
/ o V \ 

MA: RANDEVÚ 

Az Országgyűlési Könyvtár 
ól törölve 

DELMAGYÄRORSZAG 
SZERDA, 2003. JULIUS 23., 93/170. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

MAGYAR ZASZLO 
ERDÉLYBEN 
Hírügynökségi jelentések szerint 
magyar zászlót lobogtattak a 
hétvégi marosvásárhelyi 
rockkoncerten és ezért 20 millió 
lejre, vagyis 140 ezer forintra 
büntettek meg szegedi 
fiatalokat; emiatt óriási botrány 
volt a Félsziget ifjúsági és 
diákfesztiválon. Akik ott voltak, 
furcsállják a sajtóban megjelent 
híreket. 

5. oldal 

SZEGEDI A LEGJOBB 
KARAMELLAFAGYI 
A szegedi Virág főcukrásza, 
Andriszál Balázs nyerte idén a 
cukrász ipartestület által 
rendezett Az év fagylaltja 
elnevezésű versenyt. 
Karamellafagy laltját 
aranyéremmel jutalmazta a 
szakmai zsűri. Ezt az ízt nagyon 
nehéz igazán jól kikeverni, 
ugyanis a cukor aránya és a 
pörkölési idő döntően 
befolyásolja az összhatást. 

7. oldal 

JÖVŐ HÉTEN 
SZIGET-FESZTIVÁL 
Egy hét múlva kezdődik a 
tizenegyedik Sziget-fesztivál, 
amely a szervezők ígéretei 
szerint minden eddiginél jobb és 
- ami legalább olyan fontos -
tisztább lesz, idén a fontosabb 
utakat is műanyag borítással 
látják el. 

Randevú 

www.delmagyar .hu 

A forgószél letépte az egyik szegedi panelépület tetőszigetelését és az egyik szellőzőt 

Tornádó járt a Juharfás utcában 

A nagy erejú szél feltépte a panel tömb tetején a szigetelést, a rögzítő elemeket és egy szellőzőtömböt is - csak a csodának köszönhető, 
hogy nem tör tént nagyobb tragédia. Fotó: Karnok Csaba 

A tegnap esti vihar letépte a 
Juharfás utcában egy panelépü-
let tetőszigetelését és az egyik 
szellőzőjét. Csodával határos 
módon senkit sem sebesítettek 
meg a lezuhanó elemek, de a kár 
körülbelül egymillió forint. 

Ha nem segítenek a közeli zöld-
ségesnek és néhány perccel ko-
rábban érnek a Juharfás utca 
3.-ba, akkor valószínűleg nem 
tudták volna elmondani, hogy 
mi történt - mesélte tegnap este 
a 15 éves Simon Szilveszter, aki 
barátaival szemtanúja volt an-
nak, hogyan tépte le a hatalmas 
forgószél a panelépület teljes te-
tőszigetelését, a hatalmas vas-
szegélyekkel és az egyik ötmá-
zsás beton szellőzőtömbbel 
együtt. Az épület előtti parkot 
szinte teljesen beborította a szi-
getelőanyag, néhány fát le is ta-
roltak a lehulló vaselemek. 

Folytatás az 5. oldalon 

A közlekedést is megbénította egy alállomás meghibásodása 

Negyven perc áramszünet 
Áramszünet miatt egy időre leálltak a vonatok, 
trolik és villamosok Szegeden. A háztartások 
mellett nagyfogyasztókat is érintett az eset. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged nagy részét érintette tegnap délután az az 
áramszünet, amelyet egy alállomás meghibásodása 
okozott. A Démász Rt. kommunikációs osztályá-
nak illetékesétől megtudtuk, az áramszünet nem a 
szolgáltató hibájából történt. Az áramszolgáltatás 
délután három óra után nem sokkal szűnt meg Al-
sóvároson, Újszegeden, Rókuson és a klinikák te-

rületén, valamint több Szeged környéki települé-
sen, így Új szentivánon, Tiszaszigeten, Kübekhá-
zán, Szőregen, Tápén, Algyőn, Sándorfalván és Ba-
lástyán. A háztartások mellett nem volt áram több 
nagyfogyasztónál sem. Ezért ez idő alatt nem köz-
lekedtek a vonatok, trolik és villamosok. Aram nél-
kül maradt a Tesco, a Cora, a Praktiker, a Pick, a 
kábel- és kendergyár is. Volt olyan fogyasztó, ame-
lyet három, de akadt olyan is, amelyet negyven 
perc alatt kapcsoltak vissza a hálózatba. Leghama-
rabb a klinikák jutottak áramhoz, míg legtovább az 
Újszegedet ellátó transzformátorok helyreállítása 
tartott. 

Nyári vásár a szezon 
kellős közepén 
Megyeszerte a szokásosnál 
két-három héttel korábban meg-
kezdődött az idén a nyári kollek-
ciók kiárusítása. A szezonális 
árucikkek akár 50-70 százalék-
kal is olcsóbbak lehetnek. 

