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T É M Á I N K B Ó L 

HALOZATI KARTON 
Egy jelenlegi SZDSZ-es kor-
mánytaggal kapcsolatosan, a BM 
egykori 111-as főcsoportfőnöksé-
ge által kiállított hálózati karton 
helyén, csak egy helyettesítő la-
pot őriz a Történeti Hivatal, de 
erről korábbi látogatásukkor a 
Mécs-bizottság tagjai is szemé-
lyesen meggyőződhettek -
mondta Markó György, a hivatal 
elnöke. 

2. oldal 

SEGÍTSÉG TAMÁSNAK 
A tüdőátültetésre váró zákány-
széki Csányi Tamás orvosai 
megkapták meg bécsi kollégáik 
levelét. Ebből kiderült, a betegen 
már csak egy speciális érfestést 
kell elvégezni, s ha ez megvan, 
elválik: alávetik-e a műtétnek. 

5. oldal 

. . . m á r csak 

nap a sorsolásig 1 
FM 95 4 S Í M 

Hallgassa a 
Rádió 88-al , és 

nyerjen 

E G Y M I L L I Ó - n y i kópét, 

^ v a g y S Z Á Z E Z E R n y i 

^ ^ a jándékot 
S Q r \ mindennap! 

NAGYBANI UJ HELYEN? 
Bartha László szegedi polgár-
mester, a Fidesz városi elnöke 
szerint gazdaságilag és jogilag 
megalapozatlan és nem támo-
gatható Tímár László gazdasági 
alpolgármester előterjesztése a 
nagybani elhelyezéséről. 

3. oldal 

MINDEN NEGYEDIK 
MAGYAR LÁTTA A KÖRKÉPET 
Az Opusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékparkban tegnap dél-
előtt köszöntötték a két és fél 
milliomodik látogatót. A nyír-
egyházi Kis Éva gimnáziumi osz-
tályával nézte meg a körképet. 
Az opusztaszeri látványossághoz 
eddig minden negyedik magyar 
elzarándokolt. 

3. oldal 

JÓVÍZAPÍ-VÍZ 
A csodatévő Pí-víz csapvízből ké-
szül speciális szűrési eljárások-
kal. A homoktól, rozsdától, klór-
tól megtisztított folyadékot ener-
giával öltik fel, így alkalmas az 
immunrendszer erősítésére, 
ezen keresztül pedig számos pa-
nasz gyógyítására - állítják azok, 
akiknek javult tőle az állapota. 

7. oldal 

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

Most jó lenni diplomás közalkalmazottnak 

Mennyi is az 50 százalék? 
Szeptember l-jétől átlagban 50 százalékkal 
emelkedtek meg a közalkalmazotti bérek. 
Min t ahogy az cikkünkből kiderül, valóban 
csak átlagos növekedésről van szó. 

A vastagabb pénztárcájúaknak gondolt, ver-
senyszférában dolgozók az utóbbi időkben a 
közalkalmazottakat kezdték el irigyelni. Hi-
szen kiszámíthatóbb havi fixüket a Med-
gyessy-kormány a száznapos program kereté-
ben szeptember l-jétől átlagosan 50 száza-
lékkal emelte meg. 

Sokakat ért azonban csalódás ezekben a 

napokban, amikor megtudták, mennyit is 
fognak majd a jövőben keresni, és kiderült, 
nem kap mindenki automatikusan másfél-
szer több pénzt, mint augusztusban. Medo-
várszki Eva, a szegedi polgármesteri hivatal 
közigazgatási irodájának vezetője elmondta: 
míg az idősebb diplomás pedagógusok akár 
70 százalékos béremelésben is részesülhet-
tek, a felsőfokú végzettséggel nem rendelke-
zők még a 20 százalékos pluszpénzt sem 
kaphatták meg. 

Ennek több oka is van: egyrészt megszűnt a 
korábban különböző, ágazati-szakmai szor-

zók szerint megállapított alapilletmény rend-
szere, és visszaállt az 1998. előtti, csak az is-
kolai végzettséget és a munkában eltöltött 
időt figyelembe vevő egységes rend, az úgyne-
vezett KJT szerinti bértábla. Másrészt nem a 
január 1-jei minimálbér-emeléssel 50 ezer 
forintra feltornászott alapbéreket, avagy az 
ezeken felüli bruttókat szorozták fel automa-
tikusan az 50 százalékkal, hanem a végzett-
ségnek, munkában eltöltött időnek, vagyis a 
KfT-nek megfelelő alapilletményeket. 

Folytatás a 3. oldalon 

Két év hat hónapi börtönre ítélték Daxner Gábort 

Pszichiátert ölt, fegyőrre támadt 
Két év hat hónapi börtönre ítél-
te a Szegedi Városi Bíróság Dax-
ner Gábor elítéltet, aki a szegedi 
Csillag börtönben késsel tá-
madt az őrre. 

Daxner Gábor nevét néhány éve 
megismerhette az egész ország. 
A Kaposváron élő fiatalember 
megölte pszichiáterét, s ezért a 
tettéért 14 évi fegyházra ítélte a 
bíróság. Daxner a Szegedi Fegy-
ház és Börtönben raboskodott 
2000. július 14-én. Délután négy 
óra tájban P. László bévés törzs-
őrmester azt látta, hogy Daxner 
a zárkájában fekszik az ágyon, s 
takarót húzott magára. P. felszó-
lította a fogva tartottat, hogy 
kelljen fel, ám erre a parancsra 
Daxner nem reagált. Ekkor az őr 
belépett a zárkába, lehúzta a ta-
karót a rabról és kiadta az utasí-
tást: tegyen rendet az ágyán. 

