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TÉMÁINKBÓL 

AZ OLAJFALOK BEVALNANAK 
SPANYOLORSZÁGBAN 
A szegedi kutatók által kidolgo-
zott olajfaló baktériumos tech-
nológia segíthetne a tartályhajók 
által okozott katasztrófák enyhí-
tésében. Az intézetben újabb vi-
lágszabadalmon dolgoznak. Kál-
mán Miklós, az újszegedi intézet 
igazgatója elmondta, hogyan 
tudnának segíteni a katasztrófa 
sújtotta térség rehabilitációjá-
ban. 

3. oldal 

SZEGED SZEMÉTÜGYE 
Huszonöt év alatt tizenötmilli-
árd forinttól esik el a szegedi ön-
kormányzat, ha nem köt szerző-
dést a befektetővel a hulladéküz-
letág üzemeltetésére - állítja a 
Fidesz-frakció. Botka László pol-
gármester szerint megengedhe-
tetlen a fideszes városvezetés el-
képzelésének megvalósítása, 
ami komoly károkat okozna. 

5. oldal 

DESIGN EXPO 
20021 

2002. December 06 - 15. 
Szeged, Kereskedő köz 4, 

(HANGÁR EXPO) 
Modern formatervezés 

a bútorok, 
a világítástechnika és a 

gépjárművek világában. 

Színes 
MNOOA lézernyomtató 

irodai tintasugaras 

árában! 

Digitális, színes és fekete-fehér 
másolók akciós áron! 

Minolta Magyarország Kft. 
szegedi kirendeltség § 

6720 Szeged, Zárda u. 6. | 
Tel.: 20/917-52-42, 62/425-467 

PEZSEG AZ INGATLANPIAC 
A MEGYÉBEN 
Szinte minden ingatlantípusból 
nagyobb a kínálat, mint a keres-
let, és ez lassan megállítja a la-
kásárak emelkedését. Szegeden 
tombol a társasház-építési láz, az 
elmúlt másfél évben csaknem 
nyolcszáz új lakás nőtt ki a föld-
ből, s jövő őszig közel ugyaneny-
nyit adnak át. A hitelkonstruk-
ciók hatására a használt lakások 
piaca is megmozdult, a paneleké 
viszont a nyári átmeneti felfu-
tást követően egyértelműen 
pang. 

A pénz beszél 
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Algyő négy év után megkapja a normatív támogatás ötödét 

Több pénz az olajközségnek 

Az algyői önkormányzatnak a normatív támogatás nélkül is jutott pénz fejlesztésekre. A bérlakásépítést a Széchenyi-program pályáza-
tok révén támogatta. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az elmúlt négy év alatt egyetlen forint nor-
matív támogatást sem kapott a központi 
költségvetésből Algyő, miután jelentős adó-
bevételei miatt az előző kormány megvonta a 
településtől a támogatást. Jövőre, a közalkal-
mazotti béremelés önkormányzati terheinek 
fedezésére a normatíva 20 százalékát meg-

kapja a község. Igaz ugyan, hogy ez csupán a 
béremelés felét fedezi, azonban a polgármes-
ter ezt mégis kedvező változásnak tartja. A 
község első embere reméli, néhány éven be-
lül ismét megkapják a támogatás teljes ösz-
szegét a jelentős adóerő-képességgel bíró te-
lepülések is, és akkor megkezdődhetnek a 

régóta tervezett nagyarányú fejlesztések. 
Amikor Algyő lakosai úgy döntöttek: vállal-
ják az önállóságot, még más volt a helyzet, 
hiszen járt az önkormányzatnak a normatív 
támogatás is. 

írásunk a 3. oldalon 

Terror 
és szexuális 
zaklatás 
Nem csupán a gyermekek fi-
zikai, de lelki bántalmazása is 
igen gyakori manapság. Utóbbi 
egy életre nyomot hagy, a testi 
fenyítés pedig mintául szolgál 
arra, hogy a felnőtté vált gyer-
mek hasonló eszközökkel „ne-
veljen". 

Zoltánt nem verik a szülei, mégis 
többször menekült már el otthon-
ról. A légkört nem bírja elviselni -
a nincstelenségből lakadó állandó 
ütközéseket, a nélkülözést, a le-
robbant lakást, az öten egy szobá-
ban elviselhetetlen összezártsá-
gát, a kilátástalanságot. Már több 
öngyilkossági kísérlete volt. 

