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Szombaton játékkal, vasárnap nagymisével ünnepeltek 

A fogadalmi templom 
75. születésnapján 

A szegedi dóm felszen-
telésének hetvenötö-
dik évfordulóját ünne-
pelték a hét végén a 
szegediek és az egész 
magyar egyház. Szom-
baton sokadalom töl-
tötte meg a teret, este 
görögtűz várta a kö-
zönséget. Vasárnap ün-
nepi nagymisét tartot-
tak a fogadalmi temp-
lomban, amelyet Tér-
nyák Csaba érsek, a va-
tikáni papi kongregá-
ció titkára celebrált. 

A szegedi dóm ünnepi 
hétvégéje szombaton 
templomtéri sokada-
lommal kezdődött. Az 
időnként szemerkélő eső 
sem tartotta vissza a gye-
rekeket és a felnőtteket, 
hogy - emlékezve a 
templom hetvenöt évvel 
ezelőtti építőire - megal-
kossák saját dómjukat. 

A negyedik osztályos 
Dobi János Mátyás faru-
dakból emelt nála is 
magasabb tornyot, Ká-
ity Anna és Sára képes 
játékkockákból rakott 
falakat, a másodikos 
Kiss Olivér papírból haj-
togatott színes épületet, 
Dári Gerda pedig alap-
rajzra ragasztott mák-
szemeket, rizst és más 
terményeket. 

Folytatás a 3. oldalon Többezres közönség tapsolta meg az alázúduló görögtüzet Fotó: Frank Yvette 
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Termálhotel 
Új szentivánon 
A befektetők ígérete szerint jövő év végén 
állni fog az a termálhotel, amelynek teg-
nap tették le az alapkövét Újszentivánon. 
A volt laktanya melletti háromhektáros 
telket egy forintért adta át az önkormány-
zat a Tisza-Maros 2005 Kft.-nek. 

Három év kemény előkészítő munka előzte 
meg az alapkőletételt - nyilatkozta lapunk-
nak Mohos László, a beruházó Tisza-Maros 
2005 Kft. ügyvezető igazgatója. A falu mel-
letti háromhektáros telket - amelyen már 
termálkutak is vannak - egy jó állapotban 
lévő út köti össze Újszentivánnal. Mohos 
további három kút fúrását ígérte, és azt, 
hogy 2006 végén már állni fog itt egy well-
ness-, sport- és pihenőközpont, amely a ter-
vezett beruházás első ütemét jelenti majd. 

Folytatás az 5. oldalon 

Ingyen vizsgáltak 
Sikeres volt a szombaton 

Automobil 2005 vasárnapig 
Világpremier nélkül, de sok, egyenesen 
Frankfurtból érkező újdonsággal nyitott a hét 
végén a budapest i autószalon. 

9. OLDAL, A PÉNZ BESZÉL 

Országszerte beszédekkel, koszorúzásokkal emlé-
keztek tegnap, az 1956-os szabadságharc és forra-
dalom 49. évfordulóján. A megyében méltósággal, 
fütty és bekiabálások nélkül ünnepeltünk. 

Az ember vele született joga a szabadság. A demokrá-
cia iránti vágyat sem elrabolni, sem elfojtani nem le-
het - jelentette ki Szegeden, Nagy Imre mártír mi-

niszterelnök szobránál az '56-os megemlékezés diák-
szónoka, Tóth Ilona. Azt mondják, ha valaki meghal, 
lehull egy csillag. Hány csillag hullhatott le 1956 ok-
tóberében és novemberében Magyarország egéről? És 
mennyi még később? - tette fel a kérdést a diáklány a 
forradalom és szabadságharc 49. évfordulóján. 

Összeállításunk a 2. és a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ÖS autópálya 
M5 - pihenők nélkül 
Az M5-ös sztráda új szakaszát ka-
rácsony előtt, de pihenőhelyek 
nélkül adják át. A pihenőhelyek 
azért nem készülnek el, mert a te-
rületek kisajátításával megbízott 

cég még nem tudott megegyezni a 
telkek tulajdonosaival, akik horri-
bilis összegeket kérnek. 

Részletek a 3. oldalon 

tar tot t rendkívüli 
mellrákszűrés Szegeden. 

7. OLDAL 
6 7 2 0 S z e g e d , 
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Koszorúzások és kitüntetések a forradalom napján 

Méltósággal emlékeztünk 

Nagy Imre márt ír miniszterelnök szobránál a diákszónok, Tóth Ilona beszélt Fotó: Schmidt Andrea 

nap múlva ér Szegedre! 
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Elpuskázta az első félidőt a Pick 
Sorozatban harmadik férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája-mérkőzését veszítette 
el a Pick Szeged. A barcelonai össze-
csapás után (27-20) Szegeden is jobbnak 
(28-26) bizonyult a címvédő. 

Az egy héttel ezelőtti Ljubuskiban elszen-
vedett meglepő vereség után nagyon fo-
gadkoztak a Pick Szeged kézilabdásai, 
hogy a címvédő Barcelona ellen, a hazai 
telt házas (3500 néző) mérkőzésen kikö-
szörülik a csorbát. Ha az első félidőben is 
úgy játszottak volna Kovács Péter edző ta-
nítványai, mint a másodikban, akkor ta-
lán valóra is vált volna az óhaj. így a Pick 
Szeged csoportjában a másodikról a ne-
gyedik helyre csúszott vissza. 

A Szeged Beton Kranjban két győzelem-
mel és egy vereséggel a második helyen vég-
zett a LEN-kupa második selejtezőkörében. 

Andjelkovics (labdával) hiába próbálkozott, a BL-címvédő Barcelona ellen nem sok 
Részletek A Dél Sportja mellékletünkben esélye volt Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.centralestate.hu
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