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Újra kinyit 
a Korzó 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

December 6-tól 12-ig a Lovagre-
gény című új filmet vetítik Szege-
den, az ideiglenesen ismét megnyí-
ló filmszínházban, a Korzó mozi-
ban. A Belvárosi Miniplexben ren-
dezik meg december 13. és 16. kö-
zött a Kamera Hungária televíziós 
fesztivált, és ez alatt a Korzóban 
vetítik Harry Potter történetét. 

INGYEN JÖN A MIKULÁS 
Szegeden az Önkormányzati Vá-
rosőrség karitatív csoportja az idén 
is lehetőséget teremt arra, hogy a rá-
szoruló szegényebb családok gyer-
mekei is találkozhassanak a Miku-
lással. Négy városőr Mikulás járja 
majd a város utcáit, és remélhetőleg 
eljutnak valamennyi nehéz anyagi 
helyzetben lévő családhoz Szege-
den és környékén. A „Mikuláso-
kat" a 06-60-301 125-ös vagy a 06-
70-235 0512-es számon hívhatják. 

MATUR-KLUB SZEGEDEN 
A Magyar Turisztikai Egyesület 
Csongrád megyei idegenforgalmi 
klubja ma, december 5-én Újszege-
den, a Tisza Sport Hotelben tartja 
soron következő összejövetelét. A 
16 órakor kezdődő rendezvényen 
a szakemberek a termál- és gyógy-
turizmus dél-alföldi lehetőségeiről, 
illetve a régió turisztikai újdonsága-
iról tárgyalnak. 

A VALLÁSFILOZÓFIÁRÓL 
Tóth Mihály vallásfilozófus más 
kultúrákkal való találkozásairól szá-
mol be a Sík Sándor Piarista Egye-
temi Szakkollégium rendezvényén, 
amely december 5-én, szerdán 19 
órakor kezdődik a kollégium tár-
salgójában. 

BALOGH A SZEKTÁKRÓL 
Balogh László, a Magyar Demokra-
ta Fórum országgyűlési képviselője 
a destruktív szekták magyarorszá-
gi térhódításával kapcsolatosan 
nyújtott be a közelmúltban tör-
vénymódosítást. A képviselő teg-
nap fogadóóráján ismertette válasz-
tóival, hogy miért kezdeményezte 
a törvény módosítását. 

Az ismert riporter tegnap Szegeden dedikált. Fotó: Miskolczi Róbert 

Puska a kocsiban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lőfegyverrel, lőszerrel való vissza-
élés elkövetésének alapos gyanú-
ja miatt indított büntetőeljárást a 
zsombói Cs. Antal és a szegedi F. 
János ellen a Szegedi Városi Ren-
dőrkapitányság. A két férfit azzal 
gyanúsítják, hogy engedély nél-
kül lőfegyvert tartottak maguk-
nál. 

A 22-es kahberű puskát egyéb-

ként Cs. vásárolta. A rendőrök ál-
lampolgári bejelentés alapján ház-
kutatást tartottak a zsombói férfi-
nél, ott azonban nem találták meg 
a keresett fegyvert, azt ugyanis Cs. 
Antal szegedi ismerősének, F-nek 
adta át megőrzésre. A keresett pus-
kát a rendőrök végül F. személygép-
kocsijában találták meg, és azonnal 
le is foglalták. 

A gyanúsítottak szabadlábon 
védekezhetnek. 

Staféta-adomány a transzplantációs centrumnak 

Műszer és telefax 

Hétről hétre több millió az égési osztályért 

Tárcsázással is támogatható 
Ötmillió forint már összegyűlt a 
szegedi gyermekklinika égési in-
tenzív osztályának létrehozásá-
hoz. Ugyanennyit kér az SZDSZ-
es Nagy Sándor az önkormány-
zat büdzséjéből a berendezések 
biztosításához. Az egészségügyi 
tárca még tárgyal a klinika igaz-
gatójával az égési intenzív kiala-
kításáról. 

