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T É M Á I N K B Ó L 

CSILLAG: 2005-IGIDEER 
Három év múlva, 2005-re min-
denképpen Szegedre ér az M5-ös 
autópálya - ígérte tegnap Szege-
den Csillag István, a gazdasági és 
közlekedési tárca vezetője. A mi-
niszter olyan várospolitikában 
gondolkodik, amelynek eredmé-
nyeképpen beruházók érkeznek 
a településekre. 

3 . oldal 

MA MEGMŰTIK TAMÁST 
Hosszú várakozás után ma reg-
gel megműtik Bécsben a zákány-
széki Csányi Tamást, aki nagyon 
súlyos tüdőbetegségben szenved. 
A több órás operáció során kicse-
rélik a fiatalember tüdejében az 
elzáródott ereket. 

5. oldal 
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B E N N Y 
DIFFERENT SIDE 

Rinky&Old Muslc Night V Á R I 

Még süket 
a Nagy 
Testvér 
Csongrád megyéből nem lehet 
vezetékes telefonról hívni a Big 
Brother 8 l -es körzetszámú ki-
szavazószámát. A Nagy Tfestvér 
házában azonban két megyei és 
egy szegedi kötődésű fiatalem-
ber is lakik, akiknek bármikor 
szükségük lehet a rajongók tá-
mogatására. 

Azok a Csongrád megyeiek, akik 
a Big Brother valóságshow kisza-
vazásán a helyiek mellett, ponto-
sabban a többiek ellen szeretné-
nek szavazni vezetékes telefon-
készülékükről, csalódottan ta-
pasztalhatják, hogy a 81 -es kör-
zetszámú telefonszámokat me-
gyénkből nem lehet felhívni. 

A nézők többek között úgy je-
lölhetnek játékost, hogy felhív-
ják a 06-81-320-20X telefonszá-
mot. Ennek végződése attól függ, 
kit szeretnének kiejteni a műsor-
ból. Ha azonban valaki me-
gyénkből próbál meg szavazni, 
már a körzetszám beütése után 
röviddel foglalt jelzést hallhat, 
így a szegedi Popey, a csong-
rád-bokrosi Szabi, valamint a 
szegedi Tömörkény gimnázium-
ban végzett Bálint mellett, helye-
sebben jövőbeli ellenfeleik ellen 
nem lehet voksolni. Pedig a fiúk-
nak bármikor szükségük lehet a 
segítő telefonhívásokra... 

Rényi Ádám, a Big Brother saj-
tószóvivője tőlünk értesült a 
problémáról, majd azt tanácsol-
ta: érdeklődjünk a tv2-nél, ott ta-
lán felvilágosítást tudnak adni az 
ügyben. Előbb azonban tárcsáz-
tuk a V-fon Rt. helyi ügyfélszol-
gálatát. 

Folytatás az 5. oldalon 

Rontanak a csapvíz minőségén az óvodákba szerelt víztisztítók 

Több csíra - 23 millióért 

A kemény piaci verseny késztette lépésre a tulaj donosokat 

Eladják a Royal Szállodát 

Kertész megihlette Csíkyt 

Megtil totta a 71 szegedi óvodába és bölcsődébe 
23 millió forintért felszerelt 87 víztisztító be-
rendezés használatát az ÁNTSZ, mert az egyéb-
ként jó minőségű vezetékes vízzel ellentétben a 
t iszt í tot t víz nem felel meg a bakteriológiai 
feltételeknek. 

Mind a Szegedi Vízmű Rt., mind az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékesei 
határozottan leszögezték: a 180-560 méteres mély-
ségből származó vezetékes szegedi ivóvíz jó minő-
ségű, megfelel az EU előírásainak. Kisgyermekek is 
veszély- és problémamentesen fogyaszthatják. En-
nek ellenére az önkormányzati tulajdonú Szetáv 

Kft. darabonként 300 ezer forintért, azaz összesen 
23 millió forintért szereltetett fel víztisztító beren-
dezéseket saját pénzén 71 óvodába és bölcsődébe. 
A készülékek működését azonban a napokban ha-
tározatban tiltotta meg az ANTSZ. 

A tisztiorvosi szolgálat városi intézetének veze-
tője, Hunyadi Ildikó főorvos megerősítette: nem 
engedélyezik a továbbiakban a 71 szegedi bölcső-
débe és óvodába felszerelt, összesen 81 készülék 
további üzemeltetését. Az ÁNTSZ szakemberei 
ugyanis tíz intézményben vettek mintát az eredeti 
és a tisztított vízből is. 

Folytatás az 5. oldalon 

A gyermekek nem voltak veszélvben, amikor „ t iszt í tot t" vizet i t tak. Fotó: Schmidt Andrea 

A 

Eladó Szeged egyik legpatiná-
sabb szállodája, a Hotel Royal. A 
decemberi licitáláson dől el kié 
lesz, s mire használja majd a 
Belváros egyik legértékesebb 
magántulajdonú ingatlanát. 

