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Több, mint ezer új munkahelyet teremtettek 

Pozitív a szegedi 
foglalkoztatási mérleg 

Egymilliárdos hőenergetikai korszerűsítés az orvoskaron 

Megszépült a klinikákért 

BUBIK ISTVÁN VERSESTJE 
A PINCESZÍNHÁZBAN 
Bubik István vendégszerepel 
Ritka (a) magyar című zenés 
versműsorával ma este fél 8-tól a 
Horváth Mihály utcai 
Pinceszínházban. A ritka a 
magyar egy erdélyi táncfajta. 
Feszes, szinte katonás 
tempóban, nagyon érzelmes és 
fájdalmas nótákra táncolják. 
Híven tükrözi az igazi magyar 
virtust. A népszerű színművész 
legkiválóbb költőink, zenészeink 
műveiből állította össze 
műsorát. 

NÁNAY SZILAMÉR TÁRLATA 
AZ IMPALA HÁZBAN 
Nánay Szilamér festőművész új 
alkotásait ismerheti meg a 
közönség az Impala Házban 
(Szeged, Zárda u. 9.). A kiállítást 
ma este 6 órakor nyitja meg 
Nagy Imre művészettörténész. 

KULTÚRA ÉS SPORT 
A kultúra és a sport találkozása 
címmel rendez konferenciát 
szombaton délelőtt 10 órától 
Szegeden, a Dorozsmai úti 
kempingben a Szegedi 
Mozgássérültek Alternatív 
Egyesülete. A találkozón 
különböző sportágakat 
mutatnak be, de 
megemlékeznek a korábbi 
versenyekről és játékos 
vetélkedőt is rendeznek. A 
konferencián, amelynek Botka 
László polgármester a védnöke, 
díszokleveleket is átadnak. 

NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI 
KONFERENCIA 
A Szegedi Tudományegyetem 
német intézete négynapos 
regionális konferenciát rendez 
Utópiák és disztópiák címmel 
október 15-től az MTA szegedi 
központjában. A résztvevők 
Németországból, Ausztriából, 
Bosznia-Hercegovinából, 
Romániából, Szerbiából érkezett 
germanisták. A nyelvtudományi 
és irodalomtudományi 
szekciókban zajló munka után a 
vendégek egész napos 
kirándulásra indulnak 
Szabadkára. 

Az ipartelepi hangulatot idéző képet már csak a bontás idején készült fénykép őrzi. 

esős átalakítás folyamatát Rovó 
István. 

A főmérnök a történeti hűség 
kedvéért elmondja: az orvoskar 
korábbi rektorának, Dobozy Atti-
la professzornak óriási szerepe 
volt abban, hogy az orvoskar hő-
energetikai rekonstrukciója 
megvalósulhasson. Dobozy pro-
fesszor járta ki az orvoskar két 
tulajdonosánál, az oktatási, illet-
ve az egészségügyi tárcánál, hogy 
a korszerűsítés tetemes költségét 
50-50 százalékban finanszíroz-
zák. 

A hőenergetikai korszerűsítés 
első üteme 1999-ben kezdődött a 
központi kazánházból induló új 
távvezeték építésével. Ma már a 
vezetékrendszer teljes hosszában 
készen áll, s a föld alatt futva jut-
tatja el a meleg vizes energiát a 
klinikákhoz, s az orvoskar Tisza 
Lajos körút két oldalán levő épü-
leteihez. 

A gőzről a meleg vizes hőszol-
gáltatásra való áttérésnek nem-
csak a fűtés minőségi javulása 
köszönhető, hanem ezzel éven-
te 20-22 százalékos - körülbelül 

DM-fotó 

60 millió forintos - megtakarí-
tás érhető el a korábbiakhoz ké-
pest. 

- Nem utolsó szempont az elő-
nyök sorában - mondja Rovó Ist-
ván - , hogy a kazánokat is új égő-
fejekkel szereltük fel, s ennek kö-
szönhetően lényegesen kevesebb 
környezetszennyező anyagot bo-
csátanak ki. A gőzt vezető nagy 
csövekből hallatszó, ágyúdübör-
géshez hasonló puffanások sem 
zavarják többé a klinikán fekvő-
ket. 

K.K. 

Folytatás az 1. oldalról 

Tartja magát év elején elhangzott 
ígéreteihez a Szilánk Rt. Az üveg-
ipari vállalat október végén fejezi 
be a költözést a Teréz és a Cserzy 
Mihály utcából a Szeko Ipari 
Parkba. A korábbi 200-as lét-
számhoz képest máris csaknem 
százzal többen dolgoznak a Szi-
lánknál - közölte Sipos Aurél 
marketing-kommunikációs ve-
zető - , s terveik szerint a közeljö-
vőben újabb 50 szegedinek 
nyújthatnak biztos jövedelmet. 
A Szeko Ipari Parkban október 
utolsó napjaiban nyílik meg az új 
lakossági ügyfélszolgálat, a nagy-
kereskedelmi értékesítés pedig 
már egy ideje ott történik. Szege-
den szintén 2003 első felében 
egy új német pékség is termelni 
kezdett, mintegy 50 fős létszám-
mal. 

