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TÉMÁINKBÓL 

TELT HAZA TIK-BEN 
A szorgalmi időszakban akár 
háromezren is megfordulnak 
naponta az új szegedi egyetemi 
központban. 

5. oldal 

VEGYES HÁZASSÁGOK 
Sok magyar lány választ külföldi 
társat magának. Ám nem 
minden lánynak sikerül úgy a 
párválasztás, ahogyan képzelte. 

Bizalmasan 

MI TÖRTÉNT A MEGYÉBEN 
2004: Robbanás a vásárhelyi 
Erzsébet-kórházban, 
Csongrádon elkerülő utat 
avattak, Makó elnyerte a 
legvirágosabb város címet. 

12-13. oldal 

GITSUNK EGYÜTT! 

Január 7. és 10. 
¿ S * között minden eladott 

újságunk árából 
1 Ft-ot átutalunk a 

szökőár áldozatainak 
v megsegítésére! 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-es autópálya 

0 
nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

Népszerűségi listát készített „Megjöttünk " rovatunkból Margit néni 

Az Anna név a leggyakoribb 
„Megjöttünk" rovatunkból állí-
totta össze a legnépszerűbb női 
keresztnevek listáját egy vásár-
helyi olvasónk. Legtöbbször, 
56-szor az Annát választották. 

A 84 éves Kisházi Margit naponta 
olvasgatja a lapunkban közölt új-
szülöttek adatait, hogy évről évre 
megtudja: melyik lány- és fiúne-
vet választották legtöbben gyer-
meküknek. A nyugalmazott vá-
sárhelyi pedagógus szerint tavaly 
a megyében az Anna vezette a lis-
tát - 56 baba kapta ezt a nevet - , 
de a Boglárka és a Viktória is do-
bogós helyet szerzett. A fiúknál 
csak a hagyományos nevekre volt 
kíváncsi, itt a László vezet. (A fi-
úk listájával, saját összeállítás-
ban, hamarosan jelentkezünk.) 

Részletek a 4. oldalon 

A LEGNEPSZERUBB 
LÁNYNEVEK 
A MEGYÉBEN 2004-BEN 

keresztnév hányan 
választották 

Ánna 56 
Boglárka 49 
Viktória 36 
Réka 31 
Vivien 30 
Eszter 28 
Zsófia 28 
Fanni 22 
Dorina 22 
Noémi 13 

DM-grafika 

A 84 éves Margit néni igen nagy szorgalommal állította össze 2004 legnépszerűbb Csongrád megyei 
n e v e i n e k l i s t á j á t , a m i t m i t á b l á z a t b a s z e d t ü n k Fotó: Tésik Attila 

A pokolból 
jöttek haza 
Egy kilencfős szegedi és makói 
családot a pokol várta december 
26-án a Maldív-szigeteken, ahol 
mindent elpusztított a szökőár. 
Tegnap félárbocra eresztették 
az országzászlót Szegeden is. 

„Gyerekek, itt nem maradha-
tunk, katasztrófa történt, ez 
olyan, mint a háború, azonnal 
menjünk haza!" - kezdte rém-
történetüket a szegedi Hethési 
Lászlóné. Katalin asszony el-
mondta, hogy december 25-én 
kilencen indultak el a Mal-
dív-szigetekre. Hajójukat útköz-
ben érték utol a hatalmas hullá-
mok. 

Tegnap félárbocra eresztették a 
zászlót és délben háromperces 
néma megemlékezéssel adóztak 
az emberek a szökőár több mint 
150 ezer áldozatának. 

írásaink a 3., 4. és 6. oldalon 

A nemzetközi zsűri a szegedi termékeket ítélte a legnagyszerűbbnek 

Pick: Örökzöld Superbrand 
A legnagyszerűbb márka elismerést kapta meg a 
Pick Szeged Rt., amellyel első alkalommal tün-
tettek ki céget Magyarországon. Az elismerést az 
Angliában alapított, 40 országban működő szer-
vezet, a Brand Council ítélte oda. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyarországi húsipari cégek közül a Pick 
Szeged Rt. az első, amely elnyerte az 1995-ben 
Nagy-Britanniában alapított, közel 40 ország-
ban működő szervezet, a Brand Council elisme-
rését. Egy független szakértőkből álló bizottság 
a húsipari készítmények közül egyedül a Pick 
márkát tartotta érdemesnek arra, hogy 
2004-ben „Örökzöld Superbrand" címmel is-
merje el nagyszerűségét és megbízhatóságát. 

A közelmúltban osztották ki első alkalommal 
Magyarországon a Brand Council elismeréseit. A 
csaknem 40 országban ismert Superbrand névjegy 
magyarul azt jelenti: a legnagyszerűbb márka. A 
nemzetközi szervezet minden országban egy mé-
dia- és marketingszakemberekből, valamint tudó-
sokból álló független bizottságot állít fel, hogy tag-

jai döntsenek arról, melyek az adott állam elisme-
résre érdemes márkái. Magyarországon 11 ezer 
márkát vettek sorra és vizsgáltak meg, közülük 
2004-ben mindössze öt kapott különdíjat. A kü-
löndíjasok között az Unicum mellett a Pick az 
egyetlen élelmiszermárka. 