A hőség egyre nagyobb, a boltok 
viszont már hetek óta kedvezmé-
nyes áron kínálják az idényter-
méknek számító nyári ruhákat, 
szandálokat, papucsokat. A har-

minc-, negyven-, ötven-, sőt het-
venszázalékos kedvezmény sok 
embert csábít vásárlásra, mégis 
sokan megválogatják, melyik üz-
letben mit vegyenek. Szegeden a 
belvárosi boltok mellett a multi-
nacionális cégek is leszállították 
áraikat. Sok család nyaral, ezt a 
kereskedők általánosan megérzik 
üzletük forgalmán. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

Nyolc helyszínen harminc előadás Szegeden 

Alternatív színházi 
fesztivál kezdődött 
A szabad színházak nemzetközi 
találkozóját az idén 13. alka-
lommal rendezi meg Szegeden a 
MASZK Egyesület. 

Ehhez a nemzetközi fesztiválhoz 
kapcsolódott most először a ha-
zai alternatív színházak szemlé-
je, amelynek versenyébe 12 mű-
vészeti együttest nevezett a zsű-
ri, de versenyen kívül más cso-
portok is bemutatkoznak. Az ed-
digi nyolc szemlét Budapesten 
tartották. A két rendezvény ösz-
szekapcsolódásával Szeged nyer, 
hiszen az alternatív alkotói 
szemléletű hazai és külföldi kor-
társ művészeti csoportok talál-
kozóhelyeként kiteljesedhetnek 
fesztiválvárosi ambíciói. A to-
vábbra is Thealter néven futó 
fesztivált tegnap nyitotta meg a 
művészeti vezetője, Balog József, 
a régi helyszínen, a régi zsinagó-
gában. Az idén a helyszínek is 
szaporodtak - a régi Hungáriá-
ban, a Pinceszínházban, a JA-
TE-klubban, a Dugonics és a 
Klauzál téren, a nagyállomáson 
és a Laposon is fellépnek a feszti-
vál résztvevői. 

A Thealteren fellép a Kö-
zép-Európa Táncszínház is, 
amelynek vezetőjével, Szögi Csa-
bával készült beszélgetésünket a 
7 . oldalon találják. 

A régi zsinagógánál, amatőr 
szereplőkkel, megkezdődött a 
szegedi alternatív színházi 
fesztivál. Fotó: Gyenes Kálmán 

Minden tizedik felnőtt invalidus - papíron 

Tovább nő az álrokkantak száma 
Egyre többen kérik rokkanto-
sításukat Csongrád megyében 
is. Az országos adatokhoz ha-
sonlóan, térségünkben is nő a 
nem valódi mozgáskorlátozot-
tak száma. A szakértők szerint 
ezt csak törvénymódosítással 
lehetne kiküszöbölni. 

Csongrád megye harmadik he-
lyen áll az országban a megyék 
rangsorában az újonnan kért 
rokkantsági kérelmek megoszlá-
sának százalékos arányát tekint-
ve. Ha a fővárost nem számol-
juk, akkor Csongrádot csak Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Pest me-
gye előzi meg. A Csongrád Me-
gyei Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság adatai alapján tavaly 
7460-an kérték rokkantosításu-
kat, a kérelmekből 296l-et elfo-
gadtak, 413-at pedig elutasítót-

2002-BEN VÁLTAK ROKKANTTÁ (megyénként, százalékban) 
10.8 97 
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tak. A többi esetben még nem 
született döntés. 

Juhász Ferenc, az Országos Or-
vosszakértői Intézet főigazgatója 
szerint csak egy módon előzhetők 
meg a leszázalékolási csalások. -
Teljes szemléletváltásra van szük-
ség. Alapjaiban kell megváltoztat-

ni a rendszert, ehhez elsőnek a 
jogalkotóknak kell lépniük, 
ugyanis új törvény kell - mondta. 
Nem azt kellene megállapítaniuk 
az orvosoknak, hány százalékban 
keresőképtelenek az egyes bete-
gek, hanem azzal kellene foglal-
kozniuk, milyen munkát tudná-

nak betegen is végezni a rokkant-
ságuk megállapítását kérők. 

Törekednünk kellene a rehabi-
litációra, de ehhez egy teljesen új 
nyugdíjrendszerre volna szükség 
- folytatta Juhász Ferenc. 

Folytatás a 3. oldalon 

További információért tárcsázza 
vona-

lunkat az a lábbi te le fonszámon, 
ahol munkatársa ink készségge l 
állnak az Ön rendelkezésére: 

06-40/30-40-50 

Ügyfélszolgálati irodáink: 
Budapest 
Gyfir-Ménf (¡csanak 
Kecskemét 
Kiskörös 
Nyíregyháza 
Pécs 
Sopron. 
Szeged 
Veszprém 
Zalaegerszeg 

VII., Rákóczi út 42. 
Forráskút u. 27. 
Jókai u. 33. 
Petőfi tér 2. 
Dózsa Gy. u. 9. 
Király u. 42. 
Baross u. 24. 
Kálvin tér 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 

3 hónap 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9 -18 óráig, szombat: 9-15 óráig. 
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