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T É M Á I N K B Ó L 

ELITELTEK 
A FALFIRKÁLÓKAT 
A szegedi Bertalan híd 
összefirkálásáért öt, illetve nyolc 
hónap felfüggesztett 
fogházbüntetésre, 
valamint a perköltség 
megfizetésére ítélt a bíróság 
két fiatalembert. A graffitifestést 
hobbiból űző fiatalokat 
a felsővárosi polgárőrök 
fogták el. A kár 110 ezer 
forint. 

3. oldal 

EBÉD A KULTÚRHÁZBAN? 
A tápéi művelődési házban 
alakítanának ki ebédlőt 
a Bálint Sándor Általános Iskola 
tanulói számára. 
Az iskolaszék elnöke tiltakozik 
a terv ellen, mondván: 
a menzának az oktatási 
intézményben a helye. 
Az ügyről a polgármester 
részvételével ma tárgyal 
az iskolaszék. 

4. oldal 

A HÁZASÉLET BUKTATÓI 
Nincs recept a jó házasságra; 
azt viszont ajánlatos 
megszívlelni, hogy az együttélés 
olyan, mint egy élőlény: 
ápolni, gondozni kell, 
különben elsorvad - mondja 
a párkapcsolatokkal foglalkozó 
pszichiáter. A kölcsönös 
tisztelet is segíthet 
a harmónia megőrzésében. 

Sziluett 
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Műemléki homlokzat, XXI. századi igényeket kiszolgáló belsó terek 

Megújul a százéves Nagyállomás 

A Szeged pályaudvar váróterme ma - és az átalakítás után. Az állomásra érkezők kényelmét az utascentrum szolgálja majd 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

lúliusban megkezdi a szegedi Nagyállomás fölújítását a 
MÁV Rt. Az éppen százesztendős műemlék épület igen-
csak megkopott már, homlokzatán sok helyütt maradan-
dó nyomokat hagyott az idő. 

Tetőszerkezetének javítását a nyolcvanas évek második 

felében nem halaszthatták tovább - újabb rekonstrukci-
ót azonban nem végeztek a Pfaff Ferenc tervei szerint, 
1902-ben elkészült épületen. 

Az Indóház tér legjelentősebb építményének homlokza-
tát a műemléki előírásokat szem előtt tartva újítják föl. 
A belső terek egy részét ugyancsak eredeti állapotuk sze-
rint állítják helyre - másutt a XXI. század követelménye-

inek megfelelő színvonalú utasfogadó és szolgálati helyi-
ségeket alakítanak ki. 

A rekonstrukció 8 0 0 millió forintos költségének nagy 
részét a MÁV Rt. fedezi, a szegedi önkormányzat pedig 1 0 0 
millió forinttal járul hozzá a Nagyállomás fölújításához. 

Részletek az 5. oldalon 

Maffiagyanús ügy 
Maffiatevékenységgel vádol egy Magyarországon letelepedett, büntetlen 
előéletű jugoszláv állampolgárt a Szegedi Városi Ügyészség. A 30 éves férfi 
bűnszervezetet hozott létre és társaival alig három év alatt annak tagjaként 
több százmillió forinttal károsította meg a költségvetést. Az ügyben 
további öt magyar és tizenegy jugoszláv állampolgárt vádol az ügyészség, 
köztük, a vádirat szerint, tizenöten szintén bűnszövetségben követtek el 
milliós csalásokat. Hazánkban hasonló ügyben még nem emeltek vádat. 

írásunk a 4. oldalon 

Hótakaró alá került a megye 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csongrád megyében nem okozott 
jelentősebb fennakadásokat a teg-
napi hóesés. Lapzártánkig mind-

össze egyetlen koccanás történt: 
egy személyautó az E75-ÖS úton, 
Kisteleknél, előzés közben megcsú-
szott, és nekikoccant a mellette ha-
ladó járműnek. 

Ismét hó nehezíti a közlekedést. Fotó: Karnok Csaba 

Csonrád megyében kora délután 
kezdett havazni, előtte csak úgy-
nevezett szemcsés jég hullott. Na-
gyobb hóesésre, számottevő csapa-
dékra a mai napon sem kell számí-
tani - mondta Dénes László, az Or-
szágos Meteorológiai Intézet sze-
gedi állomásának ügyeletese. 

Tegnap estig 4-7 centiméternyi 
csapadék esett, ami a mínusz négy 
fokban azonnal ráfogyott volna az 
utakra, de ezt sózzásal megelőzték. 
Szegeden és Makón erősebb volt a 
havazás, míg Szentes és Hód-
mezővásárhely térségében csak hó-
szállingózást jelentettek. Csongrád 
megye egész területén dolgoztak 
tegnap a Közútkezelő Kht. sószórói. 
Szegeden három gép szórta a főút-
vonalakat és később az alsóbbrendű 
utakat. Mivel a csapadékkal telí-
tett felhőréteg Makó felé haladt, ott 
már előre fel tudtak készülni az égi 
áldásra, megfelelően alásózták az 
utakat - mondta Tóth Csaba, a Kö-
zútkezelő Kht. ügyeletvezetője. 

