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TÉMÁINKBÓL 

KEVESEBB ADOT FIZETÜNK 
JÖVŐRE 
Az adótörvények jövő évi módo-
sításáról szavaz ma a parlament. 
Havonta néhány ezer forinttal 
több maradhat a zsebünkben, ha 
a várakozásoknak megfelelően 
fogadja el a testület a javaslatot. 
Az adókulcsok nem lesznek ki-
sebbek, az MSZP választási ígé-
reteiből csak a sávszélesítés való-
sul meg. 

3. oldal 

LEMONDOTT A JEGYZŐ 
Köztisztviselőként továbbra is a 
polgármesteri hivatalban dolgo-
zik majd Mezey Róbert. Szeged 
város jegyzője tegnap levélben 
kérte Botka László polgármestert 
kinevezésének közös megegye-
zéssel történő megszüntetésére. 
A volt jegyző a jövőben - közvet-
lenül a polgármester irányítása 
alatt - koordinátori feladatokat 
lát el. 

5. oldal 

2002. november 12-én,16 órakor 
Verobi's István és 
Szebvni András 

drdiká! 

A SZÚNYOGOK ELLEN 
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 
Az Európai Szúnyogirtp Szövet-
ség határokon átívelő összefo-
gásra hívta fel a Tisza és Maros 
menti önkormányzatokat a teg-
nap Mártélyon tartott találko-
zón. A négy ország települései 
összesen 2 millió euró támoga-
tásra pályázhatnának, komplex 
szúnyogirtási program céljával. 

7. oldal 

www.de lmagya r . hu 

Kiválóságokat tüntettek ki az universitas ünnepén 

Mádl Ferenc az egyetemen 
Külföldi tudósokat avattak díszdoktorrá, 
kitüntették a kiváló oktatókat és hallga-
tókat tegnap, a Szegedi Tüdományegyetem 
napja alkalmából rendezett ünnepségen, 
amelyen részt vett Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök. 

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a ko-
lozsvári egyetem utódjának és szellemi örö-
kösének tekinti magát, ezért választották az 
SZTE napjának november 11-ét: Kolozsvá-
rott ezen a napon, az 1872-es esztendőben 
kezdődött meg az egyetemi oktatás. Az 1921 
óta Szegeden működő intézmény ezt az ün-
nepi alkalmat használja fel arra, hogy oktató-
inak és hallgatóinak kiváló teljesítményeit 
elismerje és megismertesse a társadalommal 
- mondta Mészáros Rezső rektor az ünnepsé-
gen, amelyen részt vett Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök, továbbá a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke, Frank József, Szeged pol-
gármestere, Botka László, valamint az Okta-
tási Minisztérium és a társegyetemek képvi-
selői is. 

Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság címeré-
vel ékesített aranygyűrűt adományozta az 
ünnepségen doktorrá avatott dr. Gere-
tovszkyné dr. Varjú Katalin fizikusnak, aki az 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tu-
dományos segédmunkatársa. A kitüntetéses 
doktori oklevelet olyan kiválóságoknak ado-
mányozza a köztársasági elnök, akik a kö-
zépiskolától a doktori képzésig folyamatosan 
kitűnő teljesítményt nyújtanak. 

Az ünnepségen három külföldi tudós ve-
hette át a Honoris Causa doktori címet. Dr. 
Joel D. Kopple, a Kalifornia Egyetem profesz-
szora, akivel tíz esztendeje ápol tudományos 
kapcsolatokat a szegedi 1. számú belgyógyá-
szati klinika. A közös kutatások megszerve-
zése mellett Kopple professzor szakkönyvek-
kel és műszerekkel támogatta a klinikát és 
részt vállalt az orvoskar angol nyelvű képzé-
sében is. 

Folytatás a 3. oldalon 
Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke Mészáros Rezső rektor kíséretében érkezik az 
ü n n e p r e . Fotó: Miskolczi Róbert 

Gyerek 
döntötte le 
a keresztet 
Egy tizenöt éves fiú mászott föl 
a szőregi templom kertjében ál-
ló kereszt talapzatára. A már-
ványkereszt a terhelés miatt 
dőlt le. 

Kifordult és eltört a karja annak 
a mindössze tizenöt éves fiúnak, 
aki a márványdarabokkal együtt 
lezuhant a szőregi katolikus 
templom kertjében álló kereszt-
ről - tájékoztatta lapunkat 7li-
czakov Szilvána rendőr száza-
dos, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense. 

Lapunkban is beszámoltunk 
arról, hogy halottak napja éjsza-
káján ledőlt a szóregi római kato-
likus templom kertjének 
1810-ben állított keresztje. A fe-
szület oszlopa hosszában megha-
sadt, úgy szakadt le róla a feszü-
let vízszintes tagozata, rajta a 
megfeszített Jézus fémből öntött 
szobrával, amelynek mindkét 
karja levált. 

