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BUSH-GYURCSANY TALALKOZO 
Tegnap Washingtonban tárgyalt a magyar 
kormányfő. Fogadta Bush elnök is, akivel ötven-
perces megbeszélést folytatott a Fehér Házban. 

2. OLDAL 

Most 
500 000 Ft 
használtautó-

beszámítással és 
S U Z U K I 5 év garanciával! 

Kétbetegrőlbebizonyosodott, ötről valószínűsítik, hogy a betegségben szenved 

Papagájkórban halt meg 
a Hungerit dolgozója 

Fieszta a Sziesztában 
Ahányan vagyunk, 
annyiféleképpen él-
jük meg, pazaroljuk, 
vagy éppen haszno-
sítjuk az időt. A sok-
féleség érzékeltetése 
mellett lapunk Szi-
eszta melléklete 
ezentúl ötleteket is 

SZOMBAT, 2005. OKTÓBER 8., 95/236. 

Illegális szüret 
Védett páfrányfenyő termését 
verték le az utcán kifeszített 
nejlonponyvára Szegeden. 

5. OLDAL 

Riportunk a 3. oldalon Kolléganőnk a stáb két tagjával a megbeszélésre megy DM-fotó Beszámolónk a 23. oldalon 

I 

Recski István özvegye és egyik gyermeke a temetésen Fotó: Schmídt Andrea Részletek a 3. oldalon 

Rendbontás történt a Sző-
reg-SZVSE megyei I. osztályú 
labdarúgómeccs u tán . 

A meccs lefújását követően a dr. 
Hegyi Péter játékvezető által 
megírt jegyzőkönyv szerint kb. öt 
percig verekedtek a szurkolók. 
Eközben a hazai játékos Nagy 
Vince megrúgta a vendégek inté-
zőjét, Petőfi Sándort. Nagy tagad-
ja a vádat, bár azt vallja, részt 
vett a rendbontásban, míg Petőfi 
szerint nem megrúgta, hanem 
lefejelte őt a játékos. Egy eset, 
három vélemény, de vajon kinél 
van az igazság? 

A laborvizsgálatok eredményének isme-
retében nem kérdés már: papagájkór okoz-
ta a Hungerit dolgozójának halálát. A 43 
éves maroslelei férfit tegnap temették el. 
Két másik betegről is kiderült: ugyanolyan 
baktérium fertőzte meg őket. Az ANTSZ 
most a cég összes dolgozóját ellenőrzi. 

A maroslelei temetőben tegnap délután he-
lyezték örök nyugalomra a papagájkórban 
elhunyt Recski Istvánt. A Hungerit Rt. dol-
gozója feleségével szeretetben nevelte négy 
saját és egy fogadott gyermekét. A gyász-
szertartáson közel kétszázan vettek rész -
köztük az elhunyt több kollégája. A maros-
lelei háziorvos, Hegyi György elmondta: 
azon a két, immár tünetmentes páciensen 
kívül, akikről már korábban kiderült, hogy 
megbetegedtek, a községben más nem szen-
ved papagájkórban. Hegyi doktor a Hunge-
rit Rt. üzemorvosának már az első megbete-
gedést követően jelezte: papagájkórra gya-
nakszik. 

Kovács Ferenc megyei tiszti főorvos teg-
nap tájékoztatta a sajtót: a laboratóriumi 
vizsgálatok után már biztos, hogy papagáj-
kórban halt meg Recski István, aki után 
újabb hét gyanús esetet talált az ANTSZ az 
üzem megbetegedett dolgozói között. Közü-
lük kettőről már bebizonyosodott, hogy 
tényleg papagájkórral fertőzöttek. A hatóság 
orvosai most mind az ezeregyszáz dolgozó 
állapotát folyamatosan ellenőrzik. Az or-
szágban évente körülbelül száz ilyen megbe-
tegedés fordul elő, de utoljára a hetvenes 
években történt haláleset. A kórokozót szin-
te minden szárnyas tünetmentesen hordoz-
hatja. A csirkék tollazatából és az ürülékből 
felszálló porban található kórokozót a kész 
termékek már nem tartalmazhatják. A fer-
tőzéstől a városban nem, csak az üzem terü-
letén lehet tartani. 

ad a hétvégi pihenő 
eltöltéséhez. 

