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TÉMÁINKBÓL 

e l á r v e r e z e t t 
r e n d ő r s é g i a u t ó k 
A Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság Sándorfalvi úti telepén 
nagy érdeklődés mellett árverez-
ték el az elhásznált, elöregedett 
rendőrségi autókat és egyéb hasz-
nálati tárgyakat, köztük puttony-
fecskendőt és vérnyomásmérőt 
is. A jobb állapotban lévő gépko-
csik hamar új gazdára találtak. 

5. oldal 

n y á r o n n y i t a k e r t m o z i 
Negyvenmillió forintért újult 
meg az újszegedi kertmozi. A 
bérlő tavaly tíz esztendőre, évi 
egymillióért kapta meg az üze-
meltetés jogát. Az önkormány-
zati tulajdonú kertmozi kezelője, 
a Szegedi Nemzeti Színház har-
mincmillió forinttal járult hozzá 
a felújításhoz, amelyet részben 
saját erőből, részben források át-
csoportosításából fedeztek. 

4. oldal 

rjnar 
Napi ajánlat: 

FÜSTLI 
350 g 

219 Ft 
Â ániatur* cwk a Kéidet wejwg tart1 '625.71 FtKg 

Hódmezővásárhely, Andrassy ut * Szeged. Makkosházi kit. 

a j égkrém ES a f a g y l a l t 
harca a piacon 
A három esztendővel ezelőtti 
enyhe nyár rontotta a jégkrém-
gyártók üzleti eredményeit, idén 
azonban nem panaszkodhatnak 
a cégek. Pálcikás és dobozos fi-
nomságokat ma már legalább 
olyan gyakran vásárolunk, mint 
fagylaltot. A piaci versenynek 
köszönhetően széles kínálatból 
válogathatunk. 

Egy százalék 
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Tiszaszigeten máglyát raktak a szavazólapokból névjegyzékekből 

Füstbe ment cédulák 
Közel háromezer szavazólapot, 
illetve névjegyzéket és plakátot 
égettek el tegnap a tiszaszigeti 
polgármesteri hivatal udvarán. 
A határ menti községben - mi-
ként a megyében mindenhol -
így tettek eleget a törvényben 
előírtaknak. 

Hatalmas papírdobozok között 
üldögélve várta tegnap délelőtt a 
tiszaszigeti jegyző és a szavazat-
számláló bizottság elnöke, hogy 
elálljon az eső. Július huszadi-
kán lejárt a szavazócédulák meg-
őrzésének határideje és a hét ele-
jén meg kell semmisíteni azokat. 
A törvény szerint a lapokat el le-
het égetni, be lehet zúzni vagy 
szét lehet tépni. 

A tiszaszigetiek az égetést vá-
lasztották, de ehhez száraz idő 
szükséges. Ezért várakozott a 
rengeteg papír társaságában 
Tóth Józsefné jegyző, illetve a 
két szavazóbizottság elnöke, 
Molnár Antalné és Kerekes Im-
réné. 

A mintegy ezernyolcszáz szi-
geti közül 1367-en szavazhattak 
az áprilisi országgyűlési válasz-
tásokon. Az első fordulóban 
csaknem hetvenszázalékos volt 
a részvételi arány. A második-
ban még többen járultak az ur-
nákhoz - ezer fölötti volt a lét-
szám. 

Egyik szavazókörben sem tör-
tént semmi rendkívüli. - Szinte 
az egész falu megmozdult. A ko-
rábbi választásokon nem voltak 
annyian, mint most - mondta a 
jegyző. 

Folytatás az 5. oldalon A polgármesteri hivatal udvarán égették el a szavazólapokat. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon 

Egyre inkább 
lemaradunk 
A gazdasági fejlettség bemuta-
tására a legmegfelelőbb az egy 
év alatt előállított bruttó hazai 
termék összessége, azaz a GDP. 
Ezt Magyarországon alacso-
nyabb területi szintre, régióra, 
megyére 1994 óta számítja a 
KSH. 

Megyénk ugyan még mindig ré-
gióelső, de a fejlődőképes ágaza-
tok hiánya miatt egyre inkább le-
szakadóban van - állapítja meg a 
hivatal legújabb elemzése. 
A Csongrád megyében előállí-
tott bruttó hazai termék értéke 
a legfrissebb - 2000. évi - ada-
tok szerint 453 milliárd forint 
volt, ami az országos adat 3,4 
százaléka. Ebből egy lakosra 
1088 ezer forint jutott, 224 ezer 
forinttal kevesebb, mint az or-
szágos átlag. Ezzel a teljesít-
ménnyel Csongrád a fejlettségi 
rangsorban a nyolcadik helyet 
foglalja el, a főváros mellett hat 
dunántúli megye, Győr-Mo-
son-Sopron, Fejér, Vas, Zala, 
Veszprém és Komárom-Eszter-
gom áll előtte. Jócskán megelőzi 
viszont Csongrád a szomszéda-
it, a tizenötödik helyen álló 
Bács-Kiskunt, a tizenhatodik 
Jász-Nagykun-Szolnokot, és a 
tizenhetedik Békést. 

