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TÉMÁINKBÓL 

MEGKEZDODOTT 
A KÖLTSÉGVETÉS VITÁJA 
A 2003. évi költségvetés általá-
nos vitájában a pénzügyminisz-
ter azt hangsúlyozta hétfőn a 
parlamentben: céljuk, hogy Ma-
gyarország tiszta kézzel, egyenes 
úton csatlakozzon Európához. 
Ader János, a Fidesz vezérszóno-
ka viszont úgy vélekedett: a ja-
vaslat nem segíti elő az ország 
uniós felzárkózását. 

2. oldal 

ARANYCSEMPÉSZEK 
SZOMORÚSÁGA 
Hat „aranyos" hölgyet buktattak 
le a szegedi központú dél-alföldi 
vámrégió fináncai Gyulán. Az 
asszonyok 343 darab, összesen 
másfél kilónál is többet nyomó, 
579 ezer forint értékű csempé-
szett arany és ezüstékszerét elko-
bozták, s így ez a sok nemesfém 
a magyar államot gazdagítja. 

4. oldal 

KÖVÉR ÉS AZ UNIÓPÁRT 
Szegeden értékelte tegnap az el-
múlt hetek politikai eseményeit 
Kövér László, a Fidesz-MPP alel-
nöke. A politikus szavaiból kide-
rült: szervezetileg egységes jobb-
közép polgári erő létrehozását tá-
mogatná. 

5. oldal 

HARRY POTTER-LÁZ 
Néhány éve még attól félhettek a 
szülők, hogy gyermekeik elfor-
dulnak a könyvektől. Am ismét 
divat lett az olvasás, a magyar 
könyvpiacon tavaly duplájára 
nőtt a gyermek és ifjúsági köny-
vek aránya. A könyvárusok sze-
rint nagyban köszönhető ez a 
Harry Potter könyvek sikerének. 

4. oldal 

A ZOLD POLITIKUS 
Újabb feladatot is magára vállalt 
Molnár Gyula, a neves szegedi 
zenész, biológus és ornitológus. 
Az önkormányzati választáso-
kon ő lett a Marostői városrész 
képviselője. Természetvédőként 
azon munkálkodik, hogy a gaz-
dasági döntéseket egyeztessék a 
környezetvédelem érdekeivel. 

5 . oldal 

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

Pert indít az SZKP ellen a sérült asszony családja 

Métereken át húzta a troli 

Tóth P. Rozália: Mindkét lábam odavan. Újra kell tanulnom járni. Fotó: Miskolczi Róbert 

A vasárnap történt tragikus balesetben mindkét 
lábát elvesztett idős asszony fia már felvette a 
kapcsolatot egy ügyvéddel. A család kártérítési 
pert indít a Szegedi Közlekedési Társaság ellen. 

Valószínűleg kártérítési pert indít a Szegedi Közle-
kedési Társaság |SZKT) ellen a vasárnapi balestben 
megsérült idős asszony, Tóth P. Rozália fia. 

Mint arról beszámoltunk, mindkét lábát ampu-
tálni kellett egy 71 éves szegedi asszonynak, miu-
tán vasárnap a 8-as trolibusz Vidra utcai végállo-
másánál a jármű vezetője leszállás közben oda-
csukta az ajtóval. Az idős nő emiatt elesett, s a 11 
tonnás troli hátsó kerekeivel áthajtott a lábán. A 

jármű vezetője nem vette észre, hogy a néni le 
akart szállni. Sőt: a balesetet sem észlelte, csak ak-
kor állt meg, amikor meghallotta az asszony jajga-
tását. 

A sérültet a szegedi Il-es kórházba szállították, 
ám a lábait már nem lehetett megmenteni. Az 
egyiket térdből, a másikat pedig bokából kellett 
amputálni. 

Szélpál Gábor, az SZKT marketingosztályának 
vezetője lapunk érdeklődésére elmondta: a sofőrt a 
történtek után a munkavégzés alól felfüggesztet-
ték, jelenleg szabadságon van. 

Bővebben a 3. oldalon 

Kétszáz orvosegyetemi dolgozó fordult ügyvédhez 

Kockázat van, pótlék nincs 
A szegedi orvoskar dolgozói kö-
zül közel kétszázan fordultak 
ügyvédhez a kockázati pótlékuk 
ügyében. «• 

Az orvosok, műtősök, assziszten-
sek és ápolók azért fordultak ügy-
védhez, mert úgy vélik: nem kap-
ják meg a törvény szerint járó 
úgynevezett kockázati pótléku-
kat. Elsősorban a műtőkben, se-

bészeti, baleseti sebészeti és in-
tenzív osztályokon dolgozók, a 
vérrel, testnedvekkel, sugárral 
nap mint nap érintkezők követe-
lik több évre visszamenőleg a havi 
bruttó 17 ezer forintos pótlék kifi-
zetését. Thurzó László, az orvos-
kar dékánhelyettese szerint az or-
szág valamennyi orvoskarán 
problémát jelent a kockázati pót-
lék kifizetése, mellyel kapcsolato-

san felmérést végeznek a karon. 
Az oryoskari dolgozók Pető Zsolt 
ügyvédet bízták meg ügyük képvi-
seletével. Az ügyvéd lapunknak 
úgy nyilatkozott: a kockázati pót-
lékra jogosultaknak járó összeg 
megadásáról és visszamenőleges 
kifizetéséről előbb peren kívül tár-
gyal az egyetemmel. 

