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ADSL 0 Ft belépési díjjal! 
Élvezze az ADSL előnyeit, és száguldjon a világhálón most belépési dij nélkül! 

Az akció 2003. december 31-ig tart, csak invitel területen vehető igénybe, 2 éves ADSL előfizetés esetén 

Értekesitesi pontok: Invitel ügyfelszolgálati irodák * ESC Elektronikai-Számítástechnikai Kft., Ma* 
• Hód Szakszerviz, Hődmezövásósrhely Andrássy t. 
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PÉNTEK, 2003. DECEMBER 12., 93/289. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT) 

Versenyben a buszok Vásárhelyért 
Tisza Volán vagy Hód-Mező Kft. ? - ez itt a kérdés 

Továbbra is kérdéses, a Tisza Volán vagy a 
Hód-Mező Kft. működtetheti a jövőben a helyi 
tömegközlekedést Vásárhelyen. A két cég most 
ajánlataival próbálja meggyőzni az önkormány-
zatot. 

Info-vonal: 1288 

www.invitel.hu 

TÉMÁINKBÓL 

MAGYAR KÉPVISELET 
BRÜSSZELBEN 
Hazánk immár állandó külhoni 
EU-képviselettel büszkélkedhet, 
miután tegnap Medgyessy Péter 
miniszterelnök felavatta 
Magyarország új épületét 
Brüsszelben. A kormányfő 
kijelentette: az európai 
integrációt Magyarországon a 
béke, a szabadság, a szolidaritás 
és a tolerancia 
megteremtéseként értékelik. 

2. oldal 

NEM LESZ DÍSZTÉR 
Egyelőre nem nyílik átjáró a 
Honvéd téri egykori laktanya és 
az Ady téri új egyetemi könyvár 
között, s helyén marad a Zászló 
és a Vitéz utca sarkán álló ház is, 
mert kisajátítására nincs pénze a 
szegedi önkormányzatnak. így a 
város e pontjára tervezett dísztér 
megépítése is várat magára 

5. oldal 

RISZTOV ÉVA EB-ARANYAT 
SZERZETT 
A vásárhelyi-mártélyi 
származású Risztov Éva remekül 
kezdte a dublini rövid pályás 
úszó Európa-bajnokságot. A 2 0 0 
m-es pillangón a legjobb idővel 
került a fináléba, ahol végig 
vezetve, 2 : 0 6 . 7 2 perces 
időeredménnyel nyert, s ezzel 
aranyérmet szerzett. 

15. oldal 

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

A graffitisek maradandó károsodást okoztak a szegedi Somo-
gyi-könyvtár épületén. A zománcréteggel színezett tégláról ugyan-
is nem lehet felületi sérülés nélkül eltávolítani a festéket. A kori-
sok, deszkások állítják, nem ők a bűnösök. Sőt maguk is részt ven-
nének a t isztí tásban. Részletek az 5. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás a 3. oldalon Ilyet még nem lát tak a háziasszonyok: egy kiló burgonya 160 forint. Fotó: Gyenes Kálmán Folytatás a 3. oldalon 

Még az idén döntés születik arról, felbontja-e Vá-
sárhely önkormányzata a helyi tömegközlekedés 
működtetéséről a Tisza Volán Rt.-vel kötött szer-
ződését. Mint emlékezetes, a Szeged és Vásár-
hely közt járatot üzemeltető, s így az rt.-nek kon-
kurenciát jelentő Hód-Mező Kft. hat pontból álló 
ajánlatott tett a szolgáltatás végzésére. 

A jelenlegi járatszám változatlan maradna, de 
igény szerint módosulhatna - áll a Hód-Mező ál-
tal Lázár lános polgármesternek eljutatott levél-
ben. A kft. mozgássérültek szállítására alkalmas, 
alacsonypadlós, úgynevezett EU.3 motorral sze-
relt autóbuszokat járatna, s a diákok ingyen 
utazhatnának. A Hód-Mező nem igényelne ön-
kormányzati támogatást, és nyolc évre kötne 
szerződést, mely négy további évre meghosszab-
bítható. Az áremelkedés pedig mindig az infláci-
ót követné. 

