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ROBBANTAS EGY VONATON 
Negyven halálos áldozata és több 
mint százhatvan sérültje van az 
Oroszországhoz tartozó 
Észak-Kaukázusbaa egy 
helyiérdekű vonaton történt 
robbantásos merényletnek. Az 
orosz hatóságok szerint három 
nő és egy férfi rejtette el a 
szerelvényen azt a tízkilónyi 
trotilt, ami a tragédiát okozta. 

2. oldal 

ZSEBBŐL ZSEBBE 
FIZETNÉNEK 
Röviden összefoglalva: ha valaki 
az apróhirdetéseket olvasva akar 
elhelyezkedni, akkor 
többségében csak 
feketemunkára és minimális 
fizetésre számíthat. Ritka az 
olyan állás, ahol bejelentenék az 
új alkalmazottat. Többségében a 
munkaadó zsebből zsebbe 
szeretne fizetni. 

5. oldal 

AZ IGAZSÁGKERESÉS 
NEM ÓV A TÉVEDÉSEKTŐL 

A hetvenéves 
Pozsgay Imre a 
rendszerváltás 
egyik 
főszereplője 
volt. 
Önmagáról 
azt mondta 

egy interjúban, hogy: „idejét 
múlt figura vagyok". Véleménye 
szerint erkölcsösen is lehetne 
politizálni. Azt tartja: a nemzet 
érdekeit nem lehet úgy védeni, 
hogy nem veszik figyelembe a 
világban zajló alapvető 
folyamatokat. 

Szieszta 

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

Osztrák céggel tárgyal a megyei közgyűlés elnöke 

Elkelhet a mágocsi kastély 
Ú j gazdára találhat a megye 
egyik legszebb műemlék épülete, 
a nagymágocsi kastély. Az oszt-
rák befektető akkor kapja meg a 
Károlyiak egykori lakhelyét, ha a 
községben felépít egy új szociális 
otthont. A befektető három és fél 
milliárdos beruházással kastély-
turizmusban gondolkodik. 

A milliárdos értékű ingatlanban 
a megye szociális otthont mű-
ködtet, mely százötvenkilenc 
ember munkahelye. A határozat 
- melyet ellenszavazat nélkül fo-
gadott el legutóbbi ülésén a köz-
gyűlés - arra hatalmazta fel 
Frank József elnököt, hogy a Ge-
neral Holding Kft. által képviselt 
osztrák befektetővel úgynevezett 
opciós szerződésről tárgyaljon. 
Ennek értelmében a külföldi vál-
lalkozás felépít egy ugyancsak 
háromszázhatvanöt helyes, mi-
n imum százötvenkilenc gondo-
zót foglalkoztató, az európai 
szabványoknak megfelelő szo-
ciális otthont a községben. Ami-
kor a komplexum elkészül, az új 
tulajdonos kezdheti felújítani - a 
maga szempontjai szerint - a 
Károlyiak egykori lakhelyét. 

Folytatás a 3. oldalon 

AKA-javaslat 
az utolsó 
pillanatban 
Lejárt az ul t imátum, amit a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium (GKM) adott 
az AKA Rt.-nek. A koncessziós társaság 
az utolsó pillanatig kivárt, csak tegnap 
este adta át az M5-ös autópálya jövőjére 
vonatkozó javaslatát a minisztériumnak. 

Információink szerint tegnap délután a 
GKM több, „országjáráson" tartózkodó, 
az M5-ös sztráda ügyében már különbö-
ző tárgyalásokon részt vett vezetőjét be-
rendelték a minisztériumba. Az 
AKA-ajánlatra várt Csillag István gazda-
sági és közlekedési miniszter is. Ennek 
az volt az oka, hogy a koncessziós társa-
ság képviselőinek a tárca nem jelölt meg 
a december 5-én kívül szorosabb határ-
időt. A minisztériumban lapunknak az 
esti órákban azt mondták, 30-50 oldalas 
anyagra számítanak, amelynek feldolgo-
zása egész hétvégén tart, s csak hétfőn, 
az ajánlat ismeretében nyilatkozhatnak a 
továbbiakról. 

