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TÉMÁINKBÓL 

MEGALAKULTAK 
A VÁLASZTÁSI IRODÁK 

Egyelőre nem tudni, hány párt 
van a megyében, s még az sem 
derült ki, hogy a kisebb 
szervezetek közül melyek indíta-
nak képviselő-jelölteket. A jelö-
léshez 750 kopogatatócédula 
szükséges. 

3. oldal 

MEGÜTÖTTÉK 
A BABAKOCSIT TOLÓ 
ANYUKÁT 
Ismeretlen íérfi ütött arcul 
a szegedi Makkosházi körúton 
egy fiatalasszonyt, aki egyéves 
kisfiát babakocsiban tologatta. 
Az anyuka szája fölrepedt; 
más baja, szerencsére, nem tör-
tént. 

5. oldal 
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Palánkai Tibor már benyújtotta a terveket 

Épül az égési centrum 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lpsz Szegeden gyermek égési intenzív osztály - jelen-
tette ki Túri Sándor professzor, a szegedi gyermekkli-
nika igazgatója, cáfolva azt a hírt, ami tegnap az 
egyik országos napilapban jelent meg. Az újság azt 
állította, hogy Szeged nem kap jogosítványt regioná-
lis égési centrum létrehozására. 

Túri professzor elmondta: a klinikának az egész-
ségügyi tárcával aláírt szerződése van arról, hogy 9 mil-
lió forintot kap a minisztériumtól az égési sérülést 
szenvedett gyermekek ellátását szolgáló műszerek 
vásárlására. Ebből az összegből veszik meg az égési 
intenzív részleg egyik speciális ágyát, valamint az 
ehhez tartozó lélegeztetőgépet, betegfigyelő moni-
tort. 

Az Egészségügyi Minisztérium további 10 millió fo-
rintos támogatásra tett ígéretet, ebből a pénzből szán-
dékoznak két lélegeztetőgépet vásárolni. 

A lakossági gyűjtésből, valamint a városi önkor-
mányzat hozzájárulásából és egyéb támogatásokból 
származó 17 millió forintból 10 miihót fordítanak az 
égési részleg építészeti kialakítására. A fennmaradó 
pénzből vásárolják meg a másik, égési sérültek ápo-
lására szolgáló speciális ágyat. 

Az épületrész átalakításának tervei elkészültek, s 
a tervezést ingyen végző Palánkai Tibor építész eze-

ket tegnap adta be az illetékes hatóságnak enge-
délyeztetésre. A gyermekklinika igazgatója érthetet-
lennek tartja azokat a sajtóhíreszteléseket, amelyek 
a lakossági gyűjtési szándék megtörésére irányulnak 
azzal, hogy valótlanságokat tartalmaznak. 

- Szegeden mindenképpen megcsináljuk a szepti-
kus intenzív osztályt a régióban adott esetben súlyos 
égési sérülést szenvedő gyermekek ellátására - hang-
súlyozta a klinika igazgatója. 

A szegedi égési centrum létrejöttéért folytatódik a 
Rádió 88 által kezedményett gyűjtési akció, amihez 
kapcsolódik a Burger King. Az étteremben a jövő hé-
ten minden megvásárolt adag étel árából 100 forin-
tot az égési centrum javára utalnak át. 

Mikola István egészségügyi miniszter tegnap a 
távirati irodának az égési centrumokról nyilatkozva 
nem említette a szegedi égési centrumot. A két vidé-
ki regionális égési osztályt Pécsen és Miskolcon hoz-
zák létre, a központi fővárosit pedig Budapesten, a 
Bethesda gyermekkórházban. 

Csongrád megye tiszti főorvosa, Nagy Zsuzsanna 
ezt azzal magyarázza, hogy a szegedi gyermekklini-
kán kialakítandó égési intenzív osztály más kategó-
ria, mint a pécsi és a miskolci, mert ez nem közpon-
ti akaratból, tehát nem az Egészségügyi Minisztéri-
um, hanem a lakosság kezdeményezésére és anyagi 
támogatásával létesül. 

