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HUSZONHÁROM SZAZALEK 
ALKALMATLAN 
A Csongrád megyei sorkötelesek 
20-23 százaléka egészségügyileg 
alkalmatlan a sorkatonai 
szolgálatra. Ők elsősorban 
belgyógyászati és pszichés 
problémák miatt nem lehettek 
katonák. A 240 behívott közül 
nyolcan nem jelentek meg a 
sorozáson. Őket feljelentették. 

3. oldal 

A KIRÁLY VÍZRE SZÁLL 
Matthias Rex, Szeged új hajója a 
lassú és hangos Sellőt váltja föl. 
A százharminc személyes vízi 
jármű jövő évtől szolgál 
Szegeden. A hajót valóban 
királyi módon felszerelték: 
vadonatúj amerikai gyártmányú 
motorok dolgoznak benne 
hangtalanul és nagyon nagy 
erővel. De természetesen van 
bárpult és konyha is a hajón. 

5. oldal 

SZŐLLŐSI BÉLA 
A VÁLASZTMÁNYI ELNÖK 
Szőllősi Bélát, a szegedi 
közgyűlés Fidesz-frakciójának 
vezetöhelyettesét választották 
meg a közelmúltban a Fidesz 
önkormányzati tagozatának 
Csongrád megyei területi 
választmányi elnökévé. 

5. oldal 

SZENTESI 
TÁRSASTÁNC-BAINOKOK 
A szentesi László Csaba és Szögi 
Szilvia a standard társastánc 
hazai bajnokai. Amatőr 
kategóriában itthon már 
mindent megnyertek, amit 
lehet. A pár novemberben a bécsi 
világbajnokságon bizonyít. 

Bizalmasan 

www.de lmagya r .hu 

A fehér-tói csatornában pusztultak a harcsák, busák, pontyok, ezüstkárászok 

Döglött halak a Tiszában 
Haltetemeket vetett partra a Tisza a napok-
ban Algyőnél. A busák, pontyok, harcsák 
nem környezetszennyezéstől, hanem oxi-
génhiány miatt, s nem a Tiszában, hanem a 
fehér-tói csatornában, a meder közepén 
összeszorult sekély vízben pusztultak el. Az 
Ativizig szerint ez elkerülhetetlen volt. 

Az algyői csónakkikötőnél, a lapos, homokos 
parton kedd este tizenöt-húsz centis busák, 
másfél-két kilós harcsák, négy-öt kilós pon-
tyok, sőt ezüstkárászok hevertek, pedig ez 
utóbbi faj a szívósságáról ismert. A horgá-
szok újabb környezetszennyezésre gyana-
kodtak, de mint kiderült, nem a Tisza vizével 
volt baj. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi Felügyelőség ügyfélszolgálatára a na-
pokban már telefonált néhány horgász emi-
att, és akkor kiderült:'a döglött halak a fehér-
tói csatornából kerültek az élővízbe. 

- Nem történt semmi különös. Leeresztet-
tük a vizet, mint máskor, ősszel, mert erre 
volt szükség - mondta kérdésünkre Fekete 
Endre, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság (Ativizig) osztályvezető-helyettese. - A 
halak a csatornában pusztultak el, valószínű-
leg az oxigénhiány miatt, hiszen egészen ki-
csi víz maradt a mederben. Sajnos, ez elke-
rülhetetlen. Munkatársaim a tetemek egy ré-
szét kiszedték, a többi az elhasználódott víz-
zel együtt belefolyt a Tiszába. Ez azonban 
semmiféle ökológiai kárt nem okozott. 

Az Ativizig szakembere azt mondta, „pár 
hal" került csak így bele a folyóba. Am a fönt 
említett, algyői partszakaszon két-három 
méterenként hevertek a tetemek. Ez a part 
több mint egy kilométerre van attól a helytől, 
ahol a csatorna a Tiszába torkollik. A törvény 
szerint halpusztulás esetén annak a föladata 
a tetemek eltávolítása, akié a terület halásza-
ti joga - tájékoztatott Pap András, az FVM 
Csongrád megyei hivatalának halászati fel-
ügyelője. Aki hallott az oxigénhiányról, de 
arról tőlünk értesült, hogy a halak a Tiszába 
is belekerültek. 

