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T É M Á I N K B Ó L 

IVANYI AURÉL BALESETE 
Iványi Aurél a hét végén 
balesetet szenvedett. A szegedi 
önkormányzati képviselő 
autójának egy Opel Omega 
hajtott neki előzés közben. 
Iványi autója pörögni kezdett, 
míg a vétkes kocsi a 
szalagkorlátnak csapódott. Az 
Opel vezetője a helyszínen életét 
vesztette. A képviselő sérülés 
nélkül úszta meg az ütközést. 

5. oldal 

SZŰZ MÁRIA MEGSZÉPÜL 
Az alsóvárosi kolostor alól 
előkerült szobrok 
helyreállításáróLdöntött a 
szegedi közgyűlés. A több 
tízmillió forintos restaurálást a 
város az önerő mellett az 
örökségvédelmi minisztériumtól 
nyert támogatásból kezdheti 
meg. A munka Szűz Mária 
alakjának helyreállításával 
kezdődik. 

5. oldal 
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ANAGYO-LANYOK 
SZEGEDEN 
Szegeden buliztak a hét végén a 
Nagy O című televíziós 
show-műsorból kiesett lányok, 
akik péntek este érkeztek, majd 
azonnal szórakozni indultak. 
Másnap délben ébredtek, majd 
egy belvárosi étteremben 
ebédeltek, este pedig mulatni 
mentek. 

4. oldal 

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

A vízművek folyamatirányító rendszere mondta föl a szolgálatot 

Este vízhiány volt városszerte 
Tfegnap este egymás után szűnt meg a vízszolgáltatás 
Szeged számos városrészében. Mint kiderült, a vízmű 
elektronikus folyamatirányító rendszere mondta föl a 
szolgálatot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Este háromnegyed 9 tájban jöttek az első jelzések a város-
ból: nem folyik víz a csapokból. Néhány perc múlva a Saj-

tóházban is csak üresen sziszegtek a vezetékek. A vízmű-
vet hiába is próbáltuk hívni, valamennyi számuk foglalt 
volt. Ami érthető is, hiszen mindenki igyekezett bejelen-
teni a hibát és megtudni, mi történt. 

Valamivel este negyed 10 előtt személyesen kerestük 
föl a vízmű ügyeletét, ahol Bodor Dezső műszaki igazga-
tótól sikerült megtudnunk, hogy a számítógépes folya-
matirányító rendszer mondta föl a szolgálatot. A hiba vá-
rosrészenként máshogyan jelentkezett, volt ahol csak a 

nyomás csökkent, de a legtöbb helyen teljesen megszűnt 
a vízszolgáltatás. Az eltéréseknek az is oka volt, hogy 
amíg például a rókusi víztoronyban még volt víz, a többi 
teljesen kiürült. 

Az igazgató jelezte, hogy rövidesen visszaállítják a szol-
gáltatást, kézzel újraindítják a rendszert. Valóban, vala-
mivel este háromnegyed 10 előtt egymás után kaptuk a 
jelzéseket: újra folyik a víz a csapokból. 

A történtekre holnap visszatérünk. 

Lehetetlen helyzetben a baromfitermelők és a feldolgozók 

Önkorlátozásra kényszerülnek 
Az ágazat összeomlásának elkerülése érdekében 
önkorlátozásról állapodtak meg a Baromfi Ter-
méktanács tagjai, köztük a szentesi Hungerit Rt. 
A termelők jó része már leállt. 

Csak az önkorlátozás, a termelés ésszerű csökken-
tése mentheti meg a magyar baromfiágazatot - je-
lentette ki a napokban Nagy György, a Baromfi Ter-
méktanács elnöke. Az uniós csatlakozás ugyanis -
legalábbis ami a támogatást illeti - nem sok jót hoz 
a baromfiiparnak. Az elnök véleménye szerint az 
elkövetkező napok döntésein múlik, elkerülik-e a 
fenyegető csődhullámot az ágazat vállalatai. 

A terméktanács egy héttel ezelőtt döntött az ön-
korlátozó intézkedésekről. A tagok lemondtak a 
termelés növeléséről, sőt a kacsaágazatban az idei 
20 százalékos kényszerű visszalépés után jövőre 
további 40 százalékos termeléscsökkentésről 
egyeztek meg. Libából pedig 20 százalékkal keve-
sebbet dolgoznak majd fel, mint ebben az évben -
mondta Magyar József, a Hungerit Rt. vezérigazga-
tója. Még hozzátette: a döntés a termelőket érinti a 
legérzékenyebben. 

