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T É M Á I N K B Ó L 

CELIN DIONT HALLGATTA 

Két utazást is nyert mostanában 
a makói Igazné Bodor Katalin. 
Tenerife szigetén nyaralhat, 
Celin Dion Los Angeles-i 
koncertjéről pedig már haza is 
érkezett. A szerencsés hölgy 
most szállt életében először 
repülőgépre - és Amerikában 
nem csak zenei élményekkel lett 
gazdagabb. 

5. oldal 

ORBÁN-MEDGYESSY VITA 
Orbán Viktor kormányfő április 
5-én este 8 órakor ott lesz 
a közgazdaság-tudományi 
egyetemen és vitára várja 
Medgyessy Péter szocialista 
miniszterelnök-jelöltet, akinek 
viszont elfogadhatatlan ez 
az időpont. Ez derült ki 
a jelöltek nyilatkozataiból. 

2. oldal 

IPARÁG LESZ 
A VÁSÁRSZERVEZÉS 
Valamennyi vásárszervezésben 
érdekelt szegedi cég, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a szegedi ön-
kormányzat is tulajdonos a Ka-
mara Expó Kft.-ben, amely elő-
ször az idén nyáron rendezi meg 
a Szeged Expót a Hangár névre 
keresztelt ú j vásárterületen. 

3. oldal 

AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓ 
FEJLESZT 
A Démásztól nem kérnek bérleti 
díjat a települések a közterülete-
ken lévő áramellátó berendezé-
sek után. Cserébe a szolgáltató 
cég a saját költségére is fejleszti 
a városok és a falvak elektromos 
energia hálózatát. Szeged, 
Csongrád és Mórahalom már 
szerződést kötött. 

4. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Csecsemőt bántalmazott a nővér 
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan 
veszélyeztetéssel vádolnak egy 27 éves sze-
gedi ápolónőt, aki a napokban áll bíróság 
elé. Az ügyészség szerint N. Szilvia a gond-
jaira bízott másfél hónapos csecsemőnek 
súlyos sérüléseket okozott. A gyermek szü-
lei kártérítési pert indítottak a már elbocsá-
tott nővér korábbi munkáltatója, a gyer-
mekkórház ellen. Az intézmény igazgató-
ja, Tekulics Péter professzor részletesen 

beszélt az ügyről. Szerinte sajnálatos, ám 
egyedi esetről van szó. A megvádolt nővér 
ügyvédjén keresztül cáfolta, hogy ő okoz-
ta volna a csecsemő sérüléseit. 

A csecsemő édesapja, M. Ferenc lapunk-
nak elmondta, hogy Nóra lányuk az el-
vártnál lassabban fejlődött és sokszor fel-
sírt, ezért az Újszegedi Gyermekkórházba 
vitték kivizsgálásra, ahol benntartották 
megfigyelésre. Nóra édesanyja 2001. jú-

nius 14-én reggel érkezett a kórházba, hogy 
megszoptassa gyermekét, és ekkor a 
csecsemő arcán véraláfutásokat fedezett 
föl. 

Tekulics Péter a gyermekkórház igazga-
tója: Az elmúlt 12 esztendő alatt kórhá-
zunkban ez az egyetlen eset, ami fegyelmi 
eljárást, illetve feljelentést vont maga után. 
Szeretném, ha e sajnálatos esemény torzí-
tások nélkül kerülne nyilvánosságra. Kap-

ja meg a megérdemelt büntetését az, aki 
mulasztott, vétett, gondatlan volt. 

M. Ferenc felidézve a megrázó történet 
részleteit, elmesélte, hogy azonnal hazavit-
ték a kislányt, s otthon vették észre, hogy 
egyik keze furcsán lóg. Alig másfél óra telt 
el, és megint a kórházban voltak, ahol tel-
jeskörű kivizsgálást kértek. 

Folytatás a 3. oldalon 

Utazás 2002 kiállítás - az üdülés jegyében, bőséges kínálattal 

Erősödő turisztikai önérzet 
Az üdülés évében megyénk városai és községei - Sze-
gedtől kezdve Ópusztaszeren, Csongrádon, Szente-
sen és Hódmezővásárhelyen át Makóig - önállóan, 
illetve kistérségi és térségi szinten kínálják a pihe-
nési, kikapcsolódási lehetőségeket. A Hungexpo te-
rületén csütörtök délelőtt megnyílt, vasárnap estig 
látható Utazás 2002 Nemzetközi Idegenforgalmi Ki-
állításon régiónk a B pavilonban mutatkozik be. 

A Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság 
(Darib) idén is hatalmas, nyitott standot létesített, 
melynek összképe egy tanyacsárda képzetét kelti a 
szemlélőben. E százötven négyzetméteres bázis 
mellett Csongrád és Szentes idén is együtt, míg 
Makó - most először - önállóan mutatkozik be. A 
gyakran rivalizáló, ám az utóbbi időben a politika-
mentes ügyekben mind gyakrabban egymásra talá; 
ló Csongrád és Szentes polgármestere - Molnár Jó-
zsef és Szirbik Imre - is részt vett a kiállítás meg-
nyitóján. A messziről sárgálló standnál elidőzve 
mindketten elismeréssel szóltak az idegenforgalom 
terén kialakult, már-már hagyományosnak mond-
ható jó együttműködésről. Makó, a hagymájáról 
már világszerte, de gyógyvizéről még inkább csak a 
szűkebb régióban ismert város, és a körülötte lévő 
községek idegenforgalmi kínálatát önálló kistérsé-
gi standon jellemzi. A Darib információáradatot 
nyújtó kiállítási központja mellett az Opusztasze-
ri Nemzeti Történeti Emlékpark egy jurtát idéz, s 
hazánk gyöngyszemeként mutatja be a neves léte-
sítményt. Az ország leghosszabb faluja önkormány-
zatának turizmusban mind jártasabbá váló munka-
társai - Veres fános polgármester vezetésével - két 
helyszínen is pákászházat állítottak fel. A B pavi-
lonban jó szóval és prospektusokkal, míg a B és az 
A pavilon közötti udvarrészen frissen sült csanyi hal-
lal és jófajta csongrádi vörösborral csábítják az ide-
gent. 

A Dél-Alföld Régió standjaitól kissé távol, a B pa-
vilon egyik leglátogatottabb részében egy modem, 
az elmúlt esztendőkben megszokottól jelentősen és 
merészen különböző standon jelentkezik Szeged. A 
megyeszékhely és régióközpont rangjához méltó, erőt 
és vonzerőt sugárzó kínálata a Tiszát, a sportéletet, 
az oktatást legalább annyira hangsúlyozza, mint a 
város természetes vonzerejét. 

M. SZ. J. A nemzetközi bemutatón Csongrád megye is tábort ütött . 9 _ _ 

Parkolópályára kerülnek a csongrádi panolosok? 
A szerző felvétele 

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 
csongrádi kirendeltségén a jövő héttől számí-
tanak a helyi Panol Rt.-bői elbocsátott dolgo-
zók igazi rohamára. Forgó István kirendelt-
ség-vezető tudomása szerint 240 dolgozótól 
vált meg a részvénytársaság felszámolója, 
arról viszont nincsenek adatai, hogy a Panol 
Rt. termelésében részt vállaló Ranol-Plusz 
Kft. valójában mikortól és hány főt kíván al-

kalmazni. Forgó István a lapunkban hétfőn 
megjelent adatok alapján úgy vélte: mintegy 
száz állástalanul maradó személlyel kell szá-
molniuk. A kirendeltségen a cégtől kikerült 
szakmunkások részére csupán néhány mun-
kahelyet tudnak kínálni, de csak a jövő hé-
ten dől el, hogy egyáltalán milyen lehetősé-
geket (például átképzést) ajánlhatnak a szá-
mukra. A városban működő, de még csak 

erősödő légtechnikai cégek közül a Panol Rt. 
Szegedi úti gyárterületén lévő Hundec Kft. a 
következő napokban nyolc hegesztőt, négy él-
hajlító szakmunkást, valamint egy angol 
nyelvtudással rendelkező minőségi ellenőrt 
kíván felvenni. A Panol Rt. egykori vezér-
igazgatója, Tímár János által vezetett Frigo-
lux Rt. és Termicon Rt., valamint a vállalko-
zói csoporthoz tartozó Altona Kft. a Panol Rt. 

gyengélkedése óta már mintegy negyven dol-
gozót „vett át" a francia tulajdonú részvény-
társaságtól. Tímár szerint idén még mintegy 
harminc fővel tudják bővíteni a három cég 
alkalmazotti gárdáját. A csongrádi munka-
erő-piaci helyzeten valamelyest javíthat a 
Horváth Légtechnika Bt. is, mely az utóbbi 
időben megerősítette a piaci pozícióját. 

