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T É M Á I N K B Ó L Az olajipari óriáscégműködésképtelenné teheti Algyőt 

Rátkai, az utolsó papucsos 

BLAIR ÉS MEDGYESSY 
KÖZÖS CIKKE 
Tony Blair brit kormányfő és hét 
további európai vezető - köztük 
Medgyessy Péter miniszterelnök 
- közös cikkben állt ki az egysé-
ges transzatlanti fellépésért Irak 
lefegyverzésének ügyében a The 
Times csütörtöki számában, fi-
gyelmeztetve egyben az ENSZ-t 
arra, hogy hitelességének megőr-
zése a tét ebben a kérdésben. 

2. oldal 

ALTERNATÍV ISKOLA 
A MÁSKÉPP TANULÓKNAK 
Az Alternatív Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális Szakisko-
la Csongrád megyében az egyet-
len, amelyben problémás gyere-
keket tanítanak. 

4. oldal 

FIZET A S&L BT. 
Kártérítésre kötelezte a Csong-
rád Megyei Bíróság az S&L Bt.-t, 
mert kontár módon épített fahá-
zat egy erdei tanyára. A szegedi 
házaspár minden pénzét arra 
költötte, hogy Szatymaz közelé-
ben felépüljön a fogadójuk. 

5. oldal 

AUTÓSOK ÉS A TETŐLAVINA 
A háztetőkön felhalmozódó fa-
gyott hóréteg több esetben is az 
épület előtt parkoló autóra zu-
hant. Ki fizeti a kárt? 

5. oldal 

KERESZTÉNYDEMOKRATA 
SZÉKHÁZVITA 
A szegedi közgyűlés pénteki dön-
tése nyomán a Centrum Párt és 
az Együtt Szegedért Egyesület jut 
ingatlanhoz. A Centrum a KDNP 
Victor Hugó utcai volt székházát 
használhatja. A közgyűlésen erről 
vita alakult ki Kalmár Ferenc és 
Pászti Ágnes között. 

5. oldal 

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

Ma már csak a 89 éves Rátkai Sándor űzi ezt a mesterséget a Ti-
s z a - p a r t i v á r o s b a n . Fotó: Karnok Csaba 

Mol-ultimátum több településnek 
A Mol Rt. hibájából mintegy 
250 millió forintot kell átutal-
nia február 28-ig több mint 
húsz Csongrád megyei telepü-
lésnek az olajipari óriáscég 
számlájára. Értesüléseink sze-
rint az összeg több mint felét 
Algyőnek kell állnia, amely mű-
ködőképtelenné válhat, ha nem 
részletekben törlesztene. 

Tanoncot keres Szeged utolsó 
papucskészítője. A 89 éves Rát-
kai Sándor lábbelijei még ma is 
híresek. 

Több mint húsz Csongrád me-
gyei település önkormányzata 
kapott levelet kedden a Mol 
Rt.-től. Az olajipari óriáscég arról 
értesítette az önkormányzato-
kat, hogy a 2001. évi iparűzési 
adó bevallásának önrevíziója so-
rán kiderült, hogy tévesen állapí-
totta meg az adóalapját, így 
2001-ben több iparűzési adót fi-
zetett a településeknek, mint 
amennyit kellett volna. A túlfize-
tésre tekintettel a Mol Rt. felszó-
lította az önkormányzatokat, 
hogy harminc napon belül fizes-
sék vissza a pénzt. Értesüléseink 
szerint Algyőnek közel 130 mil-
lió, Szegednek 80 millió, Üllés-
nek pedig 7 millió forintot kelle-
ne visszafizetnie. A többi megyei 
településnek (Röszke, Bordány, 
Ásotthalom, Deszk, Öttömös, 
Rúzsa, Kübekháza, Pusztamér-
ges) 1 -6 millió forint közötti ösz-
szeget kellene átutalnia a Mol 
Rt. számlájára. 

Olajmező a ködben. A Mol eddig eltartotta, most viszont tönkre is teheti Algyőt. Fotó: Gyenes Kálmán Folytatás a 3. oldalon 

Egykoron negyven-ötven mű-
helyben készült a híres szegedi 
papucs. Napjainkban azonban 
Rátkai Sándor már csak egyedül 
űzi ezt a mesterséget a városban. 

