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TÉMÁINKBÓL 

INKÁBB RAKTAROZZAK 
A BÚZÁT 
Idén sokkal kevesebb, ám kimu-
tathatóan jobb minőségű búza 
termett az országban, mint ta-
valy, állítják a szakemberek. En-
nek ellenére sem drágul a gabo-
na, így aki megteheti, nem adja 
el most a termést, hanem elrak-
tározza tavaszra, amikor feltehe-
tően drágábban lehet majd érté-
kesíteni. A termelők bíznak ben-
ne, hogy hamarosan a keleti pia-
cokra, valamint az EU-ba is szál-
líthatnak gabonát. 

3. oldal 

A SZEGEDÉRT EGYESÜLET IS 
INDÍT JELÖLTEKET 
Lapunk értesülései szerint a Sze-
gedért Egyesület is indít jelölte-
ket az őszi önkormányzati vá-
lasztáson. Az egyesület sajtótájé-
koztatóján Csapó Balázs elnök, 
bár nem nevezett meg jelölteket, 
közölte: a jövő héten bővebben 
válaszolnak a választásokkal 
kapcsolatos kérdésekre és elem-
zik majd az utóbbi időben kiala-
kult szegedi helyzetet, valamint 
elmondják célkitűzéseiket. 

5. oldal 

VÍZZEL VÉDEKEZNE 
AZ ÁRVÍZ ELLEN 
Homokzsákok helyett vízzel töl-
tött gumitömlőkkel védekezne 
az árvíz ellen a szegedi Berecz 
Zoltán, a nemrég született né-
gyes ikrek édesapja. A mérnök 
találmányának segítségével 
praktikusabban és környezetkí-
mélőbben lehetne megakadá-
lyozni a folyók kiáradását. Az öt-
letet többek között az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság, illetve a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium is támogatja. 

6. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Iskola, 
nem csak 
diákoknak 
Az iskola- és óvodakezdés nem 
csak pénzkérdés, rendkívüli tü-
relmet és odafigyelést igényel a 
szülőktől. 

Az intézményváltásnál, legyen 
az óvoda, általános vagy középis-
kola, nagyon'fontos, hogy a gya-
korlati tenni- és beszereznivalók 
mellett a szülők és a pedagógu-
sok is odafigyeljenek a gyerme-
kek beilleszkedésére. Csapó Ág-
nes gyermekpszichiáter ezért fel-
hívja a gyermekekért felelős fel-
nőttek figyelmét azokra a jelekre, 
amelyek az új iskolát, közösséget 
feldolgozni nem tudó, ezért 
stresszben, szorongásban élő 
gyermekeket jellemzik. 

A kicsik mellett az intézmé-
nyek is problémával küzdenek: 
sokhelyütt idén is kevesebb 
gyermek iratkozott be a térség 
óvodáiba, iskoláiba, mint tavaly. 
A létszámesés azonban egyelőre 
még nem jár osztályok, iskolák 
bezárásával, összevonásával. 

írásaink a Családi körben és az 5. oldalon. 

Véget ért a közgazdászok jubileumi vándorgyűlése Szegeden 

Fordulattal jár a csatlakozás 
Magyarországon is euróban szá-
molhatunk 2007-től. A közgaz-
dász vándorgyűlés zárónapján 
Járai Zsigmond jegybankelnök 
és László Csaba pénzügymi-
niszter tartot t előadást. 

A Magyar Közgazdasági Társaság 
(MKT) vándorgyűlése tegnap ért 
véget Szegeden. A háromnapos 
program során csaknem ötszáz 
közgazdász volt kíváncsi hatvan 
neves előadó mondanivalójára. 
Kádár Béla, az MKT újonnan 
megválasztott elnöke elmondta: 
a legfontosabb feladat, hogy a 
szakma visszaszerezze tekinté-
lyét egy túlpolitizált közegben. 
Szegeden nem jobb- vagy balolda-
li, pesti vagy vidéki közgazdászok 
vitatkoztak egymással, hanem 
magyar szakemberek találkoztak 
és képviselték legjobb tudásuk 
szerint a magyar érdekeket. 

Tudósításunk a 3. oldalon 
Járai Zsigmond jegybankelnök az euró várható előnyeiről, László Csaba pénzügyminiszter az uniós csatlakozás jegyében született gaz-
daságpolitikai fordulatról beszélt a szegedi közgazdász-vándorgyűlésen. Fotó: Karnok Csaba 

Nógrádi Zoltán szerint politikai hajtóvadászat indult ellene 

Az otthon vezetője 
vádolja a polgármestert 
A mórahalmi képviselő-testület előtt súlyos vá-
dakkal illette egymást az idősek ot thonának igaz-
gatója és a polgármester. 

