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TÉMÁINKBÓL 

VITA A FORINTROL 
Az ellenzék a jövő évi 
költségvetési javaslat 
visszavonását kérte a 
forintárfolyam romlása miatt 
tegnap az országgyűlésben, a 
kormánypártok viszont arra 
hivatkoztak, hogy a gazdaság 
javuló tendenciái miatt erre a 
lépésre nincs szükség. A 
képviselők módosították az 
úgynevezett „gyűlölettörvényt". 

2. oldal 

SIKERES SZÉLMALOMHARC 
Szélmalomharc is lehet sikeres, 
sőt nem várt hozadékot 
eredményező. Csende Gábor 
nyolcgyermekes vásárhelyi 
vállalkozónak sikerült eladnia a 
székkutasi határban lévő 
regényszínhely-malmot, és ebből 
felújítania lakástűzben kiégett 
házukat. 

4. oldal 

KARÁCSONYI 
REPÜLŐJEGY-AKCIÓM! 

L O N D O N . M I L Á N Ó . S T O C K H O L M 4 9 0 0 0 F t 

PÁ R I Z S 2 9 9 0 0 F t 

T O R O N T O 9 8 0 0 0 F t 

VÁSÁROLJA MEG 2004-ES REPÜLŐJEGYÉT 

IDEI ÁRAKON, A SZEGEDEN ELÉRHETŐ 

LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNNYEL! 
Fenti árak ás akció a 2003. óec. 31-ig kiállított és kifizetett 

jegyek esetén érvényes, desztinációtól függetlenül. 
MORTON'S LÉGI UTAZÁSI IRODA 
Petőfi S. sgt. 7.. 62/420-088 
és a Tesco Áruházban: 
62/459-502 
www.mortons.hu MORTON'S 

¡I IRODA 
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FOGHÍJAS SZOKASAINK: 
ELKESERÍTŐ ADATOK 
Az Egészségügyi Minisztérium 
felmérése szerint a magyarok 
szájhigiénés szokásai 
katasztrofálisak. Ez az állapot 
azonban nem fizikai 
adottságainknak köszönhető, 
hanem a megelőzés hiányának. 
Csongrád megyében a gyerekek 
fogainak állapota valamivel jobb, 
mint az országos átlag. 

Gyógy-ír 

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

Szegedi kollégiumbővítés, magántőke bevonásával 

Intelligens ház épülhet 

Alkalmi tanulószoba a szegedi Tfeleki Blanka kollégium folyosóján. Fotó: Gyenes Kálmán 

Jelentősen enyhülhetnek a Szegedi Tudo-
mányegyetem kollégiumihely-gondjai. Két 
és fél milliárd forintért ugyanis új kol-
légium épülhet Újszegeden, illetve bővül-
het az öthalmi diákszálló.-

Még ebben az évben összeáll annak a beru-
házásnak a tenderkiírása, melynek értelmé-

ben a szegedi egyetem 1200 kollégiumi hely-
lyel bővül. Két és fél milliárd forintból 
ugyanis felépül egy új, intelligens háznak is 
hívott diákszálló Újszegeden, a Temesvári 
körút és a Bal fasor sarkán, valamint 400 
hellyel bővül az öthalmi kollégium is. 

Magyar Bálint oktatási miniszter ugyanis 
aláírta azt a megállapodást, amelyet a kor-

mány tárcaközi bizottsága fogadott el a felső-
oktatási kollégiumi helyek számának bővíté-
sére. A döntésnek köszönhetően a szegedi 
egyetem az egyetlen vidéki felsőoktatási in-
tézmény, amelyben megkezdődik egy ilyen 
volumenű beruházás. 

Részletek az 5. oldalon 

Elemzik 
az AKA Rt. 
ajánlatát 
Péntek óta nincs előrelépés az 
M5-ös sztráda ügyében, a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisz-
térium (GKM) szakértői még 
elemzik az Alföld Koncessziós 
Autópálya (AKA) Rt. ajánlatát. 

A gazdasági tárca tegnap nem 
szivárogtatott ki információkat 
azzal kapcsolatban, mit tartal-
mazott az AKA Rt. pénteken át-
nyújtott tervezete az M5-ös 
sztráda lehetséges kivásárlásá-
val, továbbépítésével kapcsolat-
ban. Újhelyi István országgyűlési 
képviselő tegnap reggel találko-
zott Csillag István gazdasági mi-
niszterrel, de a megbeszélésről 
nem árult el részleteket, hogy ne 
gyengítse a gazdasági tárca tár-
gyalási pozícióit a koncessziós 
társasággal. 

