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Szavazott a szegedi egyetem tanácsa 

A bölcsészkar szerint 
jogszerű a díjszedés 

Vitték az almát, a szőlőt, a répát a Mars téri piacon 

A jó áru jó szóval kelendő 
Tizenöt napon belül lezárja a szegedi egyetem bölcsészkari dékánja a 
Média Menedzser Oktató Kft.-vei kötött szerződés nyáron elkezdett 
felülvizsgálatát. A 2000-ben módosított szerződést a hallgatók érde-
keinek fokozott figyelembevételével aktualizálják. A kari tanács teg-
napi rendkívüli ülése - a hallgatói önkormányzat képviselőinek jelen-
létében - jogszerűnek minősítette a kommunikáció szakos levelezős, 
de tandíjmentes csoport térítési díját. E döntések - információink 
szerint - azt követően születtek, hogy az általa összehívott összejöve-
telen Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora tájékoztatta 
a bölcsészettudományi kar tanácsát az oktatási jogok miniszteri biz-
tosával folytatott megbeszéléséről, illetve az SZTE Budapest Média 
Intézetében tett látogatásán szerzett benyomásairól. A rektor célvizs-
gálat folytatására utasította a belső ellenőrzési osztályt a térítések és 
díjak jogszerűségének megállapítása érdekében. Az SZTE számviteli 
és pénzügyi működési rendje az egyetem saját bevételeit - így a BMI 
hallgatóitól beszedett díjakat is - nevesített témaszámokon tartja 
nyilván, s ezen összegek felhasználása az egyetem szigorú gazdálko-
dási szabályzata alapján történik. 

A miskolciak mosnak 
a szegedi kórházban 

Neten keresett szerelmet - a kommandósok fogadták 

Kati helyett bilincs 
várta a szökött férfit 

Kihelyezett ülésen 
a csatornázásról 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Miskolci Patyolat Szolgáltató 
Rt. nyerte a szegedi városi kór-
ház mosodai szolgáltatására ki-
írt közbeszerzési pályázatot. Pa-
jor László főigazgató lapunk ér-
deklődésére elmondta: a három 
jelentkezőből a miskolciak ad-
ták a legelőnyösebb, a kilo-
grammonkénti 140 forintos ár-
ajánlatot. A nyíregyházi cég 

180, míg egy budapesti társaság 
150 forintért vállalta volna a 
munkát . A miskolci patyolattal 
ötéves szerződést köt az egész-
ségügyi intézmény. Mivel külső 
cég végzi a mosodai szolgálta-
tást, november l-jétől huszon-
hat, december l-jétől pedig to-
vábbi három álláshelyet szün-
tetnek meg a kórházban. 

Templomi fényruha 

A friss fehérrépa igen kelendő volt Beráék standján. Munkatársunk (balról) rengeteg gyümölcsöt is eladott tegnap Fotó: Schmidt Andrea 

A reggeli eső ellenére tegnap is nagy volt a 
tömeg a szegedi piacon. A Mars téren jól 
ment a répa, az alma, vitték a szőlőt is. Piaci 
körképünket ezúttal nem vásárlóként fest-
jük, hanem - kofaként. 

Több évtizede árul a Mars téri piacon a Be-
ra család. A szülők már idősek, így fiuk, Jó-
zsef segít nekik, Tündével szolgálják ki a 
vevőket. Munkára jelentkezem Beráék 
standján. Tündével gyorsan átvesszük a 
leckét: mi, mennyi. Nem karos mérleggel 
dolgoznak, hanem digitálissal, csak be kell 
ütni a kilónkénti árat, és már mutat ja is a 
kijelző, mennyit fizet a vevő. Mivel bő a vá-
laszték - édes és savanykás alma, szőlő, 
körte, őszibarack, pucolt zöldség a lustább 
háziasszonyoknak, répa, gyökér, zeller, ka-
ralábé - nem könnyű az árakat megjegyez-
ni, de igyekszem. Tünde mindenkivel vált 
néhány szót, kedves, udvarias. Egy pillanat-
ra sem pihen: ha nincs vevő, kirakja a zsák-
ból a paprikát, vagy fényesre dörgöl egy-egy 
almát. 