írásunk a 3. oldalon 

Halálos tragédia Vásárhelyen 

Ököllel ütött az apa 
a cigarettázás miatt 
A súlyos beteg Molnár Ágnest apja ököllel megütötte. A vásárhelyi 
lány két nappal később szívelégtelenségben meghalt. A megyei 
rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés miat t indított 
büntetőeljárást az apa ellen. 

Három napja nem megy le falat a vásárhelyi Molnárék torkán, akik-
nek lányuk szombaton otthon halt meg - szívelégtelenségben. A hat 
éve súlyos betegségekkel kezelt 25 esztendős nő - ahogy szülei el-
m o n d t á k - az utóbbi időben teljesen megváltozott. Annyira rászokott 
a cigarettára, hogy ha nem kapott könyörgött, rimánkodott, veszeke-
dett, ordítozott érte. Másfél-két dobozzal is elszívott, hiába mondták 
neki a doktorok Vásárhelyen és Szegeden is, hogy nem szabad. Ha ap-
ja nem adott neki, a férfi ruhájának zsebeiben kutatott. Édesanyja 
már boltba se merte küldeni, mert ott is cigit vett, rokonlátogatóba 
menet pedig betért az útjába eső presszóba, idegenektől tarhált do-
hányneműt. 

A végzetes csütörtöki napon az apa és Ágnes is kórházi vizsgálaton 
járt. Igaz, két külön osztályon. Az édesanya néhány percre magára 
hagyta a lányát, hogy megnézze a férjét. Visszatérve, Ágnest a mosdó-
ban találta - cigarettázva. 

A lányt korábban sohasem ütötte meg az apja, de most nagyon fel-
indult, ugyanis lánya magából kikelve követelőzött a szívnivalóért. 
Apjának arra a kérdésre, hogyan gondolja a jövőjét, azt válaszolta: 
„Sehogy..." Ekkor kapta az ökölcsapást, melytől megdagadt az arca. 

Pénteken kora este - mesélte az édesanyja - Ágnes lefeküdt az ágyá-
ba: a falnak fordult. Szülei hallották, hogy újra és újra a gyógyszereket 
vesz be. Többször is betakarta az édesanya, aki észlelte, Ágnes úgy 
hörög, ahogy korábban epilepsziás rohamában. Az asszony akkor vet-
te észre, hogy baj van, amikor meglátta, hogy elkékült lánya szája. 

A szülőknek nagyon hiányzik lányuk, akinek az állapotával kapcso-
latban a háziorvos is azt mondta utólag: bármikor meghalhatott vol-
na. Az apa akkor fogta fel, mi történt, amikor hazaengedtek a rendőr-
ségről. Leült és bár nem tud könnyezni, fél órát sírt - idézte fel a tör-
ténteket a fásult apa. - Nagyon hiányzik a lányunk. Sem aludni, sem 
enni nem bírunk. 

B . K . A . 

Bocsánatot kért 
a vétkes fiatalember 

Nemrégiben megrongálta egy fiatalember a szőregi templom ké-
pünkön látható keresztjét . A tizenötéves fiú súlya alatt az 
1819-ben állí tott feszület ket tétört . A vétkes bocsánatot kért Kó-
kai Pál szőregi plébánostól, de kiderült, a kárt nem tudja megtérí-
teni. A plébániának sincs pénze a helyreállításra, ám úgy tűnik, 
képviselők támogatásával mégis visszanyerheti régi szépségét a 
kereszt. Cikkünk a 4. oldalon. Fotó: Miskolczi Róbert 

® T O Y O T A 
TOYOTA HILUX - KEDVEZŐ FINANSZIROZASSAL 

THM: 0-8,75% 

Modell Vételár* Önerő (30%) Havi törlesatés 72 hónapra* Megtakantás a teljes futamidő alatt** 
Harmony 3 820 0 0 0 Ft+AFA 1 432 500 Ft 58 503 Ft 486 936 Ft 

Terra 4 095 0 0 0 Ft+ÁFA 1 535 625 Ft 62 715 Ft • 522 000 Ft 

SR5 5 055 0 0 0 Ft+ÁFA 1 895 625 Ft 77 417 Ft 644 400 Ft 

A finanszírozási akció a 2002. mvember 1. és december 20. között megrendeli HILUX modellekre érvényesíihetó. *Az ajánlatban szereplő összegek tájékoztató jellegűek. A havi 
részletek pontos értéke a szerződéskötés időpontjának, illetve az első részlet esedékességének függvényében kis mértékben változhatnak. Ez a változás a THM értékét nem befolyá-
solja. A törlesztőrészletek az 1 hónapos Euribor és az euró deviza eladás árfolyamának függvényében változhatnak a futamidő során. *°A megtakantás összegét a Toyota Pénzügyi 
Szolgáltató Magyarország Rt. nem akciós, euró alapú konstrukcióihoz viszonyítottuk. F.xtra tartozékok vásárlása esetén az akciós finanszírozás csak korlátozott értékig vehető igénybe. 

3 év vagy 100 OOO kilométer garancia www.toyota.hu 
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