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Változó művházak 
Változatlanul anyagi gondokkal 
küzdenek a falusi művelődési 
házak, de új szerepre találnak. 

4. OLDAL 

EGYRE DRÁGÁBB A HORGÁSZÁT 
Egyre mélyebben kell zsebbe nyúlniuk a horgászat 
kedvelőinek. Egy átlagos fölszerelés ára már elérheti 
a százezer forintot. 

10. OLDAL, A PÉNZ BESZÉL 

Az MSZP szombaton az Andrássy úton, a Fidesz vasárnap a Kossuth téren tartotta rendezvényét 

Nagygyűlésekkel ért csúcsra a kampány 
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Szegedi buszok és ismerős arcok a szocialisták szombati, Andrássy út i és a Fidesz vasárnapi, Kossuth téri kampányrendezvényén Fotó. Karnok Csaba és Schmidt Andrea 

A választási kampány csúcspontja volt a két nagy párt hétvégi, fővárosi nagy-
gyűlése. Szombaton délután az MSZP szimpatizánsai öltöztették vörösbe az 
Andrássy utat , tegnap délután pedig a Fidesz hívei borították narancsba a Kossuth 
teret. Mindkét választási rendezvényről helyszíni riportban számolunk be. 

Sok tízezren gyűltek össze szombaton 
az MSZP tavaszköszöntő nagygyűlésén 
Budapesten, az Andrássy úton. Csong-
rád megyéből Szegedről, Makóról és 
Csongrádról húsz busszal vitték a párt 
szimpatizánsait a fővárosba. „Soha 
többé nem a múlt a baloldal, hanem 

visszatérve gyökereihez a társadalmi 
haladás, a progresszió, a bátor átalakí-
tás, az igazságosság pártja vagyunk" -
hangsúlyozta beszédében Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök, az MSZP kor-
mányfőjelöltje, aki szerint a választás 
verseny, de nem háború, „nincs szük-

ség vezénylőtábornoki egyenruhába 
bújt politikusokra, nincs szükség ajtó-
inkon kopogtató választási sorozóbiz-
tosokra." 

Vasárnap Szegedről öt, Mórahalomról 
egy buszt indítottak a fővárosba, Szen-
tesről kétszázan mentek el a Fidesz A 
magyar szolidaritás napja címet viselő 
választási nagygyűlésére, a Kossuth tér-
re, amelynek környékét is megtöltötte 
és narancsba borította a tömeg. Most 
nem egy négyévente szokásos választás-

ról van szó, hiszen ma már ott tartunk, 
hogy „terrorveszélyre hivatkozva akar-
ják elültetni lelkünkben a félelmet és a 
bizalmatlanságot" - mondta Orbán Vik-
tor, a Fidesz elnöke és kormányfőjelölt-
je, aki ébresztőt fújt Magyarországnak. 
Mint leszögezte: nem engedik, hogy 
„pártmunkásokból lett milliárdosok" 
adjanak leckét munkából, becsületből. 
Kijelentette, hogy a Fidesz készen áll a 
„felelőtlenség korszakának lezárására", 
a nemzeti kormányzásra és egy nemzet-

egyesítő program megvalósítására. En-
nek lényegét a munka, otthon, család 
hármas jelszavával határozta meg. Or-
bán „Hajrá, Magyarország! Hajrá, ma-
gyarok!" felkiáltással búcsúzott, majd a 
Himnusz és a székely himnusz közös el-
éneklésével ért véget a Fidesz nagygyűlé-
se. Deutsch-Für Tamás szerint jóval 
több mint másfél millió ember volt je-
len. 

Beszámolóink az 5. oldalon • 

További 
földgáz-
lelőhelyek 
A szénhidrogénvagyon utáni 
kutatások eredménnyel kecseg-
tethetnek Csongrád megyében, 
mert több földgázlelőhely is lé-
tezhet még a Dél-Alföldön. 

