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LAJTOS SZANDRA A VB-N 

Az elmúlt hét vége 
legkiemelkedőbb szegedi 
sporteseménye a jégcsarnokban 
zajlott: a rövid pályás 
gyorskorcsolya ob-n küzdöttek 
a felnőttek. Lajtos Szandra 
(képünkön az élen) révén 
egy ezüstérem jutott a Tisza-
partiaknak. Itt jelentették be, 
hogy áprüisban a montreali vb-n 
is induló lesz. A Szeviép-Szeged 
női kosarasai nagy csatában 
szenvedtek vereséget 
a Szolnoktól, míg a Pick Szeged 
kézisei a Fotex elleni pénteki 
rangadóra győzelemmel 
hangolódtak Orosházán. 
A nőknél a Liss-HNKC egy góllal 
nyert Esztergomban. A MÉH-
Szeged tekései az Euroligában 
az első forduló után a második 
helyen állnak. 

A Dél Sportja 

RENDELÓAVATÁS 
KISTELEKEN 
Felújított szakorvosi rendelőt 
adott át szombaton Kisteleken 
Mikola István. Az egészségügyi 
miniszter feljelenti a szentesi 
kórházat. Ugyanis visszaéléseket 
tártak fel a külföldi betegek 
baleseti osztályán. 

3 . oldal 

Kíváncsi 
a legfrissebb rádió-

hallgatottsági adatokra? 
Lapozzon! 
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WESTCOM GSM 
Westel szerviz-partner 
6720 Szeged, 
Fekete sas u. 14. 

W e s t e l g a r < 
és f i z e t ő s 

• Helyszíni bevizsgálás gyári 
műszerekkel. 

• javítás csak eredeti, új alkatrészekkel. I 
• Kölcsönkészülék biztosítása 

a javítás idejére. 
• 6 hónap garancia a javított egységekre. 
• Garanciális készülék, tartozék, javítás 

(gar csere, akkumulátor, 220 V-os töltő) 
Telefon: 62/422-391 mobil: 30/903-0255 
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A tizenharmadik gyermek hivatalosan nem létezett 

Fél évig név nélkül élt a kislány 
Orvosi segítség nélkül, o t thon született egy kislány 
Dorozsmán, ám hivatalosan hónapokig nem létezett, 
ugyanis szülei nem anyakönyveztették. Az apa és az anya 
az újszülöt t mellet t még t izenkét gyermeket nevel, 
szomszédaik szerint példásan. 

Dorozsmán, a Vándor utcában orvosi segítség nélkül, 
lakásán szülte meg egy negyvennyolc éves nő ti-
zenharmadik gyermekét még tavaly augusztusban. A cse-
csemő, egy kislány egyébként hat hónapig nem létezett, 

sőt az is lehet, hogy hivatalosan még most sem létezik, 
ugyanis szülei nem anyakönyveztették. Bár erről az anya 
azt mondta , t izenharmadik, egészségesen született 
apróságáról már tud az anyakönyvi hivatal, a kicsi világra 
jöttét nemrég jelentették. 

A körzetorvos és a védőnő esküjükre hivatkozva nem 
árulták el, hogy hivatalosan vagy nem hivatalosan tudnak 
a gyermek létezéséről. (Azt egyikük sem cáfolta, hogy 
hallottak a család tizenötödik tagjáról. | Hasonló okok-
kal indokolta a területileg illetékes anyakönyvezető 

is a konkrét esettel kapcsolatos kérdéseink elutasítá-
sát. 

A mulasztás okát az anya egyébként azzal magyarázta, 
hogy az édesapa, azaz a férje, éjt nappallá téve dolgozik, 
hogy gondoskodhasson családjáról, ő pedig hivatásos 
anyaként neveli az otthon lévő kicsiket, ami neki egész 
napos folyamatos munkát jelent. A népes, ám rendkívül 
zárkózott dorozsmai nagycsalád nevük elhallgatását kérte. 

Folytatás az 5. oldalon 

Darvasi László darabja 
nagy siker Budapesten 

Két előbemutató után tegnap este volt a premierje Budapesten a Radnóti Színházban lapunk munkatár-
sa, Darvasi László író Störr kapitány című darabjának. Az előadás kedvező fogadtatásra talált. Képün-
kön a címszereplő Cserhalmi György és Csankó Zoltán. írásunkat lapunk 4. oldalán olvashatják. 

A szolgáltató egy bizonyos határig megpróbál segíteni \ 

Nem kért haladékot az asszony 
Évek óta nem fizetett fűtésszámlát a szegedi Ág utcában, február 
16-án tűzhalált halt, idős asszony. A Szegedi Távhőszolgáltató Kft. 
á tmenet i pénzzavarba kerülő ügyfeleinek fölajánlja a részletfize-
tés lehetőségét. A szerencsétlenül járt Ilonka néni nem kért hala-
dékot. 

A közelmúltban írtunk egy 87 éves 
szegedi néniről, aki egyes feltéte-
lezések szerint magára gyújtotta 

Ág utcai lakását, s utóbb belehalt 
égési sérüléseibe. Az írástudatlan, 
s utolsó napjaiban kissé zavaro-

dottan gondolkodó Ilonka néni fél-
millió forintos fűtéstartozást ha-
gyott maga után, s már kézhez 
kapta a végrehajtásról szóló hatá-
rozatot. Az esetleges öngyilkosság 
és a közelgő végrehajtás közötti 
összefüggés nem bizonyítható. 

