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SZOMBAT, 2003. NOVEMBER 15., 93/266. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

T É M Á I N K B Ó L 

A MARADÉK NEM MOSLÉK 
Csongrád megye menzáin 
naponta több tízezer adag ételt 
készítenek, s ami ebből a 
tányérokon marad az sem vész 
kárba: az ételmaradékot 
kutyákkal, sertésekkel és prémes 
állatokkal etetik meg. A délben, 
szétválogatva még finomságnak 
számító ételek útja délutánra 
már azonos, csak a felhasználás 
módszere különböző. 

3. oldal 

ÖREG ISKOLA ÜNNEPELT 
Szazharminc esztendeje 
koptatják kisdiákok a Madách 
Imre Általános Iskola padjait. A 
tekintélyes múltú, egykori Fiú 
Polgári Iskolában a tegnapi 
napot e születésnap 
ünneplésének szentelték. 

4. oldal 

MILLLÁRDOS SZÁMOK 
Aki ezen a héten ió helyre tette 
ötöslottó szelvenvén az ikszeket, 
az hamarosan 4 milliárd 600 
millió forint boldog tulajdonosa 
lehet. Aki megnyeri az 
álomösszeget, búcsút inthet az 
anyagi gondoknak, sőt 
ajándékozhat is adómentesen. 

4. oldal 

TRIANON KÍSÉRT 
Csekély érdeklődés és szigorú 
biztonsági intézkedések mellett 
zajlott tegnap este Szegeden, az 
Aradi vértanúk téri 
megmozdulás. Toroczkai László, 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom elnöke követelte, hogy 
„a román kormány hagyjon fel a 
fenyegetésekkel és ne gátolja 
székely testvéreink 
önrendelkezési jogát". Aromán 
főkonzulátus előtt petíciót ' 
kívántak átadni a konzulnak, ám 
a kapuk nem nyíltak meg. 

5. oldal 

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

Életveszélyes körülmények között él egy szegedi család 

Kovácsékra ráomolhat a lakás 

Kovács István úgy érzi, családjával együtt reménytelen helyzetbe került. Fotó: Kamok Csaba 

Egy szegedi építőipari cég telephelyén, az Algyői úton csütörtö-
kön leégett egy melléképület. A tűz át ter jedt a területet őrző 
Kovács Istvánék házára is. A férfi és családja attól tart, hogy haj-
léktalanok lesznek, ugyanis részben elégett és megroggyant la-
kásuk tetőszerkezete, az épület életveszélyessé vált. 

- Egyszer csak „elment" az áram a lakásban - mesélte a történte-
ket Kovács István, a telephely őrzője. - Kimentem megnézni a 
villanyórát, és akkor láttam, hogy ég a melléképület. 

A férfi a kerti kútról azonnal elkezdte oltani a lángoló épületet, 
majd látta, ők is veszélybe kerülhetnek, ezért megpróbálta men-
teni értékeiket. Ekkor megégett a háta, illetve az összetört ablak-
üvegszilánkokban megvágta lábait is. Az égési sérüléséről a kór-
házban kiderült, hogy másodfokú, de a férfi a lábsérüléseit tartja 
súlyosabbnak. - Emiatt egy hétig biztosan nem dolgozhatok -
tette hozzá. 

Folytatás az 5. oldalon 

Ammóniától 
síró szentesi 
asszonyok 
Kis mennyiségű ammónia ömlött ki ab-
ból a csőből, amely a szentesi Hungerit 
Rt.-nél tört el tegnap reggel. Az üzem 
dolgozói maguk hárí tot ták el a veszélyt, 
így senki sem betegedett meg a szúrós 
szagú gáz beszippantásától. 

