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TÉMÁINKBÓL 

MEDGYESSY PETER 
KORMÁNYFŐ LESZ 
A köztársasági elnök május 
15-én tesz hivatalosan javaslatot 
a miniszterelnök személyére. 
Mádl Ferenc közölte: miután az 
MSZP az SZDSZ-szel kész és 
képes kormányt alakítani és eh-
hez az új összetételű országgyű-
lésben ők rendelkeznek majd a 
szükséges többséggel, Medgyessy 
Pétert kéri fel a kormányalakí-
tásra. 

2. oldal 

NATO-TALÁLKOZÓ 
SZEGEDEN 
Az Atlanti Szövetség déli pa-
rancsnoksága Szegeden tartja 
egészségügyi konferenciáját. A 
NATO-összejövetelen mintegy 
50 szakember három napon át 
tanácskozik a teendőkről. 

3. oldal 

6 x 1 > 6 
| | Akciós betet, EBKM 7,85%* 

| | Vkció 2(X)2. május 31-ig! 
További részletekért hívja: 
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MA VAN AZ ASZTMA 
VILÁGNAPJA 
Igaz, a legkorszerűbb gyógysze-
reknek köszönhetően az aszt-
más betegek tünetmentessé te-
hetők és életüket úgy élhetik, 
ahogyan egészséges társaik, 
mégis érdemes azon fáradozni, 
hogy az e betegséget előidéző 
okokat kiűzzük környezetünk-
ből. A május 7-i asztmavilágnap 
erre is figyelmeztet. A ma már 
népbetegségnek számító asztmát 
genetikai tényezők, öröklött haj-
lam és a káros környezeti hatá-
sok együttesen okozzák. 

Ép testben 

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

Neves szegedi sportolót késeltek meg a Sing-Sing előtt 

Centiken múlott a tragédia 
S. Róbert, a közismert szegedi 
sportoló az egyik sérültje annak 
a késelésnek, amely a Mars téri 
Sing-Sing előtt történt vasárnap 
hajnalban. A kórházban ápolt 
sportoló szerint véletlen, hogy 
éppen vele történt az incidens. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Miként arról tegnap röviden be-
számoltunk, késelés történt va-
sárnap hajnalban az egyik szege-
di szórakozóhelynél, a Mars té-
ren lévő Sing-Singnél. Azóta 
megtudtuk: a diszkó előtt zajlott 
a brutális támadás, ahol egy tö-
rök nemzetiségű férfi késével 
több embert megszúrt. Ketten 
szenvedtek sérüléseket. Egyikük 
S. Róbert, aki thai-boxban jeles-
kedik. 

- Rossz időben voltunk rossz 
helyen - foglalta össze a vasár-
nap hajnalban történteket a 
sportoló, aki a szegedi klinikán 
nyilatkozott lapunknak. S. Ró-
bert záróra után barátaival be-
szélgetett a szórakozóhely előtt, 
amikor hirtelen megjelent egy 
önmagából teljesen kivetkőzött, 
artikulátlanul üvöltöző, késsel 
hadonászó férfi. 

- A diszkó előtt 10-15 fős cso-
port ácsorgott. Éppen reggebzni 
indultunk volna. Sajnos, azóta 
már biztosan kihűlt az étel - fo-
galmazott a fiatalember, aki a 
klinikán sem veszette el humo-
rát. 

A városban hallható pletykák 
ellenére a két sérült, S. Róbert és 
S. Ferenc saját maga ment be a 
kórházba, egyikük autójával. Az 
biztos, hogy S. Róbertet a hóna 
alatt vágták meg, nem messze a 
szívétől. 

A diszkó előtt késelték meg a sportolót. Fotó: Schmidt Andrea 

A két férfi sérülései komo-
lyabbnak tűntek az első pillanat-
ban, de szerencsére kiderült, ma 
már elhagyhatják a klinikát. Sőt 
S. Róbert a jövő héten már újra 
edzhet. Az, hogy mekkora terhe-
lést vállalhat, a kezelőorvos 
szakvéleményétől függ. - Ez bár-
kivel, bármikor megtörténhetett 
volna - tette hozzá a küzdősport-
tal foglalkozó fiatalember. 

A felháborító eset hallatán 
azért szisszen fel a közvélemény, 
mivel a közelmúltban történt Si-
mon Tibor tragédiája. Mindkét 
esetben sportember volt az áldo-
zat. 

A történtekkel kapcsolatban 
megkerestük Pászti Anikót, a 
Sing-Sing menedzserét, aki zá-
ráskor a diszkóban tartózkodott. 
Elmondta: záróra után a redő-
nyöket lehúzták, kisebb belső 
ünnepséget tartottak, semmiről 
sem tudtak, az újságból értesül-
tek megdöbbenve a történtekről. 
Ezt megerősítette a diszkó biz-
tonsági szolgálatának vezetője, 
aki szerint „átlagos vasárnap 
hajnali hangulat uralkodott a 
Sing-Singben, a biztonságiak zá-
rás utáni távozásáig semmiféle 
komolyabb rendbontás nem 
volt". 

Ennek némileg ellentmond, 
amit 7hezakov Szilvána, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense nyilatko-
zott lapunknak. A rendőrség úgy 
tudja, hogy a verekedés a diszkó-
ban kezdődött, és a kiváltó ok. 
feltehetőleg féltékenység volt. Az 
incidens után a biztonságiak ki-
vezették a külföldi férfit, aki az 
utcán kést rántott, támadott és 
súlyosan megsebesítette a távo-
zókat. 