H. Kovács Bendek és Bálint Erika nagyot 
mosolyognak, amikor meghallják: Beráék új 
segítője - egy sajtómunkás. A hegedűgyártás-
sal foglalkozó férfi választ egy szép für^ sző-

Tblvajt fogtak Fotó: Schmidt Andrea 

lőt, vásárolnak répát, aztán Erika megnézi a 
listát: a gomba még hiányzik. Indulnak to-
vább. Egy idős pár kér Tündétől egy kiló ba-
rackot. 

- Egy kiló az négy darab, ugye? - kérdezi az 
asszony. Mire a férfi: ötöt rak a zacskóba, az 
pont egy kiló lesz. Végül tényleg így történik, 
Tünde nevet, aztán felajánlja a bácsinak, ha 
ilyen jól saccol, álljon be ő is segítőnek. Hir-
telen felszaporodnak a vevők, egy asszony 
egy kiló almát kér az édesből meg a savany-

kásból is. Kicsit izgulok, de Józsi hátulról 
súgja: öt-hat szemet rakj, az annyi lesz. A 
nejlonzacskókkal küzdök, össze van ragadva 
a szájuk. Ráteszem a zacskót a mérlegre, be-
ütöm az árat, elveszem a pénzt, adom a visz-
szajárót - megy ez! Az órák röpülnek, iszunk 
egy habos kávét, három részletben, mert 
mindig jön egy újabb vásárló. A hátunk mö-
gött áruló virágárus asszony sem tud ellenáll-
ni a friss gyökérnek. - Megvéve! - kiabálja, 
miközben a zöldséget lobogtatja felénk. Egy 
férfi egy kiló szőlőt kér, ki is fizeti, majd azt 
mondja, szeretné itt hagyni a gyümölcsöt, 
amíg elmegy krumpliért. Nincs akadálya, az 
asztal alá tesszük a csomagját, később jön is 
érte. 

Délután óriási «kiáltozásra leszünk figyel-
mesek, mindenki a sor vége felé fordul. Egy 
fiú próbál elillanni a butiksoron, de nem jut 
messzire, az egyik üzlet tulajdonosa szorosan 
a nyomában lohol, végül a biztonsági őr kap-
ja el - úgy halljuk, valamit ellopott az üzlet-
ből. 

A „munkaidő" gyorsan letelik. A piacról ki-
felé menet arra gondolok: az emberek oda 
járnak szívesen vissza, ahol nemcsak jó árut, 
de jó szót is kapnak. 

N Y E M C S O K É V A 

A Fidesz-MPSZ szegedi önkormányzati frakciója szerint lakossági fó-
rumokon, a város vezetőinek jelenlétében kell megválaszolni azokat 
a kérdéseket, amelyek a csatornázással kapcsolatban a szegediek ré-
széről visszatérően elhangzanak - jelentette be tegnap a városháza 
előtt megtartott sajtótájékoztatóján Kalmár Ferenc, Kohári Nándor 
és Makrai László önkormányzati képviselő. 

Az ellenzéki képviselőcsoport, ahogy fogalmaztak, „kísérletet tesz 
arra", hogy a petőfitelepiek október 5-én, délután fél hatkor a Fő téri 
általános iskolában, a városüzemeltetési bizottság kihelyezett nyilvá-
nos ülésén az „illetékeseknek" tehessék fel kérdéseiket. A fórumra 
meghívják Botka László polgármestert, Solymos László alpolgármes-
tert, valamint Nóvák Gyulát, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fej-
lesztő Rt. igazgatóját és a kivitelezők képviseletében a Culvert 2003 
Konzorcium vezetőjét. 

Újhelyi: Több pénz 
jut a családoknak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Ha az országgyűlés elfogadja a 
2006-os költségvetést, a kor-
mány jövőre 30 milliárd forinttal 
többet juttat a családoknak - je-
lentette be tegnap Szegeden meg-
tartott sajtótájékoztatóján Újhe-
lyi István szocialista országgyű-
lési képviselő. 

Az MSZP szegedi alelnöke kor-
mánybiztosként részt vett a csa-
ládtámogatási rendszer kidolgo-
zásában, amely szerinte a koráb-
binál sokkal igazságosabb, az Or-
bán-kormány gyakorlatától elté-
rően nem tesz különbséget gye-

rekek és gyerekek, családok és 
családok között. 

- Az igazságosabb elosztáson 
túl a jövőben átlagosan 12 ezer 
800 helyett 13 ezer 800 forint jut 
egy gyermekre - közölte a képvi-
selő. A szegedi politikus hozzá-
tette: a kormány családprogram-
jához kapcsolódó intézkedések 
több mint kétmillió gyermeket 
érintenek. Újhelyi István arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a gyer-
mekét egyedül nevelő szülő, vagy 
a fogyatékos gyermeket nevelő 
családok az ú j rendszerben ki-
emelt támogatásban részesül-
nek. 

