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T É M Á I N K B Ó L 

GÁTI OSZKÁR OTHELLOIA 

Egyszerre szent, megszállott, 
őrült és alázatos. Nem tökéletes, 
de nem is akar annak tűnni. Azt 
mondja, nem tud megfelelni a 
közvéleménynek és a közízlés-
nek. Marad neki a színpad és a 
játék. Gáti Oszkár most Othello 
bőrét vette magára. 

Szieszta 

SZÍVESEN LÁTNAK 
BENNÜNKET AZ EU-BAN 
A Európai Unió országainak la-
kosai legnagyobb arányban Ma-
gyarországot látnák szívesen az 
unióban - ez derült ki abból a 
nagy közvélemény-kutatásból, 
amelynek eredményeit pénteken 
tette közzé a The Wall Street 
Journal Europe. A második he-
lyen Lengyelország, a harmadi-
kon Csehország végzett. 

2. oldal 

VERÉS A DISZKÓBAN 
Megvertek egy angol szakos 
egyetemistát múlt szombaton a 
szegedi Sing-Sing diszkóban. If-
jabb Szilasi Lászlót állítása sze-
rint a biztonsági őr ütötte meg. A 
fiatalember nyolc napon túl 
gyógyuló állkapocscsonttörést 
szenvedett, a rendőrség már 
megkezdte a nyomozást az ügy-
ben. 

4. oldal 

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

A közgyűlés döntött az új színigazgatói pályázat kiírásáról 

Mózes Ervin az új jegyző 
A szegedi önkormányzat új 
szemléletet szeretne megvaló-
sítani a városi cégek működ-
tetésében, ezért a közgyűlés teg-
nap három kivételével nem fo-
gadta el a társaságok üzleti ter-
veit. Választottak viszont új 
jegyzőt, Mózes Ervint. 

Esküt tettek a közgyűlési szakbi-
zottságok még tavaly megválasz-
tott külső tagjai tegnap, az idei el-
ső képviselő-testületi ülésen. A 
napirend előtti felszólalások most 
nélkülözték a politikai szócsatá-
kat. Ványai Éva (MDF| az egész-
ségügyi bizottság elnökeként cá-
folta Hűvös László (Fidesz) koráb-
bi állításait, amely szerint az idén 
csökken a kórházi dolgozók fize-
tése. Egy tartózkodás mellett dön-
tött a közgyűlés a jegyzői pályá-
zatról. Mától Mózes Ervin, a jegy-
zői iroda jelenlegi vezetője látja el 
a törvényesség felügyeletét. 

- Városi tulajdonban kell tarta-
ni a dorozsmai nagybani piacot -
szögezte le Nagy Sándor (SZDSZ) 
városfejlesztési alpolgármester 
annak kapcsán, hogy a közgyűlés 
elé került a piac építési szabályza-
ta. Kohári Nándor (Fidesz) emlé-
keztetett: a végleges megoldás a 
piac elköltöztetése lenne. 

Folytatás az 5. oldalon Mezey Róbert utoljára gyakorolta jegyzői teendőit, mától Mózes Ervin ül a helyére. Fotó: Karnok Csaba 

Kéthavi 
gyógyszert is 
felírhatnak 
Az ú j rendelet szerint február 
elsejétől a háziorvosok is felír-
hatnak betegeiknek 60 napra 
elegendő gyógyszert. 

Eddig csak a szakorvosok írhat-
tak fel kéthavi gyógyszeradagot 
a betegeknek, a szabályok febru-
ár elsejei változása után a házi-
orvosok is megkapják ezt a jogo-
sítványt. Horpácsy András me-
gyei tiszti főgyógyszerész szerint 
az új szabályozás előnye, hogy 
kisebb lesz a háziorvosoknál a 
betegforgalom. A folyamatos 
gyógyszerterápiára szorulók 
ugyanis sokszor csak receptért 
keresik fel orvosukat. Természe-
tesen a kezelőorvos felelőssége, 
hogy kiknek az esetében dönt a 
hatvan napi adag felírása mel-
lett. Mint megtudtuk, a beteg 
kérésére az orvos két külön 
vényt is kiállíthat, tekintettel 
arra, hogy sokan nem tudnak 
két havi gyógyszeradagot egy-
szerre kifizetni. 

