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É A világjáró Anger CSONTTÖRÉS, ELETMOD 

Anger Ferenc Velencéből jött 
haza Szegedre Mozart-operát 
rendezni. 

6. OLDAL 

A helytelen életmódnak is köze van ahhoz, 
hogy egy-egy balesetet miként vészel át a 
sérült. 

8. OLDAL, GYÓGY-ÍR 

Jégvirágok 
A Jégvirág V. és VI. a 
szegedi kikötőben vár, kész 
a jég rombolására. 

4. OLDAL 

Csak a fővárosban rosszabb a helyzet-A jéghegy csúcsa: 453 kábítószer miatt kezelt fiatalt jegyeztek tavaly 

A legfertőzöttebb megye Csongrád 
KEZELÉSRE JELENTKEZŐK 
(Dr. Farkasinszky Teréz 
l í júság^Drogcentrurn)-
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4.Szentes 

A hideggel és az előre nem tervezett gázvezetékcserével indokolják a másfél hónapos késést 

Csúszik a csatornázás a Bakayn 
Szegediek a ma nyíló 
37. filmszemlén 

Magyarország drogtérképén Csongrád megye - Budapestet kö-
vetően - a második, azonban a megyék között az első, a 312 
ismertté vált kábítószer-bűncselekmények alapján. A büntető-
törvénykönyv legutóbbi szigorodásakor megduplázódott a szegedi 
drogcentrumban kezelésre jelentkezők száma. 

A Csongrád megyében tavaly elkövetett és a rendőrség tudomására 
jutott összes bűncselekmény 7,2 százaléka függött össze a droggal. Ez 
pedig csak a jéghegy csúcsa a szakértők szerint. A valós számokról 
ugyanis keveset tudunk. Azonban döbbenetes, hogy megyénkben nö-
vekszik a kábítószerezők száma: az ismertté vált kábítószer-bűncse-
lekmények aránya alapján Csongrád megye az országos rangsorban a 
második, a megyék között pedig az első. 

Sajnos a kábítószerezők 1 -2 százaléka kerül csak a rendőrség látó-
körébe: kábítószerrel való visszaélés miatt 2004-ben 295, tavaly pe-
dig 312 üggyel foglalkozott a rendőrség. A növekvő számok okai mö-
gött a hármas határ mentén, a drogszállítmányok fő útvonalán húzó-
dó megyénket említi Zsolczai István rendőr őrnagy. Zelenai Károly, a 
szegedi drogcentrum vezetője szerint viszont a büntető törvénykönyv 
legutóbbi szigorodásakor szinte megduplázódott az intézményébe ke-
zelésre jelentkezők száma. Vagyis 2002-ben 236, egy évvel később pe-
dig 415 kábítószeres jelentkezett. Ez a szám az elmúlt két évben közel 
azonos volt: 2004-ben 461, tavaly 453. 

Riasztó az a jelenség is, hogy egyre fiatalabbak a drogot kipróbálok: 
például tavaly 13 év alatti gyerek is akadt a kezelésre jelentkezők kö-
zött, illetve az intézménybe eljutok egyharmada - diák. 

írásunk és jegyzetünk a 3. oldalon A grafika beszédes adatai elgondolkodtató konkrétumokról szólnak: a drogozók 20 százaléka naponta fogyasztja a szert, ö tödük nő 

Podmaniczky Szilárdék nagyjá-
tékfilmje, a Miraq, valamint a 
Bor Zsolt akadémikust és ku-
tatócsapatát bemutató Szegedi 
lézeresek is szerepel a ma kez-
dődő 37. Magyar Filmszemle 
versenyprogramjában. 

Podmaniczky Szilárd (balról) 
volt a forgatókönyvíró-drama-
turgja Bollók Csaba Miraq cí-
mű filmjének, amit a ma kez-
dődő seregszemle nagyjáték-
film kategóriájában vetítenek. 
Gyönyörűek a képei, izgalmas 
a zenéje, kicsit Dávid Lynch vi-
lágához hasonlít , mondja Pod-
maniczky, akit nemrégiben be-
választottak a Magyar Mozgó-
kép Alapítvány kuratóriumá-

ba, a szemlén pedig a kísérleti 
és kisjátékfilmes kategória 
egyik zsűritagja lesz. A tudo-
mányos-ismeretterjesztő fil-
mek között versenyez Kiss Ró-
bert munkája , a Szegedi lézere-
sek, amely Bor Zsolt akadémi-
kust (jobbról) és rendre világra 
szóló eredményeket produkáló 
kutatócsapatát muta t ja be. 