Daxner hozzá is látott a takaró 
összehajtogatásához, ám amikor 
P. László elindult kifelé a zárká-
ból, a rab hátulról rátámadt - egy 
körömcsipesszel egybeépített, 5 
centiméter hosszúságú késsel őr-
zője felé csapott. P. László elrán-
totta a fejét, de így is megsebe-
sült - nyolc milliméter hosszúsá-
gú sebe nyolc napon belül gyó-
gyult. Az őr Daxner újabb táma-
dását gumibottal védte ki, majd a 
vádlottat lefegyverezte. 

Több tárgyalást követően 

Daxner fellebbezett az ítélet ellen. Fotó: Karnok Csaba 

tegnap délután hozott ítéletet a 
Szegedi Városi Bíróság dr. Ha-
rangozó Attila vezette ítélő ta-
nácsa. A közepes fokban beszá-
mí tha tó vádlottat bűnösnek ta-

lálta felfegyverkezve elkövetett 
hivatalos személy elleni erő-
szak bűntet te és súlyos testi 
sértés kísérletében, ezért 2 év 6 
hónapi börtönbüntetésre ítél-

te. Az ügyész a döntést tudo-
másul vette, a vádlott viszont 
fellebbezett, így az ítélet nem 
jogerős. 

B. Z. 

Nem 
pazaroltak 
Túriék 
Nem talált súlyos gazdálkodási 
szabálytalanságra, pazarlásra, a 
város vagyonával való hazardí-
rozásra utaló jeleket az Állami 
Számvevőszék Vásárhelyen. 

Augusztus 9-i dá tummal készí-
tette el a vásárhelyi önkor-
mányzat 1999-es, 2000-es és 
200 l -e s gazdálkodásáról szóló 
jelentést Benkéné dr. Lavner 
Klára és dr. Boda Sándor szám-
vevő tanácsnok. Mint emléke-
zetes, az Állami Számvevőszék 
2000 decemberében az akkori 
időközi választásokat megnye-
rő Rapcsák András polgármes-
ter azonnali vizsgálatot kérő 
levelére azt válaszolta, hogy so-
ron kívül nem vizsgálódik. A 
soros vizsgálat most nem iga-
zolta azokat az időközi válasz-
tásokon elhangzott vádakat, 
miszerint a néhai polgármes-
tert a munkavégzés alól több 
m i n t egy évre felfüggesztő tes-
tület a város vagyonát szabály-
talanul, kellő szakértelem nél-
kül használta volna fel. 

Az ÁSZ vizsgálata összességé-
ben azt állapította meg, hogy' 
2001-ben a gazdálkodás törvé-
nyessége, szabályszerűsége nem 
volt maradéktalanul biztosított 
az önkormányzatnál. A számve-
vők megállapítása szerint a gaz-
dasági eseményeket tartalmazó 
bizonylatok nem feleltek meg az 
alaki és tartalmi követelmények-
nek, a számítógéppel készített 
bevételi és kiadási bizonylatok 
nem tartalmazták az utalványo-
zó, az ellenjegyző és az érvénye-
sítő aláírását. 2001 márciusában 
ezen számlák az összes harminc 
százalékát tették ki. A bizonyla-
tok tartalmilag is kifogásolha-
tók, azaz a gazdasági események 
leírása nem a valóságnak megfe-
lelő. A számvevők erre két példát 
is hoztak, így azt, hogy 2001 
márciusában az ABN-AMRO 
Banktól felvett 1 millió 350 ezer 
forintot ellentételező bevételi bi-
zonylaton az szerepel, hogy azt a 
bank fizette be, holott városházi 
dolgozó vette ki. 

Folytatás a 3. oldalon 

Okosan kell szeretni 

Hogyan legyünk 
boldog nagymamák? 
Egyre több családban fordul elő, hogy a nagypapák és a nagymamák 
veszik át részben a szülők szerepét a családokban. A kényszer 
szülte helyzet rengeteg öröm forrrása is egyben. 

Ha szerencsénk van és idejében szülők lehetünk, akkor esélyünk 
van a nagymama-nagypapa szerep betöltésére is, mi több, lehe-
tünk dédmamák, ritkábban papák, még ritkábban üknagymamák 
és üknagypapák, de van magyar neve a következő generációnak 
is: szépek... Róluk, a nagyszülők nagyszüleiről csak a mesék szól-
nak, a családi hagyományokban élnek. De egyre többen vannak a 
fiatalnak mondot t nagymamák és nagypapák, akik olyannyira 
aktívak lehetnek, hogy szinte észrevétlenül átvehetik a szülők 
szerepét. 

Egyebek mellett erről is szó esik abban a beszélgetésben, ame-
lyet egy többszörösen szakértőnek számító, hiszen gyerekekkel, 
szülőkkel, nagyszülőkkel napi kapcsolatban álló orvossal, pszi-
chiáterrel folytattunk, aki ráadásul gyakorló - és boldog - nagy-
mama. 

Dr. Vetró Ágnes professzor szerint ennek az állapotnak, mármint a 
nagyszülői boldogságnak is körülbelül az a titka, mint a szülői örö-
möknek: okosan kell szeretni... 

írásunk a Családi kör mellékletben 

Popeyért szorítanak a szülők 

A szegedi Szabadi család ott ül a televízió előtt, amikor a fiút, Popeyt lá that ják a Big Brodher 
show-ban. A papa büszkeséggel kommentál ta , amikor csemetéje egy bugyit igyekezett lehámozni az 
egyik játékostársról. Nem csupán a család szurkol a cukrászfiúnak, sokakanak szimpatikus a fiatal-
ember. Bővebben a 4. oldalon. Fotó: Schmidt Andrea 
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