
PENTEK, 2005. ÁPRILIS 22., 95/93. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Katonasdit játszották 
Belekóstoltak a katonaéletbe a gyerekek a Bevetés 
Próbák 2005 dél-alföldi selejtezőjén. Célba lőttek, 
gránátot dobtak a vásárhelyi laktanyában. 

7. OLDAL 

Mars téri kedélyek 
Egy muhinak áll szándékában 
áruházat építeni a szegedi Mars 
térre - állítja a Fidesz. 

5. OLDAL 

M A N Y I T U N K ! 
Részletek a 3. oldalon! 

rtrtl^1 
H 1 1 ÁRUHÁZ 
SZEGED, VÁSÁRHELYI PÁL U. 3-5. 

A miniszter nem beszélt az ügyről - a vizsgálatot szegedi professzorok vezetik 

Tragikus mandulaműtét 
Letartóztatták a bántalmazással gyanúsított férfit 

Részegen vagy 
narkózisban csonkolt 

www.ikeszauto.hu SIMPLY CLEVER EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

MEGÉRKEZETT AZ 
ÚJ SKODA OCTAVIA COMBÚ 

tó'. 

I I 
JÖJJÖN EL EGY TESZTVEZETÉSRE AZ IKESZ Autó-hoz! 

A miRiszterelntik ígérete szériát 
az M5-ÖS autópálya 

«a» miiva ér Szegeire! 

Dorozsmai út 9. 
• Tel.: 62/463-275 • 20/583 29-93 

bovui a csaiaű! 
Megérkezett az Octavia-család legújabb 
tagja, az új JkodaOctavia Combi! 

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt nyílt hétvégénkre: 

Ápri l is 22-24-én! 
Jöjjön el. Ismerje meg és próbálja ki 
az új Octavia családtagot! 

F á z t u n k . T e g n a p a h i d e g é r z e t e t a szé l is f o k o z t a Fotó: Frank Yvette írásaink a 2. és az 5. oldalon 

Az Ön Skoda-
markakereskedöje: 

IKESZ Autó 
A megbízható megoldás 

6728 Szeged. 
Dorozsmai út 48. 
Tel: (62) 549-030 
Fax: (62) 549-039 
www.ikeszauto.hu 

A bíróság tegnap elrendelte an-
nak a férfinak a letartóztatását, 
akit a kedden reggel Szegeden 
holtan talált idős asszony bán-
talmazásával gyanúsítanak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Arról értesítették a rendőrség 
ügyeletét kedden reggel, hogy hiá-
nyos öltözetű idős nő üldögél a 
szegedi Vidra utca 6. szám alatti 
bérház udvarán. Amikor a rend-
őrök kiérkeztek, az asszony esz-
méletlen állapotban volt. Mentőt 
hívtak, de közben leállt a légzése, 
nem sikerült újraéleszteni. 

Lapunk információi szerint 
egy Vidra utcában lakó férfit még 
aznap őrizetbe vettek, maradan-
dó fogyatékosságot okozó testi 
sértés gyanúja miatt indult bün-
tetőeljárás ellene. 

A Csongrád megyei Rendőr-

kapitányság médiareferense, 
Vad János azt közölte, hogy teg-
nap a bíróság elrendelte a gya-
núsított férfi előzetes letartóz-
tatását. 

Információink szerint a vélhe-
tően ittas, vagy gyógyszer hatása 
alatt álló férfi a Tisza Lajos kör-
úton találkozott az idős, 85 éves 
ásotthalmi asszonnyal, aki a 
Centrum Áruház környékén lett 
rosszul. A férfi egy kocsival tolta 
el a Vidra utcáig, ahol meztelen-
re vetkőztette, bántalmazta, sze-
xuális indítékkal molesztálta, 
majd megcsonkította. Az eddigi 
vizsgálati adatok szerint azon-
ban a bántalmazás nem volt 
olyan mértékű, hogy az asszony 
halálát okozhatta volna, és a ki-
hűlés is kizárhatónak tűnik. El-
képzelhető, hogy a támadás mi-
atti sokk vezethetett a tragédiá-
hoz. 

Folytatódik a vita 
a tanárképzésről 
Az egyetemi fórumokon foly-
tatják az egyeztetéseket a ta-
nárképzésről, nem az újságban. 

Két egyetemi kar dékánja paktu-
mot kötött: a tanárképző főisko-
lai kar „feje fölött" megegyeztek, 
hogy az egységesítendő tanár-
képzés felelőse a bölcsészkar 
lesz. Ez volt az utolsó csepp a po-
hárban: a tanárképző főigazgató-

ja csütörtöki számunkban kije-
lentette, ha „elhappolják" előlük 
a tanárképzést, akkor a főiskola 
kiválik az egyetemi szervezetből. 
Szabó Gábor rektor szerint to-
vábbi egyeztetések szükségesek a 
témáról. A dékánok nem akar-
nak az újságban üzengetni a fő-
igazgatónak. 

Jegyzetünk a 3., írásunk a 7. oldalon 

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

T O Y O T A 
SZEGED 
NYITÁSI 

KEDVEZMÉNY! 

