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TÉMÁINKBÓL 

DRÁGULÓ MENZÁK 
Többe kerül a közétkeztetés ja-
nuártól. Nem csupán a bölcső-
dékben és az óvodákban, de a 
kollégiumokban is közel hatszá-
zalékos emelkedésre kell számí-
tani. Az árváltozás akár napi 
húsz forint többletköltséget is je-
lenthet. A megye városaiban ta-
pasztalható áremelés az infláció 
mértékével arányos. 

3. oldal 

AMI AZ ORSZÁGBAN 
TÖRTÉNT 
Lapunk hagyományaihoz hűen, 
az óév utolsó napjaiban számot 
adunk arról, mi is történt az el-
múlt esztendőben a nagyvilág-
ban, Magyarországon, illetve 
szűkebb pátriánkban. A sorozat-
ban elsőként az országos történé-
sek összefoglalóját adjuk közre. 

8-9. oldal 

KOSARAS SIKER 
Tizennyolc ponttal győzte le 
szolnoki riválisát a Szeviép-Sze-
ged női kosárlabda-csapata. A 
szolnoki lányok Ukrajnában ját-
szottak kupameccset a héten, a 
hosszú utazás, illetve a vereség 
igencsak megviselte őket. Ez 
azonban semmit nem von le a 
szegedi siker értékéből. 

A Dél Sportja 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 
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Autók tízezrei torlódnak 
Szeged határában 

Nyolc-tíz kilométeres kocsisor alakult ki Szeged előtt. Fotó: Karnok Csaba 

A hét végén több kilométeres kocsisorok alakultak ki az M5-ös út teljes kapacitással működő fize-
szegedi bevezető szakaszán, az E75-ös autópálya fizetőkapuinál, tőkapuknál pénteken, szomba-
valamint a határátkelőhelyeken. Szeged előtt rendőrök próbálták ton és vasárnap is óriási torlódá-
kordában tartani a járművek tízezreit. sok alakultak ki. Kiskunfélegy-

házától, azaz a sztráda végétől a 
Péntek délután családok, főleg évet hazájukban töltsék. A nyu- déli határátkelőhelyekig folya-
vendégmunkások százezrei in- gati határátkelőhelyeken a jár- matos kocsisorok kígyóztak, a 
dúltak el Nyugat-Európa szinte művek csak több órás várakozás forgalom jelentősen lelassult. 
valamennyi országából, hogy a után tudtak belépni Magyaror-
karácsonyi ünnepeket és az új- szágra. Az E75-ös autópályán, a Folytatás a 3. oldalon 

Diákszállót terveznek Újszegedre - magánpénzből 

Ezerötszáz személyes 
kollégium épülhet 
Hatvankilenc magánbefektető részvételével fórumot rendeztek a 
fővárosban a magyar felsőoktatás kollégiumi rendszerének fej-
lesztési lehetőségeiről. A tervek szerint Újszegeden egy 1500 sze-
mélyes egyetemi kollégium épülhet magántőkéből. 

Országszerte kevés a felsőoktatá-
si kollégiumi hely, ám arra egy-
előre nincs mód, hogy a központi 
költségvetésből jelentősen növel-
jék az új kollégiumok építésére 
szánt összegeket. Ezt felismerve 
szervezett a szaktárca kollégium-
fejlesztési befektetői fórumot 
Magyar Bálint oktatási minisz-
ter, felsőoktatási szakemberek és 
hatvankilenc magánbefektető 
részvételével az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. A minisz-
ter szerint az egyetemi centru-
mokban az intézmények e célra 
rendelkezésre bocsátott saját tel-
kein kis kockázattal lehetne ma-
gántőkéből nagy befogadóképes-
ségű kollégiumokat építeni, 
amelyeket időszakosan akár tu-
risztikai céllal is lehetne üzemel-
tetni. 

- Az elkövetkezendő három és 
fél évben tízezer felsőoktatási 
kollégiumi hely megépítését java-
solja a minisztérium által most 
meghirdetett program. A vidéki 
nagyvárosok közül Debrecen, 
Pécs és Szeged jelentős kollégiu-
mi fejlesztés előtt áll. Újszege-
den, a Móra Ferenc és a Hermán 
Ottó Kollégium melletti terüle-
ten, az egyetem telkén megfelelő 
befektető és üzemeltető jelentke-

zése esetén felépülhetne egy 
1500 személyes új kollégium. 

