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TÉMÁINKBÓL 

SZÜKSEGES JÓ 
A FOGÁSZATI ÜGYELET 
Szegeden főleg hét végén van 
nagy forgalom a fél éve működő 
fogászati ügyeleten. A rendelőt 
hétköznap éjszakánként 5-10, 
egy-egy hétvégi napon 30 
fogfájós keresi fel. Az ügyeleten 
nem tömnek, csak fájdalmat 
csillapítnak és húznak. 

5. oldal 

KÉT DISZNÓT BIRKÓZTAK LE 
HORVÁTHÉK 
A röszkei Horváth család 
szombat hajnalban két disznót is 
levágott. A reggeliig 
természetesen sok minden szóba 
került, többek között arról is 
beszéltek, érdemes-e egyáltalán 
disznót hizlalni, malacot tartani. 

7. oldal 

Autóeladás, alkatrész-értékesítés 

MEGKEZDŐDÖTT 

TOYOTA 
SZEGED 

Autószalon-átalakítás 03. 31-ig TART. 
Autószerviz-átalakítás 06. 30-ára 

ELKÉSZÜL! 
Dorozsmai út 9. • Tel.: 20/583-29-93 

PADLASOKRA MÁSZOTT 
AZ ÖREG RÁDIÓKÉRT 
A hét végén megnyílt a szentesi 
Koszta József Múzeumban 
Kovács László rendhagyónak 
mondható kiállítása. Az elmúlt 
évtizedek rádióiból összeállított 
kollekció első darabját 54 éve 
kapta a derekegyházi férfi. 

7. oldal 

MAGASAN VAN A MÉRCE 
Szegedi mérnökök is 
közreműködtek annak a . 
szoftvernek a kifejlesztésében, 
amely segítségével például a 
valóságshow-k szereplőire lehet 
szavazni. De „közük" van a 
mobiltelefonos 
parkolójegy-vásárláshoz is. 

A pénz beszél 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

BOB 
nap múlva ér Szegedre! 

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

Járművezetők tucatjai szabálytalankodhatnak büntetlenül Szegeden 

A tilalom nem akadály 

Helyzetkép a Belvárosból. Ez a kerékpárút nem kerékpárút, hanem illegális autóparkoló Fotó: Gyenes Kálmán 

A rendőrök és a közterület-felügyelők önkényesen döntik el, hogy honnan, melyik 
autót szállítsák el, melyiket ne - vélik sokan Szegeden. Ráadásul a hét utolsó napjain 
a járművek mellett a polgármesteri hivatal szemeteskonténerei is szabálytalanságra 
késztették a biciklizőket, napokig elzárták a Fekete sas utcai kerékpárutat. 

- Az Attila utcából szállították el az autó-
mat. Nem vitatom, valóban szabálytalanul 
álltam meg. Mentségem talán az, hogy 
önálló mozgásra gyakorlatilag képtelen 
édesanyámat vittem hozzánk fürdeni, la-
kásában ugyanis szétfagyott a csővezeték. 

Mire leértünk, már hűlt helye volt a Skodá-
nak. Az autó szélvédőjén egyébként lehe-
tett látni a mozgáskorlátozottaknak szóló 
engedélyt - mondta szombat dél körül a 
Szepark Autómentő és Elszállító Üzletág 
Bakay Nándor utcai telephelyén B. Zs. 

A fiatal szegedi férfi 11 ezer 400 forin-
tért kapta vissza édesanyja autóját, mivel 
azt csütörtök délután szállították el, napi 
700 forint tárolási díjat is felszámoltak 
neki. B. Zs. nem titkolta, nem ok nélkül 
várt két napot, hirtelen nem tudott előte-
remteni 10 ezer forintot, s azzal köszönt 
el, hogy a város jegyzőjéhez fordul, kéri, fi-
zessék vissza nekik a 11 ezer 400 forintot. 

Folytatás a 7. oldalon 

A gyilkos beismerte tettét 

Szomszédja 
végzett 
Attilával 
Beismerő vallomást tett az a 22 éves 
vásárhelyi fiatalember, aki pénteken ké-
ső délután több késszúrással végzett a 
vele egy társasházban élő 34 éves férfival. 
Áldozat és gyilkosa állítólag barátok vol-
tak. Az Ormos Ede utcai tízemeletes 
lakóit megdöbbentette a tragédia, gyá-
szolják Attilát, akit mindenki jó és se-
gítőkész embernek ismert. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Szeretünk Attila" - szól a felirat, mellette 
egy szál rózsa, keretben az áldozat fotója a 
lépcsőház falán, a földön számtalan mécses 
és gyertya. A vásárhelyi Ormos Ede utcai 
társasház lakói a pénteken gyilkosság áldo-
zatává vált barátjukat, ismerősüket, szom-
szédjukat gyászolják. Mint arról beszámol-
tunk, a 34 éves férfi életét saját otthonában, 
több késszúrással oltották ki. Utóbb kide-
rült, a tett elkövetésével az egy emelettel fe-
lette lakó, 22 éves fiatalembert gyanúsítják, 
aki állítólag a barátja volt. Az elkövető 
szombatra virradó éjjel beismerte tettét. 

