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T É M Á I N K B Ó L 

A SZEGEDI KISTÉRSÉG 
A LEGFEJLETTEBB 
A ország 150 kistérsége közül a 7 
Csongrád megyei - egy, a szegedi 
kivételével - átlag alattinak 
mondható. A kisteleki és a 
mórahalmi a sereghajtók közé 
tartozik. 

3. oldal 

PÁSZTI ÁGNES 
A VÁLASZTMÁNYI ELNÖK 
Pászti Ágnest választották meg a 
hét végén a Centrum Párt 
országos választmánya 
elnökének. A legfőbb 
döntéshozói testület tagja lett 
még két szegedi, Kiss József Géza 
és Pintér Ferenc. 

3. oldal 

HALLGASSA AZ 

mm 
ADÁSÁT 

IDÉN RÁDIÓT HOZ 
A MIKULÁSI 

ADJA A FÜLÉT, 
t ADJUK A RÁDIÓT! 

FELEMÁS SZOMBATI 
MUNKANAP 
Mivel december 
huszonnegyedikét egyelőre nem 
sikerült munkaszüneti nappá 
nyilvánítani, a karácsony előtti 
utolsó napot a mögöttünk álló 
hét szombatján dolgozták le az 
emberek. Ennek nem örült 
mindenki. 

5. oldal 

PUSZTULÓ MŰEMLÉKI HÁZ 
Évtizedek óta felújításra vár a 
Szent Mihály utca 9. szám alatti 
szecessziós épület, a lakók 
szerint mostohák a 
körülmények. Mivel a ház teljes 
rekonstrukcióját határozta el az 
IKV Rt., addig csak a 
legsürgősebb hibákat javítják ki. 

5. oldal 

A SIKOLY A DOROZSMAI 
CZÉKUS UTCÁBAN 
Ismeretlenek pokollá tették egy 
család életét. O.-ékat 
rendszeresen zaklatták 
telefonon, s mindent tudtak 
arról, ami Czékus utcai 
házukban zajlik. Egy ízben a 
Sikoly című film egyik 
főszereplője „jelent meg". 

6. oldal 
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Szülőföldjén egy pincében találták meg a szakállt viselő iraki diktátort 

Elfogták Szaddám Huszeint 
Az Irakban állomásozó amerikai erők nyolc hónapos 
hajtóvadászat után szombat este elfogták Szaddám Hu-
szeint. Az egykori diktátor nem tanúsított ellenállást. 

A megbuktatott diktátorra szombat este fél kilenc körül 
bukkantak rá Advárban, szülőhelyétől, Tikríttől mintegy 
15 kilométerre, egy pincében. Rejtekhelyéről egy Szad-
dám Huszeinhez közel álló család egyik tagjától értesül-
tek. Az akcióban egy amerikai speciális alakulat és a Kur-

disztáni Hazafias Szövetség különleges osztaga vett részt. 
Erő alkalmazására nem volt szükség, az akció során 
egyetlen lövés sem dördült el. Szaddám Húszéin nem ta-
núsított ellenállást, és együttműködött az elfogására kül-
dött katonákkal. A volt iraki elnök hosszú szakállt viselt 
és ápolatlannak látszott azon a videofelvételen, amelyen 
egy orvos vizsgálta meg az elfogása után. 

Szaddám Húszéin elfogásának hírére Bagdad és más 
iraki városok utcáin sokan örömükben a levegőbe lőttek 

és táncra perdültek. Másutt - így Bagdad szunnita körze-
teiben - viszont a koalíciós erők és kormányzótanács el-
len tüntető erők vonultak fel. A brit miniszterelnök, 
Tony Blair egyértelműen értésre adta, hogy London nem 
amerikai, hanem iraki bíróság előtt szeretné látni a meg-
buktatott diktátort, bár az amerikaiak legszívesebben 
maguk vonnák felelősségre Szaddám Huszeint. 

