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T É M Á I N K B Ó L 

ELMARADNAK 
AZ ELŐADÁSOK 
A Pinceszínházban elmaradnak 
az erre a hétre meghirdetett 
előadások, a meghibásodott 
szennyvízátemelő miatt ugyanis 
használhatatlanná váltak a 
mellékhelyiségek. 

4. oldal 

A VADÁSZPILÓTÁK 
VONATTAL UTAZTAK HAZA 
Vétettek a szabályzat ellen azok 
az izraeli vadászpilóták, akik 
motorhibás gépükkel augusztus 
közepén a szegedi repülőtéren 
landoltak. Emiatt a magyar 
hatóságok nem engedték a 
felszállást. 

4. oldal 

SZIGORÚ ELSZÁMOLÁS 
A szegedi önkormányzat 
lakásalapja olykor pénzt ad 
kölcsön a város likviditási 
gondjainak enyhítésére. Az 
ügylet szabályos, az összeg pedig 
mindig visszakerül a számlára. 

5. oldal 

BARTHAÉS BALOGH 
A PARLAMENT KEZÉBEN 
Két hét múlva szavaz az 
országgyűlés két szegedi 
képviselő, Bartha László és 
Balogh László kiadásáról. A volt 
szegedi polgármester ügyében 
egyhangú döntést hozott a 
mentelmi bizottság, az MDF-es 
politikusnál döntetlen az állás. 

5. oldal 

fOÓB MÁRTON ÉS AZ IGAZI 
Joób Márton a közelmúltban, a 
világbajnokságon újoncként 
bizonyított. Az aranyérmes 
magyar férfi kenu négyes ifjú 
szegedi titánja éppen a napokban 
tölti mézesheteit az Egyesült 
Arab Emírségekben. 

Bizalmasan 

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

Sakkmentes beszélgetés a sakknagymesterrel 

Lékó, a legsikeresebb magyar fiatal 
A legsikeresebb magyar fiatal-
nak választotta a Magyar Hírlap 
által felkért zsűri a szegedi Lékó 
Pétert. A sakknagymester maga 
mögé utasított művészeket és 
üzletembereket is. 

O a legsikeresebb magyar fiatal -
állapította meg önkényesen egy 
zsűri, mert ilyesmit csak önké-
nyesen lehet kimondani. De Lé-
kó Péter ezzel kibővítette „sztár-
ságát". A sportoló maga mögé 
utasított művészeket, üzletem-
bereket és tudósokat. 

Az 1979-es születésű Lékó Pé-
ter szegedi lakos, de állandóan 
úton van, versenyez, edzőtáboro-
zik. Második hazája Németor-
szág, azon belül is Dortmund. 
Második nyelve a német, ez a sze-
relem nyelve is számára, hiszen 
feleségével németül beszélve is-
merkedett meg. Péter tegnap 
készségesen állt lapunk rendelke-
zésére, hogy ezúttal már mint a 
legsikeresebb magyar fiatal mu-
tatkozzon be. A házaspár együtt 
ebédelt az újságíróval, de megálla-
podtak: ezúttal sportról nem esik 
szó. Lékó mesélt zenéről, hobbija-
iról, szokásairól, Szegedhez fűző-
dő viszonyáról, és elfogyasztott 
egy lepényhalat. 

Szofi csirkemellcsíkokat, Péter lepényhalat rendelt tegnap ebédre. Fotó: Schmidt Andrea írásunk a 7. oldalon 

Januártól átalakul a szegedi területi igazgatóság 

Országos postai feladatok 
Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze tegnap 
Szegeden Szabó Pál. A Magyar Posta Rt. vezérigaz-
gatója Botka László polgármesterrel és a Szegedi 
Postaigazgatóság vezetőjével, Tóth Lászlóval a 
posta jövőjével kapcsolatos terveket ismertette. 

- A Magyar Posta Rt.-nek olyan profittermelő tár-
sasággá kell átalakulnia, amely az elkövetkezendő 
években is megállja a helyét - jelentette ki Szabó 
Pál, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója tegnap Sze-
geden t a r to t t r endk ívü l i s a j t ó t á j é k o z t a t ó j á n . Jövő 
januártól egy, maximum másfél évig - a jelenlegi 

hat területi igazgatóságot felváltva - három posta-
igazgatóság működik. A Budapest székhelyű köz-
ponti, a Pécs központú nyugati és a Debrecen köz-
pontú keleti igazgatóság. Az utóbbihoz csatlakozik 
a szegedi igazgatóság is, amely később körzeti nagy-
postaként fog továbbműködni. 

A részvénytársaság átszervezésének első lépése-
ként a budapesti vezérigazgatóságon hajtottak vég-
re jelentős létszámú leépítést, ahol a korábbi ezer 
munkatárs helyett most 293-an dolgoznak. 

Folytatás a 3. oldalon 

Aláírásukkal demonstráltak az M5-ös matricáért 

Szolidáris a szentesi önkormányzat 
Szirbik Imre szentesi polgár-
mester is aláírta tegnap azt a 
nyilatkozatot, amellyel nyoma-
tékosítja, egyetért a kamara ál-
tal létrehozott M5 Autópálya 
Alapítvány célkitűzéseivel. 

A törvény szerint önkormányzat 
ugyan nem csatlakozhat magán-
alapítványhoz, ám a polgármester 
a térség érdekében adta nevét 
Szentes meghatározó gazdasági 
vezetőinek jogos követeléseihez. 
Az alapítvány kuratóriumának el-
nöke, Horváth István - a Legrand 
Kontavill Rt. vezérigazgatója - azt 
hangoztatta, hogy békés eszkö-
zökkel, a civil szférával és a gazda-
sági egységekkel közösen fellépve 
akarja elérni a kormányzatnál, 
hogy azonnali hatállyal vonja be-
az M5-ös autópályát az ország 
más részein bevált matricás rend-
szerbe. A cégvezetők követelték 
az M5-ÖS autópálya megépítését 
az országhatárig, valamint az el-
kerülő utat a nagylaki átkelőig. 

Oláh József, Magyar József, Horváth István és Szirbik Imre aláírása az M5-ös sztrádáért. Fotó: Tésik Attila Részletek a 3. oldalon 

A képviselők két lehetőség közül választanak 

Újra lesz fogászati 
ügyelet Szegeden 

Ha nagyon fáj, nagyon sürgős is. Illusztráció: Schmidt Andrea 

Közel tíz év után újra lesz fo-
gászati ügyelet Szegeden. A köz-
gyűlés pénteken dönt arról, 
hogy pályázatot hirdet a fogá-
szati ügyeleti feladatok ellátá-
sára vagy az egyetemmel szer-
ződik az újraindításról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden közel tíz évvel ezelőtt 
megszűnt a fogászati ügyelet, s 
jelenleg az önkormányzattól 
függetlenül, az Osztróvszky ut-
cai rendelőben fogadják a hétvé-
gén vagy ünnepnapokon a sür-

gős beavatkozást igénylő betege-
ket. 

Az egészségügyi törvény értel-
mében a települési önkormány-
zatok az alapellátás körében gon-
doskodnak a fogorvosi ellátásról, 
és az ehhez kapcsolódó ügyeletről. 

A szegedi önkormányzat pén-
telci közgyűlése elé kerülő javas-
lat szerint az önkormányzat 
szerződéses formában kívánja el-
látni ezt a feladatát, így akarja 
biztosítani újra a lakosság szá-
mára a fogászati ügyeletet. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