A tragédia teljesen megdöbbentette a tár-
sasházban élőket, akik közül néhány szom-
széd a gyilkosság napján, késő este a lépcső-
házban összegyűlve még azt találgatta, hogy 
ki és miért követte el ezt a szörnyűséget. 

- Attila a légynek sem tudott volna ártani, 
nagyon jó, segítőkész embernek ismertük, 
mindenki szerette - ismételgette hitetlen-
kedve Kónya Sándorné, aki szerint a né-
hány hónapja munkanélküli fiatalember 
azért foglalkozott egy ismert kozmetikai vi-
lágcég termékeinek árusításával is, mert 
szerette az embereket. Az elvált, egyedül élő 
férfi után egy kisfiú maradt félárván. 

Folytatás az 5. oldalon 

Makón a hét végén már telt ház volt 

Nincs járvány, csak 
sok a beteg gyermek 
Csongrád megyében egyelőre nem okoz gondot a mind több beteg 
gyermek, bár Makón tegnap telt ház volt a kórház gyermek-
osztályán, pótágyak felállítását fontolgatták, Szentesen pedig már 
csak egy-két szabad hely akadt. 

Egyre több kórházi kezelésre 
szoruló gyermeket látnak el 
Csongrád megye különböző 
egészségügyi intézményeiben. A 
betegek többségét az elmúlt na-
pokban hurutos megbetegedés-
sel, magas lázzal, tüdőgyulla-
dással szállították kórházba. Az 
országos tisztiorvosi szolgálat 
vezetője kijelentette: nincs jár-
vány, a klinikák, kórházak tud-
ják fogadni a betegeket. Szege-
den a gyermekklinika és a gyer-
mekkórház hetek óta 85 száza-
lékos telítettséggel működik, 
ami az év végi hónapokhoz ké-
pest magasnak számít. Az or-
szág legnagyobb gyermek-egész-

ségügyi központjában az emel-
kedő beteglétszám miatt azon-
ban egyetlen műtétet sem kel-
lett elhalasztani, és indokolt 
esetben minden újszülöttet, na-
gyobb gyermeket felvettek. A 
hódmezővásárhelyi kórházban 
is hasonló a helyzet, a beteg-
szám ott sem okozott zavaro-
kat. A makói és a szentesi kór-
ház gyermekosztálya viszont a 
hét végére gyakorlatilag megtelt. 
Makón pótágyak felállítását 
fontolgatták, a szentesi kórház-
ban vasárnap már csak egy-két 
szabad hely maradt. 

Részletek a 3. oldalon 

Elindulnak 
A vásárhelyi gazdakör tagjai 
végsőkig kitartanak, hogy kö-
veteléseiket teljesítse a kor-
mány. Ma reggel indulnak el a 
fővárosi demonstrációra. 

Felkészült a mai gazdatüntetésre 
Kiss István. A vásárhelyi gazda, a 
hét végén feltankolta és lemosta 
traktorát. Ma reggel „Lendület-
ben az ország, irány a szakadék" 
feliratú transzparenssel, valamint 
nemzeti színű zászlóval „díszí-
tett" MTZ-jével indul útnak tár-
saival együtt a fővárosba. El-
mondta: nem kapott területalapú 
támogatást, ezzel hektáronként 
összesen mintegy 25 ezer forint-
tal rövidítették meg. Kiss István 
megjegyezte, a raktárak tele van-
nak búzával, kukoricája interven-
ciós felvásárlásra vár. Hangsú-
lyozta: a gazdák a felmerülő költ-
ségeket nem tudják fedezni, az 
évekkql ezelőtt felvett hitelek tör-
lesztésére nincs pénzük. 

Részletek a 3. oldalon 
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A tulajdonosok változtak, a hely szelleme maradt 

Találkozzunk hétkor 
a „Stümmernél"! 

A sarok ma is Szeged legkedveltebb találkozóhelye Fotó: Frank Yvette 

Á Széchenyi tér és a sétálóutca 
meghatározó épülete fennállása 
óta ismert találkozási pont Sze-
geden. Az idősebbeknek még ma 
is „Stümmer", a fiatalabbaknak 
Kerek-Perec a randevúhely. 

- Találkozzunk a „Stümmer-
nél", mondtuk egymásnak. 
Mindig itt randevúztunk, ha egy 
jó feketét akartunk meginni -
gondol vissza fiatalkorára Sári 
Gyuláné. A nyolcvanéves asz-
szony szerint a frissen őrölt ká-
vé és a házi csokoládé jelentette 
a Széchenyi térre érkező Kárász 

utca sarkán kialakított üzlet va-
rázsát. 

- A pult mögött árusító lányok 
is úgy mondják: „a Stümmernél 
dolgozom" - mosolyog a boltba lé-
pőre a fiatalember, és megforgatja 
a pörkölőben a friss babszemeket. 

- Mi mindig itt randizunk, a 
Kerek-Perec előtt - vágnak egy-
más szavába a gimnazista lá-
nyok. - Ide, a közelbe fut be a 
troli, a busz és a villamos is. Fi-
nomakat lehet enni, és ezt a he-
lyet mindenki ismeri. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
http://www.cltibank.hu

