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Folytatás az 1. oldalról 

Egy panellakás fenntartása Bu-
dapesten és Szegeden is nagyjá-
ból ugyanannyiba kerül. Más 
kérdés azonban, hogy meg is kell 
venni az ingatlant, és az már egy-
általán nem mindegy, hol tesz-
szük mindezt. Egy új építésű, 
belvárosi lakás négyzetméteren-
kénti ára ugyanis akár 50-100 
ezer forinttal is többe kerülhet a 
fővárosban, mint nálunk. A tö-
megközlekedés mindkét város-
ban drágul - legközelebb éppen 

LEKÓ PETER D0RMTMUND8AN 
VÁSÁROL 

Lékó Péter, a kitűnő szegedi sak-
kozó drágának tartja Szegedet. 
Főként akkor, amikor ruhát szeret-
ne magának vásárolni. Mivel a 
versenyeken elegánsan kell meg-
jelennie, így minden évben új öltö-
nyöket és nadrágokat kell besze-
reznie. Vannak kedvenc márkái. 
Ezeket a németországi Dortmund-
ban harmadáron tudja megvenni. 
Mivel a Ruhr-vidéki városban min-
den évben rendeznek rangos nem-
zetközi tornát, a szabadnapokon 
felségével, Szofival az üzleteket 
járják és felfrissítik ruhatárukat. 

péntektől. Az új árak szerint a 
havi felnőtt bérlet a fővárosban 
közel duplájába kerül, de egy egy-
szeri utazásra alkalmas vonal-
jegy is 70 forinttal drágább ott, 
mint itt. 

Szórakozni és sportolni szintén 
jóval drágább a fővárosban, mint 
a Dél-Alföldön. Egy multiplex 
moziba a jegy Szegeden 790 fo-
rint, míg Budapesten - naptól és 
napszaktól függően - 990-1190 
forint között változik. A színházi 
belépő a fővárosban átlagosan 
2500 forint, nálunk egy ezressel 
olcsóbb. Sportra is jóval többet 
kell költeniük a pestieknek: egy 
belépő például a Hajós Alfréd 
Uszodában másfélszer többe ke-
rül, mint a szegedi sportuszodá-
ban. A legnagyobb különbséget 
mégis a konditermi árakban ta-
láltuk: Szegeden fele annyiért 
emelgethetik a testépítők a sú-
lyokat, mint a fővárosban. 

Az élet tehát jóval olcsóbb itt, a 
délkeleti határszélen, ne felejt-
sük el azonban a másik oldalt: a 
fizetéseket. Ebből a szempontból 
ugyanis a fővárosiak számlájára 
érkezik nagyobb összeg, így tehát 
mindenki eldöntheti, hol éri meg 
jobban élni. Mármint anyagilag. 

TÍMÁR KRISZTA 

ÁRAK A FÓVAROSBAN ES SZEGEDEN 

Budapest 
KÖZLEKEDÉS 

buszjegy 
havi f e l n ő t t komb iná l t 
bér let 

REZSI 

200 

6250 

Nagy Sándor alpolgármester hozzátette: az 
ellenzék konstruktív indítványát támogat-
ják, tárgyaltak a Tisza Volánnal is. A fiatalok 
évében, jűliustól beinduló hétvégi éjszakai 
járatokkal az igényeket szeretnék fölmérni. 
Az éjszakai buszközlekedés egyelőre kísérlet. 

Az éjszakai járatok közül egy Gyálarétre 
(74E), egy az öthalmi diáklakásokhoz menne 
(79E), egy tekervényes körjárat (92E) pedig 
bejárná szinte az egész várost. Utóbbi a Szé-
chenyi térről kiindulva a Szentháromság ut-
cán át, Móravároson, Újrókuson, Tarjánon 
keresztül menne a Csillag térre, onnan a 
Mars teret érintve tovább, át Újszegedre, Ma-
rostőre, majd vissza a Széchenyi térre. A gyá-
laréti járat egyébként azért indulhat be, mert 
a Volánnak oda amúgy is megy szolgálati bu-
sza éjjel, így azt könnyedén föl tudták ajánla-
ni a rendszerhez. Egy éjjel két alkalommal 
indulnak a buszok. 