Varga Zoltán, a Pick Szeged Rt. vezérigazgató-he-
lyettese elmondta: míg egyes háztartási csodasze-
reket vagy különlegesnek tartott élelmiszereket ki-
zárólag a reklámok hatására vásárolnak meg a fo-
gyasztók, a húsipari termékek gyártóinak az ala-
csony profittartalom miatt nincs számottevő mar-
ketingköltségre fedezetük. „Mi nem illúziókat áru-
lunk, termékeinket nem a hirdetések miatt veszik 
meg az emberek. Ahogyan száz évvel ezelőtt is 
presztízst jelentett Pick szalámit fogyasztani, úgy 
száz év múlva is presztízst jelent majd. 

- Egy szelet Pick szalámi a XXI. században is azt 
a páratlan élményt nyújtja, mint évszázados tör-
ténete során mindenkor - fogalmazott Varga Zol-
tán vezérigazgató-helyettes. Hozzátette: az elis-
merésben az elmúlt évek munkáját látják vissza-
igazolva, amelyet nem a cég, hanem a termék 
nyert el. 

Közös gyógyítóhely lett a szegedi gyermekkórház és a gyermekklinika 

Központ a gyerekek egészségére 

A n é v v á l t o z o t t , a g y ó g y í t ó m u n k a m a r a d t a g y e r m e k k ó r h á z b a n Fotó: Karnok Csaba 

Szegeden január elsején létrejött Magyarország az ifjúsági lélektani intézet, valamint a város tíz is-
legnagyobb gyermek-egészségügyi központja. kolaorvosi és tíz iskolafogorvosi rendelője. Túri 

Sándor professzor, az új igazgató hangsúlyozta, az 
A betegek és a dolgozók többsége számára láthatat- intézményekben minden ugyanúgy megy, mint ed-
lanul és zökkenőmentesen zajlott le január elsején dig. Senki nem veszítette el az egyesülés miatt az 
Szeged gyermekgyógyászati intézményeinek egye- állását, sőt új munkahelyek teremtődnek. 
sülése. Az év elején egyesült a szegedi gyermekkór-
ház, a gyermekklinika, az ifjúsági rendelőintézet, Összeállításunk a 3. oldalon 

Majdnem 
melegrekord 
született 
Tégnap majdnem megdőlt az 
1949-ben mért melegrekord. Az 
enyhe időt rendkívül kemény 
tél követheti. Lehet, hogy feb-
ruárban térdig gázolunk a hó-
ban. 

Tegnap 11 Celsius-fokot mér-
tek a meteorológiai szolgálat 
regionális, szegedi központjá-
ban. A szokatlanul enyhe tél 
ritka, de nem példátlan. A 
szakemberek tapasztatai sze-
rint korábban is előfordult 
már, hogy a tavaszias télelőt 
rendkívüli hideg és hó követte. 
Ezt bizonyítja 1932 tele, ami-
kor decembertől februárig egy 
szem hó sem hullott, viszont 
március végén hófúvással 27 
centi fagyott csapadék zúdult a 
városra. Erre idén is van esély# 
A mezőgazdaságnak egyelőre 
nem hiányzik a hó, a fagyott 
csapadékra csak akkor van 
szükség ha tartósan fagypont 
alatt marad a hőmérséklet. 

Bővebben a 3. oldalon 

Árzuhanás az üzletekben 

Van, akinek most 
kezdődik a karácsony 

A hipermarketek mellett a héten a kisebb üzletek kirakatain is 
megjelentek a feliratok: minden olcsóbb, 30-50, sőt akár 70 szá-
zalékkal is. A Szeged Plazában szinte nincs is olyan üzlet, ame-
lyen ne virítanának a hatalmas százalékszámok. Riportunk 
a 3 . o l d a l o n Fotó: Karnok Csaba 

A fegyveres rablással gyanúsított férfi állítja, alibije van 

Egyik áldozata 
felismerte a támadót 
A bolti sorozatrablással gyanúsí-
tott és hétfőn őrizetbe vett férfi 
tagadja, hogy ő követte el a bűn-
cselekményeket. Egyik áldozata 
viszont biztos benne, hogy tá-
madóját fogták el a rendőrök. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Fél öt előtt pár perccel a busz-
megállóban álltam, a Makkoshá-
zi körúton, munkába mentem. 
Begördült egy teherautó, kinyílt 
az ajtaja, és kiszállt belőle egy 
férfi. Egymásra néztünk. Nagyon 
megrémültem, hiszen néhány 
méterre állt tőlem az a rabló, aki 
a múlt héten fegyverrel a kezé-

ben azt mondta, ha nem adom át 
a bevételt, agyonlő. Rajtunk kí-
vül senki nem volt a környéken, 
pedig sikítottam volna, hogy ott 
a rabló, fogják meg - elevenítette 
fel a hétfőn hajnalban történte-
ket Angéla, a szegedi sorozatrab-
ló harmadik áldozata. A Szilléri 
sugárúti bolt eladója elmondta, 
hogy a férfi is felismerhette, mert 
habozás nélkül elindult az ellen-
kező irányba. A lány nem tudta 
levenni a tekintetét róla, látta, 
hogy - mint később megtudta -
Sz. Attila háromszor is vissza-

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