Hétfőn Csillag István sajtótájé-
koztatón újra a 2006-ig tervezett 
autópálya-építésekről beszélt, az 
M5-össel kapcsolatban pedig - új-
ságírói kérdésre válaszolva - meg-
jegyezte: a tárgyalások nem kizá-
rólag a kivásárlásról szólnak. - Ha 
a kivásárlás lesz a megoldás, an-
nak is látjuk a fedezetét, és ez a fe-
dezet nem biztos, hogy kizárólag 
a költségvetésben fog megjelenni 
- mondta a miniszter. 

Mint már írtuk, a múlt hét 
utolsó munkanapján járt le az az 
ultimátum, amelyet a gazdasági 
tárca adott az M5-ös sztrádát 
üzemeltető társaságnak. 

Folytatás a 3. oldalon 

Két személyautó frontálisan ütközött 

Baleset Ásotthalomnál 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két személygépkocsi, egy Mitsu-
bishi és egy Citroën ütközött 
frontálisan tegnap este 8 óra kö-
rül az 55-ös úton, a 29-es kilomé-
terszelvényben, Ásotthalom kül-
területén. Az autók a karambol 
során az út menti árokba sodród-

tak. A bajai úti szerencsétlenség-
nek csak két könnyebb sérültje 
volt - mondta el Vad Róbert, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóreferense. A baleset 
körülményeit a rendőrség vizs-
gálja. A helyszíni szemle befeje-
zéséig útzárat rendeltek el, amely 
lapzártánk idején még tartott. 

A szállodás 
Kunz Péter, a szegedi Novotel 
igazgatója a magyar szállodák 
Oscar-díját kapta meg nemrégi-

j ben. A kitüntetett 2000 nyara, 
megnyitása óta vezeti a felújított 
hotelt. A szakember korábban 
Budapesten, margitszigeti szállo-
dák igazgatója volt, majd egy év-
tizedig Bécsben dolgozott. 

Interjúnk A pénz beszélben 

A fogyasztóvédők szerint kockázatos az utcán műszaki cikket vásárolni 

Hajszárítót a hajszárítóboltból 
Műszaki cikket csak üzletben 
vásároljunk - mondják a fogyasz-
tóvédők. Karácsony előtt azon-
ban a piaci sátorban kínált olcsó 
kenyérpirító és videojáték csá-
bítja a vásárlót. A garancia sok-
szor csak egy mobiltelefonszám. 

- Meg kellene kérdezni igazából a 
főnökömtől, hogy van-e erre ga-
rancia - válaszolta az árus. Kará-
csony előtt a piacokon és vásárok-
ban a karácsonyfaizzótól a keve-
rőgépig sokféle műszaki cikk vár-
ja gazdáját. A szakemberek min-
dig elmondják: ilyesmit csak üz-
letben szabad vásárolni. Munka-
társunknak az egyik szegedi vá-
sárban tízezer forint körül kínálta 
egy vásári árus a játékautókat, a 
garanciát firtató kérdésünkre 
azonban nem tudott azonnal vá-
laszolni. Kis gondolkodás után 
azonban már úgy vélte, mégis-
csak garanciás a termék. 

Szaküzleten kívül is sokan árulnak műszaki cikket karácsony előtt. Illusztráció: Miskolczi Róbert Folytatás 3Z 5. oldalon 

Negyven új munkahelyet teremtenek a németek 

Légféktartályokat 
gyártanak autóba 

A befektetők elégedettek a helyi szakemberekkel. Potó: Tésik Attila 

Kétmillió-kétszázezer euró ér-
tékben bővíti vásárhelyi autólég-
féktartály-gyártó bázisát a német 
Linnemann-Schetzer Kft. A né-
metek elégedettek a legnagyobb 
európai légféktartálygyártó vá-
sárhelyi Alucon Kft. telepén mű-
ködő üzemének teljesítményé-
vel, s megkezdték azt a legna-

gyobb gyártóvá fejleszteni. Ez 
nem csak azt jelenti, hogy ipari 
robotokat telepítettek Vásárhely-
re, s újabb csarnokot építettek, 
de negyven új munkahelyet is te-
remtenek a fémiparban jártas 
szakembereknek. 

Bővebben a 3. oldalon 

http://www.mortons.hu
http://www.delmagyar.hu

