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T É M Á I N K B Ó L

A TERROR HAZA
A nyilaskeresztes és a
kommunista diktatúra
áldozatainak állit emléket a
Terror Háza. A múzeumot
tegnap Orbán Viktor
miniszterelnök nyitotta meg.
Mindkét rendszer a modern
barbarizmus változata volt - áll
az amerikai nemzetbiztonsági
tanácsadó levelében.
2. oldal

Leomlott egy fal
Petőfitelepen

Nem pályáztatták az IKV-lakásokat

Piac alatti árakon

Kidőlt egy házfal szombat reggel Petőfitelepen, a Gábor Áron utcában.
Az elmúlt hét közepén ugyanabban az utcában csigolyasérülést szenvedett egy asszony, akinek autója fennakadt egy csatorna-fedőlapon.
Az utcában két hónapja fejeződött be a csatornázás, jelenleg pedig a
belvízelvezető árkokat építik, az utat máig nem állították helyre. A
csatornamű társulat elnöke úgy véli, a balesetet figyelmetlenség okozta, a házfal ledőléséhez pedig nem lehetett köze az építkezéseknek.
Hatalmas robajjal dőlt le Szegeden, a Gábor Áron és a Zágráb utca sarkán álló ház udvari fala szombaton reggel. Az épület másik felében alvó asszonynak nem esett
baja. A nő egyébként azonnal
összecsomagolt és elhagyta otthonát, a lányánál keresett menedéket.
A ház tetőgerendáját a helyszínre
érkező tűzoltók rögzítették.
- A férjemtől kérdeztem hajnalban, hogy vajon mi lehet ez a dü-

MÉG TÖBB PÉNZT ÍGÉRNEK
A PÁRTOK
Egymást felülmúlva ígérnek
a pártok a választási
kampányban. Az egyik ajánlat
szerint négy év alatt megduplázódik majd a polgárok átlagbére,
míg a másik oldal jelentős
adócsökkentésekkel kecsegtet.
3. oldal
POLITIKA A SZENTSZÉKEN
A hívek felelősséggel tartoznak
azért, hogy milyen pohtikai erőt
támogatnak szavazataikkal mondta Monsignore Karl-Josef
Rauber érsek, II. János PáJ
magyarországi képviselője. Az
érsek szerint a magyar egyházak
és a pohtika viszonya nem tér el
a nyugati országok gyakorlatától.
3. oldal

9 .

Folytatás az 5. oldalon

Vész még nincs!
Kilenclakásos társasházat, és egy üzlethelyiséget
épített Szegeden, a Vasas Szent Péteri utca 23. szám
alatt az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. A társasházban valamennyi lakás elkelt, méghozzá a piaci árnál lényegesen olcsóbban,
100-105 ezer forint/négyzetméter áron. Az IKV Rt.
vezetője és a lakásügyi bizottság elnöke annak el-

Csaba

lenére üzleti vállalkozásnak nevezte az építkezést és
a lakáseladást, hogy az ingatlanok értékesítését a cég
nem hirdette meg és nem is bocsátotta licitre. A vevők egy része egyébként vezető tisztséget tölt be
önkormányzati cégeknél.
írásunk az 5. oldalon

megyébe kiszállított tételekről tudni lehet, hogy kihez kerültek,
amennyiben a nyilvántartásokat
pontosan vezették. A fertőzött vetőkrumpliból egy szem sem került boltokba, a termelők pedig
már értesültek arról, hogy ezeket
a szálb'tmányokat kicserélik egészséges burgonyára, így a gazdák a jó
minőségű, az egészségügyi szabványoknak megfelelő krumplihoz
juthatnak.

Háromgólos szentesi előnyről indult
a férfi vízilabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágója a Tabán Trafik Szeged és a KontavillSzentes között. A két megyei riváUs mindig óriási csatát vívott egymással, akár a bajnokságról, akár az
MK-ról volt szó. Ezúttal sem volt ez
másképp, vasárnap is forrt az újszegedi sportuszoda vize. A csapatok
hűek maradtak a hagyományokhoz, és ismét döntetlen született,
amely a vendég Kurca-partiák nyolc
közé jutását jelentette. Hiába vezetett 10-6-ra az utolsó negyed előtt
a Szeged, a szentesiek parádés hajrát nyitottak, és 11-1 l-es eredményt értek el.

Országos viszonylatban is egyedülálló produkcióval rukkolt elő vasárnap a szegedi Kövér Béla Bábszínház, bemutatták Joseph Haydn
Az égő ház című báboperáját. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlható előadás egyik különlegessége a korhű, barokkos jelmezbe öltöztetett, közel fél méteres marionett bábok és a Haydn
muzs<ka hangzásvilágának együttes varázsa volt. írásunk az 5. olFotó: Karnok

Karnok

Baktériummal fertőzött burgonya
vetőgumókat árultak Csongrád
megyében - adta hírül az egyik internetes újság. A Dunaegyházról
vásárolt növényekből csaknem 30
millió forint értékben jutott a megyébe. A fertőzött burgonya jelentős része azonban még raktárakban
van - mondta Eke István a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium növény és talajvédelmi
osztályának illetékese. A Csongrád

Szentesi öröm, szegedi bánat

Barokkos pompa
a báboperában

dalon.

börgés. Azt nem tudom, mitől dőlhetett ki a ház oldala, de a csatornázásnak is lehet hozzá köze mutatott a szomszéd kertbe omlott
falra Szakái Balázsné. A Gábor
Áron utcában tavaly októberben
kezdték építeni a szennyvízcsatornát, amit december 20-án már át
is adtak. A belvízelvezető árkok
kialakítása még nem fejeződött be.

Fertőzött vetőkrumpli a megyében

Afesas Szent Péter utca: IKV-lakások pályázat, licit nélkül, kedvező áron.
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ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)
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Az A csoportos kosárlabda-bajnokságban a Szeviép-Szeged női
csapata a Pécstől, a Naturtex-Szedeák férfi gárdája pedig a Nyíregyházától kapott ki, mindkettő hazai
pályán. A Pick Szeged kilenc góllal
verte Csömört a férfi kézilabda NB
I-ben, míg az evezősök ergpméteres
ob-ján a Démász-Szegedi VE normál súlyú világbajnoka, HallerÁkos
győzött.
Részletek A Dél Sportja mellékletünkben

Egy izgalmas jelenet a fordulatos, izgalmas mérkőzésről.

Fotó: Miskolczi

Róbert

w Keresztrejtvény - A játék kedvéért!
Már naponta próbára teheti
önmagát
mert megújult
keresztrejtvénnyel
kedveskedünk
olvasóinknak.
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