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Kovács Péter edző aranyéremmel búcsúzott a szegedi kézilabdától 

Tizenhárom év után: kupagyőztes a Pick! 

Orbán 
és a gazdák 
Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége (Ma-
gosz) tegnap Kisteleken tartott 
kongresszust. Ezen részt vett 
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke 
is. A sportcsarnokba több száz 
küldött érkezett az ország min-
den tájáról. Jakab István Ma-
gosz-elnök demonstrációs elő-
készítő bizottság létrehozását 
javasolta. 
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Botka László: Jövőre már városi elismerés lehet a Dömötör-díj 

Réti Csabáé az életműdíj 
Az önkormányzat eladja a kórház Pulz utcai épületét 

A pszichiátriára 
költözik a fertőző 
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A siker öröme Pécsett. Mezei Richárd kezében a magasba lendül a Magyar Kupa és a Budapest Bank vándorserlege 

Bővebben a 3. oldalon 

Ö g i L i b r 

Bár néhány hete még úgy volt, hogy az idei Dömö-
tör-gála elmarad, szombat este a nagyszínházban 
mégis összegyűlhetett Szeged színházszerető közön-
sége. A szponzorok jóvoltából végül nem tört meg a 
sokéves hagyomány. Botka László polgármester pe-
dig vastapsot kapott, amikor bejelentette, hogy mi-
vel a Dömötör-díj a színházhoz és Szegedhez méltó 

elismeréssé vált, javaslatot tesz e közgyűlésnek: 
emeljék a díjat a városi kitüntetések sorába. 

A kuratórium által odaítélt életműdíjat Botka 
László Réti Csaba operaénekesnek, a színház örö-
kös tagjának adta át. 

Beszámolónk az 5. oldalon 

Az életműdíjat Réti Csaba vehette át a Dömötör-gálán Fotó: Frank Yvette 

Átalakítják a nem-
régiben több száz-
millió forintért fel-
újított szegedi kór-
ház pszichiátriai 
épületének föld-
szintjét, hogy helyet 
biztosítsanak a fel-
nőtt fertőző osztály-
nak, amely a Pulz 
utcából költözik 
ide. Pajor László ta-
gadta azt a városban 
terjedő hírt, hogy 
szétrombolnák a 
földszintet. A kór-
ház főigazgatója ar-
ra nem tudott vá-
laszolni, mennyibe 
kerül az átalakítás. 
Az ÁNTSZ szerint 
nem jelent veszélyt, 
hogy nem különálló 
épületben kezelik a 
fertőző betegeket. 

Tavaly nyáron a pin-
cétől a padlásig fel-
újították a szegedi 
kórház pszichiátriai 
és addiktológiai épü-
letét. A rekonstruk-
ció több százmillió 
forintba került. A 
felújítást nagyobb 

A Pulz utcai épület katasztrofális állapot-
ban van Fotó: Karnok Csaba 

részt állami pénzből 
finanszírozták. A 
kórtermeket úgy ala-
kították ki, hogy ott 
a pszichiátriai és ad-
diktológiai osztály 
betegeit kezelik. 
Ezért is keltett nagy 
feltűnést kórházi kö-
rökben, hogy bont-

ják a vadonatúj épü-
let földszinti részét. 
Pénteken délután 
több munkás is dol-
gozott az épületben, 
ahonnan talicska-
számra hordták ki a 
törmeléket. 

Folytatás az 5. oldalon 

Sokat kellett erre várni, de megérte. A Pick 
Szeged férfi kézilabdacsapata - a serleg-
csatában tizenhárom év után - Pécsett 
újra felért a csúcsra, megnyerte a Magyar 
Kupát az ősi rivális MKB Veszprém ellen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Már az ötfelvonásos bajnoki fináléban is ér-
ződött, látszott: ez az MKB Veszprém sebez-
hető, verhető, és a Pick Szeged a Magyar Ku-
pa döntőjében végre megtörheti a bakonyi 
átkot. Ehhez azonban maximális motivált-
ság, és az kell, hogy mindenki „harapjon", 
akarja a sikert és a legjobb, vagy ahhoz közeli 
formában játsszon. 

így történt! A Tisza-partiak végig a kezük-
ben tartották a találkozót, Puljezevics mág-
nesként vonzotta magához a labdákat, hete-
sek, átlövések akadtak el benne. Eksztázis-
ban védett, megharapta, megcsókolta a lab-
dát, hergelte az övéit, a drukkereket. Krivoka-
pics és Perunicsics is felejthetetlen teljesít-
ményt nyújtott, a többiek is hozzátették a 
magukét, ez pedig azt eredményezte, hogy a 
Veszprém csak futott az eredmény és a Pick 
után. De nem érte utol! A Szeged 16- 13-as 
félidőt követően 32-30-ra győzött, és tizen-
három év után, immár ötödik alkalommal, 
elhódította a serleget. A legutóbbi nagy ün-
nepre pedig éppen tíz esztendeje, 1996-ban 
került sor, akkor Skaliczki Lászlóval bajnok-
ságot nyert az alakulat. A mostani tréner, Ko-
vács Péter aranyéremmel búcsúzott a város-
tól. A csapatot Szegeden Botka László polgár-
mesterrel és Szentgyörgyi Pál alpolgármester-
rel az élen ünneplő, lelkes tömeg várta a vá-
rosháza előtt, a Széchenyi téren. Holnapi la-
punkban az aranycsapat éjszakai ünneplésé-
ről is részletesen beszámolunk. 

Fotó: Segesvári Csaba Részletek A Dél Sportja mellékletünkben 

EGY SZEGEDI CANNES-BAN 
A Friss levegő című magyar film egyik 
főszereplője, Hegyi Izabella szegedi diáklány 
hazaért Cannes-ból. 
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Határnyitás 
Kübekházánál újra megnyitották 
a hármas határt. Kilencedszer 
beszéltek az álmokról. 
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