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Zsuzsa utazásai LENIN E L SZATYMAZON 
A népszerű énekesnő 
kiábrándult, de nem az 
életből és nem a szerelemből. 

9. OLDAL, BIZALMASAN 

Hiába keresztelték át Lenint Szegedi 
utcára, sok házon még ma is ott virít a 
régi elnevezés. 

5. OLDAL 

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Dóra nem forog 
A gyógyvízzé nyilvánított Dórával 
töltik meg a Gomba medencéit, 
amit viszont nem kell forgatni 

5. OLDAL 

A klinikán megtették a szükséges intézkedéseket 

Ritka baktériumfertőzés 
egy szegedi férfinál 

Csak különleges védőfelszereléssel lehet belépni a fertőzött beteg 
szobájába Fotó: Miskolczi Róbert 

MRSA gennykeltőbaktérium-
fertőzést állapítottak meg egy be-
tegnél a szegedi neurológiai kli-
nikán. Az ötven év körüli férfit 
elszigetelték környezetétől, a 
fertőzés nem terjedt tovább, a be-
teg jól van. Az ilyen kórokozójú 
járványt 1993-ban regisztrálták 
először Magyarországon, akkor 
rövid időn belül nyolcan beteged-
tek meg, egy közülük meghalt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Néhány napja egy, a különböző 
ellenszerek többségének ellenálló 
MRSA-baktériummal (Methicil-
lin Rezisztens Staphylococcus 
Aureus) fertőzött beteget ápolnak 
a szegedi urológiai klinikán. Az 
ötven év körüli szegedi férfit elkü-
lönítették, a kórterembe védőfel-
szereléssel lépnek be az orvosok, 
az ápolók és a látogatók. A masz-
kot, kesztyűt viselő orvosok és 
nővérek láttán a betegek és hoz-
zátartozóik elkezdtek találgatni. 
Nyugtalanítja őket, hogy tőlük 
néhány méterre lezártak egy kór-
termet, a beteg pedig napok óta 
nem mutatkozik. 

Az intézet vezetője, Vécsei Lász-
ló megérti, hogy az ápolók és orvo-
sok nem szokványos öltözéke né-
hány betegben, hozzátartozóban 
félelmet keltett. A professzor 
megjegyezte, sajnálja, hogy nem 
fordultak hozzá vagy kollégáihoz, 
mindenkinek elmondták volna, 
hogy mi indokolja az óvintézkedé-
seket. Vécsei László hangsúlyoz-
ta: amikor a betegnél kimutatták 
az MRSA-baktériumot, azonnal 
megtették a szükséges lépéseket. 
A fertőzés nem terjedt tovább, a 
beteg láztalan, közérzete jó. 

Folytatás a 3. oldalon 

Már 44 ezer hektárt borít belvíz Csongrád megyében 

Másfél méteres árhullám 
Olvad a hó a Usza vízgyűjtő területén, és jelentős 
mennyiségű eső is várható. A hét végéig másfél mé-
tert emelkedik a Tisza és a Maros vízszintje. A fo-
lyókba juttatja a belvizet is a vízügy, holott arra 
szükség lenne egy esetleges aszályos nyáron. 

A folyók hamarosan elöntik a hullámtereket, egyre 
magasabb vízállásokat mérnek. A szakemberek fo-
kozott figyelemmel kísérik a hőmérséklet alakulá-
sát a hegyekben, ahol az elmúlt hét végén havazott. 
A hőmennyiség a Szeged feletti vízgyűjtő területe-
ken már több mint háromszorosa az ilyenkor szo-

kásosnak. Közben egyre nagyobb területet borít 
belvíz a megyében: tegnapra mintegy 44 ezer hek-
tárra nőtt a belvíz borította terület. Naponta 1 mil-
lió 500 ezer köbméter vizet emelnek át a Tiszába és 
a Marosba a belvizes területekről a szivattyútele-
pek. A most kárt okozó víztöbblet, amit a vízügy, s 
a vízgazdálkodás kénytelen visszaemelni a folyók-
ba, nyáron nagyon hasznos lehetne, öntözésre. Ezt 
a cél szolgálták a rekesztőgátak, amelyeket a szö-
vetkezetesítés idejében eltüntettek. 

Részletek a 3. oldalon 

A belvíz a vásárhelyi tanyavilágot sem kíméli Fotó: Tésik Attila 

Emberléptékű lakótelepek 
Szebb, kényelmesebb, vonzóbb az a lakótelep, amely egyelőre csak 
a tervrajzokon létezik. A Molnár utca, Tápai utca, Csaba utca 
közötti panelekre cseréptető kerülhet, a lépcsőházak elé l if taknát 
rajzoltak az építészek. A legutóbbi közgyűlés elfogadta Felsőváros 
egy részének módosított építési szabályzatát. 

