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A közös víz 
ára borsos 
Többszörösére nőtt az átalányt 
fizető lakók vízdíja a szegedi Bé-
csi Kávéház megnyitása óta. A 
lakásbérlők az éves elszámolás-
kor tavaly már négyszer annyit 
fizettek, mint korábban. Az 
aránytalanság oka az, hogy a há-
rom utcára néző tömbnek egyet-
len mérőórája van, sok lakásban 
pedig még mindig nem szereltet-
tek föl külön vízórát. A kávéház-
nak sincs hivatalosan bejelentett 
mérője: a fogyasztást ugyancsak 
átalánydíjban fizetik. Az épületet 
kezelő IKV Rt. a helyzet tisztázá-
sára az elszámolás felülvizsgála-
tát ígérte. 

Riportunk az 5. oldalon 

Feloszlott 
a Nyers 
Megszűnt a szegedi Nyers együt-
tes. Czutor Zoltán, a zenekar ve-
zetője és énekes-gitárosa úgy látja, 
hiányzik a továbblépéshez szüksé-
ges, kölcsönös elkötelezettség. 
Miklós Tibor basszusgitáros sze-
rint már nem találkoznak a mu-
zsikustársak zenei elképzelései. A 
Nyers hetedik albuma nemrégi-
ben készült el. Tavasszal megtart-
ják még a tervezett lemezbemuta-
tó turnét, s föllépnek a nyári fesz-
tiválokon is. Az 1982-ben alakult 
zenekar 1996-ban elnyerte az 
Aranyzsiráf-díjat. 

Részletek a 4. oldalon 

FEBRUÁRI DRÁGASÁG 
Áremelkedésekkel köszönt ránk 
február. Többe kerülnek a 
támogatott gyógyszerek és a 
postai szolgáltatások, drágul az 
áram. De most indul a 
Fészekrakó program is. 

3. oldal 

Potsdamból került Szegedre az 
l-es villamosvonalon frissen for-
galomba állított csuklós Tatra, 
amelyet fölújítás után, tegnap 
adtak át az utazóközönségnek. A 
Szegedi Közlekedési Társaság 
(SZKT] jelentős részben hasz-
náltan vásárolt, korszerűsített 
járművek beszerzésével tervez 
fejlesztéseket. 

Az önkormányzat uniós támo-
gatással fedezi a program megva-
lósítását. A hároméves villamos-
és trolifejlesztési terv szerint ösz-

szesen 2,5 milliárd forintot költe-
nek a tömegközlekedésre. Idén 
összesen kilenc fölújított villamos 
áll forgalomba. A használt kocsi-
kat az új járművek árának töredé-
kéért kaphatják meg. A rekonst-
rukciót a SZKT Pulz utcai telepén 
végzik el. A kocsik egy részében 
teljesen kicserélik az elektromos 
rendszert. Az elektromos üzemű 
kocsik mellett autóbuszokat is 
vett a közlekedési társaság. 

Részletek az 5. oldalon 

Bár egész nap esett, csupán néhány centis csapadékot mértek 

Ha marad a hideg, befagyhat a Tisza 

T É M Á I N K B Ó L Újraélesztő készülékeket kapott a szolgálat - Sebtapasz a mentőknek 

TANYÁK TÉLEN 
A homokháti tanyavilágban már 
néhány centiméteres hó is bajt 
okoz, ha föltámad a szél. 
Külvilágtól elzárt épület egyelőre 
nincs, a terepjáróval közlekedő 
tanyagondnokok rendszeresen 
látogatják a külterületen élő, 
idős embereket. 

5. oldal 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-es autópálya 

A szegedi, 81 esztendős Mészáros Péterné ötmillió forintot érő műszerrel támogatta a mentőszolgálatot Fotó: Miskolczi Róbert 

Két defibrillátort kapott tegnap adomány-
ként a szegedi és a vásárhelyi mentőál-
lomás. Az előbbi szmáláját a 81 éves Mé-
száros Péterné állta. A szállítóautó viszont 
kevés: Makón hét órán át várakozott nagy 
fájdalmak között egy asszony, mire odaért a 
mentő. 