A rendőrség nagy erőkkel kere-
si a nyomozók által ismert elkö-
vetőt, akit súlyos testi sértéssel 
gyanúsítanak. 

Zugírász 
ügyvédek 
Szegeden 
Zugírászat és más bűncselek-
mények miat t emeltek vádat a 
szegedi ingatlanközvetítő dr. S. 
Zsuzsanna és két ügyvéd, dr. D. 
István és Sz. István ellen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizenkét éve működteti szegedi 
ingatlanközvetítő irodáját dr. S 
Zsuzsanna. A cég székhelye a Pe-
tőfi Sándor sugárúton található. 
Ez azért lényeges, mivel a megye-
székhelyen a vádlottal azonos 
nevű ügyvédnő üzemeltet hason-
ló vállalkozást. A szóban forgó S. 
Zsuzsanna azonban nem számít 
ügyvédnek, mivel nem tagja a 
szakmai kamarának, a doktori 
címet viszont, jogvégzett lévén, 
használhatja. 

Ingatlanközvetítői munkája 
során szerződéseket készített, 
módosított, holott erre nem volt 
jogosítványa. Az ügyfelek bizo-
nyára nem is firtatták ezt a kér-
dést, hanem aláírták a dokumen-
tumot, az ügy pedig haladt a ma-
ga útján. Az út következő állo-
mása pedig az ellenjegyzés volt. 
Ehhez két partnert talált dr. D. 
István és dr. Sz. István személyé-
ben. A két ügyvéd bélyegzőjével 
ellátta az iratokat, amelyeket az-
tán már így nyújtottak be a föld-
hivatalhoz. A segítőkész kollé-
gák így azt a látszatot keltették, 
mintha a szóban forgó szerződé-
seket előttük írták volna alá, ho-
lott ez nem így történt a valóság-
ban. Dr. D. István 40, míg dr. Sz. 
István 51 alkalommal „tett szí-
vességet" dr. S. Zsuzsannának. 

Az ügyészség zugírászat és ma-
gánokirat-hamisítás miatt emelt 
vádat a három jogvégzett ellen. 

Füvészkerti fenyők 
A szegedi Füvészkertben az el-
múlt években négyszáz védett fa 
és cserje pusztult el. A szakem-
berek új, tűrőképesebb fajok tele-
pítését tervezik a jövőben. A vi-
rágzó és lombos fákat előnyben 
részesítik majd a fenyőkkel 
szemben. Az arborétumban hat-

ezer növényfajt jegyeznek. Az 
időjárás viszontagságainak a tű-
levelűek nehezebben álltak el-
len, a lucok 90 százaléka elpusz-
tult. Úgy telepítenek: egész év-
ben legyenek virágzó növények. 

írásunk az 5. oldalon 

Nyáron nem marad el a roham 

Szúnyogmilliók rossz napjai 
A szárazság miatt egyelőre kevés a szúnyog. A 
korábbi évekhez hasonlóan, biológiai és kémiai 
eszközökkel folyik majd a védekezés. 

Késnek az idei szúnyogok, ám senki ne gondoljon 
arra, hogy nem is jelennek meg. A roham ezen a 
nyáron sem marad el. A vérszívó rovarok elleni vé-
dekezést Szegeden - amint az elmúlt években is -
Szító András hidrobiológus irányítja. 

A kandidátus a szúnyogszezon csúszását azzal 
magyarázta, hogy a tavaszi fagyok elpusztították a 

lárvák egy részét, a hosszú szárazság pedig nem 
kedvez a lerakott peték kikelésének. De ami késik, 
nem múlik: az árterek, tavak és más vizek növé-
nyeinek szárára rakott szúnyogpeték akár négy-öt 
évig is életképesek maradnak. 

Ha 20-30 milliméter eső esik, a vízszint emelke-
désével a vérszívónövendékek is gyors fejlődésnek 
indulnak: napokon belül milliónyi szúnyoglárva 
robbanásszerű kikelésével számolhatunk. 

Folytatás a 3. oldalon 

Csapadékra vár a megye mezőgazdasága 

Szomjas a makói fokhagyma 

Makó térségében az idén eddig összesen huszonöt-harminc mill iméternyi csapadék hullott , és a hét 
végére ígért országos esőből ide most sem jutott több öt mill iméternél . Ekkora mennyiséget is csak 
Maroslelén mértek; Makón mindössze két mill iméternyi esett, Magyarcsanád környékén pedig még 
ennél is kevesebb. Részletek a 3. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán 
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www.tiszanet.hu 
• internet ezerrel 
Szeged, Feketesas u. 28. 
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Kábeltévés internet 
mindössze nettó 3.920 Ft havonta! 
A Váltó az Axelero Tiszanet akciós kábeltévés internetcsomagja 
azoknak, akik sokallják az internetes telefonszámlájukat. 
Belépés 2002. április 29-tól május 31-ig. 

LEPJE MEG A „ V É N DIÁKOT" , 
Ml SEGÍTÜNK! 

BALLAGÓ G Y E R M E K É N E K , I S M E R Ő S É N E K 
LAPUNKON K E R E S Z T Ü L IS TOVÁBBÍTHATJA 
GRATULÁCIÓIT ÉS JÓKÍVÁNSÁGAIT! 

Információ: 62/567-835 
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