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TÉMÁINKBÓL 

ELFOGTAK KULCSÁRT 
Kulcsár Attila nem jelent meg 
gyanúsítotti kihallgatásán a 
rendőrségen csütörtökön. A 
brókert a Kereskedelmi és 
Hitelbank brókercégénél, a K 
and H Equitiesnél történt 
visszaéléssel kapcsolatban 
idézték be. A rendőrség 
csütörtök este jelentette: 
Bécsben elfogták a brókert. 

2. oldal 

GYORSABB VONATOK 
Jelenleg Budapest és Cegléd 
között újítják fel a vasútvonalat. 
Jövőre cserélik a síneket 
Kecskemét és Kiskunfélegyháza 
között. A többmilliárdos 
rekonstrukció befejezése után 
annyi idő alatt érhetünk 
Szegedről vonattal a fővárosba, 
mint tíz évvel ezelőtt. 

3. oldal 

BELVÁROSI , 120 m2-es, 
BEVEZETETT 

S Z É P S É G S T Ú D I Ó 
bérleti joga és teljes berendezése pezs-
gőfürdővel, szaunával, infrakabinnal, ál-
ló-fekvő szoláriummal, kialakított fod-
rászattal, kozmetikával, masszázzsal, 
műkörmössel, igényesen berendezve 

7 M + áfáért családi okok miatt 

SÜRGŐSEN ELADÓ! 
Ingatlant, autót beszámítok. Az ár irányár. 

Érd.: 30-477-82-19 

LAKÓPARKDÖMPING 
ÚJSZEGEDEN 
Júniusban már átadtak három új 
társasházat a Népkert soron, a 
marostői lakópark huszonöt 
hektáros területén jelenleg 
munkagépek dolgoznak, az 
ősszel értékesítik a Thököly 
utcában a volt kertészet 13 
hektárját. 

5. oldal 

MA ESTE: AIDA 
A szabadtéri idei 
operaprodukcióját, amelynek 
első előadása ma este lesz a Dóm 
téren, a Franciaországban élő, 
nemzetközi hírű magyar 
kamester, a szegedi 
szimfonikusok művészeti 
vezetője Fürst János vezényli. 
Véleménye szerint a szegedi 
szabadtériből többet lehetne 
kihozni. 

7 . oldal 

A VÉDŐNÓKÉPZŐ KITÖRNE 
Nem sokan tudják, milyen 
komoly munka folyik az 
egészségügyi főiskolán. Ezért 
ennek megismertetését tekinti 
egyik fő feladatának az új 
főigazgató, Pogány Magdolna. 

7 . oldal 

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

Aki nem kér a V-fon nyári akciójából annak tárcsáznia kell 

A hétvégi csevegés csapdái 
Kedvezményesnek tűnő díjcso-
maggal lehet telefonálni hol-
naptól egészen a nyár végéig 
minden szombaton és vasárnap 
Csongrád megyében. A V-fon 
ebben az időszakban a helyi és a 
körzeten belüli hívások áráért a 
telefonbeszélgetések hosszától 
függetlenül számláz ügyfelei-
nek. 45 másodperc is annyiba 
kerül, min t 45 perc - 45 fo-
rintba. A bőbeszédűek jól jár-
hatnak. 

A V-fon minden telefonszám-
lával együtt egy színes hírleve-
let is mellékelt, mellékel előfi-
zetőinek. A hírlevélben arról 
tájékoztatja ügyfeleit a telefon-
társaság, hogy szombattól egé-
szen augusztus 31-éig minden 
hétvégén a helyi és a körzeten 
belüli hívásokért, függetlenül 
azok hosszától, 45 forintot 
számláznak ki. 

Ez az akció nem egy esetben 
hátrányosan érintheti a lakossá-
got, hiszen csak bizonyos be-
szélgetési idő elteltével éri meg 
az említett kedvezmény. Bizo-
nyos díjcsomagokban akár 11 
percig is olcsóbban lehet beszél-
ni a fix tarifánál, más esetben 
viszont csak 3 percig éri meg az 
eredeti díjszabás, hiszen létezik 
a hétvégén 4 forintos és 14 fo-
rintos percdíj is. A hírlevél meg-

említi, hogy amennyiben valaki 
nem kívánja igénybe venni ezt a 
lehetőséget, úgy egy négyjegyű 
előhívószám, az 1767 segítségé-
vel visszautasíthatja a kedvez-
ményt. Ebben az esetben a tele-
fontársaság a szerződésben ere-
detileg benne foglalt feltételek 
szerint számláz. 

