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TÉMÁINKBÓL 

MEGLÁTOGATTAK GEZAT 
Az egész család felkereste azt a 
kisfiút az újszegedi gyermekkór-
házban, akit kedd éjjel találtak 
lakásuk küszöbén. A baksi Mol-
nárék csörgőt és műanyag kisci-
cát vittek Mátyás Gézának. A 
csöppség olyan családhoz kerül-
hetne, ahol valamilyen okból 
nem lehet gyermek. 

4. oldal 

KONZERV HELYETT ÜVEG 
A szegedi konzervgyár ingatlan-
jait megvásárolta a Szilánk Cso-
port. A költözés és berendezke-
dés után pedig fokozatosan száz-
ötven új munkahely jöhet létre. 
A Szilánk az évek során a Teréz 
utcai üvegesből szép lassan több-
milliárdos árbevételű üvegipari 
cégcsoporttá növekedett. 

5. oldal 

REKTORJELÖLT: 
CSIRIK JÁNOS 
Hét egyetemi tanár pályázott a 
Szegedi Tudományegyetem élé-
re. A rektor jelölteket legfonto-
sabb terveikről kérdeztük, a név-
sorban harmadikként Csirik Já-
nost. A kilencvenes években már 
két ciklusban is betöltötte a rek-
tori tisztséget a Számítástudo-
mányi Tanszék és Informatikai 
Tanszékcsoport vezetője. 

9. oldal 
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Készül már a MAV a szegedi Nagyállomás fölújítására 

Konténerben lehet jegyet venni 
A szegedi Nagyállomás fölújí-
tására készülve ideiglenes váró-
és pénztárhelyiséget építet tek 
az Indóház téren. Ez az első 
biztos jele annak, hogy meg-
szépül a város egyik szégyen-
foltja, Szeged vasúti kapuja. 

A szegedi Nagyállomás közelgő 
fölújításának első lépéseként egy 
jókora konténert állítottak az 
épület elé. A hatalmas doboz az 
építkezés alatt váróteremként 
működik majd, s itt rendezik be 
a menetjegypénztárakat is. 

Tóth Ferenc, a MAV szegedi lé-
tesítményfelelőse elmondta: a 
250 négyzetméter alapterületű 
szerkezet jelenlegi helyén, a régi 
kijárati oldalon fogadja majd az 
utasokat. A mozgatható vázszer-
kezet más állomásokon, hasonló 
munkák idején ugyanilyen célt 
szolgált (legutóbb a nyíregyházi 
állomásépület rekonstrukciója 
alatt vette át a várócsarnok szere-
péti. A T T T Alba típusú konténer 
Székesfehérváron készült. A Sze-
geden összeállított fémszerelvény 
17 elemből áll, hőszigetelt, fűthe-
tő, a pénztárak klimatizáltak. 

Amint arról már többször tájé-
koztattuk olvasoinkat, a Nagyai-
lomás régóta esedékes fölújításá-
ra ket éve írt ki megbízásos, tit-
kos pályázatot a MÁV szegedi 
igazgatósága. 

A fémdobozokból összeállított konténerváró a pénztárcsarnok rekonstrukciója alatt működik majd. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatas a 4. oldalon 

Búcsúlevelet hagyott hátra a középkorú férfi 

Kiugrott a tizedikről 
Öngyilkos lett egy férfi Szegeden szombatra virradó éjjel. Negyven-
éves volt, barátjánál lakott albérletben az egyik József Attila sugárúti 
panelház tizedik emeletén. A férfi a lakás erkélyéről vetette magát a 
mélybe. Az áldozat a mintegy harmincméternyi zuhanás végén a jár-
dára esett és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a percek alatt 
kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Bú-
csúlevelet találtak, ám ennek tartalmát addig nem hozzák nyilvános-
ságra, amíg az áldozat hozzátartozói ebbe nem egyeznek bele. A rend-
őrség bűncselekményre utaló nyomot nem talált. 

Agrártükör 
Az unióval és hazánk csatlakozás 
utáni esélyeivel foglalkozó mel-
lékletünkben, az EU-tükörben 
most az agráriumról olvashatnak: 
a sertéspiac júniusra várható sta-
bilizációjáról, az EU-ban haszná-
latos vetőmagokról, az agrárgaz-
daság fejlődéséről. Kiderül, miért 
éri meg mangalicát tartani. 

Összeállításunk a 8. oldalon 

Berta Árpád szerint egyes bölcsész szakok elhalhatnak 

Változtatni kellene a képzésen 
A bölcsészképzés nehézségeiről 
és a módosított képzési követel-
mények veszélyeiről tanácskoz-
tak a tudományegyetemek böl-
csészkari dékánjai Budapesten. 
A szegedi egyetemet Berta Ár-
pád, a kar vezetője képviselte, 
aki úgy véli, bajba kerülhet a tör-
ténészképzés. 

A 2001 nyarán megjelent, módo-
sított bölcsészképesítési követel-
ményekkel kapcsolatos előre nem 
látott problémák egy tanév alatt 
felszínre buktak. Berta Árpád el-
mondta, megvan a veszélye an-
nak, hogy bizonyos bölcsész sza-
kok elhalnak, amennyiben nem 
sikerül módosítani a követelmé-
nyeket. Példaként említette a gö-
rög szakot, az a jelenlegi rendszer-
ben csak a latin szakkal társítha-
tó. Hasonló veszélyben van a tör-
ténészképzés is. Jelenleg ugyanis 
csak akkor szerezhetnek a törté-
nészhallgatók tanári képesítést, 
ha van egy másik szakjuk is. 

Lyukasóra. Menet közben is módosulnak a feltételek. Fotó. Schmidt Andrea Folytatás a 4. oldalon 

Becsúszott jó néhány fájó vereség a hét végén 

Csak Lékó győzött 

A szegedi Kittredge a rövid sarkot fogja. Fotó: Miskolczi Róbert 

A kézilabda KEK-ben a Pick Sze-
ged a negyeddöntő első meccsén a 
Lemgo vendége volt és nyolc talá-
lattal, 40-32-re kikapott. A lina-
resi nemzetközi sakktornán a 
szegedi nagymester, Lékó Péter 
megint győzött. Ezúttal a tornán 
másodszor is nyert az azeri Ra-
dzsabov ellen. A női kosárlabda 
NB I A csoportjában a Szevi-
ép-Szeged végigvezetett az éllovas 
Soproni Postás otthonában, ám 
végül a hazaiak nyolc ponttal, 
78-70-re diadalmaskodtak. Csú-

fos vereséggel zárult a férfi vízilab-
da Magyar Kupa elődöntőjének 
első találkozója. A Szeged Beton 
VE az újszegedi sportuszodában 
tíz góllal, 13-3-ra elbukott a 
BVSC-Brendonnal szemben. A 
női kézilabda NB I-ben a hódme-
zővásárhelyi hölgyek Győrben 
vendégeskedtek. A Liss-HNKC 
ugyan kudarccal térhetett haza, 
de a 28-26-os végeredmény miatt 
nem kell szégyenkezniük. 

Részletek A Dél sportjában 
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