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PAGER-GYURUT KAPOTT 
VENCZELVERA 
Páger Antalról tegnap utcát 
neveztek el Makón. A színész 
születésnapján új névtáblát 
helyeztek el szülőházánál. A 
Hagymaházban rendezett 
ünnepségen az idén Venczel Vera 
vehette át a színészóriás 
pecsétgyűrűjének másolatát. 

4. oldal 

VITA A SZABADTÉRIRŐL 
A szegedi közgyűlés tegnap 
nagyszabású út- és 
iskolaprogramot fogadott el. Ezt 
személyeskedéstől sem mentes 
vita során tárgyalták meg a 
képviselők. Ezenkívül az 
ellenzék hosszan firtatta a 
szabadtéri játékok idei üzleti 
tervének realitását. Pajor Lászlót 
kinevezték a kórház 
főigazgatójának. 

5. oldal 

BODROGI A SZÍNHÁZRÓL 
Bodrogi Gyula szerint a 
színházhoz csak színész és 
közönség kell. A hetvenéves 
színművész a szegedi 
Pinceszínházban mesélt a 
filozófiájáról, valamint a 
kínos-röhögős bakikról. 
Elárulta, hogy egy jó kabarétréfát 
olyan szenvedélyesen szeretett 
meg, mint egy tragédiát. 

Szieszta 
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ígérete szerint 
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Mínusz tizenhárom fokig süllyedt a hőmérő higanyszála 

Kemény hidegben hevít a munka 
A hét végéig marad a tél: erős 
lesz az éjszakai lehűlés, többfelé 
igen kemény fagy várható. A 
szabadban dolgozók réteges öl-
tözködéssel, meleg sállal, sap-
kával, valamint forró teával vé-
dekeznek a mínuszok ellen. 

A héten betoppant megyénkbe is 
az igazi kemény tél. A meteoro-
lógusok akár mínusz húszfokos 
hideggel riogatják az embereket. 
Szerencsére régiónkban a hőmé-
rő higanyszála nem süllyedt mí-
nusz 13 fok alá. 

Az előrejelzések szerint a leg-
hidegebbre hétfő hajnalban kell 
számítani. Havazás pedig kedd-
től várható. Hazánkban évente 
300-350-en azért halnak meg, 
mert kihűl a testük. Megyénk-
ben eddig még senkit sem ölt 
meg a fagy. 

Az utcán dolgozóknak igazi 
erőpróbát jelent a kemény tél. A 
szegedi Dugonics téren pörkölt 
gesztenyét, főtt kukoricát áruló 
nő ugrálással melegíti fel magát. 
A tiszai révész naponta négy órát 
tölt a hidegben. Neki a forró tea a 
legjobb ellenszer. 

A járdákat, utakat takarítók 
pedig rétegesen öltözködnek, s 
két-három óránként fedett he-
lyen melegedhetnek. 

Félóránként fordul a komp, így marad néhány perce Tamási János révésznek a melegedésre Fotó: Schmidt Andrea Bővebben az 5. oldalon 

Félmilliárd civileknek 
A dél-alföldi régió civil szervezetei 
az idén több mint 500 millió fo-
rintra pályázhatnak. - A Csong-
rád, Bács és Békés megye civil 
szerveződéseinek februárban írják 
ki a pályázatokat - nyilatkozta Ba-
kai Csaba, a Dél-alföldi Regionális 
Kollégium megyei bírálóbizottsá-
gánakelnöke (képünkön). 

A tervek szerint 2005-ben nem 
csupán működési költségek fede-
zésére, hanem programok szer-
vezésére is igényelhető támoga-
tás. A régió 535 civil szerveződé-

se tavaly 301 
millió forintra 
pályázhatott. 

Bakai a civil 
szervezetek 
legnagyobb hiá-
nyának azt 

tartja, hogy rossz az információ-
áramlás. Ezért létrehozták az úgy-
nevezett civilhírck honlapot, ahol 
sok fontos információt olvashat-
nak az érdeklődők. 

