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TÉMÁINKBÓL 

DRÁGUL A TOJÁS 
Folyamatosan emelkedik 
Európa-szerte a tojás ára, mert 
hiány van belőle. Hazánkban 
még jelentősen nem lett drágább 
a rántottánakvaló, de apróbb 
jelei már vannak az árugrásnak. 
A kiskundorozsmai nagybani 
piacon még mindig 13-15 
forintba kerül egy darab tojás. 

4. oldal 

A szakszervezet jogellenesnek tartja a dolgozók elküldését 

Perre mennek a színházzal 
Nem 
a tömeges 
elbocsátásra 
Nem terveznek tömeges elbo-
csátást a szegedi önkormány-
zatnál. Botka László polgármes-
ter biztosítottnak látja a köz-
alkalmazotti és köztisztviselői 
béremelések fedezetét. 

ÚJJÁSZÜLETIK A DESZKI 
KORHÁZ 
Korábban életveszélyesnek 
minősítették a deszki kórház 
utca felőli kiszolgálóépületét. A 
megyei önkormányzat - mivel 
nem nyert rá címzett támogatást 
- saját erejéből kezdi el 
tavasszal az intézmény 
felújítását. 

6. oldal 

3 P - B Ú T O R 
ÉS LAKBERENDEZÉSI 

SZAKKIÁLLÍTÁS 

'2003. október 2-55 
között 

a Hangár Expo-ban 
Szeged, Kereskedő köz 

TeU 62 556 700 

NEM JUT, NEM MARAD 
lövőre változnak az adóterhek. 
Sokan úgy vélik, hogy a kormány 
az egyik kezével oszt, a másikkal 
pedig elvesz. Egymásnak 
ellentmondó politikai 
nyilatkozatok hangzanak el sorra, 
vajon jobban avagy rosszabbul 
járunk-e. Néhol csökkentés, 
másutt kedvezménymegvonás a 
jellemző. 

A pénz beszél 

www.de lmagyar .hu 

A zenekari próbateremben az országos szakszervezet vezérkara: Konrád Antal elnök és Jachinek Rudolf tanácsadó. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az érdekképviselet közreműködésével 
munkaügyi pert indított a Szegedi Nemzeti 
Színház több volt dolgozója. A szakszerve-
zet álláspontja szerint jogellenesen bocsá-
tottakel munkavállalókat a teátrumban. 

Színészek, énekesek, kórustagok, tánco-
sok, zenészek, műszaki dolgozók töltötték 
meg tegnap délben a színház zenekari pró-
batermét, hogy részt vegyenek a Színházi 

Dolgozók Szakszervezete elnökségének ki-
helyezett ülésén, amit a jogellenesnek ítélt 
elbocsátások miatt tartottak Szegeden. La-
punk is beszámolt róla, hogy a Korognai 
Károly igazgatása alatt csődközeli helyzet-
be került, és májusra mintegy 3S0 millió 
forintos hiányt felhalmozott teátrumot az 
új igazgató, Székhelyi József megválasztása 
után tízszázalékos létszámcsökkentésre 
kötelezte a fenntartó önkormányzat. Kon-

rád Antal színművész, a színháziak szak-
szervezetének országos elnöke szerint a 
jogszabályok megsértésével, ráadásul a 
nyári szabadságolások idején történtek 
meg az elbocsátások, így nem tudott ellene 
fellépni az érdekképviselet. Gaál Andrea, a 
szakszervezet jogásza hosszan sorolta a 
szabály talanságokat. 

Folytatás az 5. oldalon 

Korábban beszámoltunk arról, 
hogy a kormány átlagosan tízszá-
zalékos létszámleépítést tervez 
az állami fenntartású költségve-
tési intézményekben. Lapinfor-
mációk szerint a közhivataloknál 
tervezett nyolcezer fős elbocsátás 
csupán az első lépés lenne, 
ugyanis a közszféra más területe-
in is további hatszázalékos lét-
számleépítésre kerülhet sor. Ez 
mintegy 45 ezer közalkalmazott 
és köztisztviselő elbocsátását je-
lentené a helyi önkormányzatok-
tól. Ám szemben a közhivatalok-
kal, a helyhatóságoknak nem kö-
telező megválniuk dolgozóiktól. 
Az önkormányzatok szabad ke-
zet kapnak ahhoz, hogy miként 
teremtik elő a jövő évi hatszáza-
lékos béremeléshez a fedezetet. A 
sajtóban ugyanakkor megjelent, 
hogy a bérekre fordítható költség-
vetési támogatások változatlanok 
maradnának. 