Béketelepen vizsgálódik az ÁNTSZ 

Szél doktornő Amerikában 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szeged-béketelepi betegek közel 
150 aláírással ellátott, a szegedi 
önkormányzathoz küldött pana-
szos levele, illetve cikkünk nyo-
mán a városi A N T S Z vizsgálatot 
rendelt el Szél Margit háziorvos 
két rendelőjében. A városi tiszti-
orvosi szolgálat munkatársai teg-
nap a béketelepi rendelőben, ma 
a Rókusi körútiban tartanak ellen-
őrzést. A szegedi önkormányzat 

egészségügyi csoportjának veze-
tője, Ladányi Márta behívatta a 
helyettesítő orvost, Ősi Ibolyát és 
a rendelési idő betartásával, illet-
ve módosításával kapcsolatos te-
endőket beszélte meg vele. A cso-
portvezető attól eltekintett, hogy 
a doktornő bemutassa azt a szer-
ződést, amit állítása szerint Szél 
Margittal kötött az ő helyettesítés-
ről. Az önkormányzat egyelőre 
nem lépett tovább, többek között 
azért sem, mert Szél Margitot ők 

sem találják. A Csongrád megyei 
egészségbiztosítási pénztár csak 
akkor ad ki adatokat a doktornő 
finanszírozásával kapcsolatban, 
ha erre felkéri az ÁNTSZ vagy az 
önkormányzat. Ezt eddig egyik 
fél sem tette meg. 

A doktornő környezetéből szár-
mazó információink szerint Szél 
Margit december vége óta Ameri-
kában van, visszatérésének idejé-
ről informátoraink nem tud-
nak. 

Csak nézőpont kérdése, milyen a Kárász utca forgalma ? 

Távozott a Pizza Hut 

A Pizza Hut éttermeket vezető kft. igazgatója szerint a szegedi üzletnek azért kellett bezárnia, mert 
jelentősen csökkent a Kárász utca gyalogosforgalma. A sétálóutcán működő McDonald's vezetője is 
megerősíti: kevesebben korzóznak az új díszburkolaton, pontosabban a korábbi időszakhoz képest ke-
vesebben térnek be hozzájuk. Az IKV Rt. kezelési igazgatója viszont még nem találkozott ilyen jelle-
gű panasszal. Részletek a 5. oldalon. Fotó: Veréb Simon 

Tragikus 
füstmérgezés 
Szentesen 
A szomszédoknak tűnt fel, hogy a 
szentesi Bocskai utca 29. számú 
családi ház lakóit nem látták az 
utóbbi napokban. Ezért szerdán 
délután fél 2 óra tájban értesítet-
ték a rokonokat, akik a kaput és az 
ajtót betörve tudtak bejutni a lakás-
ba. A szobában holtan találták a 81 
esztendős asszonyt és 49 éves élet-
társát. A házban széntüzelésű kály-
ha van, s a helyszínre kihívott ké-
ményseprő véleménye szerint a 
kémény elzáródása okozhatta a 
két ember halálát. Két kutya is 
volt a szobában, az egyik a gaz-
dáikkal együtt „elaludt", de a má-
siknak sincs sok esélye a túlélés-
re. 

A tragédia helyszínén lyityán 
László századostól, a Szentesi 
Rendőrkapitányság megbízott bűn-
ügyi osztályvezetőjétől megtud-
tuk: szén-monoxid-mérgezés tör-
ténhetett 12 vagy 24 órával a ha-
láleset észlelése előtt. Idegenkezű-
ségre utaló jeleket nem találtak, s 
az élettársakat feltehetőleg álmuk-
ban érte a halál. Az igazságügyi 
orvosszakértő csütörtökön vizs-
gálja az ügyet. 

B. L 

Az olcsóbb „EU-hús" 
még nem ért ide 

Csak magyar tőkehúst mérnek az áruházak. Fotó: Karnok Csaba 

Szeged legnagyobb áruházaiban ma még kizárólag magyar eredetű 
tőkehúsokat forgalmaznak, annak ellenére, hogy a múlt év vége óta 
a magyar sertés felvásárlási ára magasabb, mint az import árué. A 
megyeszékhely bevásárlóközpontjaiban még csak a különleges hús-
áruk származnak külföldről. 