Manapság nincs okuk mosolyra a baromfitenyésztőknek. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon 

Mától indul 
a csatorna-
építés 
Az Európai Unió környezetvé-
delmi alapja, az ISPA által is tá-
mogatott, közel tízmilliárd forin-
tos csatornaberuházás munkála-
tait egyszerre nyolc utcában kez-
dik el ma Szegeden - tájékoztatta 
lapunkat Ács Sánta Ágnes, szege-
di ISPA-koordinátor. A csatorna-
hálózat bővítéséről szóló megál-
lapodást szeptember 19-én írta 
alá Botka László polgármester és 
Zsigmondi András, a kivitelező 
cég, a Culvert 2003 Konzorcium 
képviselője. 

A beruházás első szakaszában 
Alsóvároson, Béketelepen, Kecs-
késtelepen, Marostőn, Újszege-
den a Szőregi úton, a Szerviz ut-
cában, Petőfitelepen és Tápén 
kezdik el a munkát. 

A kivitelezők a lehetőségeik-
hez mérten igyekeznek majd 
elkerülni azt, hogy forgalmi 
dugók alakuljanak ki. 

Temetőt takarítottak 
Vasárnap reggel Nyári Ferenc József kezdeményezésére mintegy 
ötven önkéntes jelent meg az elhanyagolt szegedi Gyevi temető-
ben, hogy az évtizedek alatt összegyűlt szemét legalább egy részét 
eltakarítsák. Az aktivisták kedvét a csípős hideg sem vette el a 
tisztogatástól. 

A munkából kivették a részüket az idősebbek is, de ott voltak a pol-
gárőrség képviselői, egy önkormányzati és országgyűlési képviselő, 
valamint a Deák Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese és mások is. 
A csapat délután egy órára öt konténert töltött meg mintegy 27 köb-
méter szeméttel. 

Riportunk az 5. oldalon 

Szegedi csapatok sikeres hétvégéje 

Küzdöttek, továbbjutottak 
Sikeres hétvégét produkáltak a 
szegedi csapatok. A Szeged Be-
ton férfi vízilabda együttese a 
LEN-kupában kiharcolta a leg-
jobb tizenhat közé jutást. 

Munkában a szegedi védelem (balról, Tbrday, Pataki és dr. Török) 
a D u i s b u r g e l l e n . , Fotó: Karnok Csaba 

Sikerült! A Szeged Beton férfi ví-
zilabdacsapata csoportmásodik-
ként kiharcolta a továbbjutást a 
LEN-kupában. A szegedi selejte-
zőn Horváth Viktor tanítványai 
két győzelmet és egy vereséget 
könyvelhettek el, s a legjobb ti-
zenhat közé kerültek. Az utolsó 
összecsapáson nem mindennapi 
izgalmak közepette 9-7-re nyer-
tek a hazaiak a Duisburg ellen. 

A többi szegedi gárda is sikeres 
hétvégét zárt, nyert a Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapata, a Szevi-
ép-Szeged NB I A csoportos női 
kosárlabdacsapata és az FC Sze-
ged NB I/B-s labdarúgócsapata. 

Részletek A Dél Sportjában 

Nyolcszázmillió forint a monumentáhs úszómű becsült értéke 

Eladósorban a Millennium 

Új gazdára vár a Millennium Úszóház. Fotó: Gyenes Kálmán 

Október 30-án elárverezik Szegeden a Millen-
nium úszóházat. A lapunk birtokába került ár-
verési hirdetmény szerint a monumentális úszó-
mű becsült értéke 800 millió forint. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Millennium Úszóház (MÚ) Kft. a Széchenyi-terv 
pályázatán nyert 75 millió forintból, valamint be-
fektetői tőkéből és banki kölcsönből kívánta felépí-
teni Szegeden közel egymilliárd forintért Kö-
zép-Európa egyik legnagyobb folyami úszó szóra-
koztató- és kereskedelmi központját. Az eredeti el-

képzelések szerint a négyszintes, 1300 tonnás, kö-
zel 33 méter széles és 83 méter hosszú monstrum-
nak 2002 tavaszára kellett volna elkészülnie. A tu-
lajdonosok - Matyej Pál és Mészáros Rudolf- azon-
ban időközben pénzzavarba kerültek. Az építkezés 
ugyanis az előre kiszámítottnál (a beruházás költ-
ségét közel 600 millió forintra tervezték) lényege-
sen többe került, részben a szakhatósági követel-
mények miatt. A gazdasági nehézségekkel küzdő 
MÚ Kft. befektetőtársakat keresett a vállalkozás 
befejezéséhez - eredménytelenül. 

Folytatás az 5. oldalon 
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