Az eredeti helyszínen lesz a tápai búcsú 

Reménykednek a mutatványosok 
Eldőlt: a hétvégi tápai búcsút az eredeti 
helyszínen rendezik. A forgók többsége már 
áll, a búcsúsok azonban elkeseredettek. 

Sokáig kétséges volt: a tápéi búcsú helyszíne 
vajon idén is a Rév utca és a mini vidámpark-
nak otthont adó Búcsú tér lesz-e. A területet 
ugyanis több hónapig a Hídépítő Rt. használ-
ta földdepónak. Az ott tárolt 15 ezer köbmé-
ter föld az utóbbi napok esőzéseivel sárten-
gerré változtatta a környéket. A csatornázó 
cég vállalta: a búcsú napjára megpróbálják 
kiszárítani. 

- Nagyjából ezer köbméter kohósalakot 
szállítottunk a térre, hogy a búcsúsok fel tud-

ják állítani forgóikat. Emellett a bazársornak 
helyet adó Rév utcát is leaszfaltoztuk -
mondta a Hídépítő Rt. létesítményvezetője, 
Csepregi András. A cégnek eddig 6-7 millió 
forintjába került a rendezés. A tegnapi eső 
azonban nem tett jót. 

A téren csalódott vurstlisokkal találkoz-
tunk. Többen már most búcsút mondanának 
Tápénak. - Ide normális ember nem jön be, 
főleg kisgyerekkel nem. Kitörik a lábukat 
ezen az imbolygó salakon - mondja egy neve 
elhallgatását kérő mutatványos. 

A forgókat még tegnap délután is agyagos, 
csúszós sár ölelte. Egy magányos markoló 
rótta a köröket, és a céllövöldék elé szórta le a 

megmaradt salakot. Antal László, a traktor 
vezetője csak arra kapott megbízást, hogy a 
bódék előtti utat szórja fel. 

- A mi lakókocsink alatt áll a sár, de nem 
baj, majd beúszunk. Csak a közönségnek 
legyen minden kész - mondja a vidámpar-
kosok szónokaként Máyer Ferenc. A Híd-
építő Rt. embereiről csak elismerően szól: 
éjjel-nappal dolgoztak, mindent megtettek. 
- Azért írják már meg, hogy nagyon várjuk 
a közönséget, megdolgoztunk értük -
mondja Máyer, akinek körhintája tegnap 
még darabokban hevert a tápéi sártenger-
ben. 

K. G . G . 

Egy idő után a társkereső hirde-
tések között rá is bukkantak a 
fényképére, és az egyik férfi 
nyomozó magát Katinak kiadva 
előbb szerelmet vallott neki, 
majd randevúra hívta. 

A korábban már tizenkétszer 
elítélt bűnözőt kommandósok 
közreműködésével vették őrizet-
be. A rendőrség előbb tisztázza, 
hogy az egyébként debreceni férfi 
önkényesen meghosszabbított 
szabadsága alatt követett-e el 
bűncselekményt, és csak azután 
adja át a Szegedi Börtön és Fegy-
háznak. 

Díszvilágítást kapott a szőregi római katolikus templom. Sötétedéstől 
éjjel fél 12-ig tizennyolc speciális égő világítja meg a kétszáz éves épü-
letet. Két közeli oszlopról, tegnap estétől, nagy teljesítményű források 
árasztanak fényt a keresztre és a toronyra, nyolc speciális izzó egy mé-
ter magasból láttatja a falakat. A díszkivilágítást a szegedi önkor-
mányzat fizette, 5 millió 462 ezer forintba került Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

A fiatal férfi a szegedi Csillag 
börtönből szökött meg, ponto-
sabban júniusban hivatalos 
ügyei miatt kapott háromnapos 
szabadságáról nem tért vissza. 
A bv-intézet kérésére a rendőr-
ség országos körözést adott ki a 
csalás, rablás és más súlyos 
bűncselekmények miatt elítélt 
rab kézre kerítésére. Az NNI 
munkatársai olyan információ-
kat kaptak, amelyek szerint a 
szökésben lévő fogoly előszere-
tettel ismerkedik a világhálón. 