írásunk a 3. oldalon 

P. Tibor az ítélethirdetés előtt, az utolsó szó jogán bocsánatot kért 

Felfüggesztett fogház a gázolónak 
Másfél év felfüggesztett fogházbüntetésre és sú-
lyos pénzbírságra ítélték azt a férfit, aki egy éve a 
szegedi Mars téren, a zebrán elgázolt két lányt. 

ítélet született tegnap a Szegedi Városi Bíróságon 
az egy éve történt Mars téri gázolás ügyében. P. Ti-
bor még 2004. február 21 -én éjjel elütött két lányt a 
zebrán. Az egyikük életét vesztette, barátnője pedig 
maradandó sérüléseket szenvedett. 

A vádlottat a bíróság egy év hat hónap felfüggesz-
tett fogházbüntetésre, egymillió forint megfizetésére 
ítélte, valamint négy évre eltiltották a gépjárműveze-

téstől. Figyelembe vették és kellő súllyal mérlegelték, 
hogy a férfi büntetlen előéletű, beismerő vallomást 
tett, illetve három kiskorú gyermek édesapja. 

Az ítélethirdetés előtt a vádlott az utolsó szó jo-
gán bocsánatot kért az áldozat édesanyjától, vala-
mint a megsérült lánytól. Mind az ügyész, mind a 
vádlott tudomásul vette az ítéletet, így jogerős. 

A balesetet túlélt lány és meghalt barátnőjének 
édesanyja viszont csalódottan távozott a tárgyaló-
teremből, mert súlyosabb ítéletre számítottak. 

Részletek a 7. oldalon 

Nevelőanya és kislánya: kitöltik egymás életét 

Dzsenifer kétszer született 
Gonda Dzsenifert másfél éves korában vet-
te magához nevelőanyja, Virág Zsuzsanna. 
A varrónő egy pici lakásban neveli az in-
tézetből hozzákerült kislányt, aki tegnap 
kilencedik születésnapját ünnepelte. 

„Nekem két szülinapom is van, de ez a mosta-
ni az igazi, a másik pedig a kicsi" - mondta bol-
dogan tegnap a József Attila sugárúti Z. Nagy 
cukrászdában a kilencéves Gonda Dzsenifer. 
Az „örökbefogadott" kislány - aki a második 
nevezetes napot minden év október 22-én ün-
nepli meg - nevelőanyja, Virág Zsuzsanna 
ugyanis azon az őszi napon hozta el a Bölcsőde 
utcai intézetből. Egy duci, még pelenkás babát, 
akivel azóta csak napokra váltak el. 

A kislány Zsuzsának szólítja nevelőanyját, 
de ha nagyon szeretne neki kedveskedni, ak-
kor előkerül a szótárból az „anyuci-banyuci" 
is. Mivel Dzseniferről nem mondott le az 
édesanyja, nem lehetett örökbe fogadni, az új 
szülő ma is csak a gyámja a gyereknek. A Pé-
csett élő édesanya időnként jelentkezik is lát-
hatásra, de a kislány számára a családot, az 
otthon melegét Zsuzsa teremti meg immá-
ron hetedik éve. 

Dzsenifer, születésnapi tortájával és nevelőanyukájával Fotó: Mískokzi Róbert Folytatás a 3. oldalon 

Díjnyertes modell, 
díjnyertes áron 

FordFocus már 2 699 000 forinttól 
8 

! vagy akár 650 000 Ft kedvezmennyel 
j Plusz ajándék METÁLFÉNY 
| Plusz 4 db ajándék GOOD YEAR TÉLI GUMI 

A b e n z i n e s FordFocus modellekhez most 
350 000 Ft értékben 
választható extra felszereltség 
A díze l FordFocus modellekhez most 300 000 forintnyi 
árkedvezmény és 350 000 Ft értékű extra felszereltség jár 
0 % indulórészlet vagy 0 % THM 

1-otcFocus Minőség. Megbsznatáség. 
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