Az MSZP 
visszalépteti 
Szirbiket? 
Értesülésünk szerint a Magyar Szo-
cialista Párt Országos Választási Bi-
zottsága (OVB) szerdai ülésén egye-
bek mellett foglalkozott a Csong-
rád megyei 5-ös számú egyéni vá-
lasztókerületben induló Sziibik 
Imre ügyével. 

Amint arról lapunkban is beszá-
moltunk, a Szenteshús-per néven 
közismertté vált ügyben Szirbik 
Imrét másfél éves, felfüggesztett 
szabadságvesztésre és pénzbünte-
tésre ítélte hétfőn a Szegedi Váro-
si Bíróság. Az ítélet nem jogerős. 
Mint ismeretes, az MSZP megyei 
szervezete korábban Szirbik Imre 
szentesi polgármestert jelölte az 
5-ös számú, szentesi választókerü-
letben. 

Lapunk információi szerint a 
szocialista párt országos választá-
si bizottságának szerdai ülésén lap-
zártánkig nem született döntés ar-
ról, hogy indítják-e Szirbik Imrét 
a 2002-es parlamenti választáso-
kon vagy sem. 

Úgy tudjuk, hogy az OVB való-
színűleg visszavonja Szirbik Im-
re jelölését az 5-ös számú válasz-
tókörzetben, s nem a szentesi pol-
gármestert indítja szocialista szí-
nekben az áprilisi parlamenti vá-
lasztásokon. A döntésről ma tar-
tanak sajtótájékoztatót a szocia-
listák. 

SZ. C. SZ. 

Az idénymunkások 
is megbetegedhetnek 
Jelenleg is vannak romániai betegei a makói Dr. Diósszilágyi Sámu-
el Kórház-Rendelőintézetnek. Azt, hogy számuk gyarapodik-e jelentősen 
a román-magyar egyetértési nyilatkozat aláírását követően, egyelőre 
nem tudni. A szerződés az átmeneti munkavállalás lehetősége mel-
lett az ehhez kapcsolódó egészségügyi ellátást is kiterjeszti Románia 
minden polgárára, ám egyelőre sem az Egészségügyi Minisztérium-
tól, sem a szakmai felügyeletet ellátó Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálattól nem kapott információt a határhoz közeli in-
tézmény arról, fel kell-e készülnie több beteg ellátására. 

A kórház igazgatója, dr. Takáts István azt mondja, nagyon nehéz meg-
becsülni a következményeket, és ugyanezért a felkészülés is szinte le-
hetetlen. Még mindig folynak a viták arról, hogy valójában hány kül-
földi munkavállalóra kell számítanunk. Külön becslést igényelne ezen 
belül, hogy közülük várhatóan hánynak lesz szüksége tényleges egész-
ségügyi ellátásra. 

Az igazgató mindenesetre úgy gondolja, nem lesz sok romániai pá-
ciensük az egyetértési nyilatkozat miatt. Noha a szomszédos ország 
egyes területein a lakosság egészségügyi helyzete rosszabb, mint a ma-
kóiaké, aligha lehet feltételezni, hogy a betegek jönnek át dolgozni. 
Miután a lehetőség legfeljebb három hónapos idénymunkát jelenthet, 
az sem valószínű, hogy a majdani munkavállalók magukkal hozzák 
családtagjaikat. 

A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórháznak most is vannak romániai be-
tegei. A statisztikák szerint havonta néhány szomszéd országbelit ke-
zelnek a határhoz közeli Makón. 

Legtöbbjük járó betegként érkezik és távozik: olyan turistákról, be-
vásárlókról vagy alkalmi munkásokról van szó többnyire, akiket itt 
ért valamilyen kisebb baleset, netán véletlenül épp itt lettek rosszul. 
A kórháznak komolyabb megterhelést jelentő fekvőbeteg-ellátást 
igénylő romániai polgár azonban nagyon ritkán akad közöttük. 

Noha a makói intézmény elsősorban a város és a térség lakosságát 
szolgálja, ezt a minimális pluszlétszámot gond nélkül vállalni tudja. 
Ha mégis komolyabb betegszám-növekedést okozna a romániai idény-
munkások esetleges érkezése, nem is a férőhelyeket, hanem elsősor-
ban a műszerezettséget és az alkalmazottak létszámát kellene bőví-
teni - véli dr. Takáts István. 

SZABÓ IMRE 

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG bemutatja: 2002. január 25., 19 óra 
ZÁRTKÖRŰ ELŐADÁS 

ELŐFIZETŐINKNEK 
a Szegedi Nemzeti Színházban. 

Nyerteseink névsorát 
a 11. oldalon olvashatják! 

http://www.delmagyar.hu

