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Időutazás a Délmagyarországgal: 1997, a NATO-tagság éve (88. rész) 

Kővári Árpád botrányos menesztése 
A takarékosságról (is) szólt ez az év. 
Ekkor csökkentették a kórházi ágy-
számokat, szénszünetet rendeltek el a 
szegedi felsőoktatásban. Emellett ki-
bontakozott a Ibcsik-botrány is. Ami 
jó hír: hazánk a NATO tagja lett, és 
megérkezett a meghívás Brüsszelből az 
Európai Unióba is. 

Az év mindenesetre egy szegedi vonzatú 
botránnyal indul. Kővári Árpádot, aki 
ekkor a kézilabdások szövetségi kapitá-
nya volt, kurtán-furcsán menesztették 
poszt iáról. 

Kézilabdabajok 
lanuár 8-án első oldalán így szólnak a 

DM címei: „Hiába vezette |apánba a vá-
logatottat - Menesztették Kővárit!" 
Ahogyan a lap írja: „A Magyar Kézilabda 
Szövetség elnöksége tegnapi ülésén töb-
bek között döntött a férfi és a női kézi-
labda-válogatottak szövetségi kapitányi 
funkcióiról is. A testület egyhangú sza-
vazással úgy határozott, hogy felmenti 
Kővári Árpádot, a férfi és Laurencz Lász-
lót, a női válogatott szövetségi kapitányi 
tisztségéből. Az előbbi szakember el-
mozdításának hírére bizonyára minden 
kézilabdabarát felkapta a fejét." 

Vélemények Kővári leváltásáról cím-
mel embereket idéz a lap: „Dr. Lukács Já-
nos, a Tisza Volán SC elnökségi tagja, 
egykori kiváló kézilabdás: - Megdöbben-
tem, amikor meghallottam a hírt... Ne-
héz erről a felettébb furcsa és értelmetlen 
döntésről érzelmek nélkül nyilatkozni. 
Kővári Árpád állította talpra a mélypon-
ton lévő válogatottat, ez volt a köszönet 
érte... Teimel Zoltán, a Tisza Volán SC 
sportigazgatója: - Amikor megtudtam a 
hírt, se köpni, se nyelni nem tudtam... 
Nem logikus lépés egy olyan kapitány el-
távolítása, akinek vezetésével kijutott a 
válogatott Japánba, a vb-re. A döntésnek 
nem volt semmilyen előzménye... Mezei 
Richárd, a Pick Szeged válogatott beálló-
ja: - Ilyen döntéssel még az életben nem 
találkoztam! Az egészről egy hat betűs 
szó jut az eszembe: maffia." 
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95 E V - 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Sorozatunk eddig megjelent részei a www.tortenet.delmagyar.hu címen megtalálhatóak. 

la Tanárképző Főiskolán és a Kertészeti 
és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszer-
ipari Főiskolai Karán - úgynevezett szén-
szünetet rendeltek el 1997. december 20. 
és 1998. január 5. között. A hír hallatán 
nem tört ki pánik a vizsgaidőszakra ké-
szülő hallgatók között. Ennek pedig egy-
szerű oka van: aki nagyon akar, az a szén-
szünet ideje alatt is vizsgázhat..." 

És az is rossz hír, hogy fölszámolás in-
dult a paprikafeldolgozóban. A január 
21-i szám szerint: „Rendkívüli közgyű-
lésre jöttek össze tegnap, hétfőn a Szege-
di Paprika Rt. tulajdonosai, úgy is, mint 
a Piroska Reorg Kft., valamint az önkor-
mányzatok képviselői. A tanácskozás 
mindössze 20 percig tartott. A Szepa Rt. 
Vezérigazgatója, Gáti Ete bejelentette, 
hogy a Carnaudmetalbox, a nagykőrösi 
dobozgyártó kft. december 30-án felszá-
molási eljárást kezdeményezett a cég el-
len. Elismerte továbbá, hogy a Paprika 
Rt. valóban fizetésképtelen." 

Úton Európába 
Ebben az évben Magyarország gyakor-

latilag minden fontos lépést megtett az 
euroatlanti integráció felé. Június 9-én 
így szólnak a DM címei a NATO-csatla-
kozás ú j fejezetéről: „Hármas befutó 

Madridban - Hazánkat is meghívták". 
És a tudósítás: „Az Észak-atlanti szerző-
dés Szervezete (NATOj állam- és kor-
mányfői kedden Madridban a következő 
hivatalos nyilatkozatot tették - a Reuter 
szerint: Ma állam- és kormányfők meg-
állapodtak abban, hogy meghívják a 
Cseh Köztársaságot, Magyarországot és 
Lengyelországot: kezdjenek belépési tár-
gyalásokat a NATO-val. Célunk az, 
hogy a belépési jegyzőkönyvet az 1997. 
decemberi miniszteri találkozón aláír-
ják, s a ratifikációs folyamat időben 
menjen végbe ahhoz, hogy a tagság a 
washingotni szerződés 1999. április 4-i 
ötvenedik évfordulójára hatályossá vál-
jon." 

