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Csongrád megye vendége lesz az államfő 

Szegedre, Vásárhelyre 
látogat Mádl Ferenc 
Kétnapos látogatást tesz Csong-
rád megyében Mádl Ferenc köz-
társasági elnök. Az államfő pén-
teken Szegeden az egyetem ven-
dége lesz, míg szombaton Vá-
sárhelyen megnyitja az 50. őszi 
tárlatot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Péntek délután a Szegedi Tudo-
mányegyetemre (SZTE) látogat 
Mádl Ferenc köztársasági elnök. 
Az államfő előbb Szabó Gábor 
rektorral közösen köszönti Varjú 
Pétert, Ambrus Gergelyt és Kevei 
Pétert, a nemzetközi matemati-
ka diákolimpia első, második és 
harmadik helyezettjét. Mindhár-
man a szegedi egyetem termé-
szettudományi karának hallga-
tói. A matematikusok után a 
köztársasági elnök lanisch Nata-
sával és Joób Mártonnal, a ka-
jak-kenu világbajnokság arany-
érmes sportolóival, az SZTE 
Élelmiszeripari Főiskolai kará-
nak hallgatóival találkozik. 

A köszöntések után Mádl Fe-

renc részt vesz az Egyetemi Ta-
nács (ET) rendkívüli ünnepi ta-
nácsülésén, ahol Zseni Anikót, a 
természettudományi kar doktor-
jelöltjét Szabó Gábor rektor ki-
tüntetéses doktorrá fogadja. Az 
ünnepség keretében az államfő 
Köztársasági Aranygyűrűt ad 
majd át Zseni Anikónak - aki 
mind gimnáziumi, mind egyete-
mi, mind pedig doktori évei alatt 
kitűnő tanuló volt - , így ismerve 
el tanulmányi teljesítményét. 

Az ET ünnepi ülése után az ál-
lamfő és a rektor felavatja az 
SZTE és jogelőd intézményeinek 
rektorait bemutató rektori arc-
képcsarnokot. 

Késő délután Mádl Ferenc az 
alsóvárosi ferences templomba 
hálaadó szentmisére hivatalos, 
ahol a ferencesek Assisi Szent 
Ferencre emlékeznek. Itt kö-
szöntőt mond majd a köztársa-
sági elnök. 

Szombaton Hódmezővásárhe-
lyen Lázár fános polgármesterrel 
közösen nyitja meg az államfő az 
50. vásárhelyi őszi tárlatot. 

Szállási Béla a megyei önkormányzati tagozat élén 

A parlamenti frakció 
segítése a cél 
Szőllősi Bélát (képünkön), a 
szegedi közgyűlés Fidesz-frak-
ciójának vezetőhelyettesét vá-
lasztották meg minap a Fidesz 
önkormányzati tagozatának 
Csongrád megyei területi vá-
lasztmányi elnökévé. 

Csongrád megyében nyolcvan-
nyolc fővel alakult meg a Fidesz 
önkormányzati tagozatának te-
rületi választmánya. - A tagozat 
jelenlegi és volt önkormányzati 
képviselőkből, valamint külsős 
bizottsági tagokból áll. A telepü-
lési képviselők mellett Csong-
rád megyei önkormányzati kép-
viselők is tagjai lettek a testület-
nek - mondta Szőllősi Béla, a 
választmány elnöke. 

A tagozat megalakításával ket-
tős célja volt a Fidesznek: egy-
részt az önkormányzatok közötti 
belső információáramlás segíté-
se, másrészt a parlamenti frakció 
támogatása országos horderejű, 
önkormányzati tárgyú kérdések-
ben. 

- A szeptember 16-i választ-
mányi ülésen a tagok négy alel-
nököt is választottak. Nagy Sán-
dor kisteleki és Farkas Jánosné 
magyarcsanádi polgármester 
mellett Papp Gabriella csongrá-
di és Rébeli-Szabó Tamás szen-
tesi megyei önkormányzati kép-
viselő került be az elnökségbe. 
Az országos választmányt pedig 
Lázár János, Hódmezővásárhely 
polgármestere képviseli a testü-

Fotó: Miskolcri Róbert 

letben - tette hozzá a választ-
mány elnöke. 

