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A töltőtoll nagymestere 
A nyolcvanéves Wirth István neve 
fogalom Szegeden. Már csak barátainak 
javít tollakat - sportból. 

7. OLDAL 

TOLVAJOK A FENYVESEKBEN 
Az ásotthalmi erdész a feketefenyőre esküszik. Csak 
a ritkítással kivágottakat adják el a kereskedőknek. 
A karácsonyi tolvajok azonban nem válogatnak. 

5. OLDAL 

BESZÁMOL A POLGÁRMESTER 

HOLNAP, 1 6 -
Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola 
Szeged. Herke u. 5. 

Feljelentést 
tett a Pick 
A fogyasztók megtévesztése miatt 
feljelentést tett a Pick Szeged Rt. a 
Gazdasági Versenyhivatalnál; jo-
gászok emellett fogyasztóvédelmi 
kérdéseket is vizsgálnak. Kovács 
László vezérigazgató elmondta: 
kereskedelmi igazgatójuk a múlt 
héten egy élelmiszer-hálózat bu-
dapesti boltjában piros-fehér-zöld 
színekbe csomagolt, téliszalámi 
feliratú terméket talált; a felvágott 
osztrák gyártású, és mintegy 600 
forinttal olcsóbb az eredetinél. 
Megjelenésében ez a termék azt az 
érzetet keltheti a vásárlókban, 
hogy a híres Pick szalámit tartja a 
kezében, holott az nem felel meg a 
magyar előírásoknak. 
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Karácsonyra megszűnik a lámpás forgalomkorlátozás a Csongrádi sugárúton 

Közlekedés az Öreg hölgy árnyékában 
A hideg beállta miatt a héten fel-
függesztik a Szent István téri víz-
torony felújítását, amit január-
ban folytatnak. Emiatt a forgal-
mi rend is változik a környéken. 

Félig már elkészültek a műemlék 
torony felújításával az építők. Ha 
minden jól megy, rövid leállás 
után január közepén szeretnék 
folytatni a munkát. Úgy tervezik, 
hogy májusra végeznek a vezeték-
cserével, és tavasszal, az állvány-
zat elbontása után a tornyot is-
mét rákapcsolják a szegedi vízhá-
lózatra. A megújult építményt pe-
dig a látogatók működés közben 
is megtekinthetik majd. A forgal-
mi rend is változik majd a kör-
nyéken. Karácsonytól várhatóan 
már lehet közlekedni a Szűcs utca 
ideiglenes burkolatán, és a 
Csongrádi sugárúton is megszű-
nik a lámpás forgalomkorlátozás. 

Az ígéretek szerint karácsonyra el tűnik a sebességkorlátozó tábla Szent István téren, és a Szűcs utca is járható lesz Fotó: Schmidt Andrea Bővebben az 5. oldalon 

Az egyik urnáért tíz év után jelentkezett egy családtag 

Temetetlen hamvak 
a vállalat raktárában 
Szinte hihetetlen, mégis 
igaz: valamennyi szegedi 
temetkezési cég raktárá-
ban várnak sorukra olyan 
hamvak, melyekért a 
hozzátartozók régóta 
nem jelentkeznek. 

Negyvenmilliós műszeradomány csontvelő-transzplantációra 

Őssejtbeültetés Szegeden 
Jövő nyártól várhatóan már Szegeden is 
végezhetnek őssejtbeültetést a Gyer-
mekrák Alapítvány által a II. számú 
belklinikának adományozott hűtőbe-
rendezés jóvoltából. 

Az őssejtek gyógyászati felhasználását 
sokan áttörésnek tekintik. Az eljárás al-
kalmazására eddig Szegeden azonban 
nem voltak meg a feltételek, csak a fővá-
rosban, Pécsett és Debrecenben. Most 
viszont a művelethez elengedhetetlenül 
szükséges, az őssejtek tárolására alkal-

mas hűtőberendezést adományozott a 
szegedi klinikának a Gyermekrák Ala-
pítvány. A 40 milliós berendezés megte-
remti az alapot ahhoz, hogy a II. számú 
belklinikán kialakítsák a dél-alföldi 
regionális csontvelő-transzplantációs 
részleget. 

A 80 milliós beruházás tervei már el-
készültek, már csak az egészségbiztosító 
támogatásának megérkezése szükséges 
az építkezés megkezdéséhez. 

Tudósításunk a 4. oldalon 

Gönczi ¡udit, a Szögi és 
Társa Kft. ügyvezetője 
szerint legtöbbször azért 
„felejtik" náluk a hamva-
kat, mert a hátramara-
dottak összevesznek az 
örökségen. Az elhunyttal 
meg már senki nem törő-
dik. Ezt látszik bizonyíta-
ni az is, hogy általában 
nem a szegényebbek kö-
zül kerülnek ki a feledé-
kenyek. 

A legelképesztőbb 
esetről a Rekviem Kft. 
ügyvezetője számolt be. 
Egy urnáér t tíz év után 
jelentkezett egy család-
tag. Aki nem is szégyen-
kezett, bocsánatot sem 
kért, hanem a munka-
társakra támadt, mond-
ván, beperli a céget, ha 
nem kapja meg a ham-
vakat. Megkapta. És ez 
csak egy eset a sok kö-
zül. Hiszen olyan urna 
is akad raktáron, ame-
lyért 1997 óta nem je-
lentkezik senki a sok-
szoros felszólítás ellené-

A három márványkönyvből kettőt lefeszítettek a vandálok 

Megrongálták 
József Attila szobrát 

re sem. 
Persze még mindig jobb, 

ha a temetkezési cégeknél 
pihennek az elfeledett ur-
nák, mintha egy kukában 
landolnának - mint 
ahogy néhány éve erre is 
volt példa. 

írásunk a 3. oldalon 
Urnák sora árválkodik a Szögi és Társa Temetkezési Kft. raktárában. Néha évekig nem jelent-
keznek a családtagok hozzátartozójuk hamváért Fotó: Schmidt Andrea 

Október 2-án avatták 
Vásárhelyen József Atti-
la szobrát, és a műal-
kotást máris megrongál-
ták. A város jegyzője is-
meretlen tettesek ellen 
feljelentést tett . 

A vásárhelyi közterü-
let-felügyelő tegnap dél-
előtt jelentette az esetet: 
József Attila szemét és a 
mögötte álló mellékala-
kok egy részét fehér kő-
porral satírozták be, elhaj-
lították a fiókos szekré-
nyen álló lámpát, és a há-
rom márványból készült 
könyv közül kettőt lefeszí-
tettek a helyéről. A jegyző 
asszony úgy véli, a tettes 
csak erejét akarta fitogtat-
ni, mivel semmit sem vitt 
el, csak megrongálta, ami 
a keze ügyébe esett. Kligl 
Sándor szegedi szobrász, a 
mű alkotója keserűen je-
gyezte meg: - Csoda, hogy 
eddig kibírta ez a mun-
kám rongálás nélkül. 

Részletek az 5. oldalon 
József Attila szemét lesatírozták, a lámpát elgörbítet-
t ék , k é t m á r v á n y k ö n y v e t l e f e sz í t e t t ek Fotó: Karnok Csaba 
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