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TÉMÁINKBÓL 

KATYUSA MEGYE 
Jelentős károkat okozott Csong-
rád megyében a rendkívüli hideg, 
rengeteg kátyú jelent meg az uta-
kon, ám a kár pontos felmérését 
még nem tudták elvégezni a 
szakemberek. Ötödével több bal-
eset is történt a közutakon emi-
att, az autósok a casco védelmére 
számíthatnak. 

4. oldal 

NYELVŐRÖK 
Jeans store, phoneshop. Az an-
golul nem tudóknak sokszor 
csak a kirakat nyújt némi tám-
pontot, hogy mi kapható oda-
bent. Január elseje óta magyarul 
is kötelező jelezni az üzlet profil-
ját. Szegeden, kapacitás híján, 
még nem indultak útnak az el-
lenőrök. 

5. oldal 

PEREL A RAB DIÁK 
Bárándy Péter igazságügyi mi-
niszter is elutasította a csalás és 
lopás miatt 5 év 3 hónapos bör-
tönbüntetését töltő szegedi jog-
hallgatónak, Bálint Tamásnak a 
kérelmét, így, bár a több évre el-
ítélt diák befizette a tandíjat, 
nem vizsgázhat. Az egyetemista 
azt fontolgatja, hogy beperli a 
büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokságát. 

6. oldal 

Csak egy hívás, 
és Ön máris 

100 Ft-tal 
támogatja a szegedi 

kisállatmenhely 
megvalósulását! 

KÖSZÖNJÜK! 

Vivendi Telecom Hungary 

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

A lékhalászok teljesítményét Schirilla is megirigyelhetné 

Pontyok a fehér-tói jég alól 
Derékig állva a jeges vízben 
húzzák a hálót a lékhalászok. A 
mínuszokban embert próbáló 
feladat a zsákmány partra jut-
tatása. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Januárban sem pihennek a Sze-
gedfish Kft. fehér-tói telepén a 
halászok. Néha 20-25 centimé-
ter vastag jégpáncél fedi a telelő-
medencéket. A vásárlónak ilyen-
kor is kell hal, ezért a brigád fej-
székkel léket vág a jégbe, hogy ki-
vonhassa a hálót. 

A levegő mínusz tízfokos, a 
víz pedig nem sokkal van a fagy-
pont fölött. A két nagyruhás, 
vagyis a vízálló öltözetbe bújt 
halász derékig gázol a jeges lé-
ben és segít a parton állóknak a 
háló húzásában. 

Egy-egy kétezer négyzetméte-
res telelőben akár 70 mázsa ko-
poltyús is lehet. A 16-18 fős bri-
gád pedig kézi erővel vonszolja a 
partra a halakat. Gépét nem le-
het bevetni, így marad a volgai 
hajóvontatóknál már jól bevált 
módszer. Az ujjak hamar elgém-
berednek a vizes kötélen, de 
nem pihenhetne^ hiszen a ret-
tentő hidegben gyorsan befagy a 
frissen vágott lék. 

A zsákmánnyal teli hálót kézzel húzzák a partra. 

Kocsis László Levente lehet a Szegedi Nemzeti Színház megbízott főigazgatója 

Korognai aknamunkát gyanít 
Botka László polgármester Ko-
csis László Leventét, a Szegedi 
Nemzeti Színház, és Szabadtéri 
Játékok marketingigazgatóját 
javasolja majd a közgyűlésnek a 
megbízott főigazgatói teendők 
ellátására. A teátrum az idei 
költségvetésének terhére, azaz 
előlegként megkapta azt a 70-
millió forintot, amit még a le-
mondott direktor kért a fönntar-

tó önkormányzattól. A pénz a 
színház működésének zavarta-
lanságát biztosítja és a tartozá-
sokat csökkentik belőle. Korog-
nai Károly, a posztjáról csütör-
tökön lemondott főigazgató úgy 
véli: több oldalról induló táma-
dás és aknamunka folyik ellene. 
Elsősorban nem politikai indít-
tatású, hanem privát, nevetsé-
ges, gyermeteg és sértett érde-

kekből fűtött ellenállás nyilvá-
nult meg személyével szemben, 
ami árt a Szegedi Nemzeti Szín-
háznak, a szabadtérinek, a sze-
gedi kultúrának. Megkérdez-
tünk három szakmabelit, Niko-
lényi Istvánt, Gregor Józsefet és 
Székhelyi Józsefet a színházzal 
kapcsolatos esetleges terveikről. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

Három rakodó és három szállítógép takarítja el a havat 

Használhatatlan fizetőparkolók 
Sok fizetőparkolót még mindig 
hó borít Szegeden, s emiatt fő-
képpen a bérlettulajdonosok 
mérgelődnek. A kht. költség-
vetéséből nem futja több gép 
beállítására, az esetleges kor-
mánytámogatásról még nincs 
döntés. 

A kisebb utcák fizetőparkolói-
nak csak töredékét használhat-
ják az autósok, mert a várakozó-
helyek jó részét még mindig hó 
borítja. A hókotrlók az úttest 
szélére nyomták a havat, ki-
sebbfajta „nyúlgát" mögé zárva 
az éppen ott álló kocsikat. A fél-
retolt havat később kupacokba 
halmozták, s a fizetőparkolók-
ban emelkedő hóhegyek elve-
szik a helyet az autóktól. Érthe-
tően sókan idegesek emiatt, de a 
legdühösebbek a bérlettulajdo-
nosok, akik úgy vélik: fizettek 
(nem is keveset) egy szolgáltatá-
sért, amelyet nem vehetnek 
igénybe. 

Egy autó, egy kupac, ez a jellemző mostanában a szegedi parkolókra. Fotó: Miskolczí Róbert Folytatás a z 5. oldalon 

Fotó: Gyenes Kálmán Riportunk a 4. oldalon 

Gyengült a forint, 
örül az exportőr 

Szalámicsomagolás a Picknél. Fotó: Gyenes Kálmán 

A Magyar Nemzeti Bank 6,5 
százalékra mérsékelte az alap-
kamatot, amire a pénzpiac 
azonnal reagált: meredeken zu-
hant a forint árfolyama. Az el-
múlt hetekben a gazdasági élet 
főszereplői által kritizált árfo-
lyampolitika több megyei ex-
portőrnél is gondot okozott. 

- A forint erősödési folyamatá-
nak kezdetén a jegybank úgy vél-
te, hogy az euróhoz viszonyított 
árfolyam-ingadozásokat kigaz-
dálkodja majd az exportáló válla-
lati szektor, ám ilyen mértékű 
erősödésnél ez lehetetlennek bi-

zonyult - mondta Pallagi Attila, a 
Magyar Külkereskedelmi Bank 
Rt. szegedi fiókigazgatója, aki sa-
ját ügyfeleinek példáján keresz-
tül is tapasztalta az erősödés 
nyomán fellépő fizetőképességi 
zavarokat és a romló vállalati 
eredmények hatásait. A szakem-
ber szerint az exportból élő ma-
gyar vállalatok szempontjából 
pontosan a drasztikus ered-
ménykiesés elkerülése miatt lett 
volna célszerű a forintot lassab-
ban gyengíteni, a kamatokat fo-
kozatosan csökkenteni. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

