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SZERDÁN és PÉNTEKEN a BELÉPŐÉ I'I' 

holnap 

A Barguzin-
sztori 

A vitatott barguzini lelet történetéről, az egyesek 
által Petőfi Sándor földi maradványainak tekintett 
csontok antropológiai kérdéseiről foglalja össze He-
gedűs Szabolcs írása az eddigi tudnivalókat a Stefá-
nia magazin első oldalán. A mellékletben a Jelenkor 
kiadónál prózakötete megjelenésére váró Grecsó 
Krisztián író közöl tárcát. A Stefánia beszámol a 
szegedi III. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző egye-
sület erdélyi útjáról, amelynek során Vass László 
negyvennyolcas „honvédjai" állták a díszőrséget a 
március 15-i erdélyi központi ünnepségen, Kézdivá-
sárhelyen. A Verebes Istvánnal készült interjúból ki-
derül, miért költözött az ismert színházi rendező és 
humorista a Zala megyei Bazitára. Szóba kerül még, 
miért hagyta ott a színházigazgatói posztot, s a min-
dennapokban is olyan szókimondó-e, mint a Heti he-
tesben. 
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Bezárták a bőrgondozót 
Munkatársunktól 

Csőtörés miatt elöntötte a 
szennyvíz a Kálvin téri bőr-
és nemibe teg -gondozó t , 
ezért a rendelőt bezárták. A 
gondozó feletti szintről befo-
lyó szennyvíz e lázta t ta a 
rendelő burkolatát, a falakat, 
a kár megközelítőleg 5 mil-

lió forint - tájékoztatta la-
punkat Gaál István, a ren-
delőintézet igazgatója, aki 
egyelőre nem tudja, mikor 
nyithat ki újra a Kálvin téri 
gondozó . A gyermek-
bőrgyógyászati rendelést a 
Madách utcai ház iorvos i 
rendelőbe te lepí te t ték át, 

ahol kedden és csütörtökön 
délelőtt 7 és 13 óra, hétfőn, 
szerdán, pénteken 13 és 19 
óra között fogadják a bete-
geket. A felnőtt bőrgyógyá-
szati és nemibeteg-rendelés 
a Honvéd tér 5. szám alatt 
minden munkanapon 7 és 19 
óra között kereshető fel. 

Ma lezárhatják a rakpartot 

Szombaton 
kiloccsan a Tisza 

A jelenlegi csapadéktevé-
kenység nagymértékben be-
folyásolja majd az Alsó-Ti-
szán várható tetőzési vízszin-
teket. Az Ativizig szakembe-
rei a tokaji tetőzéssel egy 
időben készítették első prog-
nózisaikat, amelyek szerint 
Szegednél 640 centiméter 
körüli vízál lással tetőzik 
majd a Tisza március végén. 
Ez a vízállás tíz centivel alat-
ta marad az elsőfokú készült-

ség elrendeléséhez szükséges 
650 centiméteres szinthez. A 
csapadékos idő azonban át-
húzta a számításokat. Csü-
törtökön Mindszentnél 620, 
Szegednél 537 centiméteres 
vízállást mértek a Tiszán. Ez 
egy nap alatt 12 centiméteres 
emelkedést jelent. A szegedi 
rakpartot vélhetőleg ma le-
zárják, mert az útra 560 cen-
timéternél loccsan ki a víz. 

K. B. 

Illés szerint perelni kell a román államot is 

Gumizúzalékot az aszfaltba! Klikkéit csilis sajt 
A virtuális plébánia tiszaszigeti főszakácsa. 

(4. oldal) 

Szegedi kábelzűrök 
A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálódik 

a kábeltelevíziónál. (5. oldal) 

Erdélyben forgattak 
Kultúrsokként hat a szegedi egyetemisták 

fődíjas filmje. (6. oldal) 

Van még remény 
Négy góllal vesztett a Pick a Fotex otthonában. 