Folytatás az 5. oldalon 

A befektetők harmada kilép a szövetkezetből 

A Duna Profit is 
hallgat a pénzről 
Két befektető feljelentést tett a 
Duna Profit ellen. Állításuk sze-
rint nem jutottak hozzá pén-
zükhöz. A rendőrség átkutatta a 
cég irodáit, köztük a szegedit is. 

A Tisza-parti városban lévő iroda 
nyitva tart ugyan, de a szövetke-
zet tagjai nem kapnak informá-
ciót, mikor és hogyan kaphatják 
meg pénzüket. Az iroda ajtajára 

kitettek egy papírt, amelyre a kö-
vetkezőt írták: a tagok célrészje-
gyeikkel október 6-án keressék 
fel a budapesti irodát. A cég már 
értékesítette 200 millió forintért 
pesti társasházát, de az összeg 
nem volt elegendő a tagok kifize-
tésére. Október 6-ára rendkívüli 
közgyűlést hívtak össze. 

Bővebben a 3. oldalon 

Lakóházak és kegyeleti park is épülhet a Gyevi temető helyén 

Fosztogatók a sírkertben 
A sírkertben a napokban vandálok jártak. Emberi csontokat, 
koponyákat szórtak szét. Hamarosan elkél a már rég nem működő 
Gyevi temető. A felek egy hét múlva írják alá a szerződést. 

Fe l tö r t s í r o k . Fotó: Miskolczi Róbert 

A hajléktalanok lakta ravata-
lozót és a mellette lévő lakóhá-
zat lebontják. A temető egy ré-
szén lakóházak épülnek, a má-
sik része kegyeleti park lesz. 

Most tragikus állapotok 
uralkodnak a temetőben, sze-
mét borítja a sírokat és kör-
nyéküket. Még veszélyes hul-
ladék is akad közte, olajos hor-

dók és akkumulátorok. Csak a 
kisebb sírokat rongálták meg, 
a nagyobb kriptákat hajlékta-
lanok vették birtokba. A kör-
nyéken lakók demonstrációt 
akarnak szervezni, hogy fel-
hívják a figyelmet a temető ál-
lapotára. 

írásunk a 4. oldalon 

A z idén négyezer szívkatéterezést végeznek a szegedi laboratóriumban 

Nagyüzem az erekben 
Az előző évben 3400, az idén 
várhatóan 4000, azaz naponta 
átlagosan több mint tíz szív-

• katéteres beavatkozást végez-
nek régiónk egyetlen, Szegeden 
működő hemodinamikai labo-
ratóriumában. A gépek és a sze-
mélyzet túlterhelése óriási. 

A szívkatéterezés nem egyszerű 
rutinbeavatkozás. A labor sem 
laboratórium a szó eredeti értel-
mében, hiszen itt műtéti körül-
mények között hatolnak be a 
szív ereibe. 

- A vékony műanyagcsövet 
vagy combhajlatban vagy a 
csuklóütőéren szúrt kis nyílá-
son behatolva vezetjük fel a szív 
üregeibe, a főütőérbe és a koszo-
rúerekbe - magyarázza a katéte-
rezés lényegét Ungi Imre ad-
junktus, a szegedi kardiológiai 
központ hemodinamikai labor 
vezetője. 

Az egyetlen vizsgálóasztallal 
rendelkező laborban látják el a 
dél-magyarországi régió vala-
mennyi szívkatéterezésre szo-
ruló betegét. A vizsgálóasztal 
felett röntgenkészülék, mellet-
te három nagyképernyős moni-
tor. 

Folytatás a 3. oldalon 

A szegedi szívkatéteres labor vizsgálóasztalán éppen infarktusos 
beteget kezelnek, a katéterrel áttörik a vérkeringést elzáró vérrö-
g ö t . „ Fotó: Karnok Csaba 
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