Szőllősi Béla megválasztása 
után elmondta: a Csongrád 
megyei tagozat feladatait az or-
szágos elnökség határozza meg. 
- Egy-egy szakterülettel bízzák 
majd meg a különböző megyé-
ket. De nem csupán az orszá-
gos feladatok megoldása fon-
tos. A helyben tapasztalt prob-
lémákra is igyekszünk minél 
gyorsabban reagálni, s adott 
esetben, ha azt országos hatás-
körben kell megoldani, felter-
jesztjük az országos választ-
mány elé. Bízunk abban, hogy 
mind a megyei, mind az orszá-
gos választmánnyal hatéko-
nyan tudunk együtt dolgozni -
hangsúlyozta Szőllősi Béla. 

G. SZ. L. 

A felújított Matthias Rex Szeged új hajója 

Fogadás a király fedélzetén 
Elegáns, tágas, halk és kíméli a 
vizet a Mahart új szegedi hajója, 
a Matthias Rex. A jövőre induló 
szezonban gyorsabb és kényel-
mesebb utakat kínálhatnak 
Szegedről Csongrádra, Mind-
szentre. 

Mátyás királyt felújították. A 
Mahart Passnave egy évben egy 
hajót tud megfiatalítani, idén a 
Matthias Rexre került sor. A két-
százharminc személyes hajó jö-
vőre Szegeden szolgál. 

A huszonkét éves, szovjet 
gyártmányú jármű a negyvenhá-
rom éves, lassú és hangos Sellőt 
váltja fel. Korábban, ha valaki 
Csongrádra akart hajózni, figyel-
meztették: a hajó csúnya, pengő 
hangot ad, és öt óra alatt „má-
szik föl" a Körösig. 

- Legfőképpen azonban azért 
volt szükség a cserére, mert a 
Sellő túl kicsi volt rendezvények 
számára, a Mátyás királyon vi-
szont nagy fogadásokat lehet 
rendezni - indokolta a váltást Bí-
ró László, a hajóállomás vezető-
je. Reméli, hogy meg is tudja töl-
teni a hajóját jövőre, hiszen a cég 
háromszor annyi bevételt vár a 
Matthias Rextől, mint amennyit 
a Sellő hozott. A nagyobb jármű 
viszont többe kerül, úgyhogy 
több busznyi turistával érdemes 
igazából útnak indítani. Jövőre 
eldől, hogy Szeged idegenforgal-
ma eltart-e egy ekkora hajót. 

Őfelségét, a Matthias Rexet ki-
rályi módon fölszerelték: vado-
natúj amerikai hajómotorok dol-
goznak benne hangtalanul, és 

Az új sétahajó Szegeden, a „belvárosi" kikötőben. Fotó: Miskolczi Róbert 

nagyon nagy erővel. A régi harc-
kocsimotorok nyelték a gázola-
jat, a Tisza-tónál üdülők pedig 
mindig tudták merre járt a ki-
rály: jellegzetes olajcsíkot húzott 
a vízben. A Mátyás király ugyan-
is idáig följebb dolgozott a fo-
lyón. 

- Ez most a hajózásban a leg-
felső kategória, mint egy Rolls 
Royce - mondja büszkén egy gé-
pész. Húsz-huszonöt kilométe-
res óránkénti sebességgel mehet 
a Tiszán, de megsúgják nekem, 

hogy valószínűleg harmincat is 
tud. 

De nem csak a gépházat alakí-
tották át. A mozgássérültek lifttel 
szállhatnak a fedélzetre és vécét is 
kialakítottak számukra, ma már 
ez kötelező. A nagyvonalúan fel-
újított hajón fogadásokat tudnak 
rendezni: új bárpult és konyha 
épült. A teraszon, azaz hivatalo-
san sétafedélzeten nyolcvanan, az 
alsó, zárt szinten százötvenen fér-
nek el. Az asztalok, székek moz-
gathatók, akár egy étteremben. 

Bíró László meggyőző reklámfo-
tókat mutat: a Tisza és a hatal-
mas hidegtálak kellemes utat 
ígérnek. A Mátyásban fűtés is 
van, így nem csak a nyári szezon-
ban használható, mint a Sellő. 

