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t é m á i n k b ó l 

GRESPIK KERDESE 
A budapesti skinhaedper 
kapcsán Grespik László, a 
másodrendű vádlott védője az 
MTI kérdésére elmondta, hogy 
„a büntetőeljárási törvény 
szerint hivatalból mindig 
vizsgálni kell, hogy az eljáró bíró 
elfogult-e". Hozzátette, azért 
lényeges kérdés, hogy zsidó 
származású-e a bíró, mert a 
konkrét esetben a vádirat olyan 
dalszövegeket tartalmaz, 
amelyek zsidó származásúakra 
mondanak ki „bizonyos negatív 
értékítéletet". 

2. oldal 

B e s z á m o l a 
P o l g á r m e s t e r 

2003 november 27-en lesütő 
17- órato! 

Odessza II. 
Általános Iskola 

Szeged 

BOTKA EGYEVES MERLEGE 
A költségvetési hiány 
csökkentését, a fejlesztési 
/orrások biztosítását és a 
közbizalom megerősítését tartja 
az elmúlt egy év legfontosabb 
eredményének Botka László 
szegedi polgármester. A város 
első embere bírálta a 
megegyezést elutasító 
ellenzéket. 

7. oldal 

RENDEZIK A GYEVI 
TEMETŐT 
A szegedi Gyevi temető új 
tulajdonosa, az OTP Ingatlan 
Rt. már decemberben nekifog a 
régen bezárt, részben kifosztott 
és romba döntött sírkert 
rendezésének. 

5. oldal 

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

Elmaradtak a vevők, bezárt a röszkei áruház, az első megyei szupermarket 

Új tulajdonosra vár a TNT 

Csend honol a parkolóban, az áruházban. Bezzeg tíz évvel ezelőtt óriási volt i t t a forgalom. Fotó: Gyenes Kálmán 

Bezárt a megye első szupermarkete, az 
1991-ben megnyílt röszkei TNT. Ahogy 
egyre több hipermarket nyílt a környéken, 
elsősorban Szegeden, a határ közeli áru-
házból elmaradoztak a vevők. A hatalmas 
épület vevőre vár. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nagy számban érkező jugoszláv turistákra 
alapoztak, amikor 1991-ben megnyílt Rösz-
kén, az akkori magyar-jugoszláv határ közelé-
ben a T N T szupermarket. A külföldieken kí-
vül a környező magyar településekről is renge-
tegvásárló kereste fel a hatalmas áruházat. En-
nek legfőbb oka az volt, hogy abban az időben 
nem volt más szupermarket a megyében. 

- A volántársaság külön bevásárlóbuszokat 
indított a Mars térről a TNT-be - emlékezett 
vissza Magyari László röszkei polgármester. 
Nyitáskor többnyire műszaki cikkeket kínál-
tak a vásárlóknak. Az akkori Jugoszláviából 
Zastava-szám vitték a videót és a színes tévét 
Röszkéről. 

A hatalmas forgalomnak köszönhetően 
idővel benzinkút, autómosó, szerviz és büfé 
is települt az áruház köré. A vevők azért is 
szerették a TNT-t, mert óriási parkolója volt. 
Ezt később kibővítették és a nyári kamion-
stop idején itt töltötték a hét végét a kamio-
nosok. 

A 15-20 röszkein kívül mórahalmiak és 
szegediek is dolgoztak a komplexumban. -
Ahogy egyre-másra nyíltak a multik Szege-

den, érezhetően csökkent a T N T forgalma -
folytatta a polgármester. A tulajdonosok pro-
filváltással is próbálkoztak. A műszaki cikke-
ket lassan kiszorították az élelmiszerek, de 
ez sem mentette meg a röszkei áruházat. 

Magyari László szerint már egy éve el-
adásra hirdetik a TNT-t . Pár hónapja pedig 
zárás előtti végkiárusítást tartottak az üzlet-
ben. Néhány hete pedig végleg bezárták a 
boltot. A gumiszerviz, a benzinkút is lehúz-
ta a rolót, egyedül még a büfé és az autómo-
só üzemel. 

A megvételre kínált áruház iránt többen is 
érdeklődnek. Ennek oka, hogy nagyon jó he-
lyen, az államhatár közelében, egy forgalmas 
főút szélén és a tervezendő autópálya csomó-
pontja mellett fekszik. 

Szegeden 
a Kamera 
Hungária 
Sas Tamás és Ragályi Elemér 
Apám beájulna című fi lmjének 
ősbemutatójával nyit ma este a 
szegedi Belvárosi moziban a te-
levíziós műsorok országos fesz-
tiválja, a Kamera Hungária. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hatvanórányi televíziós mű-
sor, összesen 86 alkotás szere-
pel idén a Kamera Hungária 
döntőjében. A televíziós mű-
sorok országos fesztiválját har-
madik a lka lommal rendezik 
meg Szegeden. A produkciókat 
tíz versenykategóriában és há-
rom speciális csoportban lehe-
tett nevezni. A 2 0 0 órányi té-
vés műsoranyagot előzsűri 
szemlézte, s válogatta ki a 
döntőben szereplő legjobbakat. 
A szakmai zsűri Koltai Róbert 
elnökletével értékeli a televízi-
ók legfrissebb termését a szó-
rakoztató műsoroktól a tema-
tikus magazinokon keresztül 
egészen a sorozatokig. A fesz-
tiválon 13 díjat ítélnek oda, il-
letve három alkotói elismerés-
ről is döntenek. A vetítéseket a 
Belvárosi mozi termeiben tart-
ják. 

