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TÉMÁINKBÓL 

A VONATNAK IS 
NEKIMENNEK 
A táblával, fény- és félsorompó-
val is jelzett vasúti átjárókban fi-
gyelmetlenebbek a járműveze-
tők, mint a biztosítás nélküli át-
kelőhelyeken. Előfordult, hogy 
még a vonatnak is nekihajtott 
egy motoros. 

3 . oldal 

FOGY A SZÍNTÁRSULAT 
Sarádi Zsolt és Marton Róbert 
távozása után újabb szegedi szín-
művészek készülnek más társu-
latba. Elképzelhető, hogy a pró-
zai társulatból többen is Veszp-
rémbe szerződnek, ahol a koráb-
bi szegedi színigazgató, Korognai 
Károly a rendező. A szegedi szín-
ház vezetője, Székhelyi József 
szerint az előadások nincsenek 
veszélyben. 

4. oldal 

KITÜNTETÉSEK SZEGED 
NAPJÁN 
Pro Urbe-díjjal tüntették ki Sze-
ged napja alkalmából Macskássy 
Izolda festő- és grafikusművészt, 
valamint Szabó Imrét, az egye-
tem jogi karának docensét. Öten 
Szegedért Emlékérmet kaptak. 
Őket mutat juk be. 

7 . oldal 

JUNIUS 2-TOL UJ HELYEN 
AZ OFFI RT. 

Meghosszabbított nyitva tartással 
SZEGED, JÓZSEF A. SGT. 12. 
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Játszótél díszburkolat, művelődési ház, pavilonsor a külső városrészeken J£ÍS BeilCe 

Popberes 
Róbert lett 
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Átlépnek a körtöltésen 

A szőregi művelődési ház életveszélyes állapotban van, méltatlan a városrészhez. Fotó: Gyenes Kálmán 

Művelődésiház-építés, díszburkolat lera-
kás, orvosi rendelő bővítés is szerepel a 
szegedi önkormányzat külső városrészeket 
fejlesztő programjában. Az e célra létre-
hozott alap 280 millió forinttal startol. 

A szegedi önkormányzat pénzalapot hozott 
létre a lakótelepek és a körtöltésen túli város-
részek fejlesztésére. A tervezésnél figyelembe 

vették a lakossági igényeit és az érintett vá-
lasztókerületek képviselőinek véleményét. 
Szőregen új művelődési ház, díszburkolat és 
rózsákkal beültetett kert létesül, s újabb har-
mincas zónát alakítanak ki. Kiskundorozs-
ma központját ugyancsak dísztéglákkal éke-
sítik, bővítik az orvosi rendelőt és a fölújítás 
előtt álló kultúrház parkolóját. 

Tápén díszburkolattal rakják ki a piacteret, 

a Budai Nagy Antal utcában pedig kerékpárút 
készül. Gyálán közvilágítást szerelnek föl a 
kiskertek utcáiba. 

Tarjánban pavilonsort állítanak föl a Vízto-
rony téren, Makkosházon szolgáltatóház 
épül a Hont Ferenc utcai végállomáson, ját-
szótér készül az Ortutay utcában. 

Bővebben az 5. oldalon 

! Felfüggesztett szabadságvesztés-
re ítélte és kiutasította Magyar-
ország területéről a bíróság azt a 
román állampolgárságú asz-
szonyt, aki néhány napja egy lép-
csőházban hagyta újszülött gyer-
mekét. A fiút „újrakeresztelték". 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kiskorú veszélyeztetése miatt a 
Szegedi Városi Bíróság tegnap 
egy év négy hónap börtönbünte-
tésre ítélte és öt évié kitiltotta 
Magyarország területéről Popbe-
res Simonát. A nőnek nem kell 
börtönbe vonulnia, a szabadság-
vesztés végrehajtását két évre fel-
függesztették. Az asszonynak 
Nagylaknál június 6-áig kell el-
hagynia Magyarországot. 

Popberes Simona a múlt héten 
Szegeden, egy parkban megszülte 
gyermekét, és egy lépcsőházban 
hagyta. A csecsemőt egy 14 éves 
szegedi diák, Budai Róbert találta 
meg. Az újszülöttet a mentők 
kórházba szállították, az intéz-
mény dolgozói a Kis Bence nevet 
adták neki. Az asszony két nappal 
később, hétfőn jelentkezett a 
rendőrségen. Kijelentette, ragasz-
kodik fiához, s együtt szeretne ve-
le visszatérni Marosvásárhelyre. 

