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Beteg 
gyerekeiddel 
játszottak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Saját régi játékaikat gyűjtötték 
össze, s azokkal az ajándékok-
kal, valamint léggömbökkel ér-
keztek nemrégiben a Szegedi 
Tudományegyetem gyermekkli-
nikájára a Kossuth Zsuzsa szak-
középiskola csecsemő- és gyer-
mekápoló szakos hallgatói. A 
klinika alagsorában néhány esz-
tendeje kialakított játszószobá-
ban sógyurmafigurák készítésé-
re tanították a beteg kicsiket, s 
természetesen más játékokkal 
is igyekeztek örömet szerezni a 
hosszabb-rövidebb időre klini-
kára kényszerülő beteg kisgyere-
keknek. 

A szegedi Kossuth Zsuzsa 
szakközépiskolában jelenleg két 
évfolyamon harminchat olyan 
fiatal folytatja tanulmányait, 
akik a hároméves képzés után 
gyermekkórházakban, házi 
gyermekorvosok mellett, illetve 
ifjúsági rendelőintézetekben, 
gyermekotthonokban tudnak 
elhelyezkedni. 

Másfél órás munkabeszüntetés a Maryben 

Eddig tűrtek 
a cipőgyári dolgozók 

Ingyenes kapcsolat az egyetemek között 

Internetalapú a telefonálás 
Kísérleti jelleggel ingyen hívhatják egymást az 
ország felsőfokú intézményei. Az általuk hasz-
nált széles sávú hálózat ugyanis már alkalmas 
arra, hogy ne csak elektronikus leveleket, fáj-
lokat, hanem hangot is továbbítson. Az inter-
netalapú telefonálás jelentős változásokat hozhat 
az egyetemek, főiskolák életében. 

Gyökeresen megváltozhat a Szegedi Tudomány-
egyetemen (SZTE) az eddig jól bevált telefonálási 
rendszer. Az egyetem ugyanis bekapcsolódott a 
Nemzeti információs infrastruktúra-fejlesztési 
program internetalapú hangátviteli rendszerébe, az 
IP-telefoniába. Egyelőre kísérleti jelleggel egy há-
romjegyű előhívószám segítségével ingyen lehet 
hívni az ország többi egyetemi központját. A részle-
tekről Makay Árpád, az egyetemi számítóközpont 
vezetője és Dombos Kálmán hálózati menedzser 
tájékoztatta lapunkat. 

- Több mint tíz éve létezik már egy akadémiai 
adatátviteli hálózat - mondta Makay Árpád. - Ez 
az úgynevezett HBONE. Az utóbbi két-három év-
ben ez annyira felfejlődött, hogy ma már nem okoz 
gondot az, ha egy bizonyos részén hangot továbbí-
tunk. 

A HBONE kevés kivétellel az összes felsőoktatási 

intézményben jelen van, csak néhány kisebb, elszi-
getelt karra nem jutott még el a hálózat. 

Ezt felhasználva, most az egyetemek között in-
gyen lehet telefonálni. - Egyszerűen be kell ütni a 
755-ös előhívószámot és tárcsázni az adott telefon-
számot. Azért tud jelenleg ingyen működni a rend-
szer, mert ezen a bizonyos HBONE-on belül marad 
a hívás, azaz nem kapcsolódik be külső szolgáltató 
- magyarázta a működést Dombos Kálmán. 

A tervek szerint nemcsak egyetemeken belül lehet 
majd telefonálni, hanem más, „külső" számokat is 
fel lehet majd hívni. Azokat azonban már csak díja-
zás ellenében hívhatják a készülékekről. A progra-
mot még ebben az évben szeretnék „élesben" üze-
meltetni. jelenleg a telefontársaságokkal tárgyalnak 
a díjazás mértékéről. Ez mindkét oldalnak fontos, 
hiszen a jövőben a szegedi egyetemről a HBONE-on 
keresztül minden hívás helyinek számít. 

A technikai feltételek az egyetemen régóta adot-
tak, ennek ellenére több mint másfél millió forint-
jába került az SZTE-nek, hogy a telefonközpontjait 
alkalmassá tegye az IP-telefoniára. A belső telefon-
hálózat így nemcsak az eddigi célokra, hanem az 
IP-alapú egyetemközi, illetve távhívások lebonyolí-
tására is alkalmas lesz. 

G. SZ. L. 

SZEKHELYI JÓZSEF 
A SZEMKÖZTBEN 
Minden héten szerdán este lát-
ható a szegedi Városi Televízió 
és a Délmagyarország közös té-
véműsora, a Szemközt, amely-
ben a meghívott stúdióvendéget 
egy tévériporter és egy újságíró 
kérdezi aktuális témáról. A ma 
19 óra után kezdődő adásban 
Székhelyi Józseffel, a Szegedi 
Nemzeti Színház igazgatójával 
beszélget Márok Tamás és Sze-
tey András, lapunk főszerkesz-
tője. 

