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Bezárt 
a Szeged TV 
A Szeged Tfelevízió tegnap óta 
csak képújságot sugároz. Arató 
László, a televízió ügyvezető 
igazgatója lemondott , a műsor-
készítők a pénzük után futnak. 

- Futótűzként terjedt a hír a 
kollégáim között, hogy a tévé 
végleg fizetésképtelenné vált -
mondta tegnap délután a Fekete 
sas utcai stúdió zárt ajtaja előtt 
a Szeged Televízió egyik szer-
kesztője. Mint ahogy a tévéri-
porter, úgy lapunk munkatársa 
is hiába csengetett, kopogtatott 
hosszú ideig, senki sem nyitott 
ajtót. Ugyanakkor a televízió 
Tisza Lajos körúti szerkesztősé-
gében néhányan igazolásra vár-
tak, arra a dokumentumra, 
amellyel bizonyítani tudják, 
hogy mennyivel tartozik nekik 
a cég. Értesüléseink szerint a 
műsorkészítők már hónapok 
óta csak a fizetésük egy részét 
kapták meg. így aztán van, aki-
nek háromszázezer, másnak fél-
millió forinttal tartozik a televí-
zió. Az igazolást Arató László, a 
Szeged Televízió Kft. ügyvezető 
igazgatója látta el kézjegyével, 
aki egyébként tegnap lemon-
dott posztjáról. A tévénél több 
mint harmincan dolgoztak. 
Ott jár tunkkor ötcn-hatan vár-
tak Aratóra: - Én már nem bír-
tam tovább menedzselni ezt az 
egészet. Úgy gondoltam, mivel 
nincs műsor, ügyvezető sem 
kell. Hogy meddig tart ez az ál-
lapot, mikor lesz újra adás, nem 
tudom. A tulajdonos azt mond-
ta, hogy minden tartozást ren-
dezni fog, de most nem tud fi-
zetni. Hogy mikor fizet, nem 
tudom - mondta Arató. 

Folytatás az 5. oldalon 

TÉMÁINKBÓL 

HAT FIATAL TRAGÉDIÁJA 
A péntek hajnalban Izsák 
határában közlekedési 
balesetben elhunyt hat katonát 
péntek délelőtt búcsúztatták 
volna Szabadszálláson, ahol 
október elseje óta tartó 
honvédségi kiképzésük éppen 
befejeződött. Papp Miklós 
ezredes szerint munkarendjük 
szerinti szolgálatuk csütörtökön 
16 órakor járt le. 

2. oldal 

AZ EGYETEM SZELLEMI 
GYÖKEREI 
Minker Emil emeritus 
professzor könyvet írt Szeged 
egyetemének elődei címmel. A 
gyógyszerész professzor 
érdekfeszitő történeti 
nyomozása alapján lehetséges, 
hogy 2006-ban 425 éves 
szellemi örökségről emlékezhet 
meg az . 

7. oldal 

ÖTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT 
NOSTRADAMUS 
Az ötszáz évvel ezelőtt született 
Nostradamus jövendöléseit 
máig sokan olvassák, 
magyarázzák és elhiszik. A 
francia csodadoktorból prófétává 
avanzsált mester - követői 
szerint - számos fontos 
eseményt megjósolt a 
világtörténelemben, az 1666-os 
londoni tűzvésztől egészen a 
3797-es világvégéig. 

Szieszta 
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Az évtizedes hagyományokhoz hűen lapunk 
az idén is jutalmazta a legjobb eredményt 
elért sportolókat, edzőiket és a kiemelkedő 
munkát végző sportvezetőket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Délmagyarország és Délvilág immár 38 esz-
tendeje választja meg Szeged, illetve Csongrád 
megye legjobb sportolóit. S minden évben egy-
re nehezebb a dolgunk, amikor az egyes kate-
góriák győzteseiről kell dönteni. Idén is szinte 
futószalagon szállították sportolóink a világ-

raszóló eredményeket, elég ha csak búvárúszó 
Kanyó Dénes és Székely Andrea Európa-baj-
noki aranyaira, a kajakos lanics Natasa vb-el-
sőségére, a junior női kézilabda-válogatott 
világbajnoki ezüstjére (a vásárhelyi Liss-
HNKC-t Szabó Valéria és Jenőfi Katalin képvi-
selte), hogy csak villanásként idézzünk fel pá-
rat a remek eredményekből. 