A gyermeket anyakönyvezték, 
szerdától a neve Popberes Denis 
Róbert. Az anya ez utóbbi kereszt-
névvel háláját fejezi ki a gyerme-
két megtaláló szegedi diáknak. 

Az emberrablás szereplőjének nyilatkozatáról 

Kezdődik a tárgyalás 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A napokban kezdődik a bírósá-
gi tárgyalás az emberrablás elő-
készületével vádolt Sz. M. és 
társai ügyében. Lapunk e témá-
val többször foglalkozott, az 
április 30-án megjelent, „Az 

emberrabló saját története" cí-
mű cikkben Sz. M. mondta el 
véleményét. Alábbiakban igye-
keztünk felderíteni a vádlott 
verzióját alátámasztó vagy cá-
foló tényeket. 

Folytatás az 4. oldalon 

Szegedi találmány a leggyakoribb allergiás betegségre 

Fény a szénanáthásoknak 

Gyász és öröm Pozsáréknál 

Ú j eljárást fejlesztettek ki a szénanátha enyhíté-
sére a Szegedi Tudományegyetemen. A fényterápi-
ás kezelés jelentősen csökkenti a leggyakoribb al-
lergiás betegség rendkívül kellemetlen tüneteit . 

A szénanatha napjainkban a leggyakoribb allergiás 
megbetegedés, statisztikák szerint a népesség mint-
egy 10-20 százalékát érinti. Kínzó tünetei az orr- és 
szemviszketés, könnyezés, orrfolyás, szemhéiödé-
ma, kaparó érzés a garatban, állandó tüsszögési ro-
hamok. Az orrjáratok nyálkahártyájának gyulladá-
sa. a rhinitis a legelviselhetetlenebb a beteg számára. 

Főleg a különféle fák, füvek, virágok és gyomok vi-
rágporai, pollenjei felelősek az úgynevezett szezona-
lis szénanátha kialakulásáért, amely a növények vi-
rágzásától függően egyeseknél néhány hétig, má-

soknál néhány hónapig tart. Ám vannak sokan, aki-
ket egész évben gyötörnek a kellemetlen tünetek. 

A szénanátha ellen ugyan léteznek gyógyszerek, 
de ezek nem minden betegnél hatásosak, s vannak 
olyanok is, akiknél e gyógyszerek a mellékhatások 
miatt nem alkalmazhatók. 

Elsősorban az utóbbiak számára óriási jelentősé-
gű az a fototerápiás készülék, rhinolight, amit a 
Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati kliniká-
jának orvosai, Dobozy Attila intézetvezető profesz-
szor, Kemény Laios egyetemi tanár, valamint az 
SZTE optikai és kvantumelektronikai tanszékének 
munkatársai, Bor Zsolt, Szabó Gábor, Rácz Béla 
professzor és ígnácz Ferenc dolgoztak ki. 

Folytatás a 3. oldalon 

Két év után sem tudja feldol-
gozni lélekben azt a tragédiát az 
Újszentivánon élő Pozsár há-
zaspár, amelyben két kisgyer-
meküket és a nagymamát ve-
szítették el. Pozsáréknak ma is-
mét van két gyermekük. 

Az újszentiváni Pozsár házaspár 
két esztendeje veszítette el két 
kisgyermekét, s az egyik szülő 
édesanyját. Mindhárman autó-
balesetben lelték halálukat: egy 
Opel ittas vézetője a család Tra-
bantjába hajtott, s a kocsi kigyul-
ladt. A tragédia okozója Nagyfán 
tölti büntetését. 

Pozsár Róbert és felesége szívé-
ben nem csillapodik a gyermeke-
ik halála okozta fáidalom. Míg 
élnek, elkíséri őket a gyász. Még-
is talpra kellett állniuk, mert ezt 
követelte tőlük az élet. Sokfelől 
kaptak támogatást, megértéssel 
fordultak feléjük az emberek. 

A házaspárnak azóta két gyer-
meke született. Nagyon szeretik 
a kicsiket, ók adnak értelmet éle-
tüknek. Az elhunyt gyermekei-
kért mindennap föllobban a mé-
cses lángja a temetőben. 

írásunk a 8. oldalon 
Pozsáréknak vigasztalást csak a tragédia óta született gyermekeik 
a d h a t n a k . Fotó: Schmidt Andrea 
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