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ 
RÖSZKÉN 
Képviselő-testületi ülést tarta-
nak ma délután 5 órától Rösz-
kén. Ezen többek között szó lesz 
a civil szervezetek működéséről, 
az önkormányzat által tavaly 
adott támogatás felhasználásá-
ról. Emellett a képviselőkkel is-
mertetik a Százholdas Pagony 
Óvoda tevékenységét, illetve a 
nemrég végzett átfogó ellenőrzés 
eredményét. 

ISKOLÁSOK KERÉKPÁROS 
VERSENYE 
A szeged-tarjáni Magyar-Né-
met Két Tannyelvű Általános Is-
kola pénteken délelőtt 9 órától 
utcai kerékpáros versenyt szer-
vez a város felső tagozatosainak. 
A versenyt a közlekedési szabá-
lyok betartása mellett és felnőtt 
felügyelök közreműködésével 
rendezik meg. A 16 kilométeres 
táv útvonala: Építő utca 9., Sza-
mos utca, Víztorony tér, Buda-
pesti körút, Csillag tér, Kereszt-
töltés utca, Felső Tisza-part, tá-
péi buszforduló, töltés, Olajos 
utak (forduló), töltés, tápéi 
buszforduló, Csap utca, Lugas 
utca, Csillag tér, Budapesti kör-
út, Építő utca. 

TRIANONRA BÉKÉSEN 
EMLÉKEZNEK 
Trianonra emlékező gyászün-
nepséget és békés figyelmeztető 
tüntetést rendez holnap este fél 
6-tól a szegedi Aradi vértanúk 
terén a Rákóczi-szobornál a Tri-
anon Társaság helyi tagozata. A 
megemlékező eseményen be-
szédet mond Kiss Dénes, a Tria-
non Társaság elnöke, Siklósi 
András, a Turul Szövetség elnö-
ke, Toroczkay László, a 64 Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom elnö-
ke és Halász József, a Pajzs Szö-
vetség elnöke. 

Folytatás az 1. oldalról 

- Tudom, hogy nem kellemes, de 
legkésőbb jövő hét elején meg-
kapják a munkabérüket a dolgo-
zók - magyarázta Tóth Erika. -
Ezek a cikkek egyébként nem 
tesznek jót a gyárnak - jegyzi meg 
az igazgató, amikor elbúcsúzunk. 
Az ügyvezető végül azt kéri, ne be-
széljünk a dolgozókkal. 

Telefonon érdeklődünk az egyik 
munkásnál, aki elmondja, hosszú 
ideje rendszeresen késik a fizeté-
sük. - Ha mindenki hallgat, én 
kevés vagyok, hogy kiállják a töb-
biek érdekéért - fejezi be mon-
dandóját, majd arra kér, felejtsem 
el, hogy beszéltünk, és azt is, amit 
mondott. A magyarázata rendkí-
vül egyszerű: félti az állását. 

Hasonlóan azokhoz a cipőgyári 
munkásokhoz, akik a kora dél-
utáni műszakváltáskor lépnek a 
ki kapun. - Mit tudjam én? -
kérdez vissza egy fiatal nő, ami-
kor arról kérdezem, meddig tar-
tott a sztrájk, m i a helyzet? -
Nem nyilatkozunk! - teszi hoz-
zá. Az asszonyokon látszik, nem 
mernek beszélni. 

- Másfél óra alatt vége volt. 
Utána mindenki felvette a mun-
kát. Nem tudunk mit csinálni, 
nem akarunk az utcára kerülni. 

Egyikük végül mégis hajlandó 
beszélni, ám hirtelen felmutat az 
ablakok felé, s jelzi, nem va-
gyunk jó helyen, nem vagyunk 

egyedül. Azt tanácsolja menjünk 
arrébb. Megyünk egy sarkot, de 
még akkor sem nyugszik meg. 
Megyünk kettőt. Azt mondja, ha 
meglátják, hogy valakivel beszél, 
ki is rúghatják. A panaszos vé-
delmébe veszi Tóth Erikát. 

- Erika aranyos volt, szépen be-
szélt. Nem hangzott el egyetlen 
hangos szó. Nem volt kiabálás, 
káromkodás sem. A türelmün-
ket kérte, és elmondta, ha nem 
dolgozunk, tönkre megy a gyár, 
és be lehet zárni a boltot. Mi ed-
dig tűrtünk - magyarázza a cipő-
gyári alkalmazott, aki nem bízik 
sem a gyár, sem a saját jövőjé-
ben. Szavaiból kiderül, havonta 
48 ezer forintot keres, most 
mindössze ötven forint van a 
zsebében. Ennyi az összes pénze. 
- Talán jövő hét kedden, június 
17-én megkapjuk a májusi bé-
rünket. Nem akarjuk mi tönkre 
tenni a gyárat, de nálunk is ko-
pogtat a számlás. 

Szerinte az a legnagyobb baj, 
hogy bármikor bezárhat a cipő-
gyár. - Tele vannak adósággal. Az 
olcsó ázsiai cipők pedig elárasz-
tották a nemzetközi piacot - te-
szi hozzá. 