Kormányoldal és ellenzéke is hangsúlyozta 
a járatok kísérleti jellegét. Kipróbálnivaló 
lesz bőven. Kérdés, lelkesek lesznek-e az uta-
sok, ha a Széchenyi térről Alsóvároson, Mó-
ravároson, Rókuson keresztül juthatnak el 
Tarjánba. Kérdés, lesz-e utasa a nyári szünet-
ben az egyetem öthalmi diáklakásaihoz indí-
tott járatoknak. A kezdeményezés veszélye 
az is, hogy Gyálarét mintájára más városré-
szekben is követelni kezdik az éjszakai jára-
tokat, ez viszont az önkormányzatnak már 
jelentősebb összegbe kerülne. 

M. B. I. 

NYUGATON HIVASRA JÖN 
Éjszakai járatok közlekednek Pécsen, Miskolcon 
is. Nyugat-Európában sok helyen az éjszakai 
vagy csúcsidőn kívüli szállítást hívásra érkező 
buszokkal oldják meg. Sok városban, főleg a gyé-
rebben lakott részeken, körülbelül fél órával in-
dulás előtt kell a járatokat megrendelni. A tarifa 
olcsóbb, mint a taxi, de általában nem háztól há-
zig, hanem csak buszmegállók között vehető 
igénybe. 

48 m'-es panel lakásra 
számolva 

ÚJ ÉPÍTÉSŰ, BELVÁROSI 
TÉGLALAKÁS 
SZÓRAKOZÁS 

mozi jegy (plaza) 
színházjegy 

SPORT 
uszodajegy 
kond i t e rem 

Forrás D M - g y u j t é s 

25 OOO 

240-250 
ezer/m1 

790 
1500-2000 

600/alk. 
4300/ho 

25 000 

300-350 
ezer/m1 

990-1190 
2000-3000 

900/alk. 
8700/hó 

D M g r a f i k a 

Tragédia Csongrádnál 
Belehalt sérüléseibe az a csongrádi férfi, aki tegnap délelőtt szenve-
dett autóbalesetet a 451 -es főút Csongrád és Gátér közötti szakaszán. 
A férfi valószínűleg figyelmen kívül hagyta a mögötte jövő Peugeot 
előzési szándékát a 45l-es főúton. A két gépkocsi összeütközött. A 
Maruti az árokba borult, vezetője a helyszínen életét vesztette. Holt-
testét csak a tűzoltók tudták kiszabadítani a roncsból. A Peugeot-ban 
utazó négy személy - a kinyílt légzsákoknak köszönhetően - sérülés 
nélkül úszta meg a balesetet. 

Közép-Európa legdrágább fővárosa a magyar 

Arak Szegeden 
és Budapesten 

Éjszakai tömegközlekedés hétvégenként Szegeden 

Buszjáratok éjjeli baglyoknak 
Folytatás az 1. oldalról 

Szegeden nyáron éjszaka sem áll meg az élet - ellentétben a buszokkal Fotó: Frank Yvette 

A vécébe öntött maradék terített asztal a rágcsálóknak 

Nincs patkányinvázió 

HÍREK 
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS 
Festménykiállítás nyílik ma este 
6 órakor a sándorfalvi Budai 
Sándor Művelődési Házban 
többek között Macskássy Izolda 
és Várkonyi Gyula kortárs 
alkotásaiból. A tárlat július 
ötödikéig tekinthető meg, a 
festmények megvásárolhatók, az 
ez idő alatt befolyt összegből 
Hegedűsné Vera, a kiállítás 
menedzsere százezer forintot 
ajánl fel a sándorfalvi Pipacs 
óvoda számára, ezt a gyermekek 
művészeti oktatására szánja a 
szervező. 

