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TÉMÁINKBÓL 

SZÍNHÁZ A PACBAN 
A szegedi színigazgató, Székhelyi 
József a Területi Államháztartási 
Hivatal igazgatójával tárgyalt a 
színház új játszóhelyeiről. A 
Tantusznak túl magas lett a bér-
leti díja, ezért kell új hely után 
nézni. 

4. oldal 

ÚI HÁZAK MEGYESZERTE 
A Szegedtől való távolság is lát-
szik a megyeszékhely közelében 
lévő települések úi telkeinek árá-
ban. Az önkormányzatok az idén 
is teljesen közművesített telke-
ket kínálnak megvételre. A terü-
letek négyzetméterének igen vál-
tozó az ára, százötven forinttól 
egészen háromezer forintig is 
terjedhet. 

5. oldal 
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• IV. Hídivásár 
• Móra Ferenc Múzeum 

előtti színpad 
• I. Szegedi Gulyásfesztivál 
• IX. Szegedi Borfesztivál 

ZSÚFOLT SZEGEDI 
PARKOLÓK 
Szegeden jövőre kiegészítő par-
kolójegy bevezetésével szeretnék 
csökkenteni a belvárosi parkolók 
zsúfoltságát. A Széchenyi téren 
csúcsidőben képtelenség megáll-
ni, pedig a szabványosnál keske-
nyebbre festették a parkolókat. 

5. oldal 

NINCS PÉNZ 
KEGYELETI PARKRA 
Az szinte már biztos, hogy lakó-
park épül a már régóta bezárt 
gyevi temető helyén. Ugyanis a 
felsővárosi plébániának nincs ar-
ra pénze, hogy kegyeleti parkot 
alakítson ki. 

7. oldal 
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( § ) Ügyfélszolgálati irodáink: 

További információért tárcsázza 
helyi tarifával hívható vonalunkat 
az alábbi telefonszámon, ahol 
munkatársaink készséggel állnak 
az Ön rendelkezésére: 

06-40/30-40-50 

Budapest 
Budapest 
Győr-Ménfőcsanak 
Kecskemét 
Nyíregyháza 
Pécs 
Sopron 
Szeged 
Veszprém 
Zalaegerszeg 

XIII., Borbély u. 5-7 
VII.. Rákóczi út 42. 
Forráskút u. 27. 
Jókai u. 33. 
Dózsa Gy.u. 9 
Király u. 42. 
Baross u. 24, 
Kálvin tér 7. 
Virág Benedek út 4. 
Kossuth u. 7. 

1/239-1057 
1/327-4588,327-4589 

96/449-339 
76/500-034 
42/504-654 
72/510-099 
99/506-941 

30/508-7356 
88/406-957 
92/350-917 

Kivételes befektetési lehetőség! 
12 hónap. Ajánlatunk 

tagjaink részére: 
6 hónap 

Nyílva tartás • éttó per,' 

3 hónap 

14%. 
éves 

hozam I 
éves 

hozam 
ves 

hozam 

Szövetséggé 
alakult 
a Fidesz 
Pártból szövetséggé alakult a 
legnagyobb ellenzéki tömörü-
lés. A Fidesz hétvégi kongresz-
szusán Orbán Viktort elsöprő 
többséggel választották a szer-
vezet elnökévé. 

Szövetség születik - hirdették a 
budapesti kongresszusi központ-
ban megrendezett tizenhetedik 
Fidesz-kongresszus díszletei. A 
párt módosított alkotmánya ér-
telmében a szervezet új elnevezé-
se Fidesz-Magyar Polgári Szövet-
ség, rövidített nevén Szövetség 
lesz. Az újonnan megválasztott 
elnök, Orbán Viktor úgy fogal-
mazott: a Szövetség létrehozásá-
nak célja nem a győzelem, ha-
nem a valódi közélet megterem-
tése Magyarországon. Az orszá-
gos választmány elnöke, Kövér 
László szerint nyitni kell, közvet-
len párbeszédre van szükség az 
emberekkel. A legfontosabb vál-
toztatások közül kiemelte, hogy 
létrejönnek a választókerületi 
szervezetek. 

Az új alapszabály értelmében a 
szervezetben nyolc tagozat jön 
létre. A tanácskozáson határozati 
javaslatot fogadtak el az emberi 
jogok magyarországi helyzetéről, 
valamint a magyar nemzetpoliti-
káról és a kedvezménytörvényról. 
Alelnökké választották Schmitt 
Pált és Pokorrü Zoltánt, s 750 új 
tag felvételéről is döntöttek. 

A szövetség Csongrád megyei 
politikusai sikeresnek ítélték a 
kongresszust. 

