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TÉMÁINKBÓL
ROKACSALOGATO
MADÁRTETEMEK
Tőkés récék tetemeire
bukkantak a pusztaszeri
tájvédelmi körzethez tartozó
hantházi erdőben. A récék
vélhetően nem a helyszínen
pusztultak el - a döglött
madarakat csahként tehették ki
a rókára váró vadászok.
4. oldal
ÚJ TAGOK A KÖZGYŰLÉSBEN
A Csongrád megyei közgyűlés
tagjai a tegnapi ülésen
kegyelettel emlékeztek meg a
közelmúltban elhunyt két
társukról. Ezt követően Rapcsák
András helyére Gyovai Tibornét
választották meg, míg Nagy
Tibor utódja Farkas Jánosné lett
a közgyűlésben.
7. oldal
ELHUNYT
HIDEGKÚTI NÁNDOR
Szív- és keringési elégtelenségek
következtében csütörtök
hajnalban a Kútvölgyi kcfrházban
80 éves korában elhunyt
Hidegkúti Nándor, az
Aranycsapat legendás hátravont
csatára. Az MTK stadionja a
jövőben Hidegkúti nevét viseli.
15. oldal
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Túlfűtött hangulat, felesleges pánik

A magyar csirke jó csirke
Csirkevész nincs, pánik viszont
van. A magyar csirke nem kapott
antibiotikumot tartalmazó tápot,
mint ázsiai társai, így emberi fogyasztásra nem is lehet veszélyes.
Az üzletekben mégis visszaesett a
kereslet, a boltok nagy árengedménnyel kínálják a baromfihúst.
Mintegy 20-30 százalékkal esett
vissza a csirkevágások száma a feldolgozóknál a kereslet csökkenése
miatt - mondta Takács László, a
Baromfi Terméktanács igazgatója. Eddig még egy csirkevágóhídnak
sem kellett beszüntetni a termelését, de a vágások száma sok helyen
drasztikusan csökkent.
Akad olyan, ahol a vágásszámot
50-60, máshol 30-40 százalékkal
vették vissza, s már nem is mindennap indítják be a feldolgozó
gépsorokat. A termeléskiesés
elsősorban a kisebb vágóhelyeket
érinti, amelyek csak belföldi piacra állítanak elő árut. Az igazgató
példaként említette, hogy decemberben a csirkecomb kilóját a nagykereskedőknek 380-410 forintért
lehetett eladni, most ezt a terméket a vágóhidak akciósan, 350 forintért kínálják.
Folytatás a 3. oldalon

Lapunk is az egészséges csirke fogadatlan prókátora.

Alapítványi
díjak

Négy rendőr a rács mögött

A Szegedért Alapítvány elnöksége
és kuratóriumai tegnap döntöttek
az idei díjazottak személyéről. Az
alapítvány fődíját az elnökség Bodosi Mihály idegsebész professzornak ítélte oda. A tudományos kuratórium díját Csákány Béla matematikus, egyetemi tanár, a művészeti kuratóriumét Nóvák István
építőművész, a társadalmi-állampolgári kuratóriumét pedig Csernus Sándor szegedi történész, a
párizsi magyar intézet igazgatója
kapta.

Ma éjfélig vallanak
a vállalkozók
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma éjfélig nyújthatják be adóbevallásukat azok, akik egyéni vállalkozóknak minősülnek. Az APEH
Csongrád Megyei Igazgatóságának
szegedi ügyfélszolgálata meghosszabbított nyitva tartással, 16
óráig fogadja a borítékokat. A
szombaton vagy hétfőn benyújtott
íveket azonban már határidőn túli bevallásnak nyilvánítják. A pos-
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tától kapott tájékoztatás szerint a
megyei hivatalokban nem terveznek meghosszabbított nyitva tartást, ellenben több fióknál fogadják az ügyfeleket, mint más hétköznapokon. Úgy vélik, hogy a Tfescóban és a Corában este 9-ig üzemelő fiókok eleget tehetnek annak az elvárásnak, hogy a későn ébredők is időben feladhassák adóbevallásukat és befizethessék az adójukat.