A Vivendi Telecom Hungary 
Rt.-nél nem találnak semmi ki-
vetnivalót az akcióval kapcsolat-
ban. A cég egyik sajtóreferense, 
Nyers Anna kérdésünkre vála-
szolva elmondta: részükről ez 
csupán egy ajánlat, az ügyfelekre 
bízzák, élnek-e a lehetőséggel. 
Az új szolgáltatást nem lehet 
megrendelni, sem lemondani. 
Kérdésünkre, miért azoknak kell 
egy előhívószámot tárcsázni, 
akik nem akarják igénybe venni, 
azt a választ kaptuk: technikai 
szempontból így volt a legegysze-
rűbb megoldani és bevezetni a 
szombattól életbe lépő új ársza-
bást. 

Nyers Anna elmondta: a V-fon 
felmérte előfizetői telefonálási 
szokásait, és ennek alapján dol-
gozta ki a 45 forintos tarifát. A 
felmérés szerint a hétvégi hívá-
sok általában hosszabbak. Erre 
alapozva dolgozták ki a fix árú 
tarifacsomagot. 

Folytatás az 5. oldalon 
Szombaton és vasárnap nem árt számolni telefonáláskor, mert 
meglepődhet az ember. Fotó: Schmidt Andrea 

A Fidesz 
felkarolta a 
kismamákat 
A Fidesz országgyűlési képvi-
selői választókörzetükben fel-
karolták a kismamák ügyét. 

A jövedelempótlékra vissza-
menőleg jogosult k i smamák 
több pert is megnyert ügyvéd-
je, dr. Radovics Csilla egy 
szentesi fó rumon azt taná-
csolta az ér in te t teknek, hogy 
továbbra is jogi ú ton szerezze-
nek érvényt követeléseiknek. 
A jogásszal egyetért meghívó-
ja, Farkas Sándor fideszes or-
szággyűlési képviselő, a párt 
korábbi megyei elnöke, aki 
szentesi i rodájában több száz 
k i smamának nyú j to t t eddig 
segítséget a babapénz ügyé-
ben. 

- Láttam én már karón varjút 
- utalt rossz tapasztalataira a 
képviselő, amikor azt kérdeztük 
tőle, miért nem hisz a pénzügy-
minisztériumi nyilatkozatok-
nak, amelyek szerint külön be-
adványok nélkül, automatiku-
san kifizetik a kismamáknak a 
jogosan járó jövedelempótlékot. 
- Más ügyekben is volt már rá 
példa, hogy aki írásban nem 
kérte jogainak érvényesítését, 
annak nem is érvényesültek a 
jogai - jelentette ki Farkas Sán-
dor. 

Folytatás a 3. oldalon 

Januártól emelkedhetnek a szegedi diákszállók díjai 

Felújítják a kollégiumokat 

Festik a tanárképző Tfeleki diákszállóját. Fotó: Gyenes Kálmán 

Megkezdődtek a kisebb-nagyobb felújítási munkák a szegedi kol-
légiumokban. Egyes diákszállókon csak egészségügyi festést, más 
intézményekben komoly átalakításokat végeznek. 

Több szegedi kollégiumot is fel-
újítanak a nyári szünetben. Bár 
az előírások szerint a kollégiu-
mokban 3-4 évente kötelező el-
végezni az összes helyiség festé-
sét, ez anyagiak hiányában nem 
mindig valósul meg. Van olyan 
kollégium, ahol a közös helyisé-

geket kivéve a falak már nyolc 
éve nem láttak új festéket. Nem 
ritka eset, hogy évente csupán 
egy-két szint helyrehozatalára 
futja a kollégiumi költségvetés-
ből. A különböző hálózatokra és 
vizes blokkokra is ráférne a gya-
koribb csere. 

Idén a Teleki Blanka Kollégium 
megy keresztül a legnagyobb vál-
tozáson. Teljes belső festést és 
mázolást végeznek minden eme-
leten, valamint kicserélik a 
csempét és más falburkoló ele-
meket a közös helyiségekben. A 
zuhanyzókba új válaszfalakat 
húznak, valamint lecserélik a pá-
ramentesítő-berendezéseket is. 

Folytatás a 4. oldalon 

Előzetesben maradtak az emberrablás gyanúsítottjai 

Az ügyészség szerint 
kevés a letett óvadék 
Óvadékot akartak letenni a Var-
ga Mihály elrablásával meggya-
núsí tot t első- és negyedrendű 
vádlottért. A Csongrád Megyei 
Bíróság elfogadta az óvadékot, a 
döntés ellen azonban fellebbe-
zett az ügyészség. Álláspontjuk 
szerint az 1,4 millió forint ke-
vés a két férfiért. Az ügyben a 
Szegedi ítélőtábla dönt . 