SZEMKÖZT A JIJVENTUSRÓL 
Szerda esténként fél 8-tól látható 
a Városi Televízió és a 
Délmagyarország közös műsora, 
a Szemközt. Ma Vass Imrével, a 
Juventus Szeged 100,2 Kft.-t 
júbus l-jétől bérbe vevő 
újságíróval beszélget terveiről 
Márok Tamás 
szerkesztő-riporter és Oláh 
Zoltán, lapunk főmunkatársa. 

TŰZZOMÁNCOK TÁPÉN 
Világnak világa címmel nyílik 
kiállítás a Tápéi Tűzzománc 
Tanoda Alapítvány és a Heller 
Ödön Művelődési Ház egyéni 
tűzzománc-alkotói pályázatára 
készült tárgyakból július 2-án, 
szombaton, délután 1-től, a 
Budai Nagy Antal utca 20-22. 
alatt. Bodóné Péni Erika, a 
művelődési ház igazgatója és 
Raskó István, az alapítvány 
létrehozója köszöntője után 
Moreili Edit Ferenczy 
Noémi-díjas tűzzománcművész 
megnyitja a kiállítást az 
érdeklődőknek. 

Bár vannak patkányok Szege-
den, invázióról nem beszélhe-
tünk. A rágcsálókkal legfertő-
zöttebb városrésznek Odessza 
és a Csillag tér környéke számít. 
Szegeden naponta helyeznek ki 
mérgezett csalétkeket, ezeket 
havonta ellenőrzik, így kerülik 
el a patkányok túlszaporodá-
sát. 

A patkányok elsősorban a csator-
narendszerekben telepednek 
meg, ám a magtárak, szemétlera-
kók környékén is elszaporodhat-
nak. Mivel a panellakásokban 
élők - más lehetőség híján - az 
ételmaradékot a szemetesbe dob-
ják, a lépcsőházak szeméttárolói 
is veszélygócok. Szegeden meg-
nyugtató a helyzet, egyelőre nem 
beszélhetünk patkányinvázióról. 

A legtöbb patkány Újszegeden 
Odessza városrészben és a Csil-
lag téren él. A közterület-fenn-
tartási kht. megbízásától a sze-
gedi Hygienia Közkereseti Társa-
ság végzi a rovar- és rágcsálóir-
tást. Kiss Antal gázmester, a cég 
üzletvezetője elmondta, ennek 
az az oka, hogy sok tízemeletes 
panelházban a vécébe öntik az 
ételmaradékot, ami terített asz-
tal a patkányoknak. Kiss Antal 
hozzátette, a lakossági panaszok, 
bejelentések szinte teljesen meg-
szűntek. 

Szegedet egy nap alatt bejárha-
tó területekre osztották a szak-
emberek. A csatornákba paraf-
finnal és méreggel átitatott ele-

EGÉRINVÁZIÓ MÁR VOLT 

I H Szegeden legutóbb három évvel 
ezelőtt okozott komoly gondot az 
egerek elszaporodása. Akkor a 
Zsitva sor környékét lepték el a 
rágcsálók a hosszú ideje tarló 
szárazság miatt. Az állatok irtásá-
ra véralvadást okozó méregbe áz-
tatott búzát szórlak a lyukakba. A 
leghatékonyabb irtás azonban egy 
kiadós felhőszakadás, amitől az 
elöntött járatokban az egerek 
megfulladnak, vagy megfáznak. 

A Zámbó család kikérte magának a négy és fél oktávot 

Ismét botrány volt 
a Közéleti Kávéházban 

Fotó: Miskolczi Róbert 

ségkorongokat tesznek, amit 
dróttal a csatornafedőhöz rögzí-
tenek, hogy ne lógjon bele a 
szennyvízbe, de a patkány elérje. 
A szakember hozzátette, a fog-
nyomokból azt is meg tudják ál-
lapítani, hogy hatal, vagy öreg 
egyed evett-e a méregből. 

A csalétkeket egy hónap eltel-
tével ellenőrzik, ebből lehet kö-
vetkeztetni a rágcsálók elterjedé-
sének mértékére. A tavaszi hó-
napokban van a legtöbb munka, 
mert télen a csatornafedelek le-
fagyása miatt nem vizsgálják a 
szennyvízelvezetőket. Az elpusz-
tult patkányokat a szennyvíz el-
sodorja, majd a tetem a meleg 
párás környezetben rendkívül 
gyorsan felbomlik. 

- Közegészségügyi szempont-
ból nem jelentenek veszélyt a 
patkányok - erősítette meg a 
Kiss Antal által elmondottakat 
Tombácz Zsuzsanna, az ANTSZ 
Csongrád Megyei Intézetének 
járványügyi osztályvezetője. -
Ugyanakkor a patkánybolha ál-
tal terjesztett pestis a középkor 
betegsége volt. A problémát az je-
lenti, hogy az egerek, patkányok 
a bundájukon, talpukon kóroko-
zókat vihetnek be élelmiszeripari 
üzemekbe, a vizeletük pedig 
szalmonellát és más fertőző be-
tegséget terjeszt. 

A. T. J. 

tinak tűnő közjáték ezután azzal 
folytatódott, hogy Jimmy nővére 
megemlítette: létrehozott egy 
alapítványt, melynek egyik felfe-
dezettje Lakatos Krisztián, akit 
Gianm az „ellenfelének" nevez. 
Amikor a fiatalembert fel akarta 
szólítani a színpadra, a közönség 
felhördült, Gianni édesapja, 
Hamza János pedig félbeszakí-
totta Marietta beszédét. Jimmy 
nővére ezután már mikrofon nél-
kül kiabálta, hogy kikéri magá-
nak a négy és fél oktávot, majd 
már a helyén ülve még jó hango-
san megjegyezte: Gianni play-
backel a koncerten. 

Az est házigazdája, Pleskonics 
András elnézést kért a nézőktől a 
történtek miatt, a műsor azon-
ban még égy darabig nem folyta-
tódott. Gianni édesapja kért 
szót, majd elmondta: ez az est 
nem Jimmy-emlékműsor, ez a fi-
áról szól, és aki ezt nem tudja el-
fogadni, az elhagyhatja a termet. 

A Zámbó család végül elhagyta 
az ifjúsági házat, de még az utcán 
sem tudtak lenyugodni. - Egy az 
egyben lemásolta az öcsémet. 
Még a nevén az i-betűre is ugyan-
úgy felvarratta a koronát - mér-
gelődött Marietta. Jimmy édes-
anyja pedig megjegyezte: még 
egyetlen négy oktávot kiéneklő 
énekest sem találtak az ország-
ban, nemhogy négy és felet. 

TÍMÁR KRISZTA 

Ismét botrányba fulladt a Köz-
életi Kávéház. A tegnap esti ren-
dezvényen, melyet Négy és fél 
oktáv címmel hirdettek meg, 
Zámbó Mariet ta kérte ki halott 
testvére, Jimmy nevében, hogy 
ilyen hangterjedelemmel hir-
desse magát bárki is. 

Botrányba fulladt Hamza Gian-
ni tegnap esti előadóestje, me-
lyet a Közéleti Kávéház keretein 
belül rendeztek meg az ifjúsági 
házban. A szegedi fiatalember 
műsorát Négy és fél oktáv cím-
mel hirdették meg. A műsor há-
romnegyed órán keresztül zök-
kenőmentesen zajlott, amikor is 

váratlanul megjelent Zámbó 
Marietta, Zámbó Jimmy nővére, 
valamint édesanyja, Zámbóné 
Anna. Kísérőikkel, a Zámbó 
Jimmy-emlékdíjas szegedi La-
katos Krisztiánnal és édesapjá-
val egy ideig csendben hallgat-
ták a műsort, ám egy 
Jimmy-szám elhangzása u tán 
azt félbeszakították. 

- Nagyon boldog vagyok, hogy 
átvetted az öcsém stílusát, és 
tisztelem a tehetséges énekese-
ket - mondta Gianninak Zámbó 
Marietta. - De drágám, négy és 
fél oktávot csak Jimmy tudott 
énekelni, senki más. 

Az ekkor még viszonylag bará-

Zámbóné Anna és Zámbó Marietta az IH előtt Fotó: Schmidt Andrea 


