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TÉMÁINKBÓL 

A KORMANYFOVEL 
TÁRGYALNÁNAK 
Vasárnap a Kossuth téren 
tüntettek a gazdák, akik már 
nem bíznak Németh Imre 
földművelésügyi miniszterben. 
Inkább a kormányfővel 
szeretnének tárgyalni. 

' 2. oldal 

A VÁROS MINDENNAPI 
REZSIJE 
Naponta tízmillókba kerül 
Szeged működtetése. Például 
biztosítani kell a közvilágítást, a 
tömegközlekedést, az oktatást, 
az egészségügyi ellátást és a 
szegények támogatását is. 

5. oldal 

Megjelentj 
N Y Á R I 

R E P Ü L Ő S ! 
K A T A L Ó G U S U N K ! j 

Előfoglalási akció! 
NECKERMANN 
UTAZÁSI IRODA 
Szeged, Oroszlán u. 6. 
Tel.: 62/421-110 
szeged@neckermann.hu ! 
www.neckermann.hu 

BICSKEYLUKACS 
CHRISTOPHER LAMBERT 
PARTNERE 
Bicskey Lukács, a szegedi 
születésű színész már több 
amerikai filmben játszott, mint 
magyarban. Pályafutása most 
újabb fordulóponthoz érkezik: 
Christopher Lambert partnere 
lesz abban a filmben, amelyet 
ma kezdenek forgatni 
Magyarországon. 

7. oldal 

TÖBBEN JÁRNAK 
MÚZEUMBA 
Sokan úgy érzik, kevés látogatója 
van a megye múzeumainak. 
Ezzel szemben nő a 
látogatottság. Szegeden egyelőre 
titkolják, milyen nagy 
meglepetésre készülnek őszre. 

8. oldal 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

Szegedi szereplőkkel nyilvánosságra került az állítólagos Antali-féle ügynöklista 

Botrányt kavart a besúgói névsor 
Újabb ügynökök nevei kerültek tegnap nyilvánosságra. A „szakerto'90" név alatt az interneten közzétett nem 
hivatalos listán a magyar közélet meghatározó személyiségeinek nevei is olvashatók. Az anonim forrás szerint 
Németh Miklós ezt a listát adta át a rendszerváltáskor Antall József kormányfőnek. 

Annus József volt szocialista országgyűlési képviselő, 
Gyulay Endre megyés püspök, Pintér József fotóriporter, 
biztonsági őr, Yincze Fekete Sándor lapunk főszerkesz-
tő-helyettesének neve is szerepel azon az állítólag a rend-
szerváltás idején készült, és szombaton egy ingyenes in-
ternetes tárhelyen megjelent, összesen 219 besúgót emlí-
tő ügynöklistán. A dokumentum publikálója, „szaker-
to'90" azt állítja, hiteles forrásból jutott a névsorhoz, 

amely valószínűleg azonos a rendszerváltás előtti mi-
niszterelnök, Németh Miklós által a hivatalba lépő Antall 
József kormányfőnek átadott ügynöklistákkal. Antall Jó-
zsef fia, Antall Péter kora délután még azt mondta az In-
dex internetes hírportálnak, hogy a lista valós. Később 
módosította nyilatkozatát, a távirati irodával azt közölte: 
a listák között mazsoláztak, rajtuk több, általa említett 
név nem szerepel. 

• Annus József volt országgyűlési képviselő lapunk 
megkeresésére tegnap azt mondta, nem volt besúgó. 
Egy hete, igaz, nem hivatalosan, Gyulay Endre is visz-
szautasította az állítólagos ügynökmúltjáról régóta 
hallható állításokat. 

Pintér József elismerte, 20-25 éve többször „megkér-
ték", készítsen ünnepségeken, rendezvényeken fotókat, 
de nem tudta, hogy a képek kinek kellettek, ügynöki je-
lentést senkiről nem írt. Vincze Fekete Sándor vélemé-
nye a 3. oldalon olvasható. 

Részletek és jegyzet a 3. oldalon 

Térségünkben lapzártánkig nem történt súlyos baleset 

Hóval, hideggel keményít be a tél 
Csongrád megyében vasárnap alig egy cen t iméte r hó hul-
lott , ám az egyre csökkenő hőmérséklet te l érkező meg-
erősödő szél a térségben sok helyen hóátfúvásokkal járt 
együtt. Személyi sérüléses baleset lapzártánkig nem tör-
tén t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hó már megérkezett. Jön a hideg is Fotó: Karnak Csaba 

- Csongrád megye területén 
az elmúlt 24 órában nem tör-
tént súlyos közúti baleset -
tájékoztatta lapunkat M. 7b-
ronykőy Márta. A megyei fő-
kapitányság sajtóreferense 
elmondta: vasárnap a meg-
változott útviszonyok miatt 
több jármű is az árokba csú-
szott, néhány koccanásos 
balesetet is jelentettek, ám 
személyi sérülés egyik eset-
ben sem történt. 