A szegedi gyermekklinikáról né-
hány héttel ezelőtt, az úgynevezett 
szeptikus intenzív osztály hiánya 
miat t kellett előbb Budapestre, 
onnan Miskolcra szállítani két 
súlyosan megégett keceh gyerme-
ket. A harmadfokú égési sérülése-
ket elszenvedett gyermekek ellá-
tásának hiányosságait tükröző 
eset után vált nyilvánvalóvá, hogy 
szükség van több hazai égési cent-
rum létrehozására. A speciális 
eszközöket és szaktudást igénylő 
égési részleg kialakítását a Sze-

gedi Tudományegyetem gyer-
mekklinikájának igazgatója, Tú-
ri Sándor professzor is kezdemé-
nyezte az Egészségügyi Miniszté-
riumban. Vele egy időben két fővá-
rosi és három vidéki kórház ve-
zetője is bejelentette igényét égé-
si intenzív osztály kialakítására. 
Jelenleg a szegedi gyermekkknika 
mellett a pécsi, a miskolci, vala-
mint két fővárosi gyermekkórház 
kér anyagi támogatást a szaktár-
cától égési sérült gyermekek ellá-
tó részlegére. Egyes szakemberek 
véleménye szerint azonban nincs 
szükség az országban ennyi égé-
si intenzív gyermekosztályra. 

Túri Sándor professzor kérdé-
sünkre elmondta: a Magyar Gyer-
mekgyógyász Társaság vezetőinek 
közelmúltban tartott ülésén a 
szakma egyértelműen amellett 
voksolt, hogy egy központi (fővá-
rosi) és három regionális égési 
centrum kell az országban. Az el-

múlt évben 85 súlyos gyermeké-
gés történt, a számok is indokol-
ják több égési gyermekcentrum 
létrehozását. 

A szegedi orvoskar gyermekkli-
nikájának vezetője 15 ágyas szep-
tikus intenzív osztályt tervez. A 
részleg építészeti kialakítása körül-
belül 12 millió forintba kerül, ám 
ebben az összegben nem szerepel-
nek a nagyon drága, több tízmil-
Uós speciális ágyak, berendezések, 
műszerek, betegfigyelő monito-
rok árai. Az égési osztály építé-
séről a döntés még várat magára, 
a szakminisztérium és a klinika 
vezetője között egyelőre folynak 
a tárgyalások, miközben Szege-
den a Rádió '88 pénzgyűjtésbe 
kezdett. Az egy hónapja indult ak-
ció fő szervezője, Vass Imre szer-
kesztő tegnap arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy eddig 5 millió fo-
rint gyűlt össze. A legnagyobb 
összegeket az akciót elindító Rá-

Börtön vár 
a bélyeghamisítóra 
Az okmánybélyeg hamisítója, ha 
tettét bűnszövetségben követte el, 
akár öt év börtönt is kaphat. A 
rendőrség még mindig nyomoz a 
múlt héten felbukkant, gyanús il-
letékbélyegek ügyében. 

A szegedi okmányirodában, mint 
azt tegnap megírtuk, 24 ezer forint 
értékű, hamisnak látszó illetékbé-
lyeget használt fel egy szegedi fér-
fi. A hivatal munkatársai értesítet-
ték a rendőrséget, egyúttal a hamis 
bélyeget az iroda előtt feltehetően 
jugoszláv állampolgároktór vásár-
ló férfi is feljelentést tett. 

A bélyeghamisítást enyhébben 
bünteti a törvény, mint a pénzha-
misítást, de ebben az esetben is 
több éves szabadságvesztéssel sújt-
hatja a bíróság az elkövetőt - állít-
ják jogi szakértők. Súlyosbító té-
nyezőként veheti figyelembe a bí-
róság a bűnszövetségben elkövetett 
hamisítást. Amennyiben igaz az a 
feltételezés, hogy többen gyártják-

forgalmazzák a bélyegeket, akkor 
a kiszabható büntetés öt évnél 
hosszabb lehet. A bélyeghamisí-
tás egyébként három évig terjedő 
börtönnel büntethető. A bün-
tetőtörvénykönyv szerint bélyegha-
misítás bűncselekményt az követ 
el, aki forgalomba hozatal vagy fel-
használás céljából bélyeget utánoz 
vagy meghamisít, illetve ilyen bé-
lyeget megszerez. Csongrád me-
gyében nem jellemző sem a bank-
jegy-, sem a bélyeghamisítás, az 
utóbbi évben egyetlen ítélet sem 
született ilyen jellegű bűncselekmé-
nyek ügyében, tudta meg lapunk 
bírósági forrásokból. 