A szegedi hipermarketek élelmiszerosztályain egyelőre többségében 
magyar eredetű húsáru kerül a pultokra, bár azt nem lehet kizárni, hogy 
hamarosan az EU-országokból származó, olcsóbb termékek váltják fel 
a hazai portékákat. 

Amint azt kedden, Egy százalék című mellékletünkben jeleztük, az 
exporttámogatástól idén eleső magyar húspiacon több mint 10 száza-
lékkal is csökkenhet az élősertés felvásárlási ára, ám az még így is jó-
val drágább lesz, mint az uniós támogatásokkal értékesített nyugati hús-
félék az elvámolás és a szállítás költségeivel együtt. 

A napokban megjelent hírek szerint a feldolgozók és a kereskedők szá-
mára is gazdaságosabb, ha a lényegesen olcsóbb, EU-ból származó hús-
félét magyar csomagolásban szállítják az áruházakba. A különleges 
csemegeáruk mellett az alacsonyabb árú készítmények is német, dán 
vagy olasz eredetű alapanyagból készülnek több hazai feldolgozó üzem-
ben. 

Szeged bevásárlóközpontjaiban egyelőre még csak a különlegességek 
származnak külföldről. - Minden nálunk forgalmazott tőkehús magyar 
eredetű, csupán néhány fajta pácolt sonka, illetve különleges felvágott 
származik az EU területéről - tudtuk meg a szegedi Cora Áruház mun-
katársaitól, akik nem tudnak róla, hogy a közeljövőben külföldi hús-
árut értékesítenének. A Tfesco húsosztályán tábla tájékoztatja a fo-
gyasztót: minden tőkehús magyar termelőtől származik. Az áruház mun-
katársai is megerősítették, hogy jelenleg csak magyar hústerméket for-
galmaznak. 

- Árulunk Új-Zélandról származó fagyasztott bárányt és pármai son-
kát, de ezen kívül csak hazai eredetű húsfélék közül válogathat, aki ná-
lunk vásárol - nyilatkozta lapunknak Bodó Zsolt, a Budapesti úti Met-
ró Áruház igazgatója. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Nevéért kellett megfizetnie Szabó Csabának Ausztriában 

Bűnözőként bántak velem" í r 

Szabó Csaba. Egyszerű, átlagos magyar név, amelyet több ezren 
kaptak hazánkban a megszületésük pillanatában. Ám körözött név-
rokona miatt a makói Szabó Csaba az osztrák Alpok hegyei helyett 
jó pár órát a határon, majd a bécsújhelyi fogházban töltött. 

Irány Murau-lachtal! - adta ki a jel-
szót közel 100 makói. Az elmúlt hét 
végén indult útnak az a baráti tár-
saság is, amely kora délután köze-
lített Ausztria felé. Rábafüzesnél 
szerettek volna kilépni az országból. 
A magyar oldalon nem volt semmi 
probléma, lévén Szabó Csaba tud-
ta, hogy van egy ugyanazon évben, 
hónapban és napon született, körö-
zött bűnöző névrokona. 

- Délután 4 óra 45-kor értünk 
Rábafüzeshez és a magyar oldalon 
az édesanyám nevével igazoltam, 
nem én vagyok az a Szabó Csaba, 
akit keresnek - emlékezett vissza 
két lesiklás között a történtekre a 
Maros-parti fiatalember. - Átgu-
rultunk az osztrákokhoz és miu-
tán elkérték az útleveleket, félre-
állítottak bennünket. Két óra 
hosszáig nem történt semmi , 

majd pillanatok alatt rám került 
a bilincs és egy fogdaszerű szobá-
ba vittek. Mutattam a jogsim és 
a személyim, de nem törődtek ve-
le. A határőrök a várakozó 
társaimtól kérték az autó forgal-
miját, mire a barátom, Leindler 
Zoli azt mondta, nálam van. Ek-
kor közölte velük egy tört ma-
gyarsággal beszélő osztrák egyen-
ruhás, hogy letartóztattak. 

Amíg kint a döbbenet volt az úr, 
addig Szabóval úgy bántak, mint 
egy bűnözővel. 

Folytatás az 5. oldalon 
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