Jelentéktelennek mondha-
tó, alig egy centiméter hó 
esett tegnap Csongrád me-
gyében. Délután azonban 
csökkenni kezdett a hőmér-
séklet, négy órakor már mí-

nusz négy fokot mértek az 
Országos Meteorológiai Szol-
gálat Dél-alföldi Regionális 
Központjának munkatársai. 
Dénes László ügyeletes el-
mondta, a lehűléssel együtt 
érkező szél a megye egész te-
rületén hóátfúvásokat oko-
zott. Visszatért a tél, előrejel-
zések szerint a hideg idő mí-
nusz 8-10, egyes helyeken 
mínusz 14-16 fokos hőmér-
séklettel csütörtökig marad. 

Tegnap lapzártánkig a tűz-
oltókat sem riasztották bal-
esethez, és a helyenként 
50-60 kilométeres szél sem 
okozott olyan károkat, 
amelyhez ki kellett volna vo-
nulniuk - tájékoztatta lapun-
kat a tűzoltóság ügyeletese. 

Nyári munkára indult, de azóta sem látták 

Merre járhat Sarró Melinda? 
Tavaly július óta semmit sem tud a családja Sarró Melindáról, aki 
16 esztendősen nyári munkára indult Kiskunmajsára, s azóta sem 
adott magáról életjelet. Vásárhelyen élő édesanyja és testvérei ma is 
várják a jelentkezését. Közben a család is sok viszontagságon ment 
keresztül. 

Eltűnése idején Dócon lakott édesanyjával és négy kistestvérével Sar-
ró Melinda. A cukrászmesterséget is tanult 16 éves lány tavaly július-
ban Kiskunmajsára indult nyári munkára, s azóta semmit sem tud 
róla a családja. 

- Sosem maradt ki éjszakára, és aznap 2-3 ezer forinttal indult út-
nak, így teljesen váratlanul ért, hogy este nem jött haza - mondta 
Melinda édesanyja Sarró Ernőné Orosz Magdolna. Az asszony tavaly 
október óta Vásárhelyen, a László utcában vásárolt házában él, négy 
kicsiny gyermekével. Melinda három nagyobb testvére már felnőtt. 
Édesapjuk Sándorfalván maradt. 

Sarróné nem tagadta: néha vitatkozott Melindával a tanulás és a 
lány társasága miatt. Barátjáról csak annyit tud, hogy „valamilyen 
Gábornak" hívják, Melinda osztálytársa volt, s kapcsolatuk rövid ide-
ig tartott. 

Folytatás a 3. oldalon 
Sarró Mel inda nagyon h iányzik édesany jának és tes tvére inek 
i s Fotó: Tésik Attila 

klimatizált szerverterem:: szünetmentes energiaellátás :: szélessávú elérés (100 Mbps*):: 24 órás ügyelet 

VSERVER HOSTING 
af Szerverelhelyezés Szegeden! 

" bővebben a Délmagyarország március 1 , s z a m á b a n 
W "elérhető maximális sebesség, terheltség aranyában változhat. 

Szeretné 
visszakapni 
a nevét 
Juhász Sándornétól elvették a 
nevét. Férje halála után két év-
vel értesítették ugyanis, hogy 
az ő neve Juhász Sándor Mi-
hályné, erre a névre állították 
ki a férje halotti bizonyítvá-
nyát. 

Hiába szerepel az asszony va-
lamennyi okmányában így a ne-
ve: Juhász Sándorné most rá-
kényszerülne, hogy nevet vál-
toztasson. Főként azt sérelmezi, 
hogy minderre férje halála után 
két évvel kerülne sor, akit így 
már nem lehet megkérdezni 
sem. Az asszony azt mondta, 
mindent elkövet, hogy vissza-
kaphassa 1952 óta használt ne-
vét. 

Bővebben a 7. oldalon 

A hűtlenség 
a legfőbb 
válóok 
Makón tavaly szinte ugyanannyi 
házasságot kötöttek, mint 
amennyit felbontottak. A Ma-
ros-parti városban 2004-ben 
135-en mondták ki a boldogító 
igent és 132 házaspár kérte a bí-
róságtól, hogy bontsa fel a házas-
ságot. 

A szakításokhoz általában a 
férjek hűtlensége, erőszakos vi-
selkedése, italozó életmódja ve-
zetett. Makón az ezredforduló 
óta a házasságkötésekkel együtt 
folyamatosan emelkedett a válá-
sok száma, a tavalyi évet leszá-
mítva a válók voltak többség-
ben. 

A szakember úgy véli, a ri-
asztóan sok válás is közreját-
szik abban, hogy a fiatalok in-
kább az együttélést választják 
házasságkötés helyett. 

írásunk a 6. oldalon 

www.tvnetwork.hu 
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