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TÉMÁINKBÓL 

CSECSEN BOSSZÚ? 

Két csecsen nő csaknem húsz 
embert ölt meg Moszkvában, a 
tusinói repülőtéren tartott kon-
certen, amikor a testén lévő rob-
banószerkezetet működésbe 
hozta. A merényletet végrehajtó 
egyik nőnél egy 20 éves csecsen-
földi lány nevére szóló igazol-
ványt találtak, társnőjét, akit da-
rabokra tépett a bomba, még 
nem tudták azonosítani. 

2. oldal 

ADY TÉRI HELYZETKÉP 

A terv szerint halad a szegedi 
Ady téren a Tanulmányi, Infor-
mációs és Kongresszusi Központ 
építése. A beruházás befejezésé-
nek határideje 2004. június 30. 
A határidő lejárta előtt egy évvel 
elkészült az építmény vasbeton 
szerkezete. 

3. oldal 

Melyik rádiót 
hallgatják 
Szegeden 

a legtöbben? 
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wwwjaorfesztrvai.szeged.hu SZOLOVI ZIT VARHATÓ 
CSONGRÁDON 
Csongrádon mintegy ezer család 
foglalkozik szőlővel. Az idén is 
alig várható termés, mivel télen 
elfagytak a rügyek, most meg 
aszály tizedeli az állományt. Kár-
enyhítésre a gazdák csak szüret 
után számíthatnak. 

3. oldal 

Norvég börtönben van 
a Popeye tulajdonosa 

A kuncsaftok csalodottan veszik tudomásul, hogy , 
ha edzeni akarnak Szegeden. 

Doppingcsempészet gyanúja miatt a svéd-norvég 
határon elfogták, és Norvégiában börtönbe zárták 
G. Zoltánt , a szegedi Popeye Fitness klub tu-
lajdonosát. 

Szegeden beszédtéma volt, hogy az Alföld legna-
gyobb iitneszcentrumának tulajdonosát, G. Zol-
tánt a svájci határon elfogták és letartóztatták dop-
pingcsempészet gyanújával, mások a történetet 
Hollandiába helyezték át. Az X-Press hírügynökség 
arról számolt be, hogy a szegedi fiatalembert a 
svéd-norvég határon mintegy kétmillió forint érté-
kű illegális áruval fogták el, ami után egy norvég 
börtönbe szállították. Az X-Press azt is hírül adta, 
hogy a magyar fiatalember egy hétig magánzárká-
ban volt, azóta heti öt perc telefonidőt biztosítanak 
neki, s ügyének első tárgyalása a jövő héten kezdő-
dik. A Popeye testkultúraszalon június 30-án be-
zárt. A Dózsa utcai bejárat ajtaján először arról tá-
jékoztatták az érdeklődőket, vendégeket, hogy 

technikai okok miatt tartanak zarva, de július 7-én 
nyitnak. A hét végén azonban úi papír került ki az 
ajtóra, új szöveggel: „Az edzőterem határozatlan 
ideig zárva tart." Lapunk úgy értesült, hogy a klu-
bot a tulajdonos testvére és Vörös László viszi to-
vább. Vörös megkeresésünkkor nem cáfolta, de 
nem is erősítette meg a hírt, csak annyit mondott: 
vannak erre nézve elképzelések. G. Zoltánnal kap-
csolatosan közölte, ő sem, de környezete sem tudja 
pontosan, hogy a klub tulajdonosa „mit és mennyit 
vitt kocsijában". Információi szerint ügyének tár-
gyalása július 7-én kezdődik. Kérdésünkre elmond-
ta, G. Zoltánt ügyvéd védi a tárgyaláson. 

Magyar rendőrségi szakemberek szerint, ha a bí-
róság G. Zoltánt bűnösnek talália, akár ötéves 
szabadságvesztésre is számíthat. Arról nincs in-
formációnk, hogy a magyar hatóságok kezdemé-
nyezték-e már a fitneszklub tulajdonosának ki-
adatását. 

sz. c. sz. 

Botka Görögországba, Rákos a Balatonra utazik 

Honatyák szabadságon 
Hol pihennek, hová utaznak a honatyák nyáron? - erre voltunk 
kíváncsiak, amikor megkerestük Csongrád megye t izenhárom 
országgyűlési képviselőjét. 

Balogh László (MDF) nem tervez hosszabb utazásokat. Mint mondta: 
a kisebb településeken ilyenkor indul be az élet, így számos fesztivá-
lon, falunapon fog részt venni. Emellett most lesz arra ideje, hogy 
„beássa" magát a tanyaprogramba. Kikapcsolódásként pedig kertjé-
ben egy hagyományos kemencét szeretne építeni. 

Bartha László (Fidesz-MPSZ) szinte az egész nyarat az országban 
tölti. Mindössze négy napra utazik el Erdélybe. A családjával persze 
szívesen pihen vízparton. Kedvencük a Balaton. A magyar tenger az 
idén sem marad ki a programból. Egy-két hétre biztosan elmennek 
fürdeni, napozni, csónakázni. 

Botka László (MSZP) két hetet pihen a nyáron. Az egész család -
gyermekek, szülők és nagyszülők - Görögországba utazik. Mivel 
mindannyian nagy vízrajongók, még a két és fél éves Zsófi lánya is, 
így természetes, hogy tengerparton nyaralnak. 

Dobó László (Fidesz-MPSZ) még gyermekként szinte minden nyá-
ron egy hónapig nyaralt szüleivel a volt Jugoszlávia tengerpartján. Ezt 
szeretné feleleveníteni, csak annyi különbséggel, hogy most a felesé-
gével együtt indul útnak. Két hetet töltenek majd egy horvátországi 
kempingben. 