Az ammóniaömlést tegnap reggel fél 8 
körül észlelték a szentesi Hungerit 
Rt.-nél. A kis mennyiségű gáz egy 5-6 
bar nyomású, félcolos csőből azért sza-
badult ki, mert megrepedt a- vezeték. 
Magyar József vezérigazgató azt mondja 
a történtekről: az udvaron lévő nyomás-
mérő berendezésben durrant el a cső, s 
ezt azonnal észrevették a dolgozok, és el-
zárták a csapot. Ennek ellenére a panír-
üzem egyik szintjére is beszivárgott egy 
kevés ammónia, amelynek a beszippan-
tásától négy alkalmazott juk lett rosszul. 
A mentők megérkezése előtt már elsőse-
gélyben részesítették a dolgozókat, aki-
ket a gyár illetékes vezetőinek a kifeje-
zett kérésére szállítottak a kórházba, 
hogy megfigyeljék őket. A vezérigazgató 
úgy fogalmaz: hála istennek, hogy nem 
történt nagyobb baj. Az európai uniós 
szabványnak megfelelő vezeték meghi-
básodását gyártási hibának említi Ma-
gyar József, hozzátéve: a cégük szerelői 
rövid idő alatt ki is javitották a sérült 
csőszakaszt. Az üzemrészben egyébként 
kétórás állásidő után folytatódott a gyár-
tás, míg a cég többi területén le sem áll-
tak a termeléssel. 

Folytatás a 3. oldalon 

Jézus tizenkét apostola férfi volt 

Örökkön-örökké cölibátus 
A szeged-csanádi megyés püspök nem ért egyet 
azokkal, akik szerint nőne a katolikus egyház 
iránti szimpátia, ha a papok házasságban élnének. 
Gyulay Endre úgy véli, a cölibátus biztosítja, hogy 
a papok teljes odaadással szolgálják az Urat. 

A katolikus egyházban a 11. században vezették be a 
cölibátust, azaz a papi nőtlenséget, amelyhez azóta is 
ragaszkodnak. A z utóbbi időben ugyanakkor olyan 
kezdeményezések indultak el, hogy nők is szolgál-

hassák papként az Istent. Gyulay Endre szeged-csa-
nádi megyés püspök ezekkel a szentírásra hivatkozva 
nem ért egyet. Azzal érvel, hogy Jézusnak tizenkét 
apostola volt, s mind férfi, következésképpen az áldo-
zópapi szentséget is csak férfi kaphatja. - A nőknek 
számtalan egyéb módjuk van arra, hogy a katolikus 
egyházon belül szolgáljanak: a hitoktatás, a karitász 
és egyéb területeken - kínál alternatívát a püspök. 

Bővebben a Sziesztában 

Ötszázmillió forint kötbért követel az önkormányzat 

Szeged perben és peren kívül 
Mintegy ötszázmillió forint köt-
bért követel a szegedi önkor-
mányzat két építőipari cégtől, a 
KÉSZ Kft.-től és a Maszer 
Rt.-től. Előbbivel már perben áll 
a város, utóbbival még töreked-
nek a peren kívüli megegyezésre. 

Lapunkban az alapkőletételtől az 
átadásig nyomon követtük a sze-
gedi Radnóti Miklós Gimnázium 
tornacsarnokának építését. A fő-
vállalkozó Magyar Épületszerelő 
(Maszer) Rt.-nek eredetileg 2002. 
augusztus 15-éig kellett volna vé-
geznie a munkával. A budapesti 
cég azonban több mint kilenc hó-
napos csúszás után, 2003. június 
4-én adta át a közel 250 millió fo-
rintos beruházást. A megrendelő 
önkormányzat a befejezés előtt 
több hónappal már jelezte a kivi-
telezőnek: élni fog a szerződésben 
foglalt jogával, a megállapodás 
szerint a Maszer Rt.-nek 164 mil-
lió forint késedelmi kötbért kelle-
ne fizetnie a csúszásért. 

A Radnóti tornacsarnoka, ha nagyon jelentős csúszással is, de elkészült. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás az 5. oldalon 

Chipkártya a buszjegy 

A buszjegyet helyettesítő chipkártyás diákigazolványt elsőként Sza-
bó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Magyar Bálint ok-
tatási miniszter próbálhatta ki a Mars téren. IFotó: Gyenes Kálmán) 

A szegedi Mars térről indult teg-
nap az a járat, melyen a diákok 
először tehették próbára intelli-
gens, chipkártyás diákigazolvá-
nyukat. Bár év végéig egyelőre 
kísérleti jelleggel lehet a Tisza 
Volán Szeged-Győr járatain e 
furcsa fizetőeszköz segítségével 
jegyet váltani, a tervek szerint 

jövő ősztől általánossá válik a 
kártya más területeken is. A 
készpénzkímélő megoldás pre-
mierje igazán sikeres volt, jövő-
je pedig a pénzen és az újszerű 
kezdeményezésre való nyitott-
ságon múlik. 

Részletek a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