A Kárpát-medence mélye úgy néz 
ki, mint egy torta: a „tortalapréte-
gek" között „tortakrémrétegek" 
húzódnak, jellemzi Szónoky Mik-
lós geológus, a Szegedi Tudomány-
egyetem nyugalmazott docense a 
földmély szerkezetét. A „tortala-
pok" a meddő szakaszok, a köztük 
lévő „krém" a szénhidrogén-tartal-
mú réteg. Az Alföldön bárhol rá-
bukkanhatnak „ szénhidrogén-
csapdákra", sok lelőhelyről jelen-
leg is tudnak a kutatók, csak eddig 
nem termelték ki, mert túl sok 
pénzbe került volna. Ahogy fogy a 
világ szénhidrogénkészlete, egyre 
inkább megéri pénzt fektetni az 
eddig föl nem tárt mezőkbe is. 

írásunk a 8. oldalon 
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BL-győztes 
lett a szegedi 
Ferroép 
A Ferroép-Szeged férfi tekecsapata újabb 
csúcsra ért: megnyerte a Vajdahunyadon 
megrendezett Bajnokok Ligáját. A Sze-
ged Beton VE férfi vízilabdásai még be-
juthatnak a négy közé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Ferroép-Szeged férfi tekecsapata a 
2005/2006-os szezonban mindent meg-
nyer, amiben elindul: a Világkupa és a baj-
noki cím mellé vasárnap csatlakozott a 
Bajnokok Ligája-trófea. A Vajdahunyadon 
megrendezett négyes döntőben a fináléba 
kerülés nem volt kérdéses, viszont az 
aranycsatában alaposan megizzasztotta 
Kaszás Zoltán edző tanítványait a szlovák 
Podbrezova. A szegediek 5,5:2,5 arányban 
diadalmaskodtak. 

A Szeged Beton VE férfi vízilabdásai 
11-7-re nyertek a BVSC otthonában, de 
ez még nem volt elég, szurkolhattak, hogy 
a Vasas legyőzze az Újpestet. Sokáig úgy 
tűnt, hogy az egyik pontot elcsíphetik a li-
lák, de végül beindult a Vasas-henger, és 
10-7-re nyert a piros alakulat. A négy kö-
zé jutásról így a szerdai (kezdés: 18 óra-
kor) Szeged Beton VE-Ferencváros mérkő-
zés dönt. 

Ismét nagy sikert aratott Szegeden a 
T-Com Vivicittá futóverseny, melyen több 
mint háromezer amatőr és profi atléta 
vett részt. 

Részletek A Dél Sportja mellékletben 

A legmagasabb, harmadfokú készültségre is szükség lehet Mindszentnél 

Drámai helyzet a folyók mentén 
Szinte minden magyarországi fo-
lyó árad, Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök drámainak nevezte a 
helyzetet a tegnapi kormányülés 
után. Csongrád megyében Mind-
szentnél harmadfokú készültségre 
is szükség lehet. 

„A homokzsákoknak nincs pártszí-
nük" - mondta Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök, amikor a tegnapi 
kormányülés után felhívta az ország 
lakosságát, hogy fogjon össze a drá-
mai árvízi helyzet miatt. A Duna 
várhatóan az eddig mért legmaga-
sabb szinten, 860 centiméternél te-
tőzik kedden Budapesten, jelenleg 
Tátnál és Esztergomnál a legsúlyo-
sabb a helyzet. 

A hazai folyókon 3800 kilométe-
ren van készültség, vasárnapig 165 
embert telepítettek ki a hullámte-
rekből. Demszky Gábor, Budapest 
főpolgármestere vészhelyzet elren-
delését kérte. 

Akár május közepéig is elhúzódó 
magas vízállásra kell számítani a 
folyókon, nemcsak a Dunán, a Ti-
szán is. Mindszentnél 850 centi-
méter fölé emelkedhet a vízállás, 
ezért harmadfokú készültségre is 
szükség lehet. A magas vízszint 
miatt a Duna visszaduzzasztja a 
Tiszát, Szegeden a hét második fe-
lében 750 centiméteres vízállás 
várható. 

Árvízi összeállításunk a 2. és a 3. oldalon Kiöntött a Tisza. A szegedi Sárgán már az ablakon át közlekednek Fotó: Karnok Csaba 
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