Farkas Sándornak (Fidesz-MPSZ) az idei nyár nem üdüléssel, ha-
nem esküvőszervezéssel telik. A lánya ugyanis szeptemberben megy 
férjhez, így a következő hetekben ennek előkészítésén fáradozik. 
Azért egy-két napot szeretne eltölteni családjával és barátaival a szen-
tesi Tisza-parton, illetve a gazdaságával is akar foglalkozni, ez a mun-
ka ugyanis igazi kikapcsolódást jelent számára. 

Folytatás az 5. oldalon 

hatarozatlan időre" másik helvet kell keresniük, 
Foto: bíiskulczi Hubert 

| Nem lett gazdagabb a város, de ismeri saiát tulajdonát 

Háromszázmilliárd, 
ingatlanvagyonban 
Az eddig becsült 60 helyett 300 
milliárd forintra tehető a város 
vagyona - derül ki a fél év ké-
séssel elkészült szegedi ingat-
lanleltárból. 

Az önkormányzatoknak 1992 
óta kötelességük úgynevezett ka-
taszterben nyilvántartani a tele-
pülés ingatlanvagyonát. A szege-
di önkormányzatnál először a va-
gyongazdálkodási iroda gondozta 
a városi tulajdonú ingatlanok 
egységes listáját, majd a közgaz-
dasági iroda vette át a feladatot. 
Az előző ciklusban, 1999 máju-
sában az önkormányzat az Ingat-
lankezelő és Vagyongazdálkodó 
(IKVI Rt.-t bízta meg a lajstrom 
elkészítésével, folyamatos kiegé-

szitésével. Az IKV Rt. ezért a fel-
adatért külön pénzt kapott. 

A kormány 2001-ben arra kö-
telezte az önkormányzatokat, 
hogy értékalapúvá tegyék a listát, 
azaz az ingatlanokat a valós for-
galmi értéken tüntessék fel. A 
korábbi vagyonkataszter torz ké-
pet mutatott, hiszen olyan ingat-
lanok is szerepeltek benne, ame-
lyeket nulla forintos értéken tar-
tottak nyilván. A munkát az ön-
kormányzat az IKV helyett egy 
külső cégre, a Benedek és Társai 
Kft.-re bízta, amelynek a kor-
mány által szabott határidőre, 
2003. január elsejére kellett vol-
na elkészülnie. 

Folytatás az 5. oldalon 

Bővebben a 4. oldalon 

CSONGRÁD MEGYE 
A KÖZÉPMEZŐNYBEN 
Bűnügyi térkép készült az or- A 

szágról. Ebből az derült ki, hogy SZCFCIICSCS 
tavaly Csongrád megyében az is- i 
mertté vált bűncselekmények j 
száma megfelelt az országos át-
lagnak. A Szegedi Rendőrkapi-
tányság területén egy rendőrre : MUNKATÁRSUNKTÓL 
5,2 bűncselekmény jutott, ez azt j 
jelenti, hogy a rendőrök itt köze- i A világranglistán negyedik he-
pesen leterheltek. Ivén álló nemzetközi sakk-

3. oldal nagymester, Lékó Péter és fele-
sége, Szoti Petroszian szeren-

ÁLOM AZ AQUAPARK esés kimenetelű autóbalesetet 
Az utóbbi években szinte sem- . szenvedett az elmúlt hét vé-
miíéle feilesztést sem hajtottak : gen. 

A karambol még szombaton 
történt, amikor a Balaton kör- j 
nyékén autózott a pár. Az au- i 
tót Szoti vezette, amikor meg-
történt a baj: egy kis bizonyta-
lanság miat t összeütköztek 
egy másik gépjárművel. A 

WWW.delmagyar.hu rosszban jó, hogy a Szegeden 1 lakó pár szerencsésen megúsz-
ta a balesetet, sőt iníormáci-

! ónk szerint a keletkezett kár 
! ellenére is hazautazhat tak a j 

sérült autóval. 

Lékóék 

balesete 

végre a szegedi fürdőkben. Evról 
évre egyre kevesebb a vendég a 
városi strandokon. A turistákat 
vonzo aquaparkhoz viszont több 
milliárd forint kellene. 

5. oldal 

Részletek A Dél Sportja mellékletben 1 Pezsgő-duett a Traviatából: Csonka Zsuzsanna és Leblanc Győző az operagálán. Fotó: Karnok Csaba 

Újszegeden alig volt közönség, a Belvárosban viszont teltházas előadásokat tartottak 

Versenyben a nézők kegyeiért 
Fesztiválvárosi programkínála-
tot nyújtot t a hétvégén Szeged. 

Hétszáz ember töltötte meg pén-
teken és szombaton a Somogyi 
utcai Mediterrán Teraszt, hogy 
Kern Andrással és Koltai Róbert-
tel egy vérbeli bohózatot láthas-
son. A felújított Úiszegedi Sza-
badtéri Színpad ezerszemélyes 
nézőtere egyik alkalommal sem 
telt meg, pénteken körülbelül 
négyszázan hallgatták az ope-
rettkoncertet, a szombati opera-
gálán még kevesebben voltak. A 
városháza udvarán sokan meg-
nézték Jordánnal és Mácsaival a 
Mesterdetektívet. A várjátékok 
minden rendezvénye telt házas 
volt, szombaton tomboló siker-
rel ment Bubik István versműso-
ra. Tegnap este a dómban Égető 
Mária és St. Martin jótékonysági 
koncertjét sokan meghallgatták. 

http://WWW.delmagyar.hu