A november 17-i lap már a népsza-
vazás eredményéről számol be. Esze-
rint: „A tegnapi népszavazáson a vok-
solók 85 százaléka igen-nel szavazott 
Magyarország NATO-csatlakozására. 
Az adatok 99,48 százalékos feldolgo-
zottsága alapján az országban a szava-
zók 49,24 százaléka, vagy 3 948 792 
állampolgár adta le szavazatát. Közü-
lük 3 327 118 választ (85,33 százalék) 
az „igen"-hez, 572 084 (14,87 száza-
lék) pedig a „nem"-hez húzta a keresz-
tet. Megyénkben 340 020 személyt 
vettek a választók névsorába, az ur-
náknál pedig 156 021 (45,9 százalék) 
polgár jelent meg. A szavazatok 98,7 
százaléka volt érvényes, ezen belül 
130 678-an (85 százalék) „igen"-nel, 
2380-an „nem"-mel voksoltak." 

A december 15-i DM újabb jó hírt te-
het közzé: Magyarországot meghívták 
az EU-ba. Brüsszeli tudósításunk sze-
rint: „Történelmi jelentőségű esemé-
nyek zajlottak le a hét végén Luxem-
burgban. Az Európai Unió állam- és kor-
mányfőinek találkozóján több kérdés-
ben született döntés, de ezek közül szá-
munkra a legfontosabb, hogy határoztak 
a közösség bővítéséről. így 1998 áprili-
sában hat országgal, köztük Magyaror-
szággal is megkezdik a tárgyalásokat." 

(Folytatjuk) 
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Weltauto 
Használtautók új világa 

2002., 34 950 km. 1298 cm', bérein, 
középszürke metál, elektromos tükrök, 
elektromos ablakemelő, könnyűfém 
kerektárcsák, központi zár. sportülé-
sek elöl. sztereó rádiómagnó hangszó-
rókkal, színezett üvegek, vezető- és 
utásötdali légzsák, üvegezett hátsó 
ajtó. Ár 

2002.107 210 km. 1896 cm', dízel, 
teketemetál. automatikus légkondi-
cionáló. ABS. CD-lejátszó, elektro-
mos tükrök, elektromos ablakeme-
lők. indításgátlö. könnyűfém kerék 
tárcsák, központi zár. riasztó, szervo-
kormány, rádiómagnó, színezett üve-
gek. távirányító központi zárhoz, ve-
zető- és utasoldali légzsák, állítható 
ülések. Ár: 

VW GOLF 1.4 EURO OCEAN 

2003., 30 020 km, 1390 
cmJ, benzin, középszür-
ke metál gyöngyház. 
ABS. elektromos tükrök, 
elektromos ablakemelők 
elől, hátul, indításgátlö. 

mechanikus vezérlésű* 
légkondicionáló, szervo-
kormány, színezett üve-
gek, vezető- és utasolda-
li légzsák, állitható ma-
gasságú első ülések. 

j A 4 1 . 9 T D l B u s i n e s s • Lancia Y1.2 LE 

2001., 182 023 km. 1896 cm', dízel, 
teketemetál, automatikus légkondi-
cionáló, ABS, elektromos tükrök, in-
dításgátlö. könnyűfém keréktárcsák, 
központi zár, állítható kormány, osz-
tod hátsó ülés, riasztó, szervokor-
mány. távirányító központi zárhoz, 
vezető- és utasoldali légzsák, állítha-
tó magasságú első ülések. 
Ár: 

1998., 68 655 km, 1242 cm', benzin 
fehér. 2 ajtós, belülről állítható küf 
só tükrök, elektromos első ablak 
emelő, fényszóró magasságállítás 
hátsó ablaktörlő, indltásgáttó, köz 
ponti zár, osztod hátsó ülés. rádió 
színezed üvegek. Ár: i -n 689 Ft 

A u d i A 4 A v a n t 1 . 9 P O T D l • Audi A4 Avant 1.9 TDl Cornfort • A u d i A 4 A v a n t 1 . 9 P D T D l 

V W P a s s a t 1 . 6 T r e n d l i n e • V W G o l f 1 . 4 E u r o O c e a n 

Ar. 2 9 9 0 OOO F t 

2003.. 24 429 km. 1595 cm», benzin, 
középszürke metál, automatikus ve-
zérlésű légkondicionáló, ABS, CD-
leiátszó, elektromosan állítható kül-
ső tükrök, indltásgáttó. kódfényszó-
ró. kőnyöktámasz, központi zár. rab-
lásgátló. riasztó, szervokormány, szí-
nezed üvegek, távirányitó központi 
zárhoz, vezető- és utasoldali légzsák 
Ár: 