Előzetes letartóztatásba helyezett
négy rendőrt a Csongrád Megyei
Bíróság. A nyomozás érdekeire való tekintettel Pigniczky József, a
Csongrád Megyei Főügyészség helyettes vezetője nem ámít el to-

Fotó: Miskolczi Róbert

vábbi részleteket, információnkat
azonban megerősítette. Az érintettek a Szegedi Rendőrkapitányság beavatkozó alosztályának munkatársai.
A nyomozással kapcsolatban

mindössze annyit sikerült még
megtudnunk, hogy több tavalyi
ügy miatt folyik eljárás a rendőrök
ellen, akiket a nagyfai büntetésvégrehajtási intézetbe szállítottak.
K.B.

Csatornázás
veszélyben?
A Belügyminisztérium elutasította azt a Szeged és kistérsége által
benyújtott céltámogatási igényt,
amely az ISPA által is finanszírozott csatornaberuházás idei munkálataira jutó önrészének jelentős
hányadát biztosította volna. A
kormány korábban garanciát vállalt arra, hogy a beruházás 35 százalékát fedezi.
A közgyűlés ma dönt arról, pályázzon-e a város a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatához.
A sikeres pályázat feltétele annak, hogy májusban megkezdődhessen a munka.
A polgármester szerint nem került veszélybe a csatornázás,
mindössze technikai kérdés, hogy
melyik tárca adja meg az ígért támogatást, míg a csatornabizottság
elnöke nyugtalanítónak nevezte a
kialakult helyzetet, és átfogó tájékoztatást kért az önkormányzattól.
Csak akkor indulhat meg idén
májusban az ISPA által is támogatott csatornázás Szegeden, ha a
város 818 millió forintot nyer a
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatán. A Belügyminisztérium
ugyanis a társpályázók, Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget és
Deszk anyagi nehézségeire hivatkozva elutasította a 2002-re benyújtott céltámogatási pályázatot.
C s a k a 2003-as, 2004-es és
2005-ös költségvetésben szerepel
a Szeged és térsége csatornaberuházás 35 százalékos állami támogatásának folyósítása. A közgyűlés
ma dönthet arról, hogy még ma,
azaz február 15-én beadja-e a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatára (KAC) a pályázatot.
Folytatás az 5. oldalon

Kézbe simult Fanni portréja
Elkészült a világtalan szegedi Hegedűs házaspár látó kislányát, a kétéves
Fannit ábrázoló hat fejszobra; és a szülők tegnap kiválasztották és átvették
azt az egyet, amelyik szerintük a leghűbben emlékezteti majd őket
kislányuk gyermekkorára. A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola hat végzős diákja Kalmár Márton szobrászművész
irányítása mellett kezdett az elmúlt esztendő végén Fanni fej szobrának
elkészítéséhez. Régi álma valósult meg ezzel a Hegedűs házaspárnak, szó
szerint kézzel fogható emlékük marad gyorsan cseperedő kislányukról.
Az összes szobor letapogatása után Nóvák Dániel, Hering Zoltán, Kendrella
Balázs, Brzózka Marék, Gábor Ágnes és Varga Dávid munkái közül végül
Varga Dávidét választották Kalmár Mártonnal egyetértésben a szülők. Ahogy
az anyuka mondta: mindegyik alkotás hasonlít, de ez ugyanúgy simul
tenyerébe, mint most gyermeke fejecskéje. Az iskola igazgatója, Kühn János
adta át az elkészült művet, amely a tervek szerint egy sorozat első darabja.
Az iskola vállalta, hogy két-három évenként újra megmintázzák a kislányt,
így növekedésének fontosabb állomásairól lesz emléke a házaspárnak.
Kalmár Márton tanítványai realista, ugyanakkor érzékeny, finoman
megmintázott fejeket készítettek. A szobrászművész értékelése szerint
nemcsak mint emlék, hanem mint művészeti alkotás'is értékes a fejszoboi;
amit nagy szeretettel formáztak a diákok. Varga Dávid szobrának anyaga
terrakotta, kiégetett agyag, ami kissé törékeny. Amennyiben sikerül
támogatókat találni, Kalmár Márton szeretné maradandóbb anyagba,
bronzba önteni az ajándékot.
W. A.

A Délmagyarország Kiadó
versenyt hirdet!
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Az édesanya tenyerével választott.
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