Emellett bővítik létszámukat a 
kis- és középvállalkozások is, az 
általuk újonnan felvettek száma 
azonban kevésbé mérhető. Mint 
ahogy az sem jelent valódi tám-
pontot, hogy a Csongrád Megyei 
Munkaügyi Központ munka-
helyteremtő támogatásai valójá-
ban hány új munkahelyet hoz-
nak létre, hogy azokkal korábbi 
üres munkahelyeket töltenek-e 
be, avagy bővítésről van szó. Vla-
diszavlyev András, a megyei 
munkaügyi központ vezetője azt 
mondta el, hogy Szegeden 
2003-ban eddig közel ezer állás-
hely kapott támogatást: közülük 
mintegy 900-at aktív eszközök 
segítségével töltöttek be, tíz 
munkáltató pedig központi 
munkahelyteremtő támogatás-
ban részesült 91 munkahely elle-
nében. 

F.K. 

Egymilliárd forintba került a 
Szegedi Tudományegyetem or-
voskarán a hőenergetikai re-
konstrukció, aminek köszönhe-
tően már nem az elavult gőz-
rendszerrel, hanem meleg víz-
zel biztosítják a hőt az intéz-
ményekben. 

Eltűnt a hatalmas csővezeték-
rendszer az új klinika mögötti 
parkból. A több méter magasság-
ban futó, csaknem az egész par-
kot behálózó acélcsövek az or-
vosegyetem e területét ipartelep-
hez tették hasonlóvá, s elcsúfí-
tották a környezetet. 

A Tisza Lajos körút másik ol-
dalán, a régi klinikák területén a 
föld alá rejtve „szállították" a 
gőzt a kazánházaktól a kliniká-
kig, s valamennyi, e területen 
fekvő intézményig. 

Az ormótlan csövekben áram-
ló gőz nem kis hangerővel zubo-
gott végig az egész vezetékrend-
szeren. 

- A régi hóvezeték-hálózat 
azon kívül, hogy nem volt eszté-
tikus, műszakilag is elavult, s 
emiatt állandóan attól tartot-
tunk, hogy meghibásodik, s ezál-
tal veszélybe kerül a klinikák hő-
ellátása - mondja Rovó István, a 
Szegedi Tudományegyetem fő-
mérnöke, aki valódi szakmai ki-
hívásnak értékeli a rendszer kö-
zelmúltban befejeződött teljes 
felújítását. - A gőzfűtésről a me-
leg vizes hőellátásra átállás közel 
négyévi munkát jelentett. Ennyi 
idő alatt cseréltük ki a teljes ve-
zetékrendszert, s bontottuk le a 
levegőben futó ormótlan csőve-
zetéket - foglalja össze a többlép-

Tegnap enyhítették a vádlottak büntetését 

Anya és fia gyilkoltak 
Három évvel ezelőtt karácsony-
kor egy tűrkevei asszony és 14 
éves fia meggyilkolta a család-
főt. A Szegedi ítélőtábla tegnap 
enyhítette a vádlottak bünte-
tését. 

M. Edit férje, R. Imre rendszere-
sen italozott, amitől agresszív 
lett. Elváltak, de R. továbbra is 
közös lakásukban élt. 2000. de-
cember 27-én R. ismét leitta ma-
gát, többször inzultálta családját, 
M. Edit pedig verekedés közben -
fia segítségével - megfojtotta a 
férfit. 

A volt férjét meggyilkoló anyát 
és fiát 2003. március 26-án bű-
nösnek mondták ki társtettes-

ként elkövetett emberölés bűn-
tettében. M. Editet három év 
szabadságvesztésre ítélte a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bíróság, R. Koméi pedig egy év 
hat hónap börtönt kapott, ami-
nek a végrehajtását három év 
próbaidőre felfüggesztette a bíró-
ság. 

A tegnapi tárgyaláson a Szege-
di ítélőtábla M. Edit büntetését 
két év fogházra enyhítette, s en-
nek végrehajtását három évre fel-
függesztette. R. Koméi bünteté-
sét is mérsékelték: ó egy év fiatal-
korúak börtönében letöltendő, 
két évre felfüggesztett szabadság-
vesztést kapott. 

A. T. J. 

Elmarad a stadionrekonstrukció Szegeden ? 