Viszont 2004 az olimpia esztendeje, s en-
nek kapcsán meg kell említeni, hogy a férfi 
kézilabda-válogatott (ennek valószínűleg tag-
ja lesz Mezei Richárd és Laluska Balázs a 
Pickből) már kvalifikálta magát Athénra, va-

lamint a bocciás Béres Dezső is utazik a para-
limpiára. A részvételre még nagy esélye van 
kenusainknak, kajakosainknak, valamint a 
Hungerit- Szentesi VK vízilabdázójának, 
Szremkó Krisztinának. Rájuk még válogatók, 
selejtezők várnak. 

A fentiekről, a közelmúltról, s a nem is oly 
távoli jövőről is szó esett azon díjkosztó ün-
nepségen, melynek ezúttal a Démász-Szege-
di VE Szt. Jupát Terme adott otthont és jók 
között a legjobbakat ünnepelhettük. 

Részletek a 12. oldalon 

Karácsonyi ajándékozón a közgyűlésen 

Az újjászületés 
szegedi programja 
Szegednek nincs más választá-
sa, mint előremenekülni. A 
gyors ütemű fejlődés szükségét, 
igényét és esélyét rögzíti a teg-
nap elfogadott középtávú város-
fejlesztési terv. 

A Zrínyi-iskola tanulói szép kará-
csonyi műsorral köszöntötték az 
idei utolsó testületi ülésen a kép-
viselőket, és saját kezűleg hajto-
gatott-vágott papírdísszel is ked-
veskedtek nekik. Ennél többe ke-
rülhetett a hivatalban lévő város-
vezetés ajándéka: környezetbarát 
papírtáskákban került minden 
képviselő asztalára a Bálint Sán-
dor-könyv, a Szeged városa című, 
amelynek 1959-es megjelenésé-
től mostanáig kellett várni a pol-
gármesteri alapból is támogatott 

új kiadásra. A Fidesz-frakció is 
ajándékot osztott, üvegcsében na-
rancs-illóolajat, használati utasí-
tással. Eszerint a külsőleg és bel-
sőleg egyaránt használható, a Kí-
nában őshonos narancsvirágból 
nyert nedűnek nyugtató, görcsol-
dó és erotikus késztetést keltő ha-
tása sem elhanyagolható. Szabó 
László MDF-es városatya egy Sze-
gedről készült CD-t, mint uniku-
mot adott át a polgármesternek, 
de Botka László azt mondta, hogy 
már ismeri és osztogatja a város 
vendégeinek. 

Az ünnepi aktusok után visz-
szafogott hangvételű vitákkal 
ajándékozták meg egymást a 
képviselők. 

Folytatás az 5. oldalon 

Szeged és Csongrád megye legjobb sportolóit ünnepeltük 

Sikeres esztendő volt 2003 

Botka László Szeged polgármestere Janics Natasának, Süli József, a Délmagyarország sportrovatának vezetője pedig Vass Györgynek 
gratulált a tegnapi díjátadáson. Fotó:Karnok Csaba 

Pislogó pontyok, pirospozsgás kereskedők 

Ünnepi halbőség az üzletekben 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Szegeden a Mars téri halbolt-
ból naponta három-négy má-
zsa halat visznek el a vásárlók 
az ünnepek előtt . Szegeden és 
környékén egyébként ötször 
annyi halat esznek az emberek 
évente, min t az országos átlag. 

Sokan már túl vannak a kará-
csonyi ünnepek előtti nagybe-
vásárláson, ám a friss áruk és a 
húsféleségek beszerzése az utol-
só napok feladata lesz, így a ke-
reskedők keddig még rohamra 
számítanak. Mind a kereske-
dők, mind a termelők egyetérte-
nek abban, hogy idén sem lesz 
halhiány. 

A klasszikus karácsonyi keres-
let első számú kedvence a ponty, 
abból is a kétkilós a legkelendőbb. 

Végnapjait 611 a Szeged 
DUPLA KÁVÉ, 
dzsessz és látvány 

Keresse vasárnap az újságárusoknál, vagy hívja a 06/80-821-821 előfizetőt zöldszámunkat! 

Sorban állás a piacon: halból is, vevőből is van bőven. 
Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