Egy sárga, egy kék - hamarosan eldől, melyik járja majd Vásárhely utcáit . Fotó: Tésik Attila Folytatás a 3. oldalon 

Rohangál 
és számolgat 
az ország 
A kormány a lakástámogatási rendszer 
drasztikus szigorítását határozta el, az új 
feltételek december 22-étől lépnek ha-
tályba. A változtatásoknak nem lesz visz-
szamenőleges hatálya, a gyakorlati kér-
dések megválaszolását pedig remélhető-
en segíti a ma megjelenő hivatalos kor-
mányrendelet. Addig is számol az ország. 

A szerdai kormányülésen a lakáshitele-
zési rendszer alapos megkurtításáról szü-
letett döntés, ám gyakorlati tudnivaló ke-
vés hangzott el. Információink szerint 
ma lát napvilágot a döntést tartalmazó 
kormányrendelet, amely minden szerep-
lő - a lakosság, az ügyvédek, a földhiva-
talok, a bankok - számára remélhetően 
világosan rögziti a sokak számára kedve-
zőtlen döntés végrehajtásának módját. 
Az eddig kiadott kormányszóvivői tájé-
koztató szerint a változtatás legfonto-
sabb elemei a következők: a támogatott 
hitelek határa új lakásnál 15 millió fo-
rint marad, a használt lakások esetében 
viszont 15 millióról 5 millió forintra 
csökken. Az új lakások hiteleinek kama-
ta a jelenlegi ötről 8 százalékra, a hasz-
náltaké hatról 9,6 százalékra nő. 

Háromszorosára szökött a hazai burgonya ára 

Grosics is jön a szoboravatóra 
Szombaton felavatják azt a szobrot, melyet a legen-
dás futballválogatott tiszteletére emeltek. Az ese-
ményre Grosics és Buzánszky is Szegedre érkezik. 

A tizenkét futballcipőből és egy labdából álló kom-
pozíció avatóünnepségére Szegedre érkezik Bu-
zánszky Jenő, Grosics Gyula és a mámoros 6:3-at 
közvetítő Szepesi György is. 

A Kalmár Márton szobrászművész által bronzba 
álmodott emlékmű egyébként úgy készülhetett el, 
hogy az öntőmester meghitelezte az anyag árát. A ta-
lapzatra már összegyűlt 350 ezer forint, ám a bronz-
öntés félmilliós költségének kiegyenlítése a sport- és 
művészetrajongó szegediek adakozó kedvétől függ. 

Bővebben az 5. oldalon 

Fújják a könyvtárat, 
de nem gördeszkások 

afrikai krumpli Itt a dél-
A piaci árak arra utalnak, az 
aszály idén a krumplitermelőket 
is a padlóra küldte. Már látszik, a 
megtermett mennyiség nem 
húzza ki tavaszig. A burgonya 
ára triplája a tavalyinak. Megér-
keztek a külföldi szállítmányok. 

A háziasszonyok tekintete egyre 
inkább megakad a lassan felfelé 
kúszó burgonyaárakon, vala-
mint azon is, hogy több helyen 
kiírják: lengyel, avagy dél-afri-
kai burgonyát kínálnak a vásár-
lóknak. Ráadásul ugyanannyi-
ért, vagy még olcsóbban adják, 
mint a hazait. Ma már 80 forint 
alatt nem lehet megvenni egy 
kiló krumplit, gyakori a 130 fo-
rintos ár, míg tavaly ilyenkor 
csak 30-40 forintot adtunk a 
szegény ember kenyeréért. De 
hol van már a tavalyi hó? 

Szilasi László, a dorozsmai 
nagybani piac vezetője elmond-
ta: az import burgonya kilójának 
ára jelenleg átlagosan 90 forint, 
vagyis akár még olcsóbb is, mint 
az itthon megtermetté. 

http://www.invitel.hu
http://www.delmagyar.hu

