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A Szeged Beton VE nyerte a megyei pólórangadót Szentesen 

Békés és fölényes Pick-győzelem 

Laluska Balázsra sokszor két ellenfél is jutott az alapszakasz zárómérkőzésén. Fotó: Gyenes Kálmán 

TÉMÁINKBÓL 

AKISMAMAK PENZE 

A Csongrád Megyei Területi Ál-

lamháztartási Hivatalban iktat-

ják a kismamák visszamenőle-

ges jövedelempótlék iránti kérel-

mét, de az egyre nagyobb szám-

ban jelentkező igénylők csak ak-

kor juthatnak pénzükhöz, ha a 

Legfelsőbb Bíróság jogszerűnek 

találja a Somogy Megyei Bíróság 

ítéletét. A kismamák postai úton 

is eljuttathatják kérelmüket. 

3. oldal 

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk szerte a megyében 

Ünnep a történelmi döntés előtt 
Metsző, hideg szélben, de már 

a tavaszt ígérő, szikrázó napsü-

tésben, méltóságteljesen, rend-

zavarás nélkül emlékeztek meg 

a hét végén Csongrád megyé-

ben az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc 155. évfordu-

lójáról. 

Bővebben A Dél Sportja mellékletünkben 

REJTÉLYES HALÁL 

CSONGRÁDON 

Még nem tudni, hogy péntekre 

virradó éjjel miért halt meg egy 

csongrádi fiatalember a mentő-

ben, miközben egyik kórházból a 

másikba szállították. Az elsődle-

ges gyanú szerint a lágy drogokat 

rendszeresen fogyasztó beteg 

szervezetét - legyengült immun-

rendszere miatt - baktérium és 

vírus egyaránt legyőzhette. 

4. oldal 

TÁPPÉNZÉN THAIFÖLDÖN 

Thaiföldön töltött két hetet a 

szegedi IKV Rt. december óta be-

tegállományban lévő volt vezér-

igazgatója. Kerekes Péter egy hó-

napigvolt vállalatától kapta a 

táppénzt, januártól az egészség-

biztosítási pénztárt terheli a je-

lentős költség. 

4. oldal 

www.delmagyar.hu 

A megyei csapatok sikeres sport-

hétvégét zártak. A Pick Szeged 

férfi kézilabdacsapata 44-22-re 

győzte le az élvonal újoncát, a Bé-

kést. A Szeviép-Szeged női kosár-

labdacsapatának drukkereire iz-

galmasabb meccs várt, a hazaiak 

68-67-re verték a szekszárdi 

Atomerőműt. Az egyik legna-

gyobb érdeklődéssel várt esemény 

a Kontavill-Szentesi VK-Szeged 

Beton VE férfi vízilabda-mérkő-

zés volt, melyen a vendégek fölé-

nyes, 11-5-ös sikert arattak. 

A szegedi Lékó Péter Linares 

után Monacót is meg akarja hó-

dítani: lapzártakor érkezett a hír, 

hogy a vak- és rapidversenyen az 

első négy fordulóban három és 

fél pontot szerzett és vezet. 

Az NB Il-es labdarúgó-bajnok-

ságban mindkét megyei csapat 

győzött: az FC Szeged 1-0-ra bi-

zonyult jobbnak a Gyulánál, míg 

a Makó FC gólfesztivállal, 7-2-re 

nyert a Tiszaújváros ellen. 

Király Levente az első színész, aki a Szegedi Nemzeti Színház tag-

jaként kapta meg a Kossuth-díjat. A 44 éve a Tisza-parti teátrum-

ban játszó művész március 15-én a Parlamentben vette át a leg-

magasabb szakmai elismerést Mád l Ferenc köztársasági elnöktől. 

Középen Medgyessy Péter miniszterelnök, jobbra Szili Katalin 

házelnök, l írásunk a 4. oldalon.) MTI Fotó: Kovács Attila 

A megye településein a hagyo-

mányos március 15-i koszorúzá-

sokhoz kapcsolódó ünnepi be-

szédekben a szónokok párhuza-

mot vontak az egykori sorsfordí-

tó történelmi események és az 

ország előtt álló nagy döntés, az 

európai uniós csatlakozás kö-

zött. A szegedi Klauzál téren, a 

Kossuth-szobor mellett Botka 

László polgármester, országgyű-

lési képviselő azt hangsúlyozta: 

1848-ban a cél a szabadság, a ha-

za és a haladás volt, ma az euró-

paiság igényességet jelent a kör-

nyezetre, műveltségre, civilizáci-

óra. A határ menti főszerepre ké-

szülő megyeszékhelyen rendezte 

meg központi ünnepségét a 

Vám- és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága, amelynek veze-

tője bejelentette: növelik a déli és 

keleti határokon dolgozók létszá-

mát. A hódmezővásárhelyi dísz-

közgyűlésen Lázár jános polgár-

mester, országgyűlési képviselő 

díszpolgári címeket, kitüntetése-

ket adott át. 

Összeállításunk az 5. oldalon 

Érvek a csatlakozáshoz 
Magyarország Európa - igazolja 

történelmünk. Hazánk uniós 

csatlakozásával foglalkozik az 

EU-tükör és a Zöld Pontok cí-

mű mellékletünk is. 

Eddig több mint ötmillió eurónyi 

a megvalósult és még ennél is 

nagyobb összegű a nyertes, az 

EU valamelyik pénzügyi alapja 

által támogatott beruházás 

Csongrád megyében - derül ki 

lapunk EU-tükör című mellékle-

téből, melyben a nyugdíjasok 

kérdéseire is válaszolunk. 

A csatlakozás olyan környezet-

védelmet segít elő, melyekre saját 

egészségünk, jólétünk, gyerme-

keink jövője és a versenyképesség 

biztosítása miatt van szükség -

idézi Kóródi Mária véleményét a 

Zöld Pontok melléklet. 

Mellékleteink a 7. és a 11. oldalon 

Fúvószenekar és zászlóerdő március 15-én a szegedi Kárász utcán. Fotó: Karnok Csaba 

Részletek a 2. oldalon 

Az igazság 
pillanata 
A hétfői nap az igazság pillanata 

lesz Szaddam Húszéin iraki el-

nök tömegpusztító fegyvereinek 

leszerelését illetően - jelentette 

ki George Bush amerikai elnök a 

vasárnapi amerikai-brit-spanyol 

hármas csúcstalálkozó utáni saj-

tóértekezleten. 

A szegedi színház színészei közül elsőként 

Király Levente 
Kossuth-díjat kapott 
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