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TÉMÁINKBÓL 

REVBE ER A VÉRNÁSZ 
A Szegedi Nemzeti Színház sze-
rencsétlen sorsú produkciója, a 
Vérnász. Az opera tavaly novem-
berre tervezett bemutatóját be-
tegség miatt januárra halasztot-
ták. A második időpontra terve-
zett premier is majdnem elma-
radt, bravúros beugrás mentette 
meg. Pénteken remélhetőleg tel-
jes értékű előadást láthatnak a 
nézők. 
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ELADÓ A SZENT ISTVÁN TÉR 
A Szent István tér jó részét, 1882 
négyzetméteres területét eladná 
vagy bérbeadná az önkormány-
zat. A bérlőt, illetve a vásárlót 
beépítési kötelezettség terhelné. 
Arról még nem született döntés, 
mi épüljön a téren. 
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SOLTÉSZ REZSŐ: 
AZ ÉLET SZÉP 
A népszerű énekes, Soltész Re-
zsó az Elet szép című új albumá-
nak dalaival tért vissza a rivaldá-
ba. Járja az országot, mind a mai 
napig nagy sikerrel szerepel, az 
időközben fazont váltott, göndör 
hajától megszabadult. Soltész ar-
ról is beszél a vele készült inter-
júban, nem örül annak, hogy 
egyik énekes kollégája utánozza 
őt. 
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Hódmezővásárhelyen hamarosan minden út szilárd burkolatot kap 

Szeged: földes az utcák negyede 
Míg Vásárhelyen azon vannak, 
hogy mihamarabb - a tervek 
szerint már akár ebben az évben 
- búcsút intsenek az utolsó föl-
des utcának, Szegeden, illetve a 
megye más városaiban még ren-
geteg a burkolatlan utca. 

Vásárhelyen a városi szennyvíz-
csatorna-hálózat építését köve-
tően még azokban az utcákban is 
aszfalt lesz a burkolat, ahol az ott 
élők eddig csak halogatták a ter-
vet. Az önkormányzat jelentős 
támogatást ad az önmagukon se-
gíteni akaróknak: az elkészült 
útalapokat ingyen aszfaltoztatja 
le. A szilárd burkolattal még nem 
rendelkező utcákban, ahol az út-
építési társulásban érdekeltek 
aránya eléri a lakók kétharma-
dát, ugyanis egy helyi rendelet le-
hetőséget ad erre. Az utca lakói 
önerőből, eseti elbírálás szerint a 
képviselői alapból nyújtott tá-
mogatás igénybevételével készí-
tik, vagy készíttetik el az útala-
pot, melyre már az önkormány-
zat rendeli meg a fedő burkola-
tot. 

Szegeden ezzel szemben az út-
hálózat negyede burkolatlan, po-
ros-sáros. A megye városaiban a 
burkolt utcák aránya 60 és 90 
százalék között van. 

Eső után Békctelepen is sok utca járhatatlanná válik. 

Egy jelszó, kétféle magyarázat 

Újhelyi: Hajrá, Magyarország! 

Fotó: Schmidt Andrea Összeállításunk a 3. oldalon 

Allergiások, vigyázat: 
pázsitfűvirág-veszély 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok! néven 
gyermeksportot támogató, segítő egyesületet alapí-
tott a Fiatal Baloldal (FIB). A nevet azért védették le 
a fővárosi bíróságon, hogy visszaadhassák a szlo-
gen pártsemlegességét. Újhelyi István, a FIB orszá-
gos elnöke, szegedi országgyűlési képviselő szerint 
ugyanis a Fidesz olyan fogalmat sajátított ki, ame-
lyet az egész nemzetnek kellene használnia. A poli-
tikus úgy véli, hogy az Orbán-kormány utolsó nap-

jaiban folyik az agy- és pénzmosás, amit nagy be-
szédekkel próbálnak palástolni. 

Bartha László szegedi polgármester, képviselő, a 
Fidesz-MPP szegedi csoportjának elnöke szerint 
nem szokatlan, hogy a szocialisták sok mindent át-
vesznek tőlük. Bartha hozzátette: örül annak, hogy 
egyre többen érzik magukénak Orbán Viktor mi-
niszterelnök kezdeményezését. A szlogent a több-
ség a Fideszhez köti. 

írásunk a 3. oldalon 

Két győzelem után - ünneplés vasárnap 

Ismét ezüstös lett a Pick Szeged 
A Pick Szeged férfi kézilabdacsa-
pata az Orosháza magabiztos 
(32-22) legyőzésével és a Fotex 
Dunaferr elleni (23-15) sikeré-
vel, függetlenül a hátralévő két 
forduló eredményétől, ismét 
ezüstérmes lett. 

A drukkerek közül a tizenéve-
sek talán nem is emlékeznek ar-
ra, hogy mikor is álltak a dobogó 
második fokán kedvenc játéko-
saik. Ugyanis a csapat eddigi tör-
ténete során ez mindössze két-
szer, 1985-ben és 1994-ben for-
dult elő. Dragan Djukics együt-
tese a második félidőben már a 
közönségnek is játszva magabiz-
tosan győzte le a bajnokság meg-
lepetéscsapatát, a három volt 
szegedivel megerősített Oroshá-
zát. Az ünnepet azonban vasár-
napig mind a játékosok, mind 
pedig a szurkolók elnapolták. Ar-
ra gondolva, hogy a Fotex elleni 
szegedi rangadó mégiscsak jobb 
hangulatot teremt az örömnek. 

A gondozott parkok szépen nyírt pázsitja nem szórja az allergiát 
okozó virágport. Fotó:Karnok Csaba 

Bajusz (szemben) jó ítéletvégrehajtó volt. Fotó: Schmidt Andrea Tudósításunk a 15. oldalon 

Országos rekordot dönt a napok-
ban Szeged a virágpor légköbmé-
terenkénti darabszámát illetően. 
Itt mérték a levegőben a legtöbb 
pollent, amit meg is szenvednek 
az emberek. A pázsitfüvek virág-
zásának szezonja van, s az erre 
érzékenyek már napok óta kín-
lódnak szerte az országban. 
Tüsszögés, torokkaparás, köhö-
gés, könnyezés, orrfolyás, a kriti-
kus esetekben fulladás gyötri az 
allergiás embereket. 

Sokan hiszik, hogy a havazásra 
emlékeztető pihehullás okozza a 
kellemetlen tüneteket, ám a 
nyárfákról alászálló, orrcsiklan-
dozó szöszök nem allergének, a 
hozzájuk tapadó pollenek idézik 
elő az allergiás tüneteket. A 
nyárfák tehát ártatlanok, a pá-
zsitfüvek sem támadnak pollen-
nel, ha virágzás előtt lekaszálják 
ezeket. 

Részletek a 4. oldalon 
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