Értesülések szerint a minisztérium 
szakértői már hónapokkal ezelőtt kidol-
gozták az M5-ÖS országhatárig még hiány-

( zó szakaszának megépítésére, a matricás 
díjrendszer kiterjesztésére és az AKA kivá-
sárlásának elhalasztására egyidejűleg mó-
dot adó javaslatukat. 

A Károlyiak egykori lakhelye a megye egyik legszebb épülete. Most idősek otthona. Fotó. Tésik Attila Folytatás a 3. oldalon 

Felesége nevét is 
felveheti a férj 
A házasulandók januártól már 
többféle névhasználati lehető-
ség közül választhatnak. 

Egy törvénynek köszönhetően 
jövőre gyakorlatilag egyenrangú 
felekké válnak a névválasztási le-
hetőségek tekintetében a háza-
sulandók. Legérdekesebb újítás, 
hogy januártól már a férj is felve-

heti felesége nevét, ha így akarja. 
A felvett nevet pedig tovább lehet 
vinni, sőt át is lehet adni. Vagyis 
bármelyik fél új házastársa felve-
heti elődje nevét is. Ezt még a 
gyermekek is megkaphatják, így 
az első feleség neve sem merül 
feledésbe. 

Bővebben a 6. oldalon 

Májkrémes zsemlét adtak a megtalált két és fél éves kislánynak 

Eltévedt a kicsi Nórika 

Két vásárlónk hozta be hozzánk Nórikát - mesél-
t e Szabad I s t v á n n é ü z l e t v e z e t ő . Fotó: Schmidt Andrea 

Mikulás-ünnepségre igyekvők figyeltek fel tegnap 
késő délután Szegeden, a Csillag téri körforgalom-
ban egyedül botorkáló kislányra. A két és fél éves 
Nórikát a közeli áruházba vitték, ahol boltosok és 
a Mikulás vigyázott rá a rendőrök érkezéséig. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pár órára óriási izgalmat okozott nagymamájá-
nak a Retek utcai játszótérről tegnap késő dél-
után „elcsavargott" két és fél éves kislány. Az 
egyedül sétálgató csöppségre gyermekeikkel a 
Csillag téri Spar Áruház Mikulás-ünnepségére 
igyekvő anyukák figyeltek fel. A lányka a körfor-
galomban az autók között botorkált. Rákiáltot-
tak, hogy álljon meg, így nem történt baj. A ki-
csit magukkal vitték a boltba. 

Folytatás a 4 . oldalon 

Éjfélkor nyitottak a könyvesboltok, de a roham elmaradt 

Enyhült a Potter-láz 
Magyarországon, így Szegeden 
sem árasztotta el gyermek-, sőt 
semmilyen tömeg a pénteken 
nulla órakor kinyitó és Harry 
Potter-könyvet árusító üzleteket. 

Szegeden több könyvesbolt pén-
teken nulla órakor már elkezdte 
árusítani minden idők legsikere-
sebb mesekönyvének ötödik kö-
tetét, a Harry Potter és a Főnix 
Rendet. Az érdeklődés azonban a 
vártnál jóval szerényebb volt. A 
hideg éjszakában a belvárosi 
könyvesboltok előtt mindössze 
egy-két fanatikus várakozott, de 
a fűtött Plazában lévő könyves-
bolt előtt is mindössze egy tucat-
nyian álldogáltak éjfél előtt pár 
perccel. 

Az Alexandra Könyváruház 
előtt gyülekezők között mind-
össze egyetlen kisiskolást talál-
tunk, ő édesapjával várakozott az 
ajtóban. A 12 éves Tibor azt 
mondta, lehet, hogy még éjszaka 
nekikezd az olvasásnak, mert be-
teg, úgyhogy nem kell reggel is-
kolába mennie. 

A legjobb kedvű társaságot há-
rom gimnazista fiatal alkotta. Ők 
nem csak a könyvre, de az eladó-
kon lévő Harry Potteres pólókra 
is hajtottak, de nagy bánatukra 
azt nem tudták megszerezni. 

Folytatás a 4. oldalon T ö b b e n m á r é j szaka b e s z e r e z t é k az ú j k ö t e t e t . Fotó: Miskolczi Róbert 
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