A megyehárom foga-
lom a focirajongók 
körében. Ferencszál-
láson is azt tapasztal-
tuk, hogy a szurkolók 
közül sokan üdítőbb- Meccs előtt, Ferencszálláson DM-fotó 
nek és igazabbnak ta-
lálják a faluszéli pályán zajló küzdelmet és az azzal járó fiesztát, mint a 
világhíres stadionokbeli, hamisan csillogó népünnepélyt. Izgalmas és 
szokatlan a messzi Marokkó óceán parti kikötővárosában, Agadírban 
tett séta, de hihetünk a természetkedvelőknek: úti élményekkel gazda-
gít egy rövid és olcsó gyalogtúra is - például Mártélyra. Élmény a tárlat, 
például a szegedi Chagall-kiállítás ízlelgetése, vagy éppen a klasszikusok 
olvasgatása. Az ilyen kalandtúra segíthet megfogalmazni az életet vezér-
lő gondolatot. Ez lehet például a „jó hír" utáni vágyakozás. Márpedig 
mostanában sok a „rossz hír". Például az emberiség régi ellensége, az 
influenza új formában támad. Először Krisztus előtt 412-ben írták le az 
influenzaszerű betegséget, melynek elnevezése a latin „befolyásolni" 
szóból ered. Összeállításunkban a vírusok természetét is bemutatjuk. 

írásaink a Szieszta mellékletben 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

Az egyik szegedi középiskolai 
kollégium bejáratánál is olvasha-
tó felhívásban filmforgatásra ke-
restek 18-22 év közötti szereplő-
ket „jó kereseti lehetőséggel". 
Kolléganőnk is elment egy meg-
beszélésre, hogy informálódjon. 

A személyes találkozón két fia-
tal férfi elmondta neki: „normál" 
pornóval egy nap alatt akár 80 
ezer forintot is megkereshet. A 
4-5 fős stáb a város szélén felépí-
tett saját stúdióban dolgozik. 
Hollandiába, Németországba és 
Franciaországba kerülő hetero és 
leszbi filmeket készítenek kifeje-
zetten fiatalos külsejű szereplők-
kel. 18 éven aluliak nem dolgoz-
hatnak. Egy félórás jelenetet ál-
talában 30 ezer forint körüli ösz-
szeggel díjaznak. 

Anyakönyv 
Valamennyi okmányunk „any-
ja", a polgári anyakönyv immár 
száztíz éves. Még manapság is 
kézzel vezetik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A legtöbb anyakönyvi kivonat köl-
tözködéskor tűnik el. A szegedi 
Huszár utcai anyakönyvi csoport 
munkatársai néhány ügyfelüket 
már személyesen ismerik, ők a no-
tórius elhagyók. A legelső beírás a 
szegedi polgári anyakönyvben 
1895. október l-jén történt: meg-
született hajdani kollégánk, Palócz 
László lapszerkesztő Ilona Mária 
nevű kislánya. Nyolcan alkotják 
Szegeden az anyakönyvi csoportot: 
négyen az ügyfeleket fogadják, ket-
ten-ketten pedig a születési és a 
halotti anyakönyveket vezetik. Az 
adatbázis és az irattár titkos. 

Bővebben a 7. oldalon 

Verekedés 
a szőregi 
pályán 

nap múlva ér Szegedre! 

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

Már egyben 
az emlékmű 
Teljessé vált tegnap a József Atti-
la-emlékmű Vásárhelyen. A Hő-
sök terén már nem csak a költő 
alakját nézhetik meg az arra já-
rók, visszakerült eredeti helyére 
a mama és a két gyermek is. A 
szobor eltávolítását a talapzat 
megsüllyedésével indokolta az 
önkormányzat. A költő alakját a 
helyreállítási munkálatok befeje-
zéséig egy raktárban őrizték, a 
többi része a szobrásznál, Kligl 
Sándornál volt. 

Pomófilmhez keresnek amatőr színészeket Szegeden 

Harminc percért harmincezer 
Jó pénzért hirdetésben kerestek 
fiatal pornófilmszereplőket 
Szegeden. Bár a felhívást egy 
középiskolai kollégium bejára-
tánál is elhelyezték, kollégánk 
kiderítette: szigorúan csak 
nagykorúakat foglalkoztatnak. 
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