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Egyáltalán nem szeretek 

Inkább nem, mint igen 

M Inkább igen, mint nem 

flj Igen, kifejezetten szeretek 

TÉMÁINKBÓL 

Szeret-e Ön Szegeden élni? 
(Szeged, 2001) 7 9 , 3 % 

DEÁK ATTILA, 
A TRIPLATÜZÉR 

A Naturtex-Szedeák A csoportos 
férfi kosárlabdacsapatának 
meccsein Deák Attila a gárda 
pontgyárosává vált, játékával 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
az újonc együttes elmozduljon 
az utolsó helyről, s a szurkolók 
reménykedhessenek a bentmara-
dásban. 

18. oldal 

SERTÉSÁRAK ÉS VILÁGPIAC 
Idén a hasított félsertések kivite-
léhez adható mintegy 
3 miibárd forintos támogatást 
a termelők kapják meg a Vágóál-
lat- és Hús Terméktanács elnök-
ségének döntése alapján. Itthon 
pedig világpiaci átlagáron vásá-
rolhatja fel a termelőktől 
az élőállatot a feldolgozóipar. 

3. oldal 

ADÓELLENÖRÖK 
BÖRTÖNBÜNTETÉSE 
Az ügyészség hivatalos személy 
által üzletszerűen elkövetett 
vesztegetéssel vádolt meg két 
adóellenőrt. Egyiküket négy, má-
sikukat két és fél év, letöltendő 
börtönbüntetésre ítélte tegnap a 
bíróság, ezenfelül kötelezte őket 
589 ezer forint megfizetésére. 

3. oldal 

BIZTONSÁGIAK TÚLKAPÁSAI 
ATESCÓBAN? 
A szegedi Tfesco áruház biztonsá-
gi őrei alkalmanként szinte ha-
táskörükön túllépve próbálják 
rábizonyítani a vevőkre, hogy va-
lamit fizetés nélkül próbálnak 
kivinni az áruházból. 

5. oldal 

JELENTKEZETT 
A DOKTORNŐ 
A szeged-béketelepi lakók azzal 
a panasszal fordultak az önkor-
mányzathoz, hogy háziorvosukat 
hosszabb idő óta helyettesítik és 
a rendelések rendszeresen késés-
sel kezdődnek. Doktornőjük, 
Szél Margit jelentkezett szer-
kesztőségünkben, hogy tisztázza 
a helyzetet. 

5. oldal 

Élet Szegeden - számok, adatok, vélemények a városról, politikáról 

Mit mutat a megyeszékhely tükre? 

Csarnokban 
a miniszter-
elnök 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Január 27. jeles nap lesz a szege-
di sport életében. Ekkor adják át 
a teljesen átalakított újszegedi 
sportcsarnokot, melyet látványos, 
gazdag programmal igyekeznek 
emlékezetessé tenni a szervezők. 
Az eseményen jelen lesz Orbán 
Viktor miniszterelnök, aki az épít-
tetők csapatában focizni is fog 
(12.15 óra) a média „ellen". N e m 
ez lesz az első labdarúgó-fellépé-
se a megyében, a közelmúltban 
Mórahalmon is szerepelt a parla-
ment válogatottjával. Az ünne-
pélyes megnyitón (14.45) termé-
szetesen beszédet is mond, akár-
csak Deutsch Tamás sportminisz-
ter és Bartha László Szeged polgár-
mestere. A miniszterelnökkel a 
helyszínen bárki találkozhat, be-
szélgethet. 

Mérsékelten, de fejlődött Szeged az elmúlt három 
évben - olvasható a Szegedi Tudományegyetem szo-
ciológiai tanszéke által készített felmérésben. A vá-
rosban egyidejűleg két, egymástól független szerve-
zet készített közvélemény-kutatást a közelmúltban 
Szegedről. A Magyar Gallup Intézet 2500, míg az 
egyetem 1200 ember véleményét kérdezte az önkor-
mányzat munkájáról és gazdálkodásáról, a szegedi-
ek közérzetéről, valamint a politikai nézeteikről. A 
legfontosabb kérdésekben közel azonos eredmény-
re jutottak a fővárosi és szegedi kutatók. így példá-
ul Bartha László munkájáról hasonlóképpen nyilat-
koztak a megkérdezettek. Az ötös skálán a polgár-

mester az egyetemi felmérésben 2,86-os, a Magyar 
Gallup Intézet vizsgálatában pedig 2,83-as osztály-
zatot kapott. 

Az adatsorokból kiderül, hogy a munkanélkülisé-
get tartják a legfőbb problémának az itt lakók. Ta-
lán ennek tudható be, hogy a megkérdezettek egy-
negyede már komolyan fontolóra vette, hogy elköl-
tözik a Tisza partjáról. A felmérés szerint Szeged leg-
népszerűbb embere Gregor József operaénekes. Őt 
követi Savanya Norbert búvárúszó világbajnok és Lé-
kó Péter nemzetközi sakknagymester. 

Összeállításunk a 6-7. oldalon 

Forrás: SZTE szociológiai tanszék Fotó: Schmidt Andrea 

Agrárcentrum Hódmezővásárhelyen 
Egy épületben kaptak helyet Vá-
sárhelyen a mezőgazdasághoz kö-
tődő hivatalok. Az agrárcentru-
mot csütörtökön délelőtt Vonza 
András földművelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter Rapcsák And-
rás polgármesterrel közösen avat-
ta fel a Petőfi utca 6. alatti házban. 
Az egykori iskolaépületet felújít-
va, átalakítva adta át a város er-
re a célra. 

Az ország első agrárcentrumá-
ban kapott helyet a hivatalok mel-
lett az agráriumban dolgozókat 
tömörítő helyi civil szervezet, a vá-
sárhelyi gazdasági egyesület, és 
ugyanitt dolgoznak a falugazdá-
szok is. 

Vonza András a megnyitó al-
kalmából arról beszélt, jelentősé-
ge van annak, hogy a vásárhelyi 
centrumot épp akkor adják át, 
amikor változik a magyar mező-
gazdaság irányításának szemléle-
te. 

Az érdeklődők egy része a kivetítőn figyelte az ünnepséget. Fotó: Tésik Attila írásunk a 3. oldalon 

MA ESTE DELMAGYARORSZAG és a DÉLVILÁG bemutatja: 
ZÁRTKÖRŰ ELŐADÁS 

ELŐFIZETŐINKNEK 
a Szegedi Nemzeti Színházban, 

19 órai kezdettel. 
N y e r t e s c i n k ma 18 órá ig v e h e t i k át j egye iket 

ü g y f é l s z o l g á l a t i i rodánkban 
(Szeged, S t e f á n i a 10.) 


