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TÉMÁINKBÓL 

VEGLEG EREDMENYTELEN 
Az Országos Választási Bizottság 
újra megállapította a december 
5-ei kétkérdéses népszavazás 
végeredményét; a testület ismét 
eredménytelennek mondta ki a 
kezdeményezéseket. 

2. oldal 

ISKOLATEJ ITT ÉS OTT 
Csak a kistelepüléseken ihatnak 
egyelőre iskolatejet a diákok, a 
nagyobb városokban közbeszer-
zési eljárást kell ugyanis kiírni a 
szerződés megkötése előtt. 

6. oldal 

HONVÁGYA VAN DOROSNAK 
Nehéz megszoknia a távolságot, 
hiányzik Szeged a Spanyolor-
szágba igazolt kézilabda-játékos-
nak, Doros Ákosnak. 

14. oldal 

Január 7. és 10. 
közötf minden eladott 

újságunk árából 
1 Ft-ot átutalunk a 

szökőár áldozatainak 
megsegítésére! 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-esantópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

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

István gyámja is volt a nemrég elhunyt hódmezővásárhelyi színművész 

Az öcs vall Bessenyeiről 
Vásárhelyen lakik a nemrég el-
hunyt színművész, Bessenyei Fe-
renc legfiatalabb öccse. István az 
egyetlen a családban, aki meg-
őrizte eredeti nevét, a Besenyit. 

A hódmezővásárhelyi Besenyi 
István gyászolja édestestvérét, a 
nemzet színészét, Bessenyei Fe-
rencet. A színészlegenda legfiata-
labb öccse, István a szegedi árva-
házban töltött öt évet, felnőtt fej-
jel azonban ismét visszahúzott a 
szíve Vásárhelyre. Mint mesélte, 
nagymamájuk halála után szét-
szóródott a család, a testvérek 
sem tartottak szoros kapcsolatot. 
Leggyakrabban a Szegeden élő 
Ottóval találkozik. István gyámja 
híres bátyja, Ferenc volt, aki kere-
ken húsz évvel idősebb nála. így 
aztán hiába őrizte meg egyedüli-
ként a családban eredeti vezeték-
nevét, a Besenyit, minden hivata-
los irata Bessenyei névre szól. 

írásunk a 7. oldalon Besenyi István kapcsolata nem volt felhőtlen bátyjával, a nemzet színészével 

Számla 
a kórházi 
kezelésről 
Január elseje óta a fekvőbe-
teg-intézményekben számlát 
kell kiállítani a kezelés költ-
ségeiről, ha azt a beteg kéri. 

A hálapénz visszaszorulását re-
méli az Egészségügyi Minisztéri-
um attól az intézkedéstől, amely 
január elsejétől minden, fekvő 
betegeket ellátó egészségügyi in-
tézményt érint. Kérésre számlát 
kell kiállítaniuk, amelyen feltün-
tetik, az elvégzett beavatkozáso-
kért és a kezelésekért mennyi 
pénzt fizet az egészségbiztosító a 
kórháznak vagy klinikának. Az 
érintettek így láthatják, társada-
lombiztosításukkal már fizettek 
az ellátásért, vagyis nincs szük-
ség zsebbe csúsztatott borítékok-
ra. A betegek egy részét egyéb-
ként nem érdekli, mennyibe ke-
rül a gyógyítása, de van, aki 
igénybe venné ezt a lehetőséget. 

Fotó: Tésik Attila írásunk, jegyzetünk a 3. oldalon 

Az önkormányzat szeretné megszerezni a szeged.hu internetcímet 

Budapest után Szeged 
a legkeresettebb város 
Budapest után Szeged a legkeresettebb magyar város - legalábbis az 
internetezők körében. Egy kimutatás szerint 2004-ben a hazai 
városok közül Budapest után Szeged nevét írták be a legtöbbször az 
origo.hu hírportál keresőjébe. Az önkormányzat megszerezné egy 
magáncégtől a szeged.hu címet. 

Mint ahogy 2003-ban, úgy tavaly 
is több százezren jóval százmillió 
feletti számú keresőkérdést gépel-
tek be az origo.hu internetes hír-
portál Vizsla nevű keresőjébe. 
Mint ahogy 2003-ban, úgy tavaly 
is rögzítették, rendezgették a szó-
özönt az origo szerkesztőségében, 
és a gyakoriságokat elemezve 
megnézték, kire és mire kerestek a 

legtöbbet a magyar weben. Az ori 
go.hu kiszámolta: ha egymás mel-
lé, egyetlen sorba felírnák átla-
gos betűmérettel - az összes kere-
sőszót, úgy 4 ezer kilométer hosz-
szan sorakoznának egymás után a 
szavak és kifejezések. A magyar 
internetezők körében a Google, 
valamint a Heuréka és a Vizsla a 
legkedveltebb kereső. A Vizslát a 

legelterjedtebb magyar keresőként 
tartják számon. Az origo.hu tizen-
nyolc toplistát állított fel a Vizslá-
ba beírt leggyakoribb keresőszavak 
alapján. így született meg például 
a legkeresettebb filmek (sorrend-
ben: 1. Shrek, 2. A Gyűrűk Ura, 3. 
Garfield), országok (Horvátor-
szág, Egyiptom, Izrael), sportolók 
(Béres Alexandra, Dávid Beck-
ham, Anna Kurnyikova), magyar 
énekesek (Ákos, Király Linda, 
Oláh Ibolya) és együttesek (Tank-
csapda, Hoohgans, Belga). 