- A nyomozás még mindig tart 
a hamisgyanús bélyegek ügyében, 
a szakértők még nem vizsgálták 
meg a lefoglalt illetékbélyegeket -
nyilatkozta 7bczakov Szilvána, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtószóvivője. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Gyakorlatoztak a Bocskai utcában 

Tűzriadó az APEH-nél 

dió88 adta, egymillió forintot. A 
Klub Aramis 500 ezer, a szegedi 
húsipari szakszervezet és a Dé-
mász 250-250 ezer, a kábeltévé 
200 ezer, az szegedi IKV és a vízmű 
100-100 ezer forinttal járult hoz-
zá az égési osztály létrehozásá-
hoz. 

Három, Amerikában élő ma-
gyar 1 millió forintot ajánlott fel. 
Az égési részleg építési terveit, il-
letve ennek költségvetését Palán-
kai Tibor építész ingyen készítet-
te el. Az SZDSZ-es képviselő, 
Nagy Sándor a pénteki közgyűlé-
sen terjeszti be javaslatát, misze-
rint a város járuljon hozzá 5 mil-
lió forinttal a égési intenzív osztály 
létrehozásához. A V-fon is segíti a 
gyűjtési akciót: a telefontársaság 
híváskörzetén belül a 17-49-es 
számot tárcsázók 100 forinttal 
gazdagítják az égési osztály javá-
ra kezdeményezett akciót. 

KALOCSAI KATALIN 

Az ajándékok. 
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A Staféta az Életért Alapítvány 
képviselői tegnap 400 ezer forint 
értékű orvosi berendezést és fax-
telefont adtak át a szegedi sebé-
szeti klinika transzplantációs osz-
tálya vezető főorvosának, Szenoh-
radszky Pálnak. A motoros szí-
vóberendezés a veseátültetésen 
átesett betegek seb-, illetve testvá-
ladékának eltávolítására alkal-
mas. A telefax pedig a veseátülte-
tés nagy szervezést igénylő folya-
matának megszervezésében ját-
szik fontos szerepet. A 2001. má-
jusában létrehozott Staféta ala-
pítvány a transzplantációval fog-
lalkozó hazai központokat, men-
tőszolgálatokat, valamint a vese-

Fotó: Schmidt Andrea 

átültetésen átesettek egyesületét 
támogatja. A szegedi centrumnak 
adományozott berendezések árát 
négy megye - Csongrád, Bács-
Kiskun, Békés és fász-Nagykun-
Szolnok - vállalkozói adták össze. 
A szegedi sebészeti klinika 
transzplantációs osztálya a dél-
magyarországi régió veseátülte-
tésre szoruló betegeinek transzp-
lantációját és utókezelését végzi. 
A transzplantációs centrum teg-
nap a szegedi mérlegkészítő szö-
vetkezettől is kapott ajándékot. 
A körülbelül 100 ezer forint ér-
tékű digitális mérleg nélkülözhe-
tetlen a műtéten átesett betegek 
testsúlyának folyamatos ellenőrzé-
séhez, a folyadékbevitel szabályo-
zásához. 

Frei Tamás kalandos 
történetei 

A tűz a második emeleten ütöt t 
ki és átterjedt a harmadikra. 471 
ember hagyta el a hivatal három 
épületét, mindössze nyolc perc 
alat t . Tegnap tűzriadó volt az 
APEH Csongád Megyei Igazgató-
ságán - gyakorolták a katasztró-
favédelmi terv végrehajtását. 

Az adóhivatal, mint mindannyi-
an jól tudjuk, a Bocskai utcában 
székel, a főépülete tízemeletes. 
Ahogy megszólaltak a riasztók, a 
portás azonnal lehívta a magas 
ház két liftjét. Áramtalanították 
az épületet, a gázszolgáltatást is 
kiiktatták. A dolgozók kitódultak 
a szobákból a folyosókra, egyes 
sorokba fejlődtek és irány a lépcső. 
Minden emeleten a kijelölt ve-
zető haladt a sor élén, a végén pe-
dig a helyettese. Az ö feladatuk az 
is, hogy ellenőrizzék: nem ma-
radt-e valaki a mellékhelyiségek-
ben? 