További információink a 2. oldalon 

A kézilabda napján: Pick-Montpelliei 29-22, Franciaország-Magyarország 32-29 

Újszegeden Waterloo, Zágrábban Mohács 

A Pick Szeged (a bal képen Józsa labdával) parádézott a BL-ben, a magyar női válogatott (felül Feriing) betlizett a zágrábi vb-döntőben. Fotó: Gyenes Kálmdn/EPA/Antonio Bat 

A magyar kézilabdabarátok vasárnap megjárták a mennyet és a poklot. Újszegeden a 
Pick nagyszerű játékkal verte a Bajnokok Ligája címvédőjét, a francia Montpelliert . 
Ezzel szemben Zágrábban a magyar női válogatott gyakorlatilag nyert meccset 
engedett ki a kezéből a franciákkal szemben. 

A Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája nyolcaddöntőjében a francia Mont-
pelliert fogadta. A hazai gárda háromezer 
néző előtt - ez telt házat jelentett - pará-

dés játékot nyújtott, és hétgólos előnyt 
szerzett, Pick Szeged-Montpellier 29-22. 

A női kézilabda világbajnokság tegnapi 
döntőjében megismétlődött a sydneyi 

olimpiai finálé történése. Akkor és vasár-
nap Zágrábban is a magyar női csapat hat-
gólos előnyt eladva vesztett a fináléban. 
2000-ben a dánok, tegnap a horvátországi 
fővárosban - hétezerötszáz nagyon csaló-
dott magyar szurkoló előtt - a franciák 
örülhettek. A vb-döntőben, hosszabbítás 
után: Franciaország-Magyarország 32-29. 

A férfi vízilabda OB I-ben a Beton-Sze-

ged VE szombaton kikapott Újpesten, 
majd tegnap a Ceglédet verte 10-5-re. A 
Szeviép-Szeged NB I A csoportos női ko-
sárlabdacsapata 75—49-re verte a Szek-
szárdot. 

Öröm a Csongrád megyeieknek: Risz-
tov Éva újabb aranyat szerzett Dublinban. 

Részletek A Dél Sportja mellékletben 

Új szegedi 
utcanevek 
A szegedi közgyűlés határozata ér-
telmében több utca, illetve tér új 
nevet kapott. A Belvárosi mozi és 
a színház közötti teret Vaszy Vik-
torról nevezték el, Újpetőfitelepen 
a Bronz utcából Bronz sor lett. 

Bővebben az 5. oldalon 

A kisfiú megégett, 
a férfit felgyújtották 
Egy kisfiú és egy férfi szenvedett 
súlyos égési sérüléseket a múlt 
hét végén Nagymágocson és 
Szentesen. 

Pénteken késő este súlyos égési 
sérülésekkel szállították először 
a szentesi kórházba, majd szom-
baton hajnalban a szegedi gyer-
mekklinikára azt a nagymágocsi 
kisfiút, aki öngyújtóval játszott 

és közben tüzet fogott a ruhája. 
A gyerekhez, miután nagyanyja 
eloltotta a lángokat, édesanyja 
először nem hívott orvost, emi-
att a segítség csak megkésve jött. 

Péntekről szombatra virradóra 
pedig egy férfit brutálisan bántal-
maztak, majd felgyújtottak az 
utcán támadói. 

írásaink a 4. oldalon 

Buzánszky, Grosics és Botka leplezte le a közadakozásból készült szegedi emlékművet 

Szobrot kapott az Aranycsapat 
Londoni ködben mintegy há-
romszáz lelkes focibarát fo-
gadta szombaton Szegeden Bu-
zánszky Jenőt, Grosics Gyulát 
és Szepesi Györgyöt, akik részt 
vettek az Aranycsapat civil 
kezdeményezésre, közadako-
zásból megszületet t emlékmű-
vének avatásán. 

We Are The Champions - harso-
gott a sláger szombaton délelőtt 
a szegedi Sellő-ház mellett. Au-
togramkérő fiatalok, és megille-
tődött idősebbek gyűrűje fogta 
körül az Aranycsapat két játéko-
sát, Buzánszky Jenőt és Grosics 
Gyulát. - Kedves és megtisztelő 
gesztus a szegedi polgároktól, 
hogy egy emlékművel fejezik ki 
szeretetüket. Kötelességünk volt 
eljönni az avatásra - mondta lát-
ható meghatódottsággal a Fekete 
Párduc, Grosics Gyula. 

Szepesi György, Buzánszky Jenő, Kalmár Márton szobrász és Grosics Gyula. Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

