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TÉMÁINKBÓL 

FORGALMICSERE 
Aki 1999 január 1. előtt vásárolt 
gépjárművének első tulajdonosa, 
ki kell, hogy cserélje a forgalmit. 

5. oldal 

NÉGY JELÖLT 
Bemutatjuk a 21 -es 
választókörzet önkormányzati 
képviselőjelöltjeit. 

7. oldal 

IZRAELI KOSARASOK 
Megérkezett Szegedre tegnap a 
Szeviép női 
kosárlabdacsapatának mai 
ellenfele, az Anda Ramat 
Hasharon. 

25. oldal 

Beszámol a 
Polgármester 

MA: 
2004. március 3-án 

(csütörtök), 
1 ó r á t ó l 

Kodály téri 
Általános Iskola 

Szeged. 
Kodály tér 1. 

A minisztereinek 
ígérete szerint 

az M5-es autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar.hu 

Az EP elnöke is méltatta Brüsszelben a művész alkotását 

Csongrádi szobrász sikere 
Ünnepélyes keretek között avatták fel teg-
nap Lantos Györgyi A megtalált Európa 
című szobrát az Európai Parlament (EP) 
brüsszeli épületében. A csongrádi képző-
művész alkotása lenyűgözte az uniós kül-
dötteket és az ajándékozó Magyar Ország-
gyűlés jelenlévő képviselőit is. 

Még az újságírók sem tudtak Lantos Györgyi 
közelébe férkőzni a tegnap délutáni ceremó-
nia után, olyan elismerő fogadtatásban része-
sült a politikusok részéről A megtalált Európa 
címet viselő három és fél méter magas kom-
pozíció, és alkotója, aki hazánk uniós csatla-
kozásának kívánt emléket állítani ezzel a 
munkájával. 

A csongrádi szobrászművész remekét Szili 
Katalin, az országgyűlés elnöke avatta föl az 
Európai Parlament brüsszeli épületében. Ün-
nepi beszédében a házelnök asszony kifejtet-
te, az országgyűlés hagyományt folytatott az-
zal, hogy hazánk uniós csatlakozására emlé-
keztető ajándékot adott az EP-nek. Mint 
mondta, a szobor azt is szimbolizálja, hogy 
Magyarország visszatért európai gyökereihez, 
hiszen Európa, a föníciai királylány mítosza a 
civilizáció gyökereit is jelképezi. Emellett re-
ményét fejezte ki, hogy a szobor a tíz új 
EU-tagország tavalyi csatlakozását követően 
minél több európai nemzet „visszatérésének" 
jelképéül is szolgál, hogy minél többen része-
sülhessenek az unió értékeiből. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Szili Katalin (balról) és Lantos Györgyi, az alkotó a brüsszeli avatáson Fotó: DM/DV 

Látogatási 
tilalom 
Makón 
Tegnaptól immár hivatalosan is 
influenzajárvány van Magyar-
országon, ha egyelőre csak kö-
zepes méretű is. Az epidémia 
nyugatról közeledik a keleti or-
szágrészek felé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A múlt héthez képest a Dunán-
túlon megháromszorozódott a 
megbetegedések száma. A leg-
többen az „A" vírussal fertőződ-
tek. 

Látogatási tilalmat rendelt el a 
mai naptól a makói Dr. Diósszi-
lágyi Sámuel Kórház négy osztá-
lyán az intézmény megbízott fő-
igazgatója, Baráth Lajos. A bel-
gyógyászati, szülészet-nőgyó-
gyászati, illetve a csecsemő- és 
gyermekosztályon, valamint az 
újszülött részlegen a most gyako-
ri felső légúti megbetegedés és az 
osztályok zsúfoltsága miatt tilos 
a bent fekvők látogatása. A bete-
gek felől telefonon, naponta 13 
és 15 óra között lehet érdeklőd-
ni. A látogatási tilalom március 
20-áig érvényes. 

Az inf luenzajárványról 
további információink a 2. oldalon 

Korda György és Balázs Klári zárókoncertje 

Fergeteges este volt 
Korda György és Balázs Kári Csongrád megyei turnéjának utolsó nap-
ján Mindszenten és Szentesen lépett fel. A Délmagyarország és a Dél-
világ előfizetőit öt koncerttel ajándékozták meg. 

A turné mindszenti és szentesi állomásain csakúgy, mint korábban 
Vásárhelyen, Makón és Szegeden, telt ház előtt lépett fel a házaspár. 
Korda György Szentesen, a koncert előtt elárulta/a városról kellemes 
emlékei vannak. Egy évig volt itt katona, és bár az ágyúdörrenésekre 
nem szívesen emlékszik vissza, a kantinbeli sárgaborsó főzelékre és a 
lányokra, akiknek udvarolt, annál inkább. A házaspár diadalmenet-
nek nevezte a dél-alföldi koncertkörutat. 

írásunk a 4. oldalon 

Aki keres, mindig talál olcsóbbat 

Mától megugrott a gázolaj ára 
A gázolaj mától 5 forinttal drá-
gul, így 234 forintba kerül a Mol 
listaárai szerint. Ettől az ártól a 
benzinkutak eltérhetnek, ezért 
Szegeden 235,90 forintot kérnek 
majd. A megyében alig van árkü-
lönbség a benzinkutak üzem-
anyagai között, bár néhány töltő-
állomás kirívóan olcsó. Tavaly 
negyven alkalommal korrigálták 
a dízel, és huszonötször a benzin 
árát. Az előző évhez képest a 
benzin 2 forinttal kerül többe, a 
gázolajért viszont közel 10 szá-
zalékkal kell többet fizetni. 

Akadnak kutak, ahol olcsóbb a nafta Fotó: Kamok Csaba Bővebben az 5. oldalon 

Kishomok, Mórahalom és Kistelek a célpont 

Félpályás útlezárásokra 
készülnek a gazdák 

Mától Csongrád megye útjain is megjelennek a tüntető gazdák és a traktorok Fotó: Schmidt Andrea 

Ma és holnap Szeged és Vásárhely között, emel-
lett pénteken még Mórahalom és Kistelek ha-
tárában, majd hétfőtől újra Mórahalomnál zárják 
le a fél útpályát a gazdák. 

A tárgyalások menetétől függetlenül félpályás útle-
zárást terveznek ma és holnap a demonstráló gazdák 
Szeged és Vásárhely között Kishomoknál 10 és 
15.30 óra között. Holnap még Mórahalom-és Kiste-
lek határában is tüntetnek a gazdák, és a tervek sze-
rint hétfőtől három napon át a bajai úton, Móraha-

lom mellett lassítják a forgalmat, ha addig nem szü-
letik megállapodás. A tárgyalások feszített tempó-
ban folynak, információink szerint a tárgyalódelegá-
ciók tegnap délutánra áttekintették a témákat, majd 
újabb tárgyalási fordulóra került sor. Németh Imre 
agrárminiszter tegnapi sajtótájékoztatóján bejelen-
tette, hogy az Európa-hitel visszafizetését egy évvel 
később kezdhetik meg a termelők és elmondta, meg-
kezdték a területalapú támogatások kifizetését. 

Részletek a 3. oldalon 
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