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t é m á i n k b ó l 

BEVETESENVOLT 
A DOHÁNYKOMMANDÓ 
Az ÁNTSZ munkatársai tegnap 
az ország különböző intézmé-
nyeiben ellenőrizték a nemdo-
hányzók védelméről szóló tör-
vény rendelkezéseinek betartá-
sát. Csongrád megyében szerdán 
240 munkahelyre kopogtattak 
be a hívatlan vendégek. A kétfős 
akciócsoportok öt-öt intézményt 
látogattak meg. 

3. oldal 
HIÁNYT HIÁNYRA 
HALMOZTAK A VTV-NÉL 
Tarthatatlan az a struktúra, 
amelyben a Szeged Televízió mű-
ködik, mivel az önkormányzat-
nak alig van szavazati joga a dön-
tések meghozatalánál - mondta 
Botka László szegedi polgármes-
ter. A megoldás egy új televízió 
létrehozása lehet. A tévé adóssá-
ga becslések szerint megközelíti 
az 50 millió forintot. 

5. oldal 

ÉJFÉLKOR INDUL ÚTJÁRA 
A BALLON SZEGEDEN 
Rövid távú időjárás-előrejelzést 
85-90 százalékos pontossággal 
ad a regionális központtá alakult 
szegedi meteorológiai állomás. 
Az éjszaka közepén, mindennap 
éjjel 12 órakor engedik fel a hid-
rogénnel töltött léggömbre sze-
relt szondát a Bajai úti épület 
mellől. 

ö. oidal 

NŐI VEZETŐI PRAKTIKÁK 
ÉS ESÉLYEK 
A hölgyek aránya a munkahelyi 
vezetők között sokkal alacso-
nyabb annál, amit iskolai vég-
zettségük és létszámuk indokol. 
Holott a munkavégzésben kitar-
tóbbak, makacsabbak, mint a 
férfiak, munkabírásuk pedig fi-
gyelemre méltó. A felmérések 
szerint Magyarországon a nők 
70 százaléka dolgozik. 

Bizalmasan 

www.de lmagya r .hu 

Márkus Tamás valótlannak tartja E. Tamás volt ökölvívó vádjait 

Képzeletbeli erőszak 
Agyrémnek, becsületsértőnek, rágalmazásnak 
tartja a vele kapcsolatos, városszerte terjengő 
állításokat az a szegedi vállalkozó, aki ügyvéd-
jével együtt kereste fel szerkesztőségünket. Egy 
volt profi ökölvívó, E. Tamás a rendőrségen tett 
feljelentésében azzal vádolta meg az ismert üz-
letembert, hogy Szeged egyik szórakozóhelyén 
elkábította és megerőszakolta. 

Márkus Tamás ismert szegedi vállalkozó a róla vá-
rosszerte keringő pletykákat és a különböző újsá-
gokban az utóbbi hetekben vele kapcsolatban meg-
jelent cikkeket alaptalannak, személyiségi jogait 
sértőnek nevezte, amelyek az üzleti életben is hát-

rányt okoznak neki. Az ügyben jelenleg is tart a 
nyomozás, a rendőrség még senkit nem hallgatott 
meg gyanúsítottként. A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság szóvivője, Tuczakov Szilvána azt 
mondta, kollégái különböző orvos szakértői véle-
ményekre, jelentésekre várnak. Márkus ügyvédjé-
vel, Molnár Istvánnal azzal kereste fel szerkesztő-
ségünket, mint fogalmazott, már elege van abból, 
hogy az „ügy" miatt naponta tucatnyian keresik te-
lefonon, és bárhol megjelenik, valaki mindig felveti 
a szerinte kitalált történetet. Szeretné, ha a közvé-
lemény megismerné az ő álláspontját, véleményét. 

Folytatás a 6. oldalon 

Csak a forgalmat akadályozó kupacokat szállítják el 

Fekete hóhegyek városa 

Sárral színezett hókupacok „állomásoznak" városszerte. Fotó: Gyenes Kálmán 

A fizetős parkolókat megszaba-
dítják a hótól. Ugyanakkor a vá-
rosszerte éktelenkedő mocsokfe-
kete hegyeket csak akkor viszik 
el, ha akadályozzák a forgalmat 

Eddig már közel 20 ezer köbmé-
ter havat öntöttek a Tiszába a 
Szegedi Közterület-fenntartási 

Kht. teherautói. Bevált a belváro-
si utcák átmeneti lezárásának 
terve, a lakosság figyelembe vette 
a kht. kérését, így éjszakánként 
csaknem akadálytalanul dolgoz-
hatnak a cég munkagépei, szál-
lítják el a parkolást akadályozó 
hótömböket. Persze elsősorban a 
belvárosi fizetőparkolókból. 

Nem árt azonban tudni, hogy a 
fekete színűre változott, a város 
több pontján magasodó hódom-
bokat csak akkor viszik el, ha 
azok akadályozzák a közleke-
dést. Velük csak az olvadás végez 
majd. 