- A lift lenne a legveszélyesebb 
- szólalt meg a tömegben egy jól ér-
tesült. - A WTC épületében is oda 
tömörült a kerozin... - tette hoz-
zá, s közelmúltunk katasztrófájá-
nak fölemlegetésével meg is te-
remtette a kiürítési gyakorlat alap-
hangulatát. Amúgy mindenki na-
gyon fegyelmezett volt. A szobák-
ból csak a személyes tárgyakat vit-
ték magukkal, az ajtókat, ablako-
kat bezárták, a számítógépeken 
mindent mentettek, a rendszer-
gazdák lezárták a rendszert. Ne 
reménykedjen senki: adat innen 
nem tűnik el, még valódi kataszt-
rófa esetén sem... 

A szűk utca mindkét oldalán au-
tók parkoltak, elkelt a rendőrségi 
forgalomirányítás. Az érkező tűzol-
tóautóknak végül sikerült befura-
kodni. A hivatal összes dolgozója 
a Rákóczi térre, a megyeháza elé 
ment. 

- Természetesen senki nem tud-
hatta, hogy ma tűzriadó lesz - tá-
jékoztat dr. Papp István, a hivatal 
vezetője. - A tűzoltóságot és a 
rendőrséget titokban értesítettük. 
Na és az újságírókat is. 

Megérkezett a budapesti köz-
pontból a biztonsági főosztály ve-
zetője, Bondor János is. Azt mond-
ja, a világ és az ország mai állapo-
tában szükség van a közhivatalok-

Nem tűz volt, csak gyakorlat. 

ban is a védelmi, kiürítési tervek 
folymatos karbantására és a gya-
korlásra. Nemcsak az esetleges ka-
tasztrófák elhárítására kell felké-
szültnek lenni, hanem a különfé-
le bűntények - például bombaria-
dó - ellen is. Csongrád megyében 
ez az első idei nagyobb kiürítési 
gyakorlat. Talán éppen azért hagy-
ták az idén az év végére, nehogy a 
feltűnő utcai kivonulás túl közel le-
gyen szeptember 11 -hez és okot 
adjon a pánikra. 

- Alighanem a román delegá-
ció? - hagyja nyitva a kérdést egy 
járókelő, amint a Rákócz téren 
gyülekező tömegre sandít. - Fo-
galmam sincs, kik lehetnek -
mondja egy idős asszony gyanút-
lanul. Az adóhivatalnokok pedig jó 

Fotó: Miskolczi Róbert 

húsz percig toporognak a téren, az 
egyre a csípősebb hidegben. 

- Mérjük a normaidőt, hogy si-
került-e elhagyni az épületet a terv-
ben beálh'tott percek alatt. És még 
számos összetevőt vizsgálunk -
világosít fel Molnár Sándor, az 
APEH tűzvédelmi szaktanácsadó-
ja. - A vezetői törzs értékeli a ta-
pasztalatokat, jegyzőkönyv készül, 
a tanulságot körülbelül egy héten 
belül megismertetjük a kiürítési 
csoportvezetőkkel. 

Dr. Papp István szerint egy do-
log máris szinte biztos: a folyóso-
kon hangszórók kellenének, mert 
ezek nélkül a tízemeletesben ne-
héz gyorsan és mindenkit riaszta-
ni. 

S. E. 

ban, ezért azok számára is újdon-
ságnak számítanak, akik látták az 
adásokat. Sőt: a történetek között 
vannak olyanok is, amelyek a szín-
falak mögött, de a riporter szeme 
láttára játszódtak le, a kamera vi-
szont nem rögzíthette az esemé-
nyeket. 

Frei Tamás szerint a könyv talán 
választ ad néhány kérdésre. A vá-
laszok pedig a történetekben van-
nak, amit a szerző a kötet elősza-
vában így fogalmaz meg: a világ 
mesél önmagáról, sokszor persze 
újabb és újabb kérdéseket sugall-
va... 
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Távoli országokról, hollywoodi 
sztárokról, politikusokról, diktá-
torokról, milliárdosokról és 
éhezőkről, háborúkról, veszélyes 
kalandokról és gyönyörű nőkről 
szóló történeteket írt meg Frei Ta-
más ú j könyvében, amely Egy ri-
porter dossziéja címmel jelent meg 
a Park Kiadó gondozásában. 

Az ismert tévériporter tegnap a 
szegedi Tesco ámházban mutatta 
be és dedikálta a kötetet, amelynek 
elbeszélései nem szerepeltek Frei 
Tamás televíziós riportsorozatá-