Egyelőre előzetes letartóztatás-
ban marad a KESZ Kft. többségi 
tulajdonosa, Varga Mihály elrab-
lására szövetkező első- és ne-
gyedrendű vádlott, annak ellené-
re, hogy óvadékot tettek le értük. 

Az ügyészi vádirat szerint két 
horvát és két magyar állampol-

gárságú férfi gyanúsítható azzal, 
hogy szövetkeztek a szegedi vál-
lalkozó elrablására. Közülük a 
két magyar férfiért, J. J.-ért és Z. 
S.-ért tettek le óvadékot. 

A Csongrád Megyei Bíróság el-
fogadta a két férfiért felajánlott 
összeget: J. J. egymillió, Z. S. pe-
dig négyszázezer forint ellenében 
védekezhetett volna szabadlá-
bon. Az ügyészség azonban fel-
lebbezett a határozat ellen. In-
doklásuk szerint a két férfiért fel-
ajánlott óvadék összege túlságo-
san alacsony az esetlegesen elkö-
vetett bűncselekményhez ké-
pest. 

Folytatás az 5. oldalon 

Ugyfétszoigálati irodáink: 

További információért tárcsázza 
HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ vona-
lunkat az alábbi telefonszámon, 
ahol munkatársaink készséggel 
állnak az Ön rendelkezésére: 

06-40/30-40-50 

Budapest 
GySr-Ménfőcsanak 
Kecskemét 
Kiskörös 
Nyíregyháza 
Pécs 
Sopron 
Szeged 
Veszprém 
Zalaegerszeg 

Nyílva tartás: 

VII., Rákóczi út 42. 
Forráskút u. 27. 
Jókai u. 33. 
Petőfi tér 2. 
Dózsa Gy. u. 9. 
Király u. 42. 
Baross u. 24. 
Kálvin tár 7. 
Virág Benedek út 4. 
Kossuth u. 7. 

1/327-4588,-89 
96/449-339 
76/500-034 
78/414-760 
42/504-654 
72/522-664 
99/506-941 
62/452-733 
88/406-957 
92/350-917 

12 hónap 

3 hónap 

deitazése szerint 
tilos a szövetke-
zetek áitai kínált 
hozamokat nyil-
vános úton köz-
zétenni. 

6 hónap 

tekrfil szóló tör-
vény módosí-
tott rendelkezé-
se szerint tilos a 
szövetkezetek 

al kínált ho-
Izamokat nyilvá-

s úton közzé-
I tenni 

A szövetkeze 
tekröl szóló 
törvény módo-
sított rendel 
kezóse szerint 
tilos a szövet 
kezetek álta 
kínált hoza 
mokat nyílva 
nos úton köz 
zétennl. 

Szabálytalanság nem történt, elmaradt a tájékoztatás 

Menthetetlen fenyves 
gatás nélkül, egy szálig kifűrésze-
lik a feketefenyőket. 

Szabó Ferenc, a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. igazga-
tója megerősítette mindazt, amit 
tegnapi cikkünkben Kovács Já-
nos igazgatóhelyettes mondott. 
A területen álló, elöregedett fák 
csaknem mindegyike menthe-
tetlen volt már: szárazság, vagy -
kizárólag a feketefenyőket meg-
támadó - gombabetegség pusztí-
totta az erdőt. Két éve még úgy 
látták, talán megmaradhat a va-
don nőtt fenyves nagyobb része, 
ezért akkor csupán a már kidő-
léssel fenyegető fákat emelték ki. 

Az erdészeti felügyelet engedé-
lyével vágták ki Szegeden, a ma-
rostői kiskerteket határoló 
fenyves felét. Az erdőrész csak-
nem minden fája kiszáradt, 
vagy gombabetegség pusztí totta 
a feketefenyőket. 

Az újszegedi marostői kiskertek 
környékén élők nem értik, miért 
vágták ki a környező fenyőerdő 
felét. Amint csütörtöki szá-
munkban megírtuk, a fák pusztí-
tása fölháborodást keltett, s né-
hány ott lakó szerint a terület 
önkormányzati képviselője sem 
tudott az erdőirtásról. A helybeb-
ek azt sem értik, miért beszélnek 
az erdő „fölújításáról", ha válo- Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

