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F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

Egy elkeveredett pótlap elszegényítette a jól menő vállalkozó képviselőt

TÉMÁINKBÓL
AZ ETELMARADEK SORSA
Jogszabályt sért-e a menza vagy
vendéglő, ha a keletkezett ételmaradékot a sertéstartóknak adja tovább? A miniszter rendelete
ugyanis megtiltja az étkezési
hulladék sertéshizlaldákba szállítását. A hulladék ártalmatlanításáról pedig gondoskodni kell.
3. oldal

Városatyák és vagyonbevallások
Valószínűleg a baloldal listáján mandátumot szerzett gazdasági alpolgármester, Szentgyörgyi Pál a leggazdagabb a
szegedi közgyűlésben.
Legalábbis ez derül ki a nyilvánosságra
hozott vagyonnyilatkozatokból. A képviselők között egyébként nincs multimilliomos, de olyan sincs, aki támogatásra
szorulna, bár azt nem lehet tudni, hogy
családtagjaik nevén milyen értékes ingatlanok, ingóságok, cégek vagy éppen
bankbetétek szerepelnek. Néhány óráig
egy elkallódott pótlap miatt úgy tűnt,
hogy a jól menő vállalkozó hírében álló
Bakai Csabának
egy önkormányzati lakás bérleti jogán kívül semmije, még jövedelme sincs.
Egyébként valamennyi szegedi önkormányzati képviselő határidőre átadta saját, és vele egy háztartásban élő családtagja(i| vagyonbevallását. Összeállításunkban egyébként mind a két oldal meghatározó politikusai szerepelnek.

SZABI SZOMBATJA
A Big Brother-házban élők első
alkalommal jelölték távozásra a
csongrád-bokrosi Szabit. A fiatalember édesapja, Gáspár nem
aggódik különösebben fia hétvégi, kiszavazó műsorbéli szereplése miatt. Az viszont aggasztja,
hogy Zsanett megjelenése rossz
hatással lehet Szabi lelkiállapotára.
5. oldal
MEHETNEK A DRUKKEREK
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának nyolcaddöntőbeli
KEK-ellenfele, a szlovák Tatran
Presov vezetése tegnap faxon értesítést küldött, hogy a csarnok
befogadóképességének tíz százalékát a magyar drukkerek rendelkezésére bocsátja, így a szegedi
szurkolók is jelen lehetnek az izgalmasnak ígérkező eperjesi
visszavágón.
15. oldal

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Decemberben hétköznap
10.00-20.00-ig!!

Ajándékozási ötletek
Szeged, Kölcsey u. 5.
(Royal mellett)

www.delmagyar.hu

$

Képviselők a városházi padsorokban. Kinek mi van a zsebében?

Fotó Gyenes Kálmán

írásunk a 6. oldalon

*

Újabb menekültek
Mórahalomnál

Újra karácsonyi vásár van a Széchenyi téren

Huszonhét afgánt és hét irakit fogtak el kedd éjszaka Mórahalom
külterületén a határőrök. Az irakiaknak keresztény vallásuk miatt
kellett elhagyniuk hazájukat.

Három hétig, december 23-án
este 8 óráig tart nyitva Szegeden
a Széchenyi téri karácsonyi vá-

MUNKATÁRSUNKTÓL
Mórahalom külterületén kedden késő éjszaka újabb illegális határsértőkre bukkantak a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság járőrei. A
menekülteket, a huszonhét afgánt és a hét irakit embercsempészek
segítették, akik fejenként 3 5 0 0 dollárt kértek tőlük.
Az afgán férfiak két hónappal ezelőtt a belpolitikai feszültségek miatt, illetve a jobb élet reményében indultak el szülőföldjükről Iránon
és Törökországon át Európába. Közülük kettőnél bizonyítékokat találtak arra a határőrök, hogy korábban egy bolgár menekülttáborban
tartózkodtak. Ezért ők a kiutasításukig fogdába kerültek.
Az afgánok után néhány órával egy iraki családot - három felnőttet
és négy gyereket - is elfogtak a járőrök. A családfő a kihallgatás során
elmondta, hogy a zaklatások elől menekültek, amelyek keresztény
vallásuk miatt érték őket. Eredetileg Németországba készültek, de
úgy vélték, hogy Magyarország is elég biztonságos, ezért menekültstátust kértek.

Az újszegedi gyermekkórház elsőként kapta meg a bizonyítványt

A minőség garanciája

Kinyitott az Aranykapu
Vészesen közeledik a karácsony,
amit az is jelez, hogy tegnap délután megnyílt a Széchenyi téri
Aranykapu. Az előttünk álló három hétben megint vásárolhatunk apróbb ajándéktárgyakat,
valamint nagyobb használati
cikkeket, ruhaneműt a Belváros
szívében, Szeged legszebb terén.
A kétéves szünet után újra
megrendezett Széchenyi téri karácsonyi vásár ezúttal más elrendezést kapott. A pavilonokat
ugyanis nem egymással szemben építették fel, hanem középen, két sorban helyezték el
őket oly módon, hogy nem csak
az építményeket, de az előttük
kialakított sétálóutcát is ponyva
fedi.
Ennek már tegnap is örülhettek a térre látogató szegediek, hiszen nem áztak el az eleredő esőben. Délután a Mikulás is megérkezett a Széchenyi térre, hogy
meglepetést szerezzen a gyerekeknek.
Részletek az 5. oldalon

Karácsonyfadíszek - minden mennyiségben.

Fotó: Schmidt Andrea

Szegedi segítséggel végezték a műtétet a Vajdaságban

Az első hallásprotézis
Szegedi szakemberek segítségével végezték el az
első halláspótló protézis beültetését Jugoszláviában, Újvidéken.

Az újszegedi gyermekkórházban ezután igazoltan is minőségi ellátást kapnak a gyerekek. Az intézmény a gyermekkórházak közül az országban elsőként kapta meg a minőségbiztosítási bizonyítványt. Képünkön: egy pitvarosi anyuka inkubátorban fekvő csecsemőjével. írásunk az 5. oldalon.
Fotó: Gyenes Kálmán

A beavatkozást Dragan Dankuc docens, az újvidéki
fül-orr-gége klinika igazgatója végezte el lóri József
egyetemi tanár segítségével egy fiatal, hallását röviddel ezelőtt elvesztett asszonyon. A műtét közben szükséges mérések elvégzése Kiss József Géza,
a szegedi orvosegyetem fül-orr-gége klinika fizikusának feladata volt.
A sikeres implantációt követően Dusán
Bozic
vajdasági egészségügyi miniszter fogadta a magyar
küldöttséget és a szerb orvoscsoportot. Az együttműködés a szegedi és a jugoszláviai orvosok közt
folytatódik, a héten kerül sor Belgrádban a követke-

ző műtétre. A betegek a szegedi klinikára járhatnak
utókezelésre mindaddig, amíg a jugoszláv szakemberek meg nem tanulják az itteniektől a készülék
beállítását.
A hallást pótló protézis az első mesterséges érzékszerv. Az orvosi és műszaki szempontból egyaránt csúcstechnikát jelentő eljárással teljesen
süket betegek hallását lehet visszaadni. A szegedi fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti klinikán
ez idáig több mint száz ilyen beavatkozást végeztek.
A nagy tapasztalattal rendelkező magyar orvosokat és szakembereket a vajdaságiak kérték fel arra,
hogy közreműködjenek az eljárás jugoszláviai bevezetésében.
W.A.