- Ez minden ősszel lejátszódik: a vízügyi 
szemle miatt kiürítik a medret, hogy látssza-
nak a műtárgyak. Ilyenkor előfordul, hogy a 
halak elpusztulnak a sekély vízben - mondta 
Csinos József, a Szegedfish Kft. halászati fő-
ágazat-vezetője. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Algyő, Tisza part 2003. október 1. - a ciánszennyezés óta az élővizek barátait megretten-
t i a d ö g l ö t t h a l a k l á t v á n y a . Fotó: Gyenes Kálmán 

25 ezerrel 
kevesebbet 
keresünk 
A teljes munkaidőben foglalkoz-
tatottak 2003 első félévében át-
lagosan bruttó 105 ezer forintot 
kerestek a dél-alföldi régióban, 
ezzel az összeggel sereghajtónak 
számítunk az országban. 

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH| adatai szerint az év első fe-
lében a Magyarországon alkal-
mazásban állók havi bruttó kere-
sete - elsősorban Budapest 165 
ezres átlagának köszönhetően -
több mint 130 ezer forint volt, 14 
százalékkal több, mint az előző 
év azonos időszakában. A teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak a 
Dél-Alföldön viszont csak átlago-
san 105 ezer 335 forintot keres-
tek, s ez az adat a legrosszabb a 
régiók mutatói közül. Sovány vi-
gasz, hogy az észak-alföldi régió-
ban is közel ugyanekkorák az át-
lagkeresetek (106 ezer az átlag), 
így együtt állunk a sor végén. A 
dél- és észak-alföldi térségekben 
havonta 25 ezer forinttal kisebb 
fizetést visznek haza az emberek, 
természetesen átlagosan. 

Folytatás a 3. oldalon 

Csalással is 
gyanúsítják 
Bodót 
Csalás miatt is büntetőeljárás in-
dult a közismert vállalkozó, Bodó 
Antal ellen. A Szeged LC egykori 
elnökét, mint korábban írtuk, 
azért helyezték előzetes letartóz-
tatásba még április elején, mert 
kocsijában és albérletében fegy-
vereket és lőszereket találtak. A 
férfit időközben csalás miatt is 
feljelentették a rendőrségen. 

Bővebben az 5. oldalon 

Kulturális fesztivál 
a szegedi egyetemen 

Szabó Gábor, a szegedi egyetem rektora köszöntötte az őszi feszti-
vá l t . Fotó: Miskolczi Róbert 

A szegedi egyetem rektori hi- Ugrótánc című dalával vette hi-
vatalában nyolcadszor nyílt vatalosan is kezdetét, amelyet a 
meg tegnap az egyetem országos Szegedi Tudományegyetem 
hírűvé vált kulturális ünnepe, Egyetemi Énekkara adott elő. A 
az őszi kulturális fesztivál. fesztivál ünnepélyes megnyitójá-

nak a tanárképző főiskola 
Zsúfolásig telt tegnap késő dél- rajz-művészettörténet tanszék 
után a szegedi egyetem Dugonics művésztanárainak csoportos ki-
téri aulája. Az őszi kulturális állítása szolgált háttérül. 
fesztivál három héten át tartó 
eseménysorozata Garai József Folytatás a 4. oldalon 

A Pick Szeged legyőzte a Dunaferrt 
Most sem tudta megtörni a sze-
gedi nyeretlenségi sorozatát a 
Dunaferr, hiszen a Pick kézilab-
dacsapata 13-8-as félidő után 
25-20-ra bizonyult jobbnak. 

Annak ellenére, hogy a Dunaferr 
legjobb játékosa, Krivokapics to-
vábbra is sérült volt, Kolics János 
edző abban bízott, hogy csapata 
megszerzi első szegedi győzel-
mét. Kovács Péter, a hazaiak 
mestere azonban ezt másként 
gondolta, pedig hétközben neki 
is voltak gondjai játékosai egész-
ségével és sérülésével. Am nem 
csupán a neves tréner, hanem já-
tékosai is úgy gondolták, nem 
szabad elveszíteni a március óta 
tartó hazai veretlenségi soroza-
tot. Mezeiék olyan jó rajtot vet-
tek, hogy azonnal szertefoszlat-
ták a vendégek reményeit. Mind-
két csapat igyekezetből, küzdő-
szellemből jelesre vizsgázott, 
azonban az egységesebb Pick 
Szeged végig vezetve magabizto-
san nyerte a rangadót. Különö-
sen a hazaiak szerb idegenlégió-
sa, Eklemovics, s a 33. évében já-
ró Perger kapus vállalt oroszlán-
részt a siker elérésében. 

Tudósításunk a 15. oldalon 
Mezei Richárd kitűnően védekezett, ugyanakkor eredményes is volt a Dunaferr elleni kézilab-
d a - r a n g a d ó n . Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.delmagyar.hu