2004., 22 000 km, 1390 cm', benzin, 
fehérmetál, ABS, elektromosan ál-
lítható külső tükrök, elektromos ab-
lakemelők elöl, hátul, hővédő üvege-
zés, központi zár. légkondicionáló, 
rablásgátló. szervokormány, színezed 
üvegek, vezető- és utasoldali lég-
zsák. állítható magasságú vezetőülés 
Ár: 

2000., 140101 km. 1997 cm', ben-
zin, középkék metál, automatikus lég-
kondicionáló. ABS. elektromos tük-
rök. elektromos ablakemelő, fabetét, 
fedélzeti számítógép, indltásgáttó, ri-
asztó, rádió-előkészltés. szervokor-
mány, téli gumiabroncsok, vezető-
és utasoldali légzsák, állítható ma-
gasságú vezetőülés, Ar: 
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2003., 51 626 km,1595 cm',benzin, 
sötétszürke metál, automata váltó, 
ABS. elektromos ablakemelők elöl. 
hátul, indításgátló, központi zár, ál-
lítható kormány, mechanikus vezér-
lésű légkondicionáló, szervokor-
mány, sztereó rádiómagnó hangszó-
rókkal. légzsák, állítható ülések. 
Ár: 

2004., 10 650 km-rel. 1896 cm', 
dízel, feketemetál. légkondicioná-
ló, ABS, elektromos tükrök, ESP, 
központi zár, riasztó, szervokor-
mány, rádiómagnó, színezed üve-
gek, vezető- és utasoldali légzsák, 
állítható ülések. 
Ár: 

2004.17 312 km. 1896 cm', dízel, 
sötétkék metál, légkondicionáló. 
ABS. elektromos, fűthető külső tük-
rök, ESP, tejlégzsák elöl. hátul, indí-
tásgátlö, ködfényszóró, központi zár, 
riasztó, szervokormány, rádiómagnó, 
színezed üvegek, vezető- és utasol-
dali légzsák. 
Ár: ft 

2004., 12 343 km, 1896 cm>. dízel, 
világosszürke metál, automatikus 
vezérlésű légkondicionáló, ABS. ESP, 
hővédő üvegezés, központi zár, szer-
vokormány, rádiómagnó, színezed 
üvegek, távirányító, vezető- és utas-
oldali légzsák, állítható magasságú 
első ülések. Ár: 

nt 2.0 GLX • Suzuki Swift 1.0 GL AUDI A6 2.5 TDl 

2003., 18 923 km, 993 cm3, 
benzin, sötétkék, 4 ajtós, hő-
védő üvegezés, hátsó ablak-
törlő, hátsó csomagtérajtó, 
indításgátló. 
Ár: 1 290 000 Ft Ar : 3 0 9 0 OOO F t 

1997., 130 837 km, 
2496 cm', dízel, vilá-
gosszürke metál, auto-
matikus légkondicioná-
ló, ABS, elektromos tük-
rök, elektromos ablak-
emelők, hővédő üvege-
zés, indításgátlö, 
könnyűfém keréktár-
csák. könyőktámasz, 
központi zár, szervokor-
mány, rádiómagnó, ve-
zető- és utasoldali lég-
zsák, állítható ülések. 

Seat Ibiza 1 . 4 1 6 V R e l . Cool • Skoda Fabia kombi 1.212V Classic 

2005.. 800 km. 1390 cm', benzin, te-
ketemetál gyöngyház, automatikus 
légkondicionáló. CD-lejátszó, elekt-
romos ablakemelő, indításgátló, ket-
tős központi zár, állitható kormány, 
rádió, rádió-előkészítés 4 hangszó-
val. sebességfüggő szervokormány, 
távirányító központi zárhoz, vezető-
és utasoldali légzsák. 
Ár: 711 1001 

2004., 20 450 km, 1198 cm', benzin, 
aranymetál. belülről állítható külső 
tükrök, központi zár, mechanikus ve-
zérlésű légkondicionáló, szervokor-
mány. sztereó rádiómagnó hangszó-
rókkal, színezed üvegek, vezető- és 
utasoldali légzsák. 
Ár.í 2 S D M R 

2002., 73 315 km, 2495 cm', benzin, 
aranymetál gyöngyház, automatikus 
légkondicionáló, bőrkárpitozás. ABS, 
CD-lejátszó, elektromos, fűthető kül-
ső tükrök, elektromos ablakemelő, 
indltásgáttó, könnyűfém keréktár-
csák, kőnyöktámasz. légzsák elöl, 
riasztó, távirányító. 
Ár: m 