(10. oldal) 

Donizetti operája a nagyszínházban 

Szerelmi bájital Gregorral 

Gregor József és Kovácsházi István (középen) a kórussal. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Nem véletlenül az egyik 
legtöbbször játszott vígopera 
Szegeden a Szerelmi bájital: 
Gregor József személyében 
ugyanis világklasszis Dulca-
marával rendelkezik a társu-
lat. A jeles basszus - aki né-
hány éve a New York-i Metro-
politanben is énekelte ezt a sze-
repet - ma este Toronykőy At-
tila rendezésében újra a Szege-

di Nemzeti Színház színpadán 
alakítja a kókler csodadoktort. 
Adina szerepében Dér Kriszti-
nát, Nemorinóként Berkes Já-
nost, Belcoreként Bátki Faze-
kas Zoltánt, Gianettaként Pap-
di Erikát láthatja a közönség. 
Szombaton este mutatkozik be 
a másik szereposztás: Lőrincz 
Zoltán (Dulcamara), Keszei 
Borhála (Adina), Kovácsházi 

István (Nemorino), Vághelyi 
Gábor (Belcore), Suvada Aran-
ka (Gianetta). A színház ének-
és zenekarát Oberfrank Péter 
vezényli, a karigazgató: Kocz-
ka Ferenc. A díszlet a rendező, 
a jelmezek pedig Juhász Kata-
lin tervei alapján készültek. A 
koreográfus: Horváth Gábor. 

(Gregor Józseffel készült 
interjúnk az 5. oldalon.) 

Hallgatók a Károlyi-kollégiumban. A férőhelyek bővítését mindenki 
szükségesnek tartja. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

A magyar kormánynak 
most nem csak az Aurul ve-
gyes vállalatot, de a román 
államot, mint résztulajdonost, 
és az ausztrál anyacéget is be 
kell perelnie - mondta teg-
nap Illés Zoltán. Az Or-
szággyűlés Környezetvédel-
mi Bizottságának elnöke Ma-
kón tartott lakossági fórumán 
kifejtette: lehet, az Aurul tény-
leg nem fog fizetni a cián-
szennyezésért, s nem fizeti ki 
a román kormány sem azt 
a harmincmilliárd forintot, 
amely mellesleg ötöde a való-
di kárnak. Meglehet, hogy az 
ausztrál anyacég is azért vit-
te csődbe magát, hogy ne kell-
jen fizetnie. Ám, mivel ez a 
vállalat annak idején bankhi-
telekből fedezte romániai üze-
mének indulását, s a bankok-
nak a hitel kihelyezésekor 
meg kellett vizsgálniuk, mi-
lyen technológiával termel a 
cég, hogyan biztosított a meg-
térülés, a pénzintézetek fe-
lelőssége is felvethető a bí-
róságon. Es bizony már nem 
is egy példa volt arra, hogy 
ilyen helyzetben végül a ban-
ktíJtbüük KclAOUi/e tn iük . 

(Tudósításunk 
a 3. oldalon.) 
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UNITED 

Kollégiumfejlesztési tervek az egyetemen 

A hely és a pénz is kevés 
A kollégiumi elhelyezésre 

szociális helyzetüknél fogva jo-
gosult egyetemisták közül csak 
kevesen juthatnak férőhelyhez 
Szegeden. A legtöbb diákot be-
iskolázó volt JATE-karok 
összes hallgatójának csupán va-
lamivel több mint 20 százalékát 
tudják kollégiumokban elhe-
lyezni, más karokon ennél va-
lamivel jobb az arány. Minden 
érintett egyetért azzal: a kollé-
giumi férőhelyek bővítése elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a Sze-
gedi Tudományegyetem meg-
őriz/e, s ha lehet, erősítse jelen-
legi pozícióját a hallgatókért 
folyó versenyben. Arról meg-
oszlanak a vélemények, miként 
lehetne újabb diákszállásokat 
kialakítani. 

(Részletek a 6. oldalon.) 

Illés Zoltán a Maros-hídon. A bizottsági elnök szérint akkor kezd tisztulni a viz, ha Románia is közeledik 
az uniós csatlakozáshoz. (Fotó: Karnok Csaba) 