Február elsejétől lesz érvényes 
az a rendelkezés is, miszerint a 
kórházi zárójelentésben nem a 
gyógyszernév, hanem a ható-
anyag, a hatáserősség és gyógy-
szerforma megjelöléssel kell ja-
vaslatot tenni a terápiára. 

Folytatás a 3. oldalon 

Másfél év múlva versenytársakkal néznek szembe a termelők 

Visszacsíphet a paprika 
Az EU-csatlakozással az országba vámmentesen 
érkezik majd be az olcsóbb paprika a déli ál-
lamokból. Az új helyzet feladja majd a leckét a 
szegedi paprikának is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Paprika Rt. számol azzal, hogy piacokat 
veszíthet az olcsóbb - főleg Spanyolországból szár-
mazó - paprika beözönlésével az országba, ha majd 
az Európai Unió tagjai leszünk. Alig több mint egy 

év múlva valószínűleg a termelők gondolják meg 
majd először, érdemes-e foglalkozni a fűszernö-
vénnyel, hiszen a felvásárlási árak nem emelked-
nek, az unióban pedig még a támogatások is meg-
szűnnek. 

A Paprika Rt. vezetése abban bízik, hogy a csípős 
termék a jobb minősége miatt versenyben marad-
hat, de felkészült arra is, hogy más termékekkel pó-
tolja majd a kieső árbevételt. 

í rásunk az 5. o lda lon 

Több százmilliós a kár - Szentesen húsz motorvonat tengelyét vizsgálják át 

Még nincs rend a vasútnál 
A Bz-motorvonatok csütörtöki 
rendkívüli leállítása miatt kelet-
kezett zűrzavar és információhi-
ány után mára az ország vala-
mennyi fontos vasúti vonalán 
megszervezték az utasok szállí-
tását. 

A szegedi vasút-igazgatóság ed-
dig ellenőrzött motorvonatainak 
kétharmada repedt tengellyel 
közlekedett. A hibás alkatrésze-
ket a szolnoki és szombathelyi 
műhelyekben javítják. Ez hete-
kig eltarthat, mert a tengelyeket 
meg kell rendelni a cseh gyártó-
tól. Tegnap az összes Csongrád 
megyei vonalon megindult a 
közlekedés: vonatok vagy járat-
pótló autóbuszok szállítják az 
utasokat. A menetrend- teljes 
helyreállítására azonban még he-
teket kell várni. Addig is, indulás 
előtt érdemes tájékozódni. 

A MÁV Rt-t ért kár több száz-
millió forintra tehető. 

A MAV szentesi műhelyében is vizsgálják a motorvonatok tengelyeit. Fotó: Tésík Attila Részletek a 3. oldalon 

Felgyújtotta anyósát 
egy sándorfalvi nő 

Ebben a házban tör tént a családi tragédia - muta t ja az egyik 
s z o m s z é d . Fotó: Karnok Csaba 

Sándorfalván egy idős asszonyt lelocsolta benzinnel, majd fel-
gyújtotta a menye, mert az egyébként beteg asszony még nem akart 
ebédelni. Az áldozat égő ruháját férje oltotta el, aki az udvaron 
hóval hűtöt te a rendkívüli kínokat átélő asszony testét. Az idős nő 
állapota lapzártánkkor még mindig válságos volt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Sándorfalván, a falu szélén lé-
vő egyik kertes házban csütör-
tök délben egy fiatal, 27 éves 
asszony, i f j . O. Károlyné ben-
zinnel lelocsolta és gyufával 
meggyújtotta 63 éves, fekvő 
beteg anyósát. Rajtuk kívül 
még a házban tartózkodott a 
két nő férje, id. és i f j . O. Ká-
roly, valamint a család legki-

sebb tagja, az alig két és fél 
éves kisfiú. A család hatodik 
tagja óvodában volt. 

Ifj. O. Károlyné és férje évek 
óta a férfi szüleinek házában él, a 
nő korábban a bíróságon dolgo-
zott, jelenleg egyiküknek sincs 
munkahelye. Tulajdonképpen 
évek óta az idős házaspár tartja el 
őket. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