Tegnap fölfüggesztették azt a kecskeméti sebészt 
és az altatóorvost, akik egy négyéves kisfiú man-
dulaműtétjét végezték; a gyerek meghalt. A mi-
niszter megvárja a vizsgálat befejezését. 

A tegnap Szegeden tartózkodott egészségügyi mi-
niszter, Rácz Jenő (képünkön) nem kommentál-
ta a kecskeméti kórházban történteket. Egy 
négyéves kunszentmiklósi kisgyereknél a man-
dulaműtétje után váratlanul beállt agyhalál fel-
tehetően orvosi műhiba következménye. Tegnap 
fölfüggesztették a sebészt és az altatóorvost, a 
kórház igazgatója elismerte az intézmény fele-
lősségét, és rendőrségi feljelentést tett. A kórhá-

zi szakmai vizsgálatokat szegedi orvosprofesz-
szorok vezetik. Az elmúlt esztendőben Az év 
kórháza címmel kitüntetett kecskeméti intéz-
ményben a múlt héten egy 28 éves nő is belehalt 
a mandulatműtétbe; március elején történt a 
szigetvári tragédia - szintén egy négyéves gyerek 
halt meg. 

Rácz Jenő miniszter egyebek mellett arról be-
szélt egy szegedi fórumon, hogy a népegészségügy, 
a sürgősségi ellátás és a népbetegségek ellátórend-
szerének fejlesztése élvez elsőséget, ezekre fordí-
tanak több pént 2006-tól. 

írásaink a 3. oldalon 

A házkörnyék rendbetételére is adnak támogatást 

Panelpályázat, új forduló 

Árvíz, belvíz, áprilisi hó és fagy 
Mára várják a Maros tetőzését Makónál, a 
tiszai apadás csak akkor indulhat meg, ha a 
mellékfolyókon levonult az árhullám. A 
tegnapi hideg szombatra fagypontig foko-
zódhat. 

A Tisza visszaduzzasztja a mellékfolyóit, 
ezért ezeknek lelassul az áramlása. így az ere-
detileg számítottnál későbbre, mára várják a 
Maros tetőzését Makónál. A továbbra is las-
san áradó Tiszán csak a mellékfolyókon levo-
nuló árhullám után várható apadás - feltéve, 
ha nem lesz több eső. Egyre nagyobb mező-
gazdasági területet borít el a belvíz, tegnap 31 
ezer hektárnyira becsülték a Csongrád me-
gyében víz alatt álló területet. 

A hegyekben hó esett, és az Alföldön is der-
mesztő hideg volt tegnap: mintha a szegedi 
járókelőknek az arcára fagyott volna a mo-
soly - a hidegfront a hangulatunkra is rossz 
hatással volt. Szombaton fagyra, vasárnap vi-
szont már 20 fokos melegre számíthatunk. 

A zord idő miatt katasztrófahelyzetbe ke-
rült mátrakeresztesieknek segítséget ígért 
tegnap a miniszterelnök, egy szegedi nyugdí-
jas viszont egy „kézzel fogható ezressel" meg-
kezdte számukra a gyűjtést. 

Az épületek hőtechni-
kai fölújítása mellett a 
házak környékének 
parkosítására is ad 
pénzt a panelrekonst-
rukciós pályázat újabb 
fordulójában a Belügy-
minisztérium. Az ön-
kormányzat valameny-
nyi sikeres pályázat tá-
mogatását garantálja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Új lehetőségeket is kí-
nál a panelrekonstruk-
ciós pályázat soron kö-
vetkező fordulója - tájé-
koztatta lapunkat Né-
meth István, a Szegedi 
Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó (IKV) 
Rt. elnök-vezérigazga-
tója. A kiírás szerint 
nemcsak az épületek 
hőszigetelésére, a fűtés-
rendszerek fölújítására 
ad állami támogatást a 
Belügyminisztérium, 

Sok panelre ráfér már a felújítás Fotó: Gyenes Kálmán 

hanem a házak előtti vei, járólapok lerakásá-
parkosítást is segíti, val szépíthetik meg kör-
Előkertek kialakításá- nyezetüket az ipari 
val, padok kihelyezésé- technológiával készült 

(panel vagy téglablok-
kos) épületek lakói. 

Ugyancsak jó hír a há-
zuk fölújítását fontolga-
tó lakóközösségek szá-
mára, hogy a pályázat 
mostani szakaszában a 
korábbinál több idejük 
marad a beküldendő do-
kumentumok összeállí-
tására. Az IKV - amint 
korábban - tanácsokkal 
segíti a pályázati anya-
gok elkészítőinek mun-
káját. Az ingatlankezelő 
maga nem írhat senki 
nevében pályázatot, lé-
vén az anyagok első fokú 
bírálója - a végleges mi-
nősítés a Belügyminisz-
tériumban történik. 

Az IKV a panelre-
konstrukció mostani 
fordulójában is arra biz-
tatja a társasházakat, 
hogy bátran éljenek az 
újabb lehetőséggel. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.ikeszauto.hu
http://www.ikeszauto.hu
http://www.delmagyar.hu