A gazdasági fejlettség és a gaz-
daság fejlődése ellentétes képet 
mutat. A fajlagos GDP nagysága 
alapján Csongrád még mindig vi-
szonylag kedvező helyet foglal el 
a megyék rangsorában, az ország 
19 megyéje közül 12 gazdasági-
lag fejletlenebb nála. Ugyanak-
kor a rendszerváltást követően 
lemaradó pályára került. 

Kézbesítik a 19 ezer forintot 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az egyszeri nyugdíj-kiegészítés 
kézbesítését hétfőn kezdte el a 
Magyar Posta. A folyószámlákon 
is tegnap írták jóvá a juttatást. Az 
országban 3 millió 150 ezer (ebből 
Csongrád megyében közel 100 
ezer) nyugellátásra, illetve nyug-

díjszerű rendszeres szociális ellá-
tásra jogosult kapja meg a 19 ezer 
forintot. Az egyszeri juttatás kifi-
zetését Csongrád megyében is 
Fiétfőn kezdték el. A kifizetés kü-
lön utalványok alapján történik, 
amelyeken a „2002 július, egysze-
ri juttatás" szöveg olvasható. A 
házhoz kézbesítést július 31-éig 

folyamatosan végzik a postások. 
Ha valakit nem találnak otthon, 
az érintett augusztus 12-én dél-
után 2 óráig veheti át az őt megil-
lető összeget a helyi postahivatal-
ban. Akik az elmúlt héten meg-
kapták rendszeres nyugdíjukat, 
azoknak a postás július 31 -éig kü-
lön kihozza a 19 ezer forintjukat. 

Csodálatos sporthétvége! 

A Pick egyik új szerzeménye, a kubai Norris ismerkedik a sportcsarnokkal. 

Fantasztikus hét végét zárt a sze-
gedi sport! A kajak-kenu Euró-
pa-bajnokságon 40 ezer ember 
zarándokolt ki Maty-érre, s nem 
hiába kiabálták rekedtre magu-
kat: a válogatott minden idők 
legsikeresebb Eb-jét zárta. A sze-
gedi nemzetközi nagymester, Lé-
kó Péter első lett a sakkvilágbaj-
nok-jelöltek tornáján, következ-
het a nagy parti a címvédő orosz 
Vlagyimir Kramnyik ellen. Ezek-
nek az eseményeknek a legemlé-
kezetesebb pillanatait is feleleve-
nítjük, de már szóba kerül a jövő, 
a 2002/2003-as bajnoki szezon 
is. Tegnap a Pick Szeged férfi ké-
zisei négy új szerzeménnyel 
megerősödve (Puljezevics, Nor-
ris, Kotormán, Habuczki), de a 
régi tervvel kezdték meg a mun-
kát. Dragan Djukics edző irányí-
tásával szeretnék végre letaszíta-
ni a trónról az ősi riválist, a Fotex 
Veszprémet. 

Fotó: Gyenes Kálmán Részletek a 14. és a 15. oldalon 

Minden jegy elkelt a világhírű komponista koncertjére 

Morricone Szegeden 

Morricone fiával, Andreával a színházban. Fotó: Schmidt Andrea 

Megérkezett Szegedre a világ-
hírű olasz zeneszerző, Ennio 
Morricone, aki szombaton 
filmslágereiből ad koncertet a 
Dóm téren. 

.....i 

Az Evita megtekintésével, majd 
egy libasült elfogyasztásával 
kezdte szegedi programját Ennio 
Morricone, aki feleségével, fiával 
és két menedzserével vasárnap 
érkezett meg Rómából. Az élő le-
gendának számító 74 esztendős 
alkotó A Jó, a Rossz és a Csúf, a 
Volt egyszer egy vadnyugat, a 

Volt egyszer egy Amerika és A 
misszió zeneszerzője több mint 
négyszáz filmhez komponált 
muzsikát, lemezeit milliószámra 
adják el szerte a világon. Meg-
kapta a velencei fesztivál életmű-
díját, az Európai Életmű-filmdí-
jat és az Arany Glóbusz-díjat. 
Tegnap a nagyszínházban a kó-
russal kezdte a próbát, ma pedig 
a szegedi szimfonikusokkal ké-
szül a koncertre, amelyre már 
minden jegy elkelt. 

Részletek az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