Ünnepelt és magyarázkodott a Csongrád me-
gyei mentőszolgálat. Biztató, hogy az adomá-
nyozók jóvoltából két defibrillátorral (újra-
élesztésre is alkalmas berendezéssel] javult a 
szegedi és a hódmezővásárhelyi állomás föl-

szereltsége. Rossz hír viszont, hogy több 
mint hét órát várt mentőre, rettenetes kíno-
kat kiállva egy makói asszony, mert éppen 
nem volt elegendő mozgósítható szállítóko-
csi. 

Egy 81 esztendős szegedi asszonyon több-
ször is segítettek már a mentők. Ezért, örökö-
se nem lévén, úgy gondolta, 5 millió forinttal 
segíti a szolgálatot. Ekkora összeggel magán-
személy még nem támogatta az adományo-
kat gyűjtő alapítványt. 

A vásárhelyi defibrillátort önkormányza-
tok, cégek, vállalkozók és magánszemélyek 

segítségével vásárolták. A Mercedesbe szerelt 
berendezéssel a külterületeken élőkön is 
gyorsabban segíthetnek majd. 

Makón viszont több min t hétórás vára-
koztatás után ért csak n d r a~mentőautó 
egy 39 éves asszonyhoz, akinek csontrit-
kulása miat t kiszakadtak helyükből a csí-
pőprotézist tartó szögek. A mentősök me-
gyei vezetője szerint az autók száma ele-
gendő, a baj az, hogy sokan indokolatlanul 
kérnek szállítást. 

Jegyzetünk a 3., írásunk a 4. oldalon 

nap múlva ér Szegedre! Horkolás 
w w w . d e l m a g y a r . h u 

A szegedi Alváscentrum egy évti-
zede foglalkozik az alvászavarok-
kal küszködők, köztük a horko-
lók megfigyelésével és gyógyítá-
sával orvosolható. A megye lako-
sainak legalább 15 százaléka 
horkol éjszakánként. 

Bővebben a Gyógy-írban 

Felújított villamos 
Olcsón megvásárolt használt villamosok és buszok fölújításával 
bővíti járműparkját a Szegedi Közlekedési Társaság. Egy csuklós 
Tatra tegnap állt forgalomba az l-es vonalon. 

Csongrád megyében nem okozott fennakadást a 
közlekedésben a tegnap lehullott néhány centi hó. 
A Tiszán és a Maroson megindult a jégképződés. 
Ha tartós hideg lesz, akár be is fagyhat a Tisza. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Alig egy-két centi hó hullott tegnap Csongrád me-
gyében és Szegeden, így az újabb csapadék nem 
okozott jelentős fennakadást a közlekedésben. Igaz, 
egy magyar rendszámú kamion árokba csúszott az 
E75-ÖS főúton Kistelek közelében, ám a balesetben 
senki sem sérült meg. A hóeltakarítóknak sem 
akadt sok dolguk, a buszok sem késtek, csak a hi-
degindítás okozott gondot néhány járműnek a fa-
gyos hétfő hajnalon. 

Kedden havas esőre kell számítani, a hőmérséklet 
0 fok körül lesz, akár plusz 1 -2 fokra is felmeleged-
het a levegő, ezért a lehullott hó is olvadásnak in-
dul. Kedd délután azonban hidegfront éri el térsé-
günket, szórványos hózápor várható 

A Maroson és a Tiszán megindult a jégzajlás, van 
ahol már be is állt a jég. A kompok közül egyik sem 
közlekedik a megyében. A tápai komp rögzítését 
megerősítették, három éve ugyanis a fagyott víz-
tömbök kilökték a komphajót a partra. Ha marad a 
tartós hideg, akár teljesen befagyhat a Tisza. 

Összeállításunk a 3. oldalon Az úszóház üzemeltetője, Gyebrovszki Géza nem tart a zajlástól Fotó: Miskolczi Róbert 

ÍTÉLET A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
MAFFIAÜGYBEN 
Senkit nem küldött börtönbe az 
úgynevezett székesfehérvári 
maffiaügyben eljáró Pest Megyei 
Bíróság elsőfokú ítéletében. 
Egyedül az elsőrendű vádlott, 
Matók Ákos kapott 2 év két 
hónap letöltendőt, de a korábbi 
előzetes letartóztatás, illetve 
házi őrizet beszámításával 
várhatóan neki sem kell 
börtönbevonulnia. Az ügyet 
államtitok miatt 90 évre 
titkosították a hatóságok,. 

2. oldal 

Gizi néni gáláns adománya 
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