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TÉMÁINKBÓL RisztovÉva három ezüstérmet nyert Barcelonában 
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További információért tárcsázza 
HELYI TARFÁVAL HÍVHATÓ von»-
iunkat az alábbi telefonszámon, 
ahol munkatársaink készséggel 
állnak az Ön rendelkezésére: 

06-40/30-40-50 

Ügyfélszolgálati irodáink: 
Budapast VII., Rákóczi út 42. 1/327-4588,-89 
Győr-Méntöcsanak Forráskút u. 27. 96/449-339 
Kecskemét Jókai u. 33. 76/500-034 
Kiskörös Petőfi tér 2. 78/414-760 
Nyíregyháza Dózsa Qy. u. 9. 42/504-654 
Pécs Király u. 42. 72/522-664 
Sopron Baross u. 24. 99/506-941 
Szeged Kálvin tér 7. 62/462-733 
Veszprém Virág Benedek út 4. 88/406-957 
Zalaegerszeg Kouuth u. 7. 92/350-917 
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A városhoz és a vasúthoz méltatlan állapotok vannak a nagyállo-
m á s o n . Fotó: Schmidt Andrea 
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PÁCBAN 
AZ ÖNKORMÁNYZATOK 
Csongrád megye hatvan 
települése közül az idén 
negyvenhat pályázott önhikis 
támogatásra. A kért támogatás 
helyett azonban sok esetben 
sokkal kevesebbet kaptak az 
önkormányzatok. A 
polgármesterek szerint rossz az 
elbírálási rendszer. 

3. oldal 

A TÖBBSÉG VALLÁSTALAN 

A közvélemény többségében 
református településnek tartja 
Vásárhelyt. Ám úgy tűnik, itt 
eltolódnak a felekezetek közötti 
arányok, miközben 
folyamatosan csökken a 
városban a hívek száma, 
elsősorban a középkorúak 
fordulnak el a vallástól. 

3. oldal 

EU-TAGKÉNT IRÁNY KELET! 
Az EU-csatlakozás felemelkedési 
lehetőség a déli határ mentén 
működő vállalkozások számára, 
hiszen a térségnek hatalmas 
kiugrási lehetőséget kínál a 
keleti piac. Ennek egyik 
hozadéka a makói vállalkozási 
övezeten átgördülő 
teherforgalom is. 

6. oldal 

MÁSODIK ESÉLY 
A KIMARADÓKNAK 
Akiket nem vettek fel egyik 
általuk megjelölt szakra sem, 
hogy megpróbálnak-e újra 
bejutni az egyetemre vagy 
várnak egy teljes évet. Szegeden 
kilenc kar hirdet pótfelvételit, a 
jelentkezők kizárólag 
költségtérítéses képzések közül 
válogathatnak. 

8. oldal 

FILM 56 MÁRTÍRRÓL 
Dokumentumfilmet forgatnak 
Vásárhelyen arról az 56 
mártírról, akit 1919. június 
25-én a Nagy Dezső-villa mellett, 
a város határában gyilkoltak meg. 
A rendező, Siklósi Szilveszter a 
városi televízióval karöltve készíti 
művét. 

9. oldal 

Magyar pólósok a világ tetején 
A vizes sportágak barcelonai vi-
lágbajnokságán szombaton a fér-
fi vízilabda-válogatott a dobogó 
legfelső, míg tegnap a vásárhelyi 
születésű Risztov Éva annak má-
sodik fokára állhatott fel. 

Harminc év óta vártuk azt a pilla-
natot, amely szombaton éjfél 
előtt néhány perccel bekövetke-
zett. A Kemény Dénes szövetségi 
kapitány vezette magyar férfi ví-
zilabda-válogatott felejthetetlen, 
hosszabbításos csatában 11-9-re 
legyőzte a fináléban Olaszorszá-
got. Annak idején a sportág el-
ső világbajnokságán, 1973-ban 
Belgrádban Faragó Tamásék 
aranyéremmel nyitottak, utána 
viszont „csak" négy második és 
egy harmadik helyre futotta. A 
hosszú böjtnek ezennel vége lett. 
Számunkra, Csongrád megyeiek-
nek külön öröm, hogy a fantasz-
tikus sikerből két szegedi születé-
sű klasszis, Molnár Tamás és Fo-
dor Rajmund is kivette a részét. 

