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Amerikai tengereszgyalogos sebesült iraki hadifoglyot ápol egy lánctalpas harckocsi mellett 

Dél-Irakban március 21-én. ,- Fotó: MTI/AP/Mark Averv 

BOTRÁNY VOLT A SZEGEDI 

SAS PATIKÁBAN 

Horpácsy András Csongrád me-

gyei tiszti főgyógyszerész néhány 

napia annak ellenére részt vett a 

szegedi, Kálvin téri Sas patika el-

lenőrzésében, hogy erre nem volt 

joga. A gyógyszertárban hatal-

mas botrányt kavaró, maid on-

nan megszégyenülten távozó 

Horpácsyt az országos tiszti főor-

vos két és fél éve kitiltotta a pati-

kából. 

4. oldal 

ÁRTÉRI VIZEKBEN IS IÁR 

MAID AZ ÚJ KOMP 

A kemény tél sem ijesztette meg 

a tápéi révészeket: a komp 

ugyanis egész télen járt a két part 

között. Csupán öt napra állítot-

ták le a közlekedést; a jégzajlás 

idején természetesen nem koc-

káztathatták sem az úszóművet, 

sem utasai testi épségét. Az el-

múlt napok áradása egyelőre 

nem akadályozza a rév működé-

sét. 

5. oldal 

EGY KÉNYSZERHÁZASSÁG 

ANATÓMIÁJA 
A szerbiai magyarság mindig is 

mostohagyermeknek számított 

a magyar külpolitikában - állítja 

Zakar Péter történész, aki sze-

rint az ottani magyarok további 

elvándorlásával a jövőben is szá-

molnunk kell. A szerző szerint 

Magyarország és különösen Sze-

ged létérdeke e kedvezőtlen fo-

lyamatok megállítása és megfor-

dítása. 

Szieszta 

www.delmagyar.nu 

TÉMÁINKBÓL 

A DIÁKOK KÖZEL NEGYEDE 

BETEG 

A szegedi altalános iskolákból 

egyre többen hiányoznak a 

mind gyorsabban terjedő influ-

enzajárvány miatt. Az SZTE 

TGYTFK gyakorló általános is-

kolaiában is foghíjasok a pad-

sorok. a kisdiákok negyede a hé-

ten otthon maradt. A nagy szá-

mú hiányzó miatt a tanítás me-

nete is lelassult, a tanárok keve-

sebb úi anyagot vesznek az osz-

tálvokkal. • 

4. oldal 

Minden eddiginél elsöprőbb erejű bombázás Bagdad és Szaddám Húszéin ellen 

Földi pokol az iraki fővárosban 

Elsöprő erejű légitámadást intéztek az iraki fő-

város ellen tegnap este az amerikai és brit erők. 

Lángokba borult Szaddám Húszéin legfontosabb 

palotája és rakéták csapódtak be számos kor-

mányzati és katonai épületbe is. Az iraki háború 

új szakaszát jelentő támadásban a szövetségesek 

az előzetes haditerv szerint háromezer rakétát és 

bombát dobnak le a kiválasztott célpontokra. 

Az iraki fővárosban készült televíziós felvételeken 

lángoló épületek látszottak tegnap este. A hadá-

szati bombázók földi pokollá változtatták Bagda-

dot. A légitámadás után néhány perccel Donald 
Rumsfeld amerikai védelmi miniszter sajtóérte-

kezletén kijelentette: az iraki rezsim kezdi elve-

szíteni az ellenőrzést az ország felett. Hozátette, 

hogy a légitámadás méretével a lakosság értésére 

akarják adni: Szaddám Húszéin iraki elnöknek 

vége, uralmának befellegzett. Azt azonban nem 

tudta megmondani, hogy Szaddám Húszéin irá-

nyítja-e még Irakot. A híradások többször is az 

iraki elnök és egyik fia halálhírét keltették, de er-

ről megbízható információk nem érkeztek. 

Átszervezik a polgármesteri hivatalt 

Nagv Sándor, Virágh András és Szentgyörgyi Pál egyeztet a közgyűlésen. 

A korábbi városvezetés döntésé-

vel szemben mégsem adja el az 

önkormányzat az SZKT Szepark 

Kft.-ben meglévő tulajdonrészét -

döntöttek a tegnapi közgyűlésen a 

szegedi képviselők. Ugyanakkor 

hozzájárultak az SZKT 40 milliós 

újabb hitelkérelméhez, de a cég 

gazdálkodását vizsgálják. A testü-

let 170 millió forintra emelte az 

első lakáshoz jutók támogatására 

fordítható keretet és hozzájárult a 

Franciahögy még beépítetlen ré-

szének eladásához. A képviselők 

döntése nyomán 40 millió forin-

tért felújítiák a Rákóczi teret és itt 

állítják fel Nagy Imre mártír mi-

niszterelnök szobrát. A Városi Te-

levízió Kht. alaptőkéjét 3-ról 23 

millió forintra emelte a testület. 

A tegnapi ülést egyébként mind a 

VTV Kht., mind a Szeged Televí-

zió Kft. élőben közvetítette. 

Fotó: Mískolczi Róbert További részletek az 5. oldalon 

Vírusos 
ha tár járó 
A nagylaki határőrizeti kirendelt-

ség és a vámhivatal sem kapott 

olyan értesítést péntek estig a ro-

mán szervektől, hogy egy atípu-

sos tüdőgyulladásban szenvedő 

olasz férfi tart a magyar határ felé. 

Az ANTSZ Csongrád megyei in-

tézete sem tudott az 52 éves férfi-

ról, aki az MTI és a román Média-

fax értesülése szerint csütörtökön 

Magyarországról ment át Romá-

niába, s az aradi repülőtéren pén-

teken felfedezték rajta az atipusos 

tüdőgyulladás összes tünetét. A 

repülőtér orvosai mentőt hívtak, 

a férb azonban közölte: inkább 

visszatér Magyarországra. Kovács 
Ferenc helyettes megyei tiszti fő-

orvos lapunknak elmondta: nincs 

olyan jogszabály, amely alapján a 

férfi szabadságát korlátozni lehet-

ne. Hozzátette: e betegség éppúgy 

I gyógyítható, mint az influenza. 

Richárd Myers, a vezérkart főnökök egyesített bi-

zottságának elnöke közölte, hogy iraki katonák észa-

kon és délen egyaránt megadják magukat. Számukat 

több százra tette. Hozzátette, bogv a dél-iraki olajku-

tak felett hamarosan átveszik az ellenőrzést. 

A háború második napján brit kommandósok el-

foglalták az Irak déli csücskén fekvő Fáó-félszigetet 

és az ottani olajterminált. Donald Rumsfeld meg-

erősítette, hogy Umm-Kaszr város is teljes mérték-

ben a koