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EGY SZEGEDI A HURRIKANBAN 
Móricz Ferenc szegedi matematika professzor 
Houstontól száz kilométerre vészelte át a Rita 
hurrikánt. Közben naplót vezetett. 

6. OLDAL 

25 éves a Szeged 
Nagyáruház 

Mai ajánlatunk: 
Igyál egyet a nyereményre! 

Minden egyes 
termék megvásárlása után 

1 db poharat kap ajándékba. 

C S Ü T Ö R T Ö K , 2005. SZEPTEMBER 29., 95/228. 

Lakáspályázatok 
Szép számmal pályáztak 
szociális bérlakásra, sokan 
azonban hiányos anyaggal. 

5. OLDAL 

Egy hónapon 
belül dönt 
az egyetem 
A szegedi 
egyetem 
rektora ki-
zárólag la-
punkat tá-
jékoztatta 
arról, hogy 
tegnap ta-
lálkozott 
az oktatási 
jogok mi-
niszteri 
biztosával, 
és elment a Budapest Média 
Intézetbe. Szabó Gábor (ké-
pünkön) azt ígéri, amint tisz-
tázzák a jogi és a gazdasági 
kérdéseket, kialakítja állás-
pontját a diákoktól beszedett 
díjakról. 

Meglátogatta tegnap hivatalá-
ban Aáry-Tamás Lajost, az ok-
tatási jogok biztosát Szabó Gá-
bor, a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) rektora. Inkognitó-
ban járt az SZTE Budapest Mé-
dia Intézetében (BMI) is, ahol 
Érdi Sándor oktatási igazgató 
kalauzolásával győződhetett 
meg arról, ott milyen plusz-
szolgáltatásokat nyújtanak a 
kommunikáció szakos diákok-
nak. 

- Váratlanul érkeztem az egye-
tem budapesti kihelyezett tago-
zatára, a hallgatóknak is csak a 
beszélgetésünket követően, utó-
lag mutatkoztam be. A látottak 
és hallottak alapján kijelenthe-
tem: a BMI hallgatói a legkorsze-
rűbb berendezéseket használva 
válnak felkészült bölcsészekké -
összegezte tapasztalatait a rek-
tor. - Az ottani képzés gyakorlat-
orientált, a diákok számtalan 
szolgáltatást vehetnek igénybe, 
modern számítógépes termek és 
egyéb eszközök állnak rendelke-
zésükre. 

A tandíjmentesektől szedett 
díjakkal kapcsolatos jogi és 
gazdasági kérdések tisztázásá-
ra külön csoportot kért föl Sza-
bó Gábor rektor. Azt ígérte, 
hogy a szakértők véleményé-
nek ismeretében az ombuds-
man által javasolt határidőn, 
azaz 30 napon belül kialakítja 
álláspontját az SZTE vezetése 
az oktatási jogok biztosának 
ajánlásairól. 

Ú. I. 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

O B 
nap múlva ér Szegedre! 
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Élelmiszer-, vegyi áru-, 
ital nagykereskedelem 
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Több mint 8000 cikkelem! 

É S t e 

Hívja vevőszolgálatunkat! 

Már az év eleje óta a hamvasztást ajánlják Szegeden 

A talajvíz miatt kilenc hónapja 
nem tudja eltemetni édesanyját 
Muskó Ferenc január közepe óta nem tudja eltemetni az édesanyját 
a Belvárosi temetőben - a magas talajvíz miatt. A szegedi férfi 
megígérte anyjának: nem hamvasztja el. Fizeti a havi tízezer 
forintos tárolási díjat. A városi temetkezési vállalat vezetője azt 
mondja, ha 160 centiméterig le tudnak ásni, engedélyezi a ko-
porsós temetést. Tegnap 80 centiméter magasan volt a talajvíz 
Szeged legnagyobb sírkertjében. 

Lopják a Démásztól, 100-120 forintért adják tovább 

Traktorokat hajt 
az olcsó trafóolaj 
Első milliójukat sokan keresték 
meg olajszőkítéssel a Dél-Al-
földön. Most a trafóolaj a sláger, 
a Démásztól lopják, a mai 
üzemanyagárak közel egyhar-
madáért adják tovább. Személy-
gépkocsit még nem, traktort 
már tankolnak vele. 

Beindult Csongrád megyében is a 
trafóolajbiznisz. Ebből, a transz-
formátorok hűtésére használt 
anyagból lesz az a lötty, amely a fe-
ketepiacra kerül. Általában trak-
torokba, öreg csotrogányokba töl-
tik a literenként 100-120 forintért 
árult „üzemanyagot". 

A Démász Rt.-től május óta 
5000 liter trafóolajat loptak el, 
megrongálva 30 transzformátort. 
A keletkezett kár 20 millió forint, 
ezért az áramszolgáltató 300 ezer 
forintos jutalmat ajánl fel a nyom-
ravezetőnek. 

A rendörségnél megerősítet-
ték, hogy lopás miatt büntető el-
járást folytatnak ismeretlen el-
követők ellen. A tettesek a Tisza 
kanyarulatát követik, a rongálá-
sok a Csongrád-Szentes-Szeg-
vár-Mindszent-Mártély vonalon 
történtek eddig. 

Részletek a 3. oldalon 

- A magas talajvíz miatt az év 
eleje óta nem lehet koporsós te-
metést rendezni az egyházi és vá-
rosi sírkertekben, például a Du-
gonicsban, a Belvárosiban, Tá-
pén és Dorozsmán - mondta la-
punknak Hódi Lajos. Az önkor-
mányzati tulajdonú Testamen-
tum Temetkezési Kft. ügyvezető-
je szerint az utóbbi években soha 
nem volt ilyen magas a talajvíz, 
mint az idén. 

Muskó Ferenc január 10-én ve-
szítette el az édesanyját, akit ha-
lála után négy nappal szeretett 
volna eltemetni a Belvárosi te-
metőben lévő családi sírhelyen, 
ahol nagyszülei és édesapja is 

nyugszik. Azért a feltételes mód, 
mert a szegedi férfi azóta sem tu-
dott végső búcsút venni az édes-
anyjától. A családi sírhely a mé-
lyebb fekvésű részen található, 
ahol még magasabb a talajvíz. -
Ajánlották, hamvasszam el az 
anyámat, akinek azonban az volt 
az utolsó kívánsága, hogy a ha-
gyományos módon temessük el. 
Nagyon rossz lenne a lelkiisme-
retem, ha ezt nem teljesíteném -
mondta a férfi, aki szerint érde-
mes lenne már megkérdezni egy 
tudósembertől, hogy miért ilyen 
magas a talajvíz Szegeden. 

Folytatás a 4. oldalon 
Bérkripta a Belvárosi temetőben. A test tárolásáért a hozzátartozók tízezer forintot fizetnek ha-
vonta Fotó: Schmidt Andrea 

Tolvajok járják a kórházakat 
Amióta a nyitott intézmény elve alapján bármikor 
bemehetnek a látogatók a betegekhez, megszapo-
rodtak a kórházi lopások. A tolvajok még az „áldo-
zatot" is bevonják az akciójukba: beszédbe elegyed-
nek vele, kikérdezik értékeiről, majd amikor vizs-

gálatra megy, hozzátartozónak adva ki magukat, el-
viszik a holmiját. Ebben sokszor a hiszékeny, be-
csapott szobatársak is a kezükre játszanak. 

Bővebben a 8. oldalon 

A ságváris diák Schröderrel, Kohllal és Blairrel levelezik 

Bátyi Tamás híres emberei 

Tamás jobb kezében Orbán Viktor, bal kezében Gyurcsány Ferenc. 
Jól megférnek egymás mellett Fotó: Gyenes Kálmán 

Hírességek dedikált fotóit 
gyűjti a szegedi gimnazista, 
Bátyi Tamás. A ságváris diák 
Gerhard Schröder, Tony Blair 
fotójával és autogramjával épp-
úgy rendelkezik, mint Gyur-
csány Ferencével és Orbán Vik-
toréval. 

Először csak focisták autogram-
jait gyűjtötte Bátyi Tamás, aki a 
Ságvári gimnázium 9. osztályos 
tanulója és Bátyi Zoltán kollé-
gánk fia. Később, ahogy egyre 
inkább megszerette a történel-
met, érdekelni kezdte a politi-
ka: levelezésbe fogott hazai és 
külföldi államfőkkel, miniszter-
elnökökkel, pártelnökökkel, 
miniszterekkel. Bemutatkozás-
képpen mindig megírta magá-
ról, hogy szegedi diák és hobbija 
az autogramgyűjtés. 

Bátyi Tamás szerint a legprecí-
zebbek, leggyorsabbak a német 
politikusok voltak: kérésére vá-
laszt kapott Helmut Kohltól és 
Gerhard Schrödertől is. De Tony 
Blair sem sokat késlekedett fotó-
ja elküldésével. Szinte a teljes 
hazai politikusi élgárda arcképe 
és aláírása is szerepel a gimnazis-
ta fiú magángyűjteményében, 
amelyben békében megfér egy-
más mellett Gyurcsány Ferenc 
és Orbán Viktor képmása. 

írásunk a 7. oldalon 
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