- A terv még embrionális álla-
potban van, így részletekkel egy-
előre nem szolgálhatok - felelte 
kérdésünkre Tráser Ferenc, a 
Szegedi Tudományegyetem gaz-
dasági és műszaki főigazgatója, 
aki azt is elmondta: január első 
napjaiban érkezik Szegedre a be-
ruházási miniszteri biztos, hogy 
a már épülő könyvtár és a terve-
zett kollégium ügyében megbe-
széléseket folytasson. Az SZTE 
több karán jelenleg az igénylők 
alig 25 százalékának tudnak kol-
légiumi elhelyezést biztosítani, 
ami meglehetősen rossz arány-
nak számít. Ha a tervezett beru-
házás megvalósulna, ugrásszerű-
en javulna a kollégiumi ellátott-
ság a szegedi felsőoktatásban. A 
beruházás nagyságrendjét Tráser 
Ferenc egy- és kétmilliárd forint 
közöttire becsülte. Egyelőre nem 
lehet tudni, mikor indulhatna el 
az építkezés. A főigazgató szerint 
a jövőben, az EU-csatlakozást 
követően a kollégiumépítés 
hQsszú távú, biztos megtérülést 
jelentene a befektetők számára, 
ezért érdeklődnek iránta máris 
olyan sokan. 

H.ZS. 

Megint nincs ötös 
MTI (BUDAPEST) 

Továbbra sincs telitalálatos szel-
vény az ötöslottón, a jövő heti 
számsorsoláson a főnyeremény 
összege - minden idők legna-
gyobb magyarországi lottónyere-
ménye - eléri a 2,98 milliárd fo-
rintot; erről Somorai László, a 
Szerencsejáték Rt. szóvivője tájé-
koztatott vasárnap. Szombat es-

tig az ötöslottón 14 millió 342 
ezer alapjáték érkezett a Szeren-
csejáték Rt -hez. A múlt heti re-
kordmennyiségű, több mint 16,5 
millió lottószelvényhez képest ez 
visszaesést jelent, de megfelel az 
azt megelőző hetekben leadott 
alapjátékok számának. 

Az ötöslottón legutóbb június 
8-án találtak telitalálatos szel-
vényt. 

Évi nyert a Big Brotherben 

Párkányi Éva jött ki utoljára a Nagy léstvér házából. Édesanyjá-
n a k Örült m e g a leg jobban . MTI Telefotó: Nandorfi Máté 

Évi nyerte az első magyarorszá-
gi Big Brother játékot. O vitte 
el a tizenhatmillió forintos fő-
díjat. 

Évi lett a közönségkedvenc, ő 
hagyhatta el utoljára a Big Bro-
ther-házat, ahol néhány percet 
magányosan tölthetett, miután 
az egykori szegedi gimnazista, 
Bálint becsukta maga mögött az 
ajtót. A Big Brother-ház tizenkét 
lakójának sorsát az elmúlt há-
rom hónapban egy ország követ-
te végig és bár olykor megosztot-
ta a nézőket egy-egy lakó szemé-
lyisége, szinte minden versenyző 
jelentős rajongótábort tudhatott 
magáénak. A mindig önmagát 
adó és így a közönség kegyeit el-
nyert Évi végül igen komoly fö-
lénnyel lett első. 

A Big Brother-gála után egy 
nappal a másik legnézettebb ma-
gyar valóságshow, a Való Világ is 
befejeződött, lapzártánk után de-
rült ki, Oki, Mayka vagy Sza-
bolcs nyerte a csaknem 30 milli-
ós fődíjat. 

Részletek a 4. oldalon 

„Kis karácsony, nagykarácsony, a bódém előtt nagy sor álljon!" 

Véghajrá a Cserepes soron 

Lassan már a Cserepes sori piacon is csak távcsővel lehet látni valakit, akinek még maradtak elkölte-
ni való fo r in t j a i a pénz t á r cában . Fotó: Karnok Csaba 

Aranyvasárnap hatalmas roham 
kezdődött: rengetegen szeret-
ték volna még az utolsó pil-
lanatban beszerezni szeretteik-
nek a karácsonyi ajándékot. 

A kínálatra senkinek sem lehe-
tett panasza: emiatt nem marad-
hatott el egyetlen vásárlás sem. 

Akik még az utolsó órákon is 
gondoltak arra, hogy olcsón vásá-
roljanak, nem a hipermarketek-
ben tolakodtak a polcok között, 
hanem a Cserepes sori piacot vá-
lasztották. Bár itt sem volt köny-
nyű végigkorzózni a bódék és sát-
rak között, ám volt remény arra, 
hogy megkötessen egy-egy „bom-

baüzlet". Akik keresett: talált. A 
Cserepes soron tulajdonképpen 
minden kapható, ami a „nagyok-
nál", csak kicsit olcsóbban. Az ár 
persze a minőségen is fölfedezhe-
tő, de hát a karácsonyi ajándék 
fogát sem illik megnézni. 

Riportunk a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