Részletek az 5. oldalon 

Átadták a Szeged Kultúrájáért díjakat 

A Himnusz születésnapján 

A magyar kultúra napján Szegeden is megemlékezést tartottak. A színházban rendezett ünnepségen 
Botka László polgármester Szeged Kultúrájáért díjat adott át Berekné Petri Ildikónak, Simoncsics 
J á n o s n a k és G ő s i G á b o r n a k . T ü d ó s í t á s u n k a 4 . o l d a l o n . Fotó: Gyenes Kálmán 

Kamionok 
ütköztek 
Két török kamion tartott teg-
nap délután Makó felől Szeged-
re, amikor Ferencszállás köze-
lében a hátsó „ráfutott" az el-
sőre. Személyi sérülés szeren-
csére nem történt, de a műsza-
ki mentés idejére, mintegy fél 
órára megállt a forgalom a 
43-as úton. 

Tovább szépülünk 
Kedves Olvasónk! 

Bizonyára Ön is észrevette, hogy néhány napja valamiért kelle-
mesebb kézbe venni kedvenc napilapját, a Délmagyarországot. 
Mert világosabbak, tisztábbak az oldalak, szebbek a képek, s köny-
nyebben olvashatók a szövegek. 

A két évvel ezelőtt megkezdett változásokat folytatjuk, melyek 
célja, hogy magasabb színvonalon, jobb minőségben szolgáljuk ki 
olvasóinkat. Előbb átalakítottuk a lap oldalstruktúráját, állandó 
helyet kaptak rovataink, megjelent olvasószolgálati oldalunk. Ti-
pográfiai stílust váltottunk, szebb betűtípusra, áttekinthetőbb, 
könnyebben olvasható szövegmegjelenítésre, s esztétikusabb szer-
kesztési megoldásokra tértünk át. Napi tematikus mellékletekkel 
jelentkeztünk, elegáns külsővel. Mindennapra kínálunk kereszt-
rejtvényt, szombaton egész oldalast. Közben a lapterjesztés stílusa 
is megváltozott, előfizetőink már kora reggel a Délmagyarral kezd-
hetik a napot. 

A lap esztétikusabb megjelenéséhez azonban még hiányzott va-
lami: a jobb minőségű újságpapír. Immáron több mint egy hét ta-
pasztalata után örömmel jelenthetjük, kiadónk jóvoltából ez a vá-
gyunk is teljesült. 

Kedves Olvasónk! A 2003-as esztendő első ajándékaként, meg-
becsülésünk újabb jeleként, fogadja szeretettel a megszépült Dél-
magyarországot! 

Házasságkötés - közel a nyolcvanhoz 

Béla bácsi elcsavarta 
Marika néni fejét 
Marika néni és Béla bácsi közel 
nyolcvanévesen esküdtek örök 
hűséget egymásnak. 

A szegedi idősek otthonában teg-
nap mondta ki a boldogító igent 
a 76 éves Rácz Mária és a 79 éves 
Rácz Béla. A férj hat évvel ezelőtt 
- amikor még saját házában la-
kott - ismerte meg nővérének 
otthonbeli szobatársát, jelenlegi 
feleségét. Vendégeskedések, ki-
rándulások során egyre jobban 
megismerték és megkedvelték 

egymást. Később Béla bácsi is az 
otthon lakóia lett de akkor nővé-
re már nem élt. 

Tegnap az anyakönyvvezető az 
otthonban adta össze a párt, az 
eseményen részt vettek gyerme-
keik, unokáik, valamint az idős 
pár lakótársai és a dolgozók is. 
Megcsókolták egymást, szólt a 
szintetizátor, pezsgő pukkant, s a 
násznép ünnepi ebédre indult -
ahogy ilyenkor illik. 

Bővebben a 6. oldalon 

A hitvesi csók minden korban kijár. Fotó: Gyenes Kálmán 

Több vonalon nem indulnak el 
a vonatok Csongrád megyében sem 
Több mint 250 motorkocsit vizsgálatnak vet alá a 
MAV Rt., ezért a megyében ma éjjel négy vonalon 
nem indultak el a vonatok. 

A MÁV Rt. vezetése azonnali hatállyal visszahívta 
és ultrahangos vizsgálatnak veti alá 259 darab cseh 
gyártmányú Bz-motorkocsiját az utasok biztonsága 
érdekében. Csongrád megyében ezért ma éjjel nulla 
órától négy vonalon szünetel a vonatközlekedés -
tudtuk meg Kaposvári Pétertől, a szegedi területi 
igazgatóság igazgatóhelyettesétől: az egyik az Uj-

szeged-Makó-Mezőhegyes-Kétegyháza vonal, a 
másik a Szentes-Csongrád-Kiskunfélegyháza, a 
harmadik a Szentes-Orosháza irány. A negyedik 
vonal a Szeged és Szabadka közötti: ezen négy vo-
nat közlekedik, két magyar és két jugoszláv, közü-
lük értelemszerűen a magyar szerelvények állnak 
le. A ma reggel 7 órakor indulóra már nem lehet 
fölszállni a szegedi pályaudvaron. 

A MAV Rt. ma tájékoztatja az utasokat arról, 
hogy a bizonytalan ideig tartó vizsgálatok miatt 
milyen vonatpótló autóbuszokat indít. 
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