Majd száz éve már, hogy vendé-
geket fogad Szegeden a Hotel Ro-
yal. A nagy hírű szálloda átélt 
válságos időszakokat is, ám hí-
re-neve töretlen maradt az évti-
zedek során, Szeged nevezetessé-
gei közé sorolták éttermét is. 
Napjainkban azonban az is kér-
désessé vált, mi lesz az épület to-
vábbi sorsa, ugyanis jelenlegi tu-
lajdonosa, az Eurasia Kft. meg-
hirdette eladását. Mivel a licit 
teljesen nyílt, az is elképzelhető, 
hogy olyan magánszemély vagy 
társaság kezébe kerül a Hotel Ro-
yal, aki, illetve amely véletlenül 
sem szállodaként és étteremként 
kívánja üzemeltetni a jövőben. 

- A hotel jövőjéről jómagam 
nem bocsátkoznék jóslásokba, 
hiszen a hasznosítás irányának 
meghatározása az űj tulajdonos 
joga. A magánvéleményem vi-
szont az, hogy bárki is vegye meg 
az épületet, jó befektetést hajt 
végre - akár a jelenlegi profillal 
üzemelteti tovább, akár más 
megoldást választ. Ugyanis Sze-
ged Belvárosának egyetlen 5 ezer 
négyzetméteres, magántulajdon-
ban lévő, beépített ingatlanához, 
emellett egy igencsak nagy mére-
tű udvari telekhez jut - véleke-
dett Németh István, a szálloda 
igazgatója. 

De vajon miért válik meg a 
szállodától a mostani tulajdo-
nos? - tettük fel a kérdést a di-
rektornak. Németh István el-

Zsákutcából igyekszik kiszabadulni a patinás szegedi szálloda. Fotó: Karnak Csaba 

mondta: nagyon kemény piaci 
verseny alakult ki Szegeden is az 
idegenforgalomban. Megjelentek 
a multinacionális cégek, s a Ho-
tel Royal csak akkor tudna biztos 
pozíciót kiharcolni magának, ha 
több százmillió forintos fejlesz-
tésbe kezdene a tulajdonos. Egy 

ilyen nagy léptékű építkezés ter-
vei egyébként már el is készül-
tek. Szóba került egy háromszin-
tes parkoló építése az udvaron 
éppen úgy, mint egy wellnesste-
rem kialakítása annak tetején, a 
régi épületszárny teljes rekonst-
rukciója, kaszinó nyitása is. Am 

egy ekkora beruházást a tulajdo-
nos kft. nem kíván finanszíroz-
ni. Ezért szüleletett az a döntés, 
hogy eladják a hotelt. 

A licitálás meghirdetett idő-
pontja egyébként december 11 -e 
- tudtuk meg Németh Istvántól. 

BÁTYI ZOLTÁN 

MIRIGYÉK ÉS A KENGURUK 
A kenguruk és a koalamacik 
földjén koncerteztek az Irigy 
Hónaljmirigy tagjai, akik a helyi 
magyarok meghívására érkeztek 
Ausztráüába. A kalandos útról 
az együttes két mókamestere 
mesélt lapunknak. 

9. oldal 

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

Csíky László, vélhetőleg elsőként, elkészítette a Nobel-díjas ma-
gyar író, Kertész Imre portrészobrát. ' Fotó: Tésik Attila 

A szentesi Csíky Lászlót nagyon 
megragadta az öröm pillanata, 
amikor Kertész Imre író Berlin-
ben értesült arról, hogy neki ítél-
ték az irodalmi Nobel-díjat. Az 
író igen toleráns és bölcs ember 
benyomását' keltette abban az in-
terjúban, melyben az alkotót Gör-
gey Gábor író kérdezte. A szob-
rász eddig tizenegy olyan magyar 
származású tudósnak, művész-
nek állított emléket, aki Kertész-
hez hasonlóan a Nobel-díjban ré-
szesült. Az előzőek felkerültek 
egy plakettre. De Csíky László 
már akkor hagyott ki helyet, mert 
valami azt sugallta a szobrásznak, 
hogy neki még megadatik egy 
újabb Nobel-díjas magyar meg-
formázásának az öröme. 

B. I. 

Ötven éve könyvel 
Az Újszegeden élő 73 éves Csaba 
Béla öt évtizede nap mint nap 
pontosan feljegyzi bevételeit és 
kiadásait. A fantasztikus archí-
vum segítségével a nyugdíjas pe-
dagógus könnyedén elő tudja ke-
resni, hogy az elmúlt évtizedek-
ben mire is áldozott. A tanár úr 
jegyzeteiből pontosan nyomon 
követhető a magyar gazdaság át-
alakulása is. Csaba Béla emellett 
bejárta a fél világot 

írásunk a 7. oldalon 
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