A befejező napon a sportpálya-
futását Hódmezővásárhelyen 
kezdő Risztov Eva 400 m vegyes 
úszásban megszerezte harmadik 
világbajnoki ezüstérmét. 

Részletek A Dél Sportja mellékletben Harminc év után ismét világbajnoki címet nyert a magyar férfi vízilabda-válogatott. MTi-fotó: Cesar Rangéi 

Nem pénzhiány, egy baki akadályozza a szegedi pályaudvar felújítását 

Még építési engedélyük sincs 

Több ezren látogattak el szom-
bat este Kübekházára. Az ötödik 
alkalommal megrendezett ope-
rettgálán a közönség e műfaj 
szinte valamennyi jeles művé-
szét láthatta, hallhatta. 

A rutinos vendégek semmit sem 
bíztak a véletlenre és már szombat 
délután elindultak Kübekházára, 
hogy jó helyet kapjanak estére. 
Ugyanis az ötödik alkalommal 
megrendezett operettgálára tíz-
ezer vendéget vártak a szervezők. 

A kübeki főutcát ellepték a kis-
székeket, hokedliket és egyéb 
ülőalkalmatosságokat cipelők. A 
templom előtti téren felállított 
színpad körül már este hétkor 
nyüzsgött a tömeg. A meghívot-
tak asztalokhoz ülhettek le, de a 
többiek mindent elkövettek, 
hogy jól lássák a fellépőket. 

Ami mozdítható volt a faluban,-
asztal, pad, szék, piaci kofák 
standja, azt mind a színpadhoz 
cipelték. A művészeket fiákerek-
kel hozták. A helyiek mellett új-
szentiváni és tiszaszigeti fogato-
sok is részt vettek a bevonuláson. 

Egy középkorú férfi azért meg-
jegyezte, hogy már elkezdhetnék, 
mert ha ilyen lassan haladnak, 
még lemarad a magyar-olasz ví-
zipóló derbiről. Elsőként a konfe-
ranszié, Rózsa György lépett 
színre. Az ismert televíziós sze-
mélyiség mindent bevetett, hogy 
egy kicsit húzza még az időt, mi-
vel a tévés közvetítésnél akadt 
egy kis probléma. Amíg a techni-
kusok lázasan dolgoztak, a mű-
sorvezető általános iskolás tréfás 
történeteibe avatta be a nézőket. 

Folytatás a 8. oldalon 

Még érvényes építési engedély-
lyel sem rendelkezik a MAV a 
szegedi nagyállomás felújításá-
ra, így a kivitelezőt sem vá-
laszthatták ki. A vasúttársaság 
illetékesei szerint nem a MAV 
nehéz anyagi helyzete, hanem 
egy tévedés miatt nem indul-
hatott meg a munka. 

A szegedi nagyállomás rekonst-
rukciója évtizede várat magára. A 
MÁV Rt. azonban nem igyeke-
zett a leromlott állagú, a korszerű 
utasforgalmi igények kielégítésé-
re képtelen épület felújításával. 
Úgy tűnt azonban, hogy felgyor-
sultak az események, amikor az 
önkormányzat bejelentette: haj-
landó támogatni az állomásépü-
let rekonstrukcióját. Ez ugyan 
nem önkormányzati feladat, az 
akkori városvezetők azonban úgy 
ítélték meg, hogy tarthatatlanná 
vált a helyzet. A nagyállomás re-
konstrukciója közel egymilliárd 
forintba kerül. Az önkormányzat 
100 millió forinttal támogatja a 
beruházást. A 2001-ben meghir-
detett megbízásos tervpályázatot 
a szegedi HVT Építész Iroda Bt. 
nyerte. A Hajós Tibor vezette épí-
tész csoport tavaly nyáron adta át 
a kiviteli terveket. 

Folytatás az 5. oldalon 

Több ezren látogattak el az operettfaluba 

Megtízszereződött 
Kübek lakossága 

Jelenet a gála színpadán. Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.delmagyar.hu