Már „csak" pénzt kellene szerez-
ni arra, hogy Felsőváros egy része 
megújulhasson. A Kereszttöltés 
utca, a Csaba utca, a Molnár ut-
ca és a Tápai utca által határolt 
területre új építési szabályzat ké-
szült. Februári ülésén a városi 

közgyűlés jóváhagyta az elképze-
léseket, így átépülhet a lakótelep. 
Ez az első olyan panelekkel be-
épített terület Szegeden, amelyre 
átfogó, a 21. század igényeinek 
megfelelő tervek készültek. 

Szeged főépítésze, Fehér Éva 

elmondta: évek óta rendszere-
sen kérik a lakók, hogy a házak 
lapos tetejét nyeregtető válthas-
sa fel, alatta lakásokkal. Ahhoz 
azonban, hogy a lakótelepeken 
az úgynevezett szintterület nö-
vekedjék, a szabályozási tervet 
módosítani kellett. Megvizsgál-
tatták, mi van akkor, ha a tető-
térben lakásokkal bővülnek az 
épületek. 

Folytatás a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ÖS autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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^ mmr 17" ICD Monitor 
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Windows XP Home 
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Lékó 
show-ra 
készül 
Az idén már két versenyen van 
túl a szegedi sakknagymester, 
Lékó Péter, ám holnap megint 
utazik. Ezúttal Monacóba, ahol 
a világ egyik legnagyobb 
show-jellegű viadalon vesz részt. 

A szegedi sakkzseni, Lékó Péter 
néhány napot kedvenc váro-
sában, Szegeden pihent. Arn 
nem teheti ezt sokáig, mert a fá-
rasztó linaresi verseny után hol-
nap már Monacóba utazik, egy 
show-jellegű viadalra, ahol vak-
és rapidpartikat játszanak a meg-
hívottak. A hercegségben erős 
mezőny indul, bár a végered-
mény nem befolyásolja majd a 
ranglistapontokat. Lékó szerint a 
visszavonult Kaszparov elleni 
meccsek, azok izgalmai minden-
képp hiányoznak majd a további 
eseményeken, igaz, legalább szé-
pen, tornagyőzelemmel búcsú-
zott az orosz kiválóság. 

Bővebben a 22. oldalon 

1700 wattos hajszárítóval dolgozik a kutyakozmetikus 

Ebek közt az uszkár 
a Rolls-Royce 

Rolls-Royce-szerviz Ákos mű-
h e l y é b e n Fotó: Schmidt Andrea 

A jó kutyakozmetikus művészi 
alkotómunkát végez - vallja 
Ákos, aki Szegeden az egyetlen 
férfi szakmájában. A négylábú-
ak pedig tűrik, hogy avatott ke-
zek nyírják a bundát, végezzék a 
pedikűrt. 

Fantázia kell ahhoz, hogy egy ku-
tyát jól megnyírjanak. Alkotó 
munka, amiben az a szép, hogy 
még egy bozontos, csapzott ku-
tyával is csodát lehet művelni -
mondja a szegedi kutyakozmeti-
kus. Ákos nagyon türelmes, jól 
dolgozik, ismeri mindegyik ebet. 
Szárításkor 1 7 0 0 wattos géppel 
dolgozik, ami „még a kutyát is 
elfújja", de fontos az alapos 
munka, nehogy megfázzon a ku-
tyus. Visszajáró vendégeit barát-
ként üdvözli. A kutyakozmeti-
kus az uszkárt szereti a legjob-
ban, ez a fajta a kutyák 
Rolls-Royce-a. 

írásunk a 8. oldalon 

„A világ egyik vezető dlvattervezöjekent mindig a stílust és a minőséget tartont szem előtt. Létem 
alapéleméi, ösztönösen ezt keresem, s amint meglátom, tudom, rátaláltam." /Gerard/ 
A kord is ezt tartotta szem etőtt. amikor megafcotta ezt az igazén vonzó autót. Az út FordFoeue maga-
sabb kategóriák jefiömzóK visel A formatervezés? Vermetekig kifinomult. A belső tér? Rectt és komfortos 
- önmagában Is egyedülálló éfményt nytfit. A motor? Európa legjobb szakemberei fejlesztették ki. 
Számtalan technfcai újítás, amrvel a FordFocua biztonsagot és felejthetetlen vezetési éimenyt nyújt 
Önnek. Legyen most az Önéavafócfistíusés tréiőaeg! 
A további részletekről érdeklődjön Ford-márkakereskedésúnkben. 

I A, fi.vu NCre íaatki trrrw. autvAr. é r "*r ar U f oulPoou. a ryi«r»vrri pamut.mer w e r . a 
fi mlkgw ruAfiriAéit. a. i; I .„..Poce» a¿ v . k f i y i r f i vymAzKi , . W U s.-'.e.-l'O WD 
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Új FordriOCUS Minőség. Megbízhatóság, 

Hovány Szeged Kft. 
6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. • Szalon: 62/556-300 

www.fordhovany.hu » Szerviz: 62/556-200 
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