Bővebben a 6. oldalon 

Szeviép-bravúr a Magyar Kupában 

Alom-vb-t remélnek 
a Maty-éri pályán 
Idén, augusztus 17-étől-20-áig 
lesz házigazdája Szeged a 35. 
felnőtt síkvízi kajak-kenu vi-
lágbajnokságnak. A szervezők 
mindent megtesznek azért, 
hogy sikeres vb-t rendezzenek. 

Nincs már kétszáz nap sem. 
Igaz, még az év elején járunk, de 
már sok-sok magyar sportbarát 
számolja vissza a napokat. Szá-
molja, hiszen nem felejtette el, 
hogy 1998-ban a kajak-kenu vi-
lágbajnokságon, illetve 2002-ben 
az Európa-bajnokságon milyen 
fantasztikus volt a hangulat Sze-
geden. A Maty-éren tomboltak a 
nézők, hiszen a magyar verseny-
zők fantasztikus eredményeket 
értek el. 

Idén augusztus 17-étől-20-áig 

csatáznak majd a világ legjobbjai 
a 35. síkvízi vb-n. A szervezők és 
a versenyzők is gőzerővel készül-
nek. Álom világbajnokságot sze-
retnének rendezni. Ebből termé-
szetesen Szeged városa is döntő 
szerepet vállal, és minden esély 
meg van arra, hogy Démász Sze-
ged Vízisport Egyesületből töb-
ben is rajthoz állhassanak. Elég 
csak ¡anics Natasát, Vajda Atti-
lát, Joób Mártont megemlíteni. 

A Szeviép-Szeged női kosárlab-
dacsapata hatalmas bravúrt haj-
tott végre a Magyar Kupában. Di-
ósgyőrben 66-66-os döntetlent 
játszottak a visszavágón, mivel az 
első meccsen 77-70-re nyertek, 
így a legjobb négy közé kerültek. 

Bővebben a 15. oldalon 

Fotó: Gyenes Kálmán 

w w w . d e l m a g y a r . h u Nincs többletpont 
A nemrégiben átdolgozott Pitman-vizsgát a magyar 
akkreditációs központ nem fogadta el, így nem 
kapnak államilag elismert nyelvvizsga-bizonyít-
ványt, és nem kapnak többletpontot sem a felvételi 
eljárás során azok, akik 2005. október elseje után 
tették le ezt a nyelvvizsgát. A Pintmannal szemben 

a Pitman-vizsgáért 
csak Magyarország ilyen szigorú, Olaszországban 
például már vizsgáznak az átdolgozott kritériumok 
szerint. Az október elseje előtt tett vizsgákat a vál-
tozás nem érinti. 

Bővebben a 3. oldalon 

A rossz idővel indokolja a kivi-
telező a csúszás okát, előre a 
gázvezeték cseréjét sem tervez-
ték, emiatt másfél hónapos a 
késés a szegedi Bakay Nándor 
utcai csatornaépítés első részle-
tének átadásánál. A Bakay-Bo-
ros József utca kereszteződésé-
nél hátravan még a legnehezebb 
munka, az aknaépítés. 

A még októberben részlegesen le-
zárt Bakay Nándor utca eleje már 
járható ugyan, de a csatornaépítés 
első részének átadása másfél hó-
napot késik. A kivitelezők január 
végére ígérték továbbá a Boros Jó-
zsef utcai kereszteződés és a Hu-
szár utca között utcarész átadá-
sát, a munkával azonban nem ké-
szültek el. A kivitelezést végző 
Szegedi Víziközmű Működtető és 
Fejlesztő Rt. illetékese arra hivat-
kozott, hogy a rendkívüli hideg 
miatt a legfelső talajréteg megfa-
gyott, így az alvállalkozók kényte-
lenekvoltak leállni a munkával. 

A Bakay Nándor-Boros József 
utca kereszteződésnél a legnehe-
zebb munka még hátravan, és ez 
az aknaépítés: várhatóan március 
elejére-közepére fejeződnek be a 
csatornamunkálatok, és csak utá-
nuk következhetnek a gázosok. A 
beruházást felügyelő önkormány-
zati városüzemeltetési iroda veze-
tője szerint a Dégáz későn jelen-
tette be szerelési igényét. 

írásunk az 5. oldalon A z autósoknak továbbra is kerülniük kell a Bakay Nándor utca környékét 

http://www.delmagyar.hu