I A41.9 PD TOI Muttitronic • Audi A3 1.6 Ambition • Audi A4 1.6 AUDI A4 1.6 V W S h a r a n T D l T r e n d l l n e • V W G o l f V a r i a n t 1 . 6 O c e a n VW GOLF 1.4 TRENDLINE 

2003 , 23 492 km, 1896 cm', dízel, 
sótétkékmetál gyöngyház, automa-
ta váltó, légkondicionáló, ABS. ESP 
indításgátló, könnyűfém keréktár-
csák, központi zár, riasztó, szervokor-
mány. színezed üvegek, vezető- és 
utasoldali légzsák. Állitható magas 
ságú első ülések. 
Ár: 6 390 OH Ft 

2003., 29 660 km. 1595 cm', benzin, 
középkék metál, légkondicionáló, 
börkormány és bőr vádógomb. ABS, 
CD. elektromos tükrök, indltásgáttó. 
könyöktámasz, központi zár, állítha-
tó kormány, riasztó, sportülések el-
öl. szervokormány, színezed üvegek, 
vezető- és utasoldali légzsák. 
Ár: j 590 M ft 

2004., 29139 km, 1595 cm", benzin, 
középszurke metál, 4 ajtós, légkon-
dicionáló, ABS, elektromos ablak-
emelő. ESP indltásgáttó, központi 
zár, rablásgátló, riasztó, szervokor-
mány. sztereó rádiómagnó hangszó-
rókkal. színezed üvegek. 
Ár: 4 CM 000 Ft 

2003., 41 453 km. 1595 cm', benzin, 
aranymetál gyöngyház, 4 ajtós, au-
tomatikus ve2értésü légkondicioná-
ló, ABS, elektromosan állítható, 
fűthető külső tükrök. ESP központi 
zár, állítható kormány, szervokor-
mány. rádiómagnó, színezed üve-
gek. távirányító központi zárhoz, ve-
zető- és utasoldali légzsák, állitható 
magasságú első ülések. 
Ár: ki 900 Ft 

2004., 16 000 km, 1896 cm", dízel, 
sötétszürke metál gyöngyház, auto-
matikus vezériásű légkondicionáló. 
ABS, ESP. kipörgésgátló, fűthető ab-
lakmosó fúvókák, fűthető első ülések, 
indításgátlö, parkolóradar, rádió, sö-
téh'ted oldalablakok, szervokormány, 
vezető- és utasoldali légzsák. 
Ár 7 «90 S80 Ft 

2003.. 30 557 km, 1595 cm", benzin, 
sötétkék metál, ABS. hátul hővédő 
üvegezés, indításgátlö, központi zár, 
mechanikus vezérlésű légkondicio-
náló, riasztó, szervokormány, táv-
irányító központi zárhoz, vezető- és 
utasoldall légzsák, állítható magas-
ságú első ülések. 
Á r i t 000 FI Á n 3 2 9 0 OOO F t 

2004., 29 156 km, 
1390 cm3, benzin, 
aranymetál, ABS. CD-
lejátszó, ESP, hővédő 
üvegezés, Indításgátlö, 
központi zár, légkondi-
cionáló, rablásgátló, ri-
asztó, szervokormány, 
távirányító központi zár-
hoz, téli gumiabron-
csok, vezető- és utasol-
dall légzsák, állítható 
magasságú első ülések. 

Ágyszámok 
és paprika 

A takarékosság 
jegyében ebben az 
évben csökkentet-
ték a kórházi ágy-
számokat, ami 
nagy port vert föl. 
A DM január 9-én 
„Körkép ágycsata 
után - Perek lesz-
nek, leépítés van" 
címmel foglalko-
zik az üggyel: „A 
Csongrád Megyei 
Egészségbiztosítá-
si Pénztár a megye 
valamennyi fekvő- : 
beteg-intézmé- Kővári Árpáddal méltat lanul bántak el Fotó: Gyenes Kálmán 
nyével megkötötte 
- az ágyszámleépítés után - a finanszí- döntést sok intézmény bíróságon tá-
rozási szerződéseket. 1997. január else- madtameg. 
jétöl az egészségbiztosító csak annyi ágy December 2-i számában újra a takaré-
működési költségét fizeti, amennyit az kosság szerepel napirenden. „Takaréklán-
Országos Egészségbiztosítási Pénztár gon a felsőoktatás - Szénszünet miatt 
végső döntésében jóváhagyott az adott zárva" címmel a következőket írja a DM: 
kórházban, klinikán. A megyében Sze- „Takarékosság okok miatt három szegedi 
ged vesztette a legtöbb ágyat, a kórház és felsőoktatási intézményben - a József At-
az orvosegyetem együtt 307 ágyat." A tila Tudományegyetemen, a Juhász Gyu-

http://www.tortenet.delmagyar.hu
http://www.porscheszeged.hu

