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Elszabadult egy uszály a Tisza szegedi szakaszán. 
Szerencsére sikerült megállítaniuk a vízimen-
tőknek a monstrumot, amely egyenesen a Ber-
talan híd lábának tartott. 

„Arra ébredtem, azt álmodtam, hogy eresztjük le a 
horgonyt. És kiderült, tényleg eresztjük a hor-
gonyt" - mondta utóbb a hajó vezetője, aki békésen 
aludt, amikor a hajó elszabadult, s csak akkor éb-
redt föl, mikor a vízimentők már eresztették le a 

vasmacskát. A félszáz méter hosszú, tizenhat mé-
ter széles úszó monstrumot a Bertalan hídtól há-
romszáz méterre sikerült megállítani. Az elszaba-
dult szállítóhajó egy szegedi székhelyű, vízi fuvaro-
zással foglalkozó cég tulajdonában van. A Szegedi 
Vízi Rendészet parancsnoka szerint sokszor okoz-
nak gondot rossz műszaki állapotban közlekedő 
uszályok a Tiszán. 

írásunk a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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Idén már harmadjára bocsátanak el a rendelőből 

Leépítés a laborban 
A szegedi rendelőintézet kilencvenhat álláshelyet szüntetett meg 
február óta. A jelentős adósságot felhalmozó intézmény több mint 
százmillió forintot fordított a végkielégítésekre. 

„A létszámleépítés csak a jéghegy csúcsa" - mondta lapunknak még 
februárban Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszerveze-
tének helyi elnöke, utalva az intézmény több mint százmillió forintos 
hiányára. A szakrendelő közalkalmazotti tanácsának elnöke tudni 
vélte, év végére a fönntartó 556-ról 40l-re akarja csökkenteni a dol-
gozói összlétszámot. Azóta, májusban ismét téma volt a rendelőinté-
zet a testületi ülésen, újabb elbocsátások miatt is. A múlt heti évad-
nyitó közgyűlésen megválasztották a rendelőintézet új főigazgatóját, 
s a városi költségvetés módosításakor további elbocsátásokról döntöt-
tek. Egyszerre mindig csak kevés embert küldtek el, mert a Munka 
törvénykönyve szerint a munkáltatónak csak 30 vagy annál több em-
ber együttes elbocsátása esetén kell egyeztetnie a szakszervezettel. 

Felkészültünk a népszerűségre. 
Devizahitel egyedülálló árfolyam-garanciával 
Szeged, Széchenyi tér 2., Tel.: 62/425 311 
Szeged, Széchenyi tér 3/a„ Tel.: 62/452 370 

Inter-Europa Bank Rt, 
"MHÍHDiMi 

Az akció részletei megtalálhatók a bankfiókokban, a Hirdetményben és a honlapon. 

Csatornacsata 
A szennyvízberuházást 
másképp látja az ellenzék 
és a városvezetés Szegeden. 

5. OLDAL 

FELSZENTELT PALYA 
Vasárnap szentelték fel az új kiskundorozsmai 
labdarúgópályát. A helyiek büszkék a 
létesítményre, amely minden igényt kielégít. 

14. OLDAL 

Feketén dolgozott a makói cégnél a román állampolgárságú nő 

Túl van az életveszélyen 
a megskalpolt Erzsébet 
Bejelentés nélkül foglalkoztatták Makón azt a 
román állampolgárságú, négygyermekes fiatal 
asszonyt, akinek a haját fejbőrével együtt egy gép 
leszakította. Kiss Erzsébet életét a szegedi új 
klinika baleseti sebészetén megmentették, fej-
bőrét pótolták, már jól van. 

Súlyos munkahelyi baleset történt alig egy hónap-
ja, augusztus 28-án Makón. Egy bejelentés nélkül 
foglalkoztatott 27 éves nő haja rácsavarodott egy 
zöldségtisztítóra, és a gép szó szerint megskalpolta, 
letépte derékig érő hajfonatát. A mentők a román 
állampolgárságú Kiss Erzsébetet életveszélyes álla-
potban szállították a szegedi új klinikára, ahol a 
baleseti sebészeten még aznap megműtötték, fej-
bőrét combjairól levett bőrrel pótolták. 

Kiss Erzsébet kétségbeesve beszélt a történtekről. 

Elmondta, amikor a gép forgó része elkapta a haját, 
egyik munkatársa hátulról átölelte és nem engedte, 
hogy a zöldségtisztító magához rántsa. A nő az 
egyik pillanatban még amiatt kesereg, mi lesz vele, 
ha ismerősei „ilyen csúnyán" meglátják, ezért nem 
is engedte, hogy fotót készítsünk róla, a másik pil-
lanatban annak örül, hogy Pintér Sándor adjunktus 
megmentette az életét. 

A nő, munkatársaihoz hasonlóan úgy tudta, legá-
lisan dolgozik Magyarországon. Az asszony mun-
kahelyének egyik vezetőjét megkerestük, de Restás 
József nem akart nyilatkozni lapunknak. Az ügy-
ben számos vizsgálat indult: nemcsak a baleset, 
hanem a foglalkoztatás körülményeit is tisztázni 
szeretnék a hatóságok. 

Bővebben a 3. oldalon 

Emlőrákszűrés 
Hazánkban a 45 és 65 év 
közötti nők vehetnek részt 
emlőrákszűrési programban. 

8. OLDAL, GYÓGY ÍR 

A Bertalan híd lábának ütközött volna - Vízimentők állították meg 

Elszabadult a tiszai uszály 

Suskó András kapitány bánja a történteket 

írásunk az 5. oldalon 

A levelezősök 800-900 ezer forintot fizetnek az ingyenes diplomáért 

Havas Henrik hallgat, 
a rektor közleményt ad ki 

Szabó Gábor még tájékozódik 

Fotó: Schmidt Andrea 

ménye honlapja azt tanítja: „jö-
vő = tudás + kommunikáció", 
„Tanuljon tőlünk, tanuljon ná-
lunk!" Az SZTE budapesti kihe-
lyezett tagozatán csak levelező-
sök tanulnak, s egy részük annak 
ellenére fizet félévente 80-90 
ezer forint fejlesztési hozzájáru-
lást, hogy államilag finanszíro-
zott, vagyis tandíjmentes kép-
zésre jár. 

Részletek és jegyzetünk a 3. oldalon 

Havas Henrik nem nyilatkozik Fotó: Schmidt Andrea 

Tájékozódnak, nem nyilatkoznak álláspontjukról a szegedi egye-
tem vezetői, holott a levelezős kommunikáció szakos hallgatók 
panasza nyomán általános vizsgálatot indít a felsőoktatásban 
szedett térítési díjak miatt az oktatási jogok biztosa. 

Nem nyilatkozott lapunknak 
Havas Henrik annak részleteiről, 
hogy miért szed 1998 óta a tulaj-
donában lévő Médiamenedzser 
Oktató Kft. félévente 80-90 ezer 
forint „fejlesztési hozzájárulást" 
a Szegedi Tudományegyetem Bu-
dapest Média Intézetébe járó le-

velező tagozatos kommunikáci-
ós szakos hallgatóktól. Úgy tud-
juk, a kft. „szoros elszámolás-
ban" ad képet az SZTE-nek az 
így összegyűlt pénzről, amit a 
legkorszerűbb oktatástechnikai 
háttér megteremtésére költenek. 
Havas tanár hallgat, holott intéz-

http://www.delmagyar.hu