írásaink a 2 . és a 3. oldalon 

A műtéten átesett Orosz Tibort mélyen felkavarta az eset 

Temetési ajánlatot tettek 
egy beteg embernek 

Ezüstérmes a Pick 

Nem sikerült. A Fotex Veszprém 
megvédte a bajnoki címét a férfi 
kézilabda NB I-ben, a Pick Sze-
ged együttese ezüstérmes lett. A 
tegnapi rangadón a veszprémi 
alakulat 35-27-re győzte le a 
Tisza-parti gárdát. 

Főként az első félidőben játszot-
tak gyengébben Dragon Dju-
kics-tanítványai, ezt pedig Pere-
zék könyörtelenül kihasználták. 
Hiába próbáltak meg mindent a 

második játékrészben a vendé-
gek, csak faragni tudtak a hátrá-
nyukból. 

A lefújás után a pálya közepén 
ünnepeltek a hazaiak, tombolt a 
veszprémi publikum. A visszavá-
gásra nem kell sokáig várni, hi-
szen vasárnap Szolnokon a Ma-
gyar Kupa döntőjében nagy való-
színűséggel találkozik a két 
együttes. 

Részletek A Dél Sportja mellékletünkben 

Ünnepi istentisztelettel, Izraelt bemutató 
fotókiállítással, konferenciával és klezmer-
koncerttel folytatódott szombaton és va-
sárnap Szegeden az új és a régi zsinagóga 
ötnapos jubileumi rendezvénysorozata. 

Az új zsinagóga felavatásának 100., a régi zsi-
nagóga felépítésének 160. évfordulóján a sze-
gedi zsidóság múltjának megismerését segíti 

az a Tisza Szállóban tegnap kezdődött tudo-
mányos konferencia, melyen köszöntőt mon-
dott Botka László is. Szeged polgármestere be-
jelentette: jövőre, Löw Immánuel születésé-
nek 150. évfordulóján az önkormányzat szob-
rot szándékozik állítani a Dóm téri panteon-
ban a tudós szegedi főrabbi emlékére. Heisler 
András, a Mazsihisz elnöke úgy fogalmazott: 
immár újra van igazi zsidó élet Szegeden. A 

ma délelőtt 9 órától folytatódó tanácskozáson 
történészek, irodalomtörténészek, teológusok 
beszélnek a szegedi zsidóság történetéről, ki-
emelkedő egyéniségeiről, este Gregor József 
fellépésével kántorkoncertet rendeznek az új 
zsinagógában. Az ünnepségen részt vesz Med-
gyessy Péter miniszterelnök is. 

B ő v e b b e n a 3. oldalon 

Idős, súlyos beteg férfinek a kór-
teremben ajánlotta szolgáltatá-
sát egy temetkezési vállalkozó. 
Az intézmény nem tudja meg-
előzni a hasonló eseteket. A sze-
gedi temetkezési vállalkozók 
felháborodtak a hír hallatán. 

Agydaganattal operálták a Szege-
di Tudományegyetem onkológiai 
klinikáján Orosz Tibort (képün-
kön). A súlyos beteg 62 éves férfi 
utókezelése hosszú ideje folyik. 
A közelmúltban egyedül feküdt a 
kórteremben, amikor egy fiatal 
nő lépett hozzá, és temetkezési 
szolgáltatást ajánlott fel neki. 

- Először azt hittem, rosszul 
hallok, de kiderült, a nő komo-
lyan gondolja. Azonnal kiküld-
tem a szobából - mondta már 
otthonában még mindig zakla-

Százéves az új, százhatvan esztendős a régi szegedi zsinagóga 

Emlékezve ünnepelnek 

A szegedi zsidóság a békéért imádkozott a zsinagógában. ' Fotó: Schmidt Andrea 

tottan Orosz Tibor, akit a történ-
tek után saját felelősségére hét-
végére hazaengedtek. Az idős fér-
fi szerint a klinika dolgozói min-
dent megtesznek a gyógyulása 
érdekében, harcolnak az életéért. 
Éppen ezért rendkívül felkavarta, 
hogy mások már el akarják te-
metni. 

- Amikor bementem hozzá, 
Papóka az ágy szélén ült, össze-
törve, és azt mondta, vigyem ha-
za, nem tud itt maradni tovább -
mesélte az eset következményeit 
Orosz Tibor élettársa, Lengyel 
Istvánné. Az idős férfit egyéb-
ként annyira megviselte az eset, 
hogy nem jegyezte meg, melyik 
temetkezési vállalattól keresték 
fel. 

Folytatás a z 5. oldalon A fotexes Dzomba [balról) megállította az Eklemovics vezette 
Pick Szeged gárdáját. Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.delmagyar.hu