Utcai vitából képviselő-testületi botránnyá dagadt 
az a beszélgetés, amely hétfőn délután zajlott a mó-
rahalmi polgármester és a helyi idősek otthonának 
igazgatója között. A történteket homlokegyenest 
másképp adták elő, szinte csak abban egyeztek 
meg, hogy valóban szót váltottak a város főutcájá-
nak számító Szegedi úton, a park mellett. 

Szöginé Domokos Mária, a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Idősek Otthona igazgatója állítása sze-
rint Nógrádi Zoltán polgármester a becsületét és a 
jó hírét sértette meg, mert azzal vádolta, hogy az 
idősek otthonában kampánytevékenységet folytat, 
pénzt fogad el az intézménybe fölvett idősektől 
(„megszedte magát"), valamint, hogy a tizenegy te-
lepülést ellátó otthonban nem jut elegendő hely a 
mórahalmiaknak. Ráadásul a polgármester állító-
lag megfenyegette, hogy állásába kerülhet, ha nem 
változtat magatartásán. 

Az igazgatónő lapunknak elmondta: a vádakból 
semmi sem igaz. Nem kampányolt, a polgármester 
által megjelölt időpontban szabadságát töltötte a 
családjával. Nemhogy pénzt, de más ajándékot sem 
fogadott el soha a gondozottaktól, s munkatársaival 
szemben is hasonló követelményeket támaszt. A 
fölvételről nem is dönthet egy személyben, mert a 
sorrendet a szociális rászorultságot, egészségi álla-
potot és más fontos körülményeket mérlegelő, ötfős 
bizottság állapítja meg. Az otthonba az utóbbi évek-
ben fölvett mórahalmiak részaránya pedig maga-
sabb a többi településen várakozókhoz képest. 

Nógrádi Zoltán lapunknak cáfolta az igazgatónő 
állításait. Mondandójuk csupán abban egyezett 
meg, hogy szóba került az idősek otthonában foly-
tatott kampányolás. Mint a polgármester mondta, 
valóban megszólította Szöginé Domokos Máriát az 
utcán, s mint a Csongrád Megyei Közgyűlés képvi-
selője figyelmeztette: nem illő közintézményben 
kampánytevékenységet folytatni. 

Folytatás az 5. oldalon Szöginé állítja, megfenyegette a polgármester. Fotó: Miskolczi Róbert 

Bárány Zoltán rendőr főhadnagy (képünkön], a megyei főkapitányság sajtóreferense és három társa 
is jelentkezett a Legyen ön is milliomos! című televíziós vetélkedő rendőröknek szóló játékára. 
Bővebben a 4. oldalon. Fotó: Karnok Csaba 

Dómszínházból 
a kőszínházba 
A város nyári vendégeinek túlnyomó többségét kizárólag a sza-
badtéri vonzza Szegedre - derült ki abból a felmérésből, amelyet a 
Játékok idején készít tetett a színház és a szabadtéri igazgatósága. 

Akárcsak tavaly, az idén is megszondázta a szabadtéri közönségét 
egy közvélemény-kutató cég. A vizsgálati eredményekről is tájékoz-
tattak a szabadtéri évad zárása és a kőszínházi szezon nyitása alkal-
mából tegnap. Korognai Károly főigazgató kiemelte, hogy a tavaly 
bevezetett és az idén is követett műsorpolitika bevált: a változatos 
műfajú hazai sikerprodukciókból és nemzetközi sztárok fellépésé-
ből összeállt programot a közönség többsége pozitívan értékeli, a 
visszatérő nézők 98 százaléka kiválónak, illetve jónak mondja a kí-
nálatot. 

Az igazgató, mint mondta, nem fél attól, hogy a műsort populáris 
jelzővel illesse, értelmezésében ez azt jelenti, hogy széles ízlésskálán 
sokféle nézői igényt elégít ki, így örvendetesen népszerű a szabadtéri 
programja. Dráma, opera, operett, balett, néptánc, dixieland, világze-
ne egyaránt elfért a dómszínpadon, és előadásról előadásra megtelt a 
nézőtér. Egyébként 38 százalékuk szegedi volt, 20 százalékuk a fővá-
rosból és más megyeszékhelyekről érkezett. A hazai látogatók többsé-
ge Csongrád megyéből jött. A külföldiek közül legtöbben Romániá-
ból, Jugoszláviából és Németországból látogattak a szabadtérire, de 
volt vendég az USA-ból és Franciaországból is. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