Tóth Erika ügyvezető ezzel 
kapcsolatosan megjegyzi: egy cég 
életében teljesen normális dolog, 
hogy vannak tartozásai. - Ahogy 
megérkezik a bevétel, azonnal fi-
zetünk a dolgozóknak. 

ARANY T.IÁNOS 

Munkakép a cipőgyárból. Fotó: Miskolczi Róbert 

Nem lehet lízingelni a számítógépeket 

Döcög a Sulinet Expressz 

A karambol után továbbhajtott 

Taxisofőr fogta meg a motorost 

Folytatás az 1. oldalról 

Az érdeklődés egyelőre nem túl 
nagy. A boltok sincsenek felké-
szülve, hiszen még mindig nem 
érkeztek meg azok a listák és ka-
talógusok, amelyekből meg lehet 
rendelni a gépeket. Többnyire 
pedagógusok tértek be az üzle-
tekbe és távoztak csalódottan, 
mert az eladók nem tudtak sem-
mi biztatót mondani nekik. A 
komplett konhgurációk mellett 
sokan érdeklődtek a kiegészítők, 
nyomtatók és digitális fényképe-
zőgépek iránt is. 

Annyi változás biztosan lesz a 
Sulinet Expresszben, hogy az elő-
zetesen beharangozott számító-
gép-lízingre egészen biztosan 
nem lesz lehetőségük a program-
ban részt vevőknek. Bár az Okta-
tási Minisztérium (OM) szerint 
a bankok és a nagykereskedők 
még „küzdenek" egymással, több 
szegedi cégnél is határozottan ál-
lították: csak áruhitelre lehet 
majd kedvezményes gépet vásá-
rolni, illetve a készpénzes fizetés 
esetén igénybe lehet majd venni 
a 60 ezer forintnyi adójóváírást. 
A két résztvevő pénzintézet, a 
Postabank és a Kereskedelmi és 
Hitelbank lapzártánkig nem kí-
vánt reagálni arra a kérdésre, mi-
ért nem sikerült megállapodniuk 
a fővállalkozókkal. Az OM-ben 

A computereket egyelőre csak az in terneten lehet keresni. Fotó: Schmidt Andrea 

cáfolták azt a sajtóértesülést, mi-
szerint kedvezményes alkatré-
szeket csak az szerezhet, aki már 
rendelkezik subnetes számító-
géppel és azt szeretné bővíteni. A 
minisztérium sajtóosztályán ha-
tározottan állították: ez az infor-

máció téves, bárki számára elér-
hetők az alkatrészek. 

Az alvállalkozók amiatt is ag-
gódnak, hogyan pótolják azokat a 
listás termékeket, amelyeknek a 
gyártásával leállnak. A számítás-
technikai üzleteket vezetői egybe-

hangzóan állították: a Sulinet ke-
retében árult márkás és „névte-
len" gépek között nem lesz érde-
mi különbség, utóbbiak legalább 
olyan megbízhatóak, mint a ne-
ves gyártótól származók. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A karambol után továbbhajtott 
tegnap Szegeden az a motoros, 
aki nekiment egy taxinak. A 
férfit végül egy másik taxisnak 
sikerült megállítania a Somogyi 
utca végén. A mellvédnek üt-
köző motoros könnyebben sé-
rült. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Üldözési jelenetnek lehettek ta-
núi tegnap délben a szegedi So-
mogyi utcában sétálók. A klini-
kák előtt egy taxis üldözött egy 
segédmotorost. Az öreg Simson-
nal menekülő férfi jobbra ka-
nyarodott a mellvédnél, ahová 
már személykocsival nem kö-
vethették. 

A taxis kiszállt az autójából és 
futva indult a menekülő után. A 
motoros hirtelen visszafordult és 
a Sellőháznál összetalálkozott 
üldözőjével. A taxis ekkor hatal-
masat belerúgott a motorba. A 
simsonos emiatt elvesztette az 
egyensúlyát és nekiment a mell-
védnek. Leesett a motorról, ami 
rádőlt. 

A szemtanúk nem értették, 

A klinikáknál ment a mellvédnek a motor, így nem kellett messze vinni a sérültet. 

miért támadt a taxis a motoros-
ra. - Mert majdnem elütötte 
egyik kollégámat - jött a gyors 
válasz. Az ütközés következté-
ben a motoros könnyebben meg-
sérült. A segítség gyorsan meg-
jött, mivel a klinikák előtt tör-
tént az eset. 

Az üldözést egy könnyebb ki-
menetelű karambol előzte meg. 
Egy másik taxi haladt a Somogyi 
utcán a klinikák felé. Vezetője a 
Toldi utcánál jobbra kívánt ka-
nyarodni. Ezt nem vette észre a 
mögötte jövő motoros és bele-
ment a személyautóba. A taxis 

kiszállt, hogy tisztázzák az 
ügyet. A motoros nem akart 
semmit megbeszélni és tovább-
ment. Ekkor vette üldözőbe egy 
másik taxis. 

A baleset és az utána követke-
ző eset körülményeit a rendőrség 
vizsgálja. 