Folytatás az 5. oldalon 

Húsz cég mutatkozik be 

Egyetemi állásbörze 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Minden eddiginél több, összesen 
húsz cég állít standot a Szegedi 
Tudományegyetemen március 5-
én kezdődő hetedik állásbörzén. A 
kétnapos seregszemlét az egye-
tem aulájában rendezik meg, ahol 
az elmúlt évekhez hasonlóan szá-
mos multinacionális vállalat kép-
viselteti magát. 

A szervezők szerint az idén kü-
lönösen az orvosok, a gyógyszeré-
szek és a biológusok iránt lesz 
nagy a kereslet, ami a genetika 
ugrásszerű fejlődésével áll össze-
függésben. A börzére azonban ér-
demes lesz elmenniük a joghall-
gatóknak, a közgazdászoknak és 
az informatikusoknak is, a tanár-
jelölteknek pedig külön adatbá-
zisból kínálnak állásokat. 

Habsburg Ottó és 
a szegedi cserkészek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismét Szegedre látogatott Habs-
burg Ottó, a Páneurópa Unió el-
nöke. Este 6 után végigsétált a 
felújított Kárász utcán. Utána a 
Dugonics térnél cserkészzászlót 
avatott. 

Az ünnepségen a konzervatóri-
u m zenekara játszott. Habsburg 

Ottó ezt kővetően Gyulay Endre 
szeged-csanádi megyés püspök-
kel, Bartha László polgármester-
rel és az akadémia tagjaival vacso-
rázott. Ma délelőtt is részt vesz két 
szegedi programon. Elsőként 
előadást tart 9.30-kor a Szegedi 
Akadémiai Bizottság Somogyi ut-
cai székházában Az EU-csatlako-
zás problémái címmel. 

Egymilliárd forint áfacsalás a határokon 

Maffiagyanús ügyben 
nyomoznak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Maffiatevékenységgel gyanúsít ma-
gyar és külföldi állampolgárokat az 
adórendőrség. Az APEH Csongrád 
megyei nyomozó hivatala szerint a 
gyanúsítottak bűnszervezetet hoz-
tak létre, és alig fél év alatt több 
mint egymilliárd forinttal károsítot-
ták meg a költségvetést. Az ügy-
ben eddig harminc személyt gyanú-
sítanak, több személyt letartóztat-
tak, közülük néhányan óvadék el-
lenében szabadultak. 

Bűnszervezet létrehozásával, 
bűnszervezet tagjaként elkövetett 
csalással, valamint magán- és 
közokirat-hamisítással gyanúsít az 
APEH Csongrád megyei nyomozó 
hivatala magyar, román és jugo-
szláv állampolgárokat. Az adónyo-
mozók szerint az érintettek alapo-
san gyanúsíthatóak azzal, hogy 
olyan fiktív társaságokat „alapítot-
tak", amelyek főleg műszaki cik-
kekről, mobiltelefonokról, magnó-
fejekről, számítástechnikai beren-
dezésekről állítottak ki számlákat. 
Az adórendőrök eddigi adatai sze-
rint a mintegy négymilliárd forin-
tos számlák áfatartalmát a bűnszer-
vezet tagjai utasforgalomban igé-
nyelték vissza főleg a nagylaki ma-
gyar-román, és a röszkei magyar-ju-
goszláv határátkelőhelyen. 

Információink szerint a gyanú-

sítottak alapítottak egy legális céget 
is, aminek az áfa-visszatérítés volt 
a kizárólagos tevékenysége. 

Az ügyben szereplő magyar és ju-
goszláv állampolgárok feladata a 
műszaki cikkek határátkelőhelye-
ken történő kivitele és be-, ponto-
sabban visszahozatala volt, amiért 
alkalmanként 10 ezer forintot kap-
tak. (A fiktív társaságok ugyana-
zokról a műszaki cikkekről állítot-
tak ki számlát, tehát az ám nem, 
csak a számla kiállítója változott.) 

Egyébként a kialakult gyakorlat 
szerint az árut soha nem az a sze-
mély hoz(hat)ta vissza a határon, 
aki kivitte és az áfát visszaigényel-
te, ám ezt a „belső" törvényt egy ro-
mán állampolgár megszegte, és ez 
vezetett a szervezet lebukásához. 

Az ügyben a bűnszervezet ma-
gyar állampolgárságú irányítóit kö-
rözik, a külföldi állampolgárok kö-
zül néhányat rövidebb-hosszabb 
időre letartóztattak, ők 300-400 
ezer forint biztosíték, ismertebb ne-
vén óvadék kifizetése után szabad 
lábon védekezhetnek, és elhagyták 
az országot. 

Az áfa-visszaigénylésben és áru-
szállításban részt vevő gyanúsítot-
tak ügyvédjei arra alapozzák véde-
kezésüket, hogy szerintük védence-
iket a bűnszervezet irányítói meg-
tévesztették, ők semmit nem tud-
tak az ügy részleteiről. 

Makói harang szól 
az egész országnak 
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A delet mától a Kossuth rádió hullámhosszán, a Déli Krónika előtt makói 
harang szava jelzi. Az ország legszebb hangú, legérdekesebb harangjait 
a millennium tiszteletére mutatják be. A180 évvel készült harang szavát 
egy héten át hallhatja az egész ország. Fotó: Karnok Csaba 
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