 
a belépés díjtalan. 

TERMÉSZETGYÓGYÁ-
SZATTAL foglalkozik a ked-
di Estelő a Szeged TV-ben es-
te fél nyolctól. Ezen kívül ismét 
indul az Átváltoztatjuk rovat, 
ahová 20 és 50 év közötti férfi-
ak és nők jelentkezését várják. 
Utána, fél kilenctől gazdasági 
magazin következik, melyben 
szó lesz a tervezett konferan-
cia-központról, a magánnyo-
mozás hatásköréről, és a város 
egy új bankfiókjáról is. 