Az otthonról el-elszökdöső 
gyermekek, akik nem kevesen 
vannak, sokszor nem a verés, ha-
nem a lelki gyötrelmek elől me-
nekülnek. Gábor például azért, 
mert a szülei nem törődnek vele, 
elhanyagolják, Judit pedig képte-
len elviselni a hajszát, amit a 
szülei kényszerítenek rá. O úgy 
tartja, a képességei gyengébbek 
annál, mint amit elvárnak tőle, 
amennyit teljesíteni tud. A meg-
felelni nem tudás, a beilleszkedé-
si nehézség, a teljesítményhaj-
szoltatás aztán bűntudatot szül, 
szorongást és megannyi lelki sé-
rülést, ami miatt sok fiatal nyúl 
a droghoz és az italhoz, mások 
öngyilkosságot követnek el. 

A szegedi gyermekvédelmi há-
lózat vezetője, Ferenczi Zsuzsan-
na éppoly gyakran találkozik a 
pszichés bántalmazás, mint a 
testi fenyítés elszenvedőivel. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az amerikai sakkszakértő honlapjának fura üzenete 

Lékó Péternek 
halálhírét keltették 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az amerikai sakkszakértő, Sam 
Sloan nagy feltűnést keltett az-
zal, hogy internetes honlapján 
Lékó Péter (képünkön] szegedi 
nemzetközi nagymester halál-
hírét röpítette világgá. A sportág 
hazai kiválósága tegnap hajnali 
fél hatkor menedzserétől értesült 
az „őt ért" halálos autóbaleset-
ről. 

A válogatottal az olimpián 
ezüstérmet szerző sportoló ter-
mészetesen jó egészségnek ör-
vend és nem tudja mi motivál-
hatta - az általa nem ismert -
Sam Sloant, hogy ilyen rémhírt 
terjesszen, amit nemcsak a hon-
lapján lehetett olvasni, több sak-
kozónak - biztos, ami biztos -
e-maiiban is elküldte. 

Lékó Péter nem hagyja magát 
kizökkenteni - akár ez is lehetett 
a cél - , keményen készül a Vla-

A szegedi sakknagymester a hí-
resztelés ellenére természete-
s e n jól v a n . Fotó: Karnok Csaba 

gyimir Kiamnyik elleni, jövő évi 
világbajnoki döntőre. 

Részletek a 17. oldalon 

Karácsonyi vásár, három forgatókönyvvel 

Ünnep a szegedi tereken 

Sztráda villámgyors internet kábeltévén 
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akciós kábelmodemekkel! 

u. 
^ a x e í e r o | 

. Ti 

Szegeden három helyszínen 
rendeznek karácsonyi vásárt, 
közülük kettő a kézművesek-
nek nyújt lehetőséget az áru-
sításra. 

A Dóm téri hagyományos kará-
csonyi ünnepi hetek és a kézmű-
ves kirakodóvásár szombaton 
kezdődött, s már az első előadá-
sokat is megtartották a fűthető 
faszínházban. A történelmi dísz-
letek között 42 sátorban árusíta-
nak kézműves jellegű dísztárgya-
kat. A Dugonics téren tegnap óta 
úgyszintén sátrak fogadják az ar-
ra sétálókat: mintegy 20 kereske-
dő gondoskodik a karácsonyi 
hangulatról. A Széchenyi téri 
Aranykapu szerdán nyit, két év 
kihagyás után először. Az itt épí-
tett pavilonokban több mint 50 
kereskedő árul különböző aján-
déktárgyakat és használati cikke-
ket. Mindhárom helyszínen 
színvonalas programok is szóra-
koztatják majd a vásárlókat. 

A három helyszín árai nehezen 
összehasonlíthatóak, mivel a 
Széchenyi téren épített pavilo-
nok, a Dugonics és a Dóm téren 
csak sátrak várják a szegedieket. 
A Dóm és a Széchenyi téri árak 
mégis megegyeznek: 34 ezer fo-
rint egy négyzetméter a három-
hetes időtartamra, míg a Dugo-
nics téren csak 20. A költségeket 
a Dóm tér kivételével közterü-
let-használati díjak is terhelik. 

Bővebben az 5. oldalon A Dóm téren már kipakoltak a kézművesek. Fotó: Miskolczi Róbert 
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