Folytatás a 7. oldalon 

Tavaly az áfaváltozás miatt emelkedtek nagyobb mértékben a kiadások 

Jobban a zsebbe kell nyúlnunk 
ÁRVÁLTOZÁSOK MERTEKE 

2004. január 2005. január 

élelmiszerek 3-5 0-2 

közlekedés 4-5 3-4 

gyógyszerek 8 5 

lakossági gázár 

áram 

6,8 

13 

4,5 

10 (?) 

Forrás: DM-gyüjtés 

Mint ahogy azt már megszokhattuk, min-
den év januárjában megdrágul az élet. Az 
idei árváltozások azonban a tavalyihoz ké-
pest kevésbé drasztikusak. Többet kell fi-
zetni egyebek mellett az áramért, a gázért. 

A háztartások kiadásai - ha kisebb mér-
tékben is, mint 2004-ben - idén is emel-
kednek: többet fizetünk a postai szolgál-
tatásokért, a gyógyszerekért, a köziekedé-

DM-grafika Az á r a m d í j v é l h e t ő e n 10 s z á z a l é k k a l e m e l k e d i k Fotó: Miskolczi Róbert 

sért, a telefonért. Bekövetkezett a gázár-
emelés, de mindössze 4,5 százalékkal ke-
rül többe egy köbméter azokban a háztar-
tásokban, amelyek 1500-nál kevesebbet 
fogyasztanak. Nincs még megegyezés az 
áramdíj emelésében, de várhatóan ennek 
mértéke lesz az idei árváltozások csomag-
jában a legmagasabb: körülbelül 10 szá-
zalék. Ez pedig vélhetően újabb területe-
ken adhat okot a díjnövelésre. 

Talán ma már nem mindenki emlékszik 
rá, hogy 2004-ben az áfakulcsok változá-
sa miatt emelkedtek drasztikusan az 
árak, miattuk nyeltünk nagyokat. Idén 
viszont a termékdíj drágítja meg a dobo-
zos sörök, szénsavas üdítők, összességé-
ben a nem visszaváltható csomagolású 
cikkek árát. 

Bővebben a 3. oldalon 

Elfogták a kisboltok 
kirablóját, Sz. Attilát 
A rendőrség hétfőn este elfogta, majd tegnap őrizetbe vette azt a 26 
éves férfit, akit három szegedi, felsővárosi kisbolt kirablásával 
gyanúsítanak. Sz. Attila a kihallgatáson tagadott. 

Egy héttel az első szegedi fegyveres rablás után, hétfőn az esti órákban 
a rendőrök elfogták a bolti sorozatrablás gyanúsítottját. Lapunkban 
megírtuk: egy fiatal férfi a múlt héten hétfőn, kedden és szerdán há-
rom kis, egymáshoz közeli, felsővárosi élelmiszerüzletet is kifosztott. 
A Kereszttöltés utcai boltból 160, a Debreceni utcaiból 10, a Szilléri 
sugárútiból 70 ezer forintot zsákmányolt. 

A 26 éves Sz. Attila rendőrségi kihallgatása egész éjszaka folyt, 
majd tegnap reggel őrizetbe vették. Úgy tudjuk, a gyanúsított, aki egy 
szegedi gyárban segédmunkásként dolgozik, tagadta a bűncselekmé-
nyek elkövetését. A kihallgatáson azt állította, a három rablás idő-
pontjában, minden egyes esetben dolgozott. A Szegedi Városi Bíróság 
ma dönt arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e Sz. Attilát. 

A megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője rövid sajtóközle-
ményben számolt be a történtekről: „a tanúk elmondása alapján a 
rendőrség lá tószögébe kerü l t egy szegedi férfi, ak i t a r endőrség őr ize tbe 
vett, és a megtörtént gyanúsítottként kihallgatása". A nyomozásról, a 
feltételezett rabló elfogásának körülményeiről sem árultak el részlete-
ket. így azt sem sikerült megtudnunk, hogy a rendőrség kifizette-e va-
lakinek a nyomravezetői díjként felajánlott 500 ezer forintot. 

A. T. J. 

Az őszi évadkezdéskor biztosan működik a kisszínház 

Öltöztetik a falakat, 
szerelik a technikát 
A speciális színházi - a színpad-, hang- és világítástechnikai - beren-
dezések szerelése, valamint a belsőépítészeti munkák vannak még 
hátra. Mindazonáltal a kisszínház átadásának időpontjáról tárgyal 
még a szegedi önkormányzat és a fővállalkozó, a Délépítő Rt. 

A falakat felöltöztetik, a speciális 
technikai berendezéseket besze-
relik és kipróbálják, továbbá be-
bútorozzák az öltözőket, kiszol-
gálóhelyiségeket. Már „csak" ez 
van hátra, vagyis a kisszínházi 
rekonstrukció szinte megvaló-
sult. 

A több mint egymilliárdos be-
ruházással megújuló szegedi ka-
maraszínház átadásának idő-
pontja nem is a hátralévő mun-
kálatok miatt csúszik néhány 
hónapot az eredetileg tervezett-
hez képest, hanem a legelején, a 
bontáskor nyilvánvalóvá vált 
építési-műszaki akadályok mi-
att, amelyekkel előre nem lehe-

tett számolni, viszont hátráltat-
ták az építkezést. 

Az eredeti tervek szerint már 
ennek a hónapnak a végén átad-
ták volna az újjáépített színházat, 
ám egyelőre nem lehet még tudni 
a pontos határnapot, mert a meg-
rendelő szegedi önkormányzat és 
a fővállalalkozó Délépítő Rt. erről 
szóló tárgyalásai még nem feje-
ződtek be. Mészáros András, a 
Délépítő generálfőmérnöke má-
jus végére teszi a „reális" átadási 
határidőt, Borgói Alán, az önkor-
mányzat beruházási referense vi-
szont március végét említi. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