Fölmerült a gyanú, hogy a vö-
rös márványból faragott keresz-
tet a templomdombot borító li-
getben gyakorta randalírozó fia-
talok rongálhatták meg. Az új-
szegedi rendőrőrs nyomozást in-
dított, s gyorsan kiderítették, 
hogy négy fiatal (közülük kettő 
még fiatalkorúi érintett az ügy-
ben. 

Az ifjak ügy gondolták, hogy 
halottak napja éjszakáján, angol-
szász mintára, Halloween-mu-
latságot rendeznek a templom-
kertben. Töklámpást gyújtottak, 
s jó hangulatban múlatták az 
időt. 

Folytatás a 3. oldalon 

Drágulásra számítanak 
Keveset tudunk az európai uniós 
csatlakozásról, de támogatjuk -
derült ki egy országos felmérés-
ből. A magyar lakosság három-
negyede igennel voksolna a tár-
sulásra, mely a többség szerint 
pozitív hatással lesz az ország 
életére. 

Az életszínvonal emelkedésé-
nek megítélésében a nyugati or-
szágrész nagyvárosaiban élők és 
a békéscsabaiak kevéssé derűlá-
tóak, míg a szegediek kifejezet-
ten optimisták. 

Részletek A pénz beszél című mellékletben 

Nonstop nyitva tartásra készülnek Kiszomboron 

Tavasztól a buszoknak is 

Az átkelőhely területén ez év végéig befejeződik 
a m u n ka. Fotó: Schmidt Andrea 

Tavasztól már az autóbuszokat is fogadja a ki-
szombori határátkelőhely, a korlátozott teher-
forgalom számára azonban csak később nyílik 
meg. 

A kiszombori kapu három évvel ezelőtti, ideiglenes 
megnyitását karácsonyi ajándéknak szánták a kör-
nyékbeli önkormányzatok. Az ünnepek idején so-
kan így kerülő nélkül látogathatták meg a határ túl-
oldalán élő rokonaikat, és bevásárolni is számosan 
jöttek Magyarországra. Az ideiglenes nyitva tartás 
költségeit azok az önkormányzatok állták, ame-
lyek a kilencvenes évek közepe óta lobbiztak az or-
szággyűlési képviselők segítségével a kiszombori 
átkelő végleges megnyitásáért. Ami azért is hasz-
nos - érveltek - mert lényegesen lerövidül a Szeged 
és Temesvár közötti távolság, nem kell Nagylakon 
át Arad felé kerülni. 

A politikai döntés 2000-ben született meg. A ha-
tárátkelő 2000 novembere óta ideiglenes épületek-
ben a nyári időszámítás idején reggel héttől este hé-
tig, októbertől április végéig nyolctól délután né-
gyig tart nyitva. Tavasztól viszont már folyamato-
san üzemel. 

írásunk a 7. oldalon 

Búcsú Varga Mátyástól 

Varga Mátyást a ravatalnál Gyulay Endre püspök és Császár Angéla búcsúztatta. Fotó. Gyenes Kálmán 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Meg-megeredő hideg esőben, ro-
konok, pályatársak, művészbará-
tok és tisztelők mély részvéte 
mellett helyezték örök nyuga-
lomra a szegedi Belvárosi teme-
tőben Varga Mátyás díszletterve-
zőt. A Kossuth-díjas alkotómű-
vészt néhány nappal 92. szüle-
tésnapja előtt, október 28-án érte 
a halál. 

A temetést celebráló Gyulay 
Endre szeged-csanádi megyés 

püspök arról beszélt, hogy Varga 
Mátyásból sugárzott a szeretet és 
a megbocsátás. Botka László pol-
gármester kiemelte, hogy a 
Csongor és Tünde, a János vitéz 
és Az ember tragédiája díszletei-
nek alkotója, aki immár maga is 
átköltözött a „kék tó, tiszta tó" 
birodalmába, a színpadi művek 
közönségének emlékezetében és 
kiállítóházának képeiben él to-
vább. 

Császár Angéla színművésznő 
a Pesti Magyar Színház és vala-

mennyi pályatárs nevében me-
leg hangú búcsúztatóban kö-
szönt el a színészek munkáját 
sok évtizeden át segítő díszlet-
tervezőtől 

A Belvárosi temető díszsírhe-
lyeknek fönntartott parcellájá-
ban Gyémánt Csilla főiskolai do-
cens, Vörös Gabriella múzeum-
igazgató és Tandi Lajos újságíró 
mondott búcsúztató beszédet. 
Varga Mátyást, Szeged díszpolgá-
rát a város saját halottjának te-
kintette. 

http://www.delmagyar.hu