A fesztivál ma indul, délelőtt 
10 órától a nagyteremben, a 
Grand Caféban és a Filmtékában 
vetítik a versenyfilmeket. Dél-
után 5 órától Regionális hírköz-
pontok az EU-csatlakozást köve-
tően címmel fórumot rendeznek 
a Film tékában. 

Folytatás a 4. oldalon 

Gyesen lévő apukák 
Az utóbbi években egyre több férj 
dönt úgy, hogy felesége helyett ve-
szi ki a gyermekgondozási segélyt: 
a tradicionális szerepmegosztás-
sal mit sem törődve ő marad ott-
hon a babával, vagyis gyesre megy. 
Tapasztalataikról szegedi apuká-
kat kérdeztünk. Sok férfi nem érzi 
rangon alulinak", ha jól kereső fele-
sége helyett maga veszi ki a gyest 
és marad otthon gyermekükkel: 

délutánonként egyik kezében az 
újságot, a másikban pedig a cuc-
lisüveget tartja. Egy szegedi gye-
sen lévő édesapát faggatva kide-
rült: felesége egy jól fizető gyógy-
szerészcégnél dolgozik, a család 
anyagilag mindenképpen jobban 
jár, ha a hagyományos „anyai te-
endőket" az apuka vállalja fel. 

írásunk a Bizalmasanban 

Lemondott a jegyző, támadják a polgármestert 

Pusztaszeren újra áll a bál 
A szeptemberben lemondott pusztaszeri képviselők szerint a 
polgármester másra költöt te a közösségi ház építésére szánt 
ötvenmillió forint több min t egyharmadát. Kertész László a könyv-
vizsgáló beszámolója előtt nem kívánt nyilatkozni az egész falut 
foglalkoztató ügyről. 

Lemondott posztjáról Zsótérné 
Makra Ibolya pusztaszeri jegyző. 
Lapunknak elmondta, jóllehet a 
szakvizsgáját nem tette le és a 
szerződése is lejárt, mindenkép-
pen elhagyta volna az önkor-
mányzatot, mert már nem tu-
dott együttműködni Kertész 
László polgármesterrel. Szerinte 
olyan körülmények között, mint 
amilyen a hivatalban uralkodott, 
már nem lehetett jól dolgozni. A 
volt jegyző közölte: többször elő-
fordult, hogy a szerződést nem, 
csak a számlát látta egy-egy 
munkáról. Zsótérné szerint 
pénzügyi szabálytalanságok tör-
téntek az önkormányzatnál. 

Két szeptemberben lemondott 

képviselő, Sági Mihályné és 
Szűcs Ferencné részt vett azon az 
ominózus nyílt testületi ülésen, 
amelyen a jegyző arról is beszélt, 
hogy a közösségi ház építésére 
szánt 50 millió forintból már 
csak 33 millió forint van meg. 
Sági Mihályné egykori alpolgár-
mester elmondta, annak idején 
arról határoztak, hogy a gázköz-
művagyonból befolyt 50 millió 
forintot kizárólag beruházási cél-
ra költik. Ebből szerették volna 
ugyanis a tornatermet, az ifjúsá-
gi és nyugdíjasklubot, valamint a 
teleházat és könyvtárat is magá-
ba foglaló közösségi házat meg-
építeni. Ságiné szerint az elkülö-
nített összeghez csak a testület 

jóváhagyásával lehetett volna 
hozzányúlni. Elmondta, amíg ő 
képviselő volt, a testület nem ka-
pott tájékoztatást arról, mire 
ment el a 17 millió forint. Szűcs 
Ferencné, az önkormányzat gaz-
dasági bizottságának egykori ve-
zetője azt hangsúlyozta: nem 
tudja, mire folyt el a pénz, mert a 
falubán semmi új dolog nem lé-
tesült. A volt jegyzőtől és a kép-
viselőktől arról is értesültünk, 
hogy a polgármester könyvvizs-
gálót kért fel az ügy kivizsgálásá-
ra. 

Kertész László polgármester la-
punk érdeklődésére elmondta: a 
könyvvizsgáló ma nyílt ülésen 
tájékoztatja a képviselő-testüle-
tet az önkormányzat gazdálko-
dásáról, azon belül a közösségi 
ház építésére szánt 50 millió fo-
rintról is. 

Folytatás az 5. oldalon 

Négyszáznál is több aláíró kér élelmiszerboltot 

Pavilonüzlet a Klapka térre 

Király Sándor gyűjtöt te össze az ABC-áruház fölépítését kérő lakók aláírásait. Fotó: Karnok Csaba 

Készülnek a szegedi Klapka téren lebontott 
ABC-áruház helyére szánt élelmiszerüzlet tervei. 
A környéken 424 lakó írta alá az ú j boltot kérő 
ívet. 

Pavilon ABC épül a szeged-rókusi Klapka téren 
négy éve lebontott barakküzlet helyén. A hajdani 
fölvonulási épület átmeneti jellege miatt nem kap-
hatott további fennmaradási engedélyt, ezért kel-
lett a környezetbe egyébként sem illő barakkot el-
bontani. 

Kalmár Ferenc, a terület önkormányzati képvise-

lője szerint a környéken lakóknak azóta is nagyon 
hiányzik a bolt: különösen a napi bevásárlás okoz 
gondot, legkivált az idős embereknek, akiknek 
messzire kell gyalogolniuk, megvenni a legszüksé-
gesebbeket. 

A képviselőtől azt is megtudtuk, hogy a Klapka 
térrel szomszédos utcákban élők még aláírásgyűj-
téssel is nyomatékot adtak kérésüknek. Király Sán-
dor a Klapka térre nyíló Árva utcában lakik, s ma-
gára vállalta az aláírásgyűjtés feladatát. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