M. SZ. J. 

Továbbra is Galambos 
a főiskola főigazgatója 
A Szegedi Tudományegyetem ta-
nárképző főiskolai karán azután, 
hogy a két jelölt közül Szalay Ist-
ván kedden, egy „próbaszavazá-
son" alulmaradva visszalépett, az 

intézmény tanácsának meggyőző 
többsége újraválasztotta a kar jelen-
legi vezetőjét, Galambos Gábort. 

Részletek az 5. oldalon 

A gyermek: mindenekelőtt 
Az elv és a gyakorlat ütközik, ha a 
gyermekek mai magyarországi 
helyzetét vizsgáljuk. A gyermek: 
vendég a háznál. E kiindulópont 
alapján érdekei mindennél előbbre 
valók. Kivételes jogairól nemzetkö-
zi határozatok szólnak, melyeket 
hazánkban tíz éve törvényesítettek 

Am ezek jó része írott malaszt ma-
radt, legfeljebb a szerető családokon 
belül érvényesül. Egy felmérés sze-
rint a magyar gyerekek úgy gondol-
ják, a helyi döntéseknél nem veszik 
figyelembe a véleményüket. A gyer-
mekjogokat nem tanítják az isko-
lában. A veszélyeztetett gyerekek 

száma nő. Sokan visszaélnek azzal, 
hogy a társadalmi ranglétra alján 
élő gyermekek a legkiszolgáltatot-
tabbak. Bántalmazásuk, nem rit-
kán szexuális kizsákmányolásuk 
ellen ők maguk nem sokat tehet-
nek. 

Pupillák 
Milyen jó, hogy nem a déh fél-
tekén élünk, itt ugyanis, az 
északin, március nem ősz, 
de tavasz, ilyenkor nyílik a 
nárcisz, jácint, virít már az 
aranyeső, melyek a lehető leg-
alkalmasabbak köszönteni a 
nőket a nőnapon - mond-
tam magamban tegnap egy 
kávézóban, fekete szemű, 
ívelt szemöldökű hölgy adja 
a kávégéphöl a kávét, a pul-
ton hófehér jácintcsokor jel-
zi a közelgő nőnapot, a félig 
tárva hagyott üvegajtón vib-
rálva érkezik a helyiségbe a 
nap, cizellált fényminták re-
megnek a falon, és míg oda-
künn zeng a tavaszi szél, 
benn halk zene szól, igen, 
Enya, bódít az illatár. Lük-
tetőn szól a hangfal, belőle 
az első Enya-dal, a legelső, 
mi ismertté tette egykor ezt 
a kelta énekesnőt, akire ha-
sonlít is a kávézóban a felszol-
gálóhölgy, s a vonatkoztatás-
ra hajlamos elme rögvest 
összefüggéseket keres - holott 
nincs, nincs itt összefüggés, 
csak dal és virág és nő van, 
hatásuk összefonódik, a zene 
mind összetettebb, a jácint 
egyre szárnyalóbb, „boldog 
nőnapot", mond' egy ven-
dég, jőve a kinti verófényból, 
,Mösz", igya felszolgálóhölgy, 
Napfekete pupillája tágul, 
benne mi is?, benne, vissza-
tükröződve, a helyiség, a kis 
kávézó, a ki- s betérőkkel, 
kávégéppel-hangfallal, pult-
ra kitett fehérjácint-csokor-
ral, fölötte asztráltestként lük-
tető illatárral, vele keveredett 
Enya-dallamokkal; benne a 
künti, szeles-napos utca, fe-
hér napfényben a város; ben-
ne az egész északi félgömb, 
tengerjárta ¡apályoktól csipke-
ormos hegygerincig, s benne 
a déli félteke, hol immár az 
ősz kezdődik, ismeretlen, dél-
szaki virág az ajándék, orchi-
dea, déli bükk vérvörös lomb 
ja talán: benne a hold is, itt 
holdámyék a nőnapi aján-
dék; benne az elsuhanó üs-
tökös - mögötte, mi innen, 
távolról fénynek látszik, tkp. 
szerteszórt virág —, benne, a 
táguló pupillában, a világ. 

FARKAS CSABA 

Fotó: Miskolczi Róbert 
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