A Fidesz szerint a várost nem támogatja az állam 

Homokháti 

A Fidesz szerint veszélybe ke-
rülhet az Felső Tisza-parti 
stadion tervezett rekonstruk-
ciója Szegeden. Az ellenzéki 
pártnak ugyanis tudomása 
van arról, hogy a korábbi 
sportminiszter, Jánosi György 
egyik utolsó intézkedéseként 
Szegedet levette azon városok 
listájáról, amelyek stadionjai t 
részben állami pénzből újí t-
ják fel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Láttam azt a miniszteri hatá-
rozatot, amelynek értelmében 
Szegeden, néhány más város-
sal egyetemben, az állam nem 
támogatja a stadionrekonst-
rukciós programot - mondta 
Dobó László fideszes ország-
gyűlési képviselő. A szegedi 
közgyűlés Fidesz-frakciójának 
vezetője hozzátette: ezt a dön-
tést még Jánosi György hozta 
meg, és Dobó tudomása sze-
rint a hivatalban lévő Gyur-
csány Ferenc sem változtatott 
ezen. A politikus szerint így 

Nem tudni, hogyan alakul a Felső Tisza-parti stadion sorsa. Fotó: Gyenes Kálmán 

kérdésessé vált az Etelka sori szerűsítése mellett műfüves foci- ge 156 millió forint lenne, mely-
sportpálya felújítása. pálya kerülne a salakos küzdőtér bői közel 110 milliót az állam 

A tervek szerint a világítás kor- helyére. A beruházás összköltsé- adna. 

- Nem tudunk semmilyen lis-
táról, így számunkra kérdéses, 
mit látott Dobó László - reagált 
lapunk megkeresésére Solymos 
László, a polgármesteri hivatal 
kabinetfőnöke. Solymos hozzá-
tette: az előző kormánynak sem-
milyen konkrét elképzelése nem 
volt a szegedi sportlétesítmények 
fejlesztésére vonatkozóan. - Ez-
zel szemben mi tartjuk a szavun-
kat és meg fog újulni a Felső Ti-
sza-parti stadion - hangsúlyozta 
a kabinetfőnök. Solymos hozzá-
tette, a minisztériumhoz beadott 
pályázatok mellett tárgyalnak 
Magyar Labdarúgó Ligával is, 
emellett további forrásokat ke-
resnek. - A Fidesz annak idején a 
labdarúgó Európa-bajnokság és 
az olimpia rendezésének elnye-
réséhez kötötte a fejlesztések 
megindítását. Az egyiket nem 
nyertük meg, a másikon el sem 
indultunk, ennek ellenére fel-
újítjuk a stadiont. Nem értjük, 
miért büszkék rá, hogy nem csi-
náltak semmit, és miért bírálnak 
minket, hogy hozzáfogtunk - kö-
zölte Solymos László. 

Az új helyen, a volt konzervgyár területén tovább fejlődhet az 
Üvegipar. Fotó: Gyenes Kálmán 

Élet-módi Dudás Gyulával 
A Magyar Televízió Szegedi Stúdiójának magazinműsora, az Élet-mó-
di ma 14 órakor újra jelentkezik az MTV l-es csatornán. A nézők a 
telefondoktortól megtudhatják, hogy valóban egészséges-e az ásvány-
víz és a tejfogyasztás. Hírt adnak arról is, hogy milyen a sikeres euró-
pai uniós pályázat. Képes beszámolót láthatnak a nézők a szarvasi 
Halászati Kutatóintézet őszi „betakarításáról", azaz a lehalászásról. 
Bemutatják a szegedi Kincsesház Altalános Iskolát, amely idén szep-
tembertől várja a diákokat. A stúdióba várják Dudás Gyula távgyalog-
lót, akiről az is kiderül, hogy az athéni olimpiára készül. A kulturális 
ajánlóban a hosszú szünet után újra jelentkező szegedi jazznapok 
programjára is felhívják a figyelmet. Lesz telefonos játék, muzsikáról 
pedig a Fülig Jam Zenekar gondoskodik. 

tanya-
felmérés 
A Homokhátságon közel húszez-
ren élnek tanyán. Sok olyan csa-
lád van, amelyben nehéz helyzet-
ben nőnek fel a gyermekek. A 
legfontosabb, hogy az innen 
származó gyermekeknek a jövő-
ben ne legyen behozhatatlan hát-
rány a tanyai élettér. 

Az ő érdekükben elkészült egy 
átfogó elemzés, amely a Homok-
hátság tizenöt településéhez tar-
tozó tanyákat érinti. A felzárkóz-
tatásukra számos programot, el-
képzelést is tartalmaz ez a felmé-
rés. Az elemzést tegnap ismer-
tette Nógrádi Zoltán mórahalmi 
polgármester. 