A 89 éves mester nem vonult 
még nyugdíjba. Ellenkezőleg, szí-
vesen vállalná fiatalok tanítását, 
hogy ne merüljön feledésbe ez a 
szép, régi foglalkozás. 

A török korból származik ez a 
mesterség, amelyet a szegedi pa-
pucsosok tökélyre fejlesztettek, s 
már a XVII. században híressé 
tették általa a Tisza-parti várost. 

A nagy árvíz után kikövezték 
a város utcáit, ezért az asszo-
nyok elköszöntek a csizmától 
és papucsban mentek minden-
hová, templomba, piacra és 
bálba is. Ma már nem használ-
ják, inkább dísznek, emléknek 
keresik a vásárlók a szegedi pa-
pucsot. 

írásunk a 4 . oldalon 

Mónus és röplap formájú feljelentése. Mindenki megkapta a magáét. Fotó: Tésik Attila 

Valamennyi vásárhelyi háztar-
tásba eljutatta Mónus Áron a 
Kertész Imre és a vásárhelyi vá-
rosvezetők ellen tett feljelenté-
sének másolatát. 

Mónus Áron minden vásárhelyi 
lakásba eljutatta annak a felje-
lentésének másolatát, melyet 
közösség elleni izgatás alapos 
gyanúja miatt tett Kertész Imre 
Nobel-díjas író, valamint isme-
retlen tettesként azon önkor-
mányzati vezetők ellen, akik a 
Sorstalanság egy-egy példányát 
ajándékba adták a helyi középis-
kolásoknak. Mónus az önkor-
mányzati vezetőket, ismeretlen 

tettesként, hűtlen kezelés alapos 
gyanúja miatt is feljelentette a 
vásárhelyi ügyészségen. 

Mónus - aki nem olvasta Ker-
tész regényét - lapunknak el-
mondta, hogy a feljelentésének 
szövegét e-mailen, azaz az inter-
neten keresztül küldte el először 
ismerőseinek, s a világ különböző 
részein élő magyarok azt egymás-
nak is továbbküldözték. Ezután 
úgy érezte, hogy ha mindenki Vá-
sárhelyről beszél, akkor a feljelen-
tés pontos szövegét is meg kell, 
hogy ismerjék a helyben élők. 
Ezért szóratta szét azt röplapként, 
több ezer példányban néhány nap 
alatt az egész városban. 

Mónus, aki megjelentette töb-
bek közt Hitler Mein Kampf cí-
mű könyvét is, úgy véli, Kertész 
Imre hamis képet fest a holoka-
usztról, s egy nyilatkozatában fe-
lelősségre vonja a ma élő magya-
rokat is a zsidóság 1945 előtt el-
szenvedett sérelmeiért. 

Lázár' János polgármester, or-
szággyűlési képviselő, miután 
tudomására jutott a röplap ter-
jesztése, ismeretlen személyek 
ellen tett feljelentést a vásárhelyi 
ügyészségen és a városi rendőr-
kapitányságon közösség elleni 
izgatás, illetve a város nyugalmá-
nak megzavarása miatt. 

B. K. A. 

Bomló MIÉP-egység 
Csongrád megyében is megbom-
lott a MIÉP-egység az országos 
elnökválasztás kapcsán. Ugyanis 
a szegedi szervezet Rozgonyi Er-
nőt javasolja elnöknek, Csurka 
István ellenében. 

Csurka szerint a reformerek 
gócai, vagyis a pártütők a szolno-
ki, a pécsi és a szegedi szervezet-
ben találhatók. A szegedi elnök, 
Koncsek Krisztián úgy véli, hogy 
a reformerek célja nem a párt 

bomlasztása, hanem az egység 
megtartása és arculatának meg-
újítása. 

A párt alapszabályának megfe-
lelően, demokratikus módon 
szavaztak arról, hogy Rozgonyi 
legyen az országos elnök. Kovács 
László megyei elnök viszont úgy 
gondolja, hogy a szegediek alap-
szabályt sértettek. 

Részletek a 3 . oldalon 

A vásárhelyi polgármester feljelentette a terjesztőt 

Húszezer Mónus-röplap 
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