A hajót még csinosítják, mű-
szaki vizsgáztatják, kitelel, aztán 
tavasszal indul a szezon. Szomba-
tonként valószínűleg újra lesz 
menetrend szerinti hajójárat Sze-
gedről Mindszentre és Csongrád-
ra, rövid menetidővel. 

M. B. I. 

Országos játékos fizikavetélkedő Szegeden 

Almák szállnak 
majd alá a dómból 
Saját készítésű ejtőernyőkkel 
próbálnak majd almákat lejut-
tatni az egyetemisták a szegedi 
dóm tornyából pénteken, az or-
szágos játékos fizikai verse-
nyen. 

MUNKATÁRSUNK1ÓL 

A Magyar Fizikus Hallgatók 
Egyesülete szegedi bizottságá-
nak szervezésében országos já-
tékos fizikavetélkedőt rendez-
nek egyetemistáknak pénteken 
Szegeden. Az MTESZ-székház-
ban és a Dóm téren 12 órától es-
te 6-ig tartó FIVE (Fizika VEr-
seny) keretében az egymással 
versengő tizenkét csapat furfan-
gos problémákkal találkozik 
majd, melyek megoldásához a 
fizikai ismereteken túl kreativi-
tásra és csapatmunkára van 
szükség. A szervezők idén is tö-
rekedtek arra, hogy érdekes és 

szórakoztató feladatsort állítsa-
nak össze. 

A versenyzőknek egyebek 
mellett meg kell majd mérniük 
a kereskedelmi forgalomban 
kapható dezodorok és parfümök 
illatanyagának molekulamére-
tét, és készíteniük kell egy olyan 
kiskocsit, amely egyetlen stan-
dard mécses energiáját felhasz-
nálva folyamatos üzemre képes. 
Válaszolniuk kell arra a kérdés-
re is, mi történne, ha 2004. ja-
nuár elsejével felére csökkenne 
a gravitációs gyorsulás, ennek 
milyen következményei lenné-
nek. A verseny talán leglátvá-
nyosabb része pénteken délután 
kettő órakor kezdődik a dómnál. 
A csapatok saját készítésű ejtő-
ernyőkkel igyekeznek majd ép-
ségben almákat lejuttatni a sze-
gedi dóm tornyából. A győztes 
csapat a FIVE-vándorkupát vi-
heti haza. 

Csalással gyanúsítják 
a volt sportelnököt 
Könyvszakértő vizsgálja az elő-
zetes letartóztatásban lévő Bo-
dó Antal vállalkozásának ira-
tait. A Szeged LC volt elnöke 
ellen csalás gyanúja miatt is 
eljárás indult. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a közelmúltban 
vádemelési javaslattal küldte 
meg az iratokat a városi ügyész-
ségnek a lőfegyverrel és lőszerrel 
való visszaéléssel gyanúsított 
Bodó Antal ügyében. Szeged LC 
volt elnöke ellen még április ele-
jén indult büntetőeljárás. A 
közismert szegedi vállalkozó 
Mercedesét közúti ellenőrzés al-
kalmával állították meg a vámo-
sok és a rendőrök. A gépkocsi-
ban és Bodó albérletében végül 
négy fegyvert (két pisztolyt, egy 
géppisztolyt és egy gépkara-
bélyt), valamint 150 lőszert ta-
láltak a rendőrök. 

Bodó Antalt ezt követően le-
tartóztatták, amit már több al-
kalommal meghosszabbítottak. 
A volt szegedei sportelnök ápri-
lis eleje óta előzetes letartózta-
tásban van. A Bodónál talált 
fegyverekről megállapították, 
hogy azokkal Magyarországon 
nem követtek el bűncselek-
ményt, valamint azt, hogy a ló-
szerek emberi élet kioltására al-
kalmasak. A férfi egyébként azt 
állította: egy építési vállalkozás 
ügyvezetőjeként, terepbejárás 
alkalmával, katonai zsákba cso-
magolva találta a pisztolyokat 
és puskákat. 

Információink szerint Bodót 
csalás miatt többen feljelentet-
t ék a r endőrségen . Keczer Gábor 

rendőr alezredes, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vizsgálati osztályának vezetője 
megerősítette értesüléseinket. 
Elmondta: Bodó Antal vállalko-
zása, a Profi Kft. iratait könyv-
szakértő vizsgálja. 

Hangszer-
tolvajok 
Őrizetbe vettek a szegedi rend-
őrök két 26 éves fiatalembert. T. 
Sz.-t és A. L-t azzal gyanúsítják, 
hogy a közelmúltban feltörtek 
egy szegedi garázssoron egy he-
lyiséget, ahonnan hangszereket, 
hangtechnikai berendezéseket 
vittek magukkal mintegy 500 
ezer forint értékben. A lopott 
holmit egy ideig az A. I. lakásá-
hoz tartozó közös tárolóban he-
lyezték el, majd elvitték H. 
A.-hoz. A leendő vevők itt néz-
hették meg az eladásra kínált 
tárgyakat. Az üzletet végül a 
rendőrök hiúsították meg, akik 
lefoglalták a még meglévő hang-
szereket. A. I. tárolójából pedig 
további kétes eredetű használati 
tárgyak, valamint betörésekhez 
használt eszközök kerültek elő. 
T. Sz.-t és A. I.-t őrizetbe vették, 
valamint kezdeményezték előze-
tes letartóztatásukat. 

Nem büntették a szabályszegő autósokat 

Citromba harapott a gyorshajtó 
Nem büntették meg a gyors-
hajtókat tegnap a szegedi rend-
őrök. A szabályosan közleke-
dők almát, míg a szabálysze-
gők citromot kaptak a gyerme-
kektől. 

Közösen szervezett ellenőrzési 
akciót a Csongrád Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság és a 
Generáli Providencia Biztosító 
Rt. szegedi kirendeltsége. - A ha-
gyományos rendezvény célja, 
hogy felhívjuk az autóvezetők fi-
gyelmét a balesetmentes közle-
kedés fontosságára - mondta el a 
helyszínen, a szegedi Kossuth 
Lajos sugárúton Vad Róbert rend-
őr hadnagy. 

A baleset-megelőzési bizott-
ság titkára hozzátette, a gyors-
hajtók ez alkalommal feljelen-
tés nélkül úszták meg a szabály-

szegést. Ők ugyanis citromot 
kaptak az iskolásoktól. Azok a 
vezetők pedig, akik nem lépték 
túl a lakott területen belül meg-
engedett 50 kilométeres órán-
kénti sebességet, almát vehet-
tek át a Szegedi Tudományegye-
tem Ságvári Endre Gyakorló Ál-
talános Iskola 3/a osztályos ta-
nulóitól. 

A gyorshajtók bűnbánó arccal 
köszönték meg a gyermekeknek 
a figyelmeztetést, de akadt olyan 
autós is, aki ha már vétkezett, 
bátran beleharapott a citromba. 
A harmadikos Szántó Kata el-
mondta, a délelőtt folyamán két 
citromot és három almát osztott 
ki. A kislány azt is elárulta, hogy 
a szabályosan közlekedő autósok 
az alma mellett egy rajzot is ha-
zavihettek. 

A. T. J. 
A szabályosan közlekedők almát, a gyorshajtók citromot kaptak a 
g y e r m e k e k t ő l . Fotó: Schmidt Andrea 

HÍREK 

ELTŰNT FÉRFIT KERESNEK 
Keresi a Szegedi 
Rendőrkapitányság Réthi József 
Attilát. A 38 éves szegedi férfi 
szeptember 11 -e óta ismeretlen 
helyen tartózkodik, azóta nem 
adott magáról életjelet. A 
rendőrség kéri, hogy aki bármit 
tud a férfiról, értesítse a Szegedi 
Rendőrkapitányságot a 
62/562-400-as szám 18-26-os 
mellékén, a 107-es hívószámon, 
vagy a hívja a telefontanú 
80/555-11 l-es számát. 

MEGÉRKEZETT A CSEREGÉP 
Szerda délután megérkezett 
Szegedre az a cseregép, amely a 
kedden baleset szenvedett 
mentőhelikopter helyett dolgozik 
a dél-magyarországi régióban. 
Mint megírtuk, a hét elején 
balesetet szenvedett a Mentés a 
Jövőért Alapítvány helikoptere. A 
gépet gyártó cég ilyen esetben a 
lehető legrövidebb időn belül 
cseregépet biztosít. 


