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TÉMÁINKBÓL A betegeket nem a takarékossági tervszerint viszi a mentő 
KORSZERŰSÍTIK 
A BELVÁROSIT 
Az ország legöregebb 
filmszínháza a szegedi Belvárosi 
mozi. Az 1920 óta működő 
intézmény 36 millió forintot 
nyert a kulturális tárca 
pályázatán. A pénzből három 
vetítőtermet újítanak fel. 

4. oldal 

ÉLETVESZÉLYES KÉMÉNYEK 
Október végéig pályázhatnak a 
társasházakban lakók elavult 
kéményeik felújítását segítő 
állami támogatásra. Az 
érintetteknek az 
önkormányzatnál kell jelezni 
igényüket. Szegeden több száz 
társasházban működnek 
életveszélyes, úgynevezett 
egycsatornás gyűjtőkémények. 

5. oldal 

LEÁLLNAK 
A POSTAVONATOK? 
Lehet, hogy el kell búcsúzni az 
éjszakai utazások lehetőségétől, 
ha leállnak a postavonatok. 
Korábbi hírek szerint ugyanis fél 
éven belül megszűnnek a kedvelt 
éjszakai járatok. A MÁV 
sajtószolgálata szerint ezzel 
kapcsolatban mindeddig nem 
érkezett hivatalos megkeresés a 
Magyar Postától. 

5. oldal 

AUTÓHITEL 
Az euróban vagy svájci frankban 
felvett hitelek kockázatosabbak 
ugyan, mint a forint alapúak, ám 
szerencsés esetben nagyobb 
nyereséggel, vagyis alacsonyabb 
havi törlesztőrészlettel 
kecsegtetnek. Ezzel 
magyarázható, hogy például a 
hitelből autót vásárlók 70-80 
százaléka inkább devizában 
adósodik el. 

A pénz beszél 

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

Segítséget kér a körintenzív 
Újsághirdetésben kér gumi-
kesztyűt, toalettcikkeket, pa-
pírtörölközőt, irodaszereket a 
szegedi egyetem belgyógyászati 
intenzív osztálya a lakosságtól. 
A hazai egészségügy anyagi 
helyzetének ismeretében is 
meghökkentő segélykiáltás a 
hirdetés. 

Meglepő hirdetést tett közzé la-
punkban a múlt héten a Szegedi 
Tudományegyetem belgyógyá-
szati intenzív osztálya, közismert 
nevén a körintenzív. Papírtöröl-
közőt, egyszer használatos eszkö-
zöket, gumikesztyűt, toalettcik-
keket és irodaszereket, valamint 
pénzadományt kérnek és várnak 
a potenciális adakozóktól. 

A magyar egészségügy válságos 
helyzetének ismeretében is meg-
döbbentő segélykérésről Rudas 
László a következőt mondja: léle-
geztetőgépeket, betegőrző moni-
torokat nem kérhetünk a lakos-
ságtól, bár ezekre is szükségünk 
lenne, ezért az intenzívről szin-
tén hiányzó, alapvető dolgokért 
fordultunk a lakossághoz. A hir-
detést egyébként az osztály nevé-
ben adta fel egy ismerősöm, aki-
nek cége már nem egy alkalom-
mal kisegítette az intenzívet, pél-
dául egyszer használatos eszkö-
zökkel. 

A lélegeztetőgépre minden percben szükség van a körintenzíven. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon 

Száznegyvenmillió forintból újítják fel a főbb közlekedési utakat 

Elindult az úthenger Szegeden 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap este - majd egyórás ké-
sés után - megérkezett a Ferihe-
gyi repülőtérre az a gép, amely a 
magyar úszóválogatott legered-
ményesebb sportolóját is szállí-
totta. A vásárhelyi születésű 
Risztov Eva a Barcelonában ren-
dezett „vizes" világbajnokságon 
három ezüstérmet szerzett, sor-
rendben 400 gyorson, 200 pil-
langón és 400 vegyesen. A teljes 
képhez hozzátartozik, hogy 800 
gyorson még egy 6. helyezést is 
elért. 

A reptéren családja várta, s Li-
ló, a hathetes magyar vizsla, 
amit szüleitől, Risztov Györgytől 
és Molnár Ágnestől kapott aján-
dékba. Az élményekről, tapasz-
talatokról - s arról, kedvenc szí-
ne-e az ezüst - beszélgettünk ve-
le néhány perccel a földet érést 
követően. Természetesen a 
2004-es olimpia is szóba került, 
s ezzel kapcsolatban az, hogy 
számára Athén lehet az „Eldora-
do" - a nemcsak a legendákban 
létező aranyváros. 

írásunka 15. oldalon 

Támadás a Rádió 88 stúdiójában 
Egy férfi megtámadta a Rádió 88 egyik riporterét, 
mert nem tetszett neki az egyik műsor. A rend-
őrség szerint nem történt bűncselekmény. 

A Rádió 88 szegedi, Madách utcai stúdiójában meg-
támadták az egyik műsorvezetőt. Az ismeretlen fia-
tal férfi Kiss Balázson vélt sérelmeiért akart elégté-
telt venni. A támadót a szombat esti adásban el-
hangzottak háborították fel. Azt mondta, hogy a két 
fiatal rádiós műsorában a nyolcvanas évek öltözkö-
dési szokásairól hangzottak el olyan kijelentések, 
amelyek őt kellemetlenül érintették. A férfi azzal is 

vádolta Kiss Balázsékat, hogy az egyik, egyébként 
angol nyelvű dal szövegében elrejtették autójának 
rendszámát. Ezután egy szórakozóhely internetes 
honlapján lévő képet követelt a rádiósoktól. 

Amikor az összefüggés nélküli mondatokra a je-
lenlévők mosolyogva reagáltak, a férfi nekilökte a 
falnak a műsorvezetőt. Ekkor Süli András, a Sport -
mix munkatársa közbelépett, és „lebeszélte" a tá-
madót a folytatásról. A kiérkező rendőrök megálla-
pították, hogy nem történt bűncselekmény. A Rá-
dió 88 stúdióját azóta biztonsági őr vigyázza. 

T.Á. 

A Vásárhelyi Pál utcán tegnap százötven négyzetméter burkolatot martak fel. Fotó: Karnok Csaba 

Elkezdődött tegnap Szegeden az 
önkormányzati tulajdonú utak 
javítása. A katasztrofális álla-
potban lévő útburkolatokat 
száznegyvenmillió forintból te-
szik rendbe. Szakemberek sze-
rint másfél milliárd forint sem 
lenne elegendő a városi köz-
úthálózat teljes felújítására. 

Az elmúlt tél, a hosszan tartó fagy 
rendkívüli módon megrongálta 
országszerte, így Szegeden is az 
útburkolatokat. Az aszfaltutak ja-
vítására, illetve a burkolat meg-
erősítésére 140 millió forintot 
fordít az önkormányzat. Molnár 
László, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési irodájának ve-
zetője lapunknak korábban el-
mondta: a kárfelmérés szerint 
annyira elhanyagoltak, rossz álla-
potúak az utak Szegeden, hogy a 
most felhasználható összeg tíz-
szerese sem lenne elegendő, ha 
teljes egészében fel akarnák újíta-
ni a városi közúthálózatot. 

Folytatás az 5. oldalon 

Itthon az ezüstlány, 
Risztov Éva 
„ 

Útban az egyik ezüstérem felé. Fotó: MTI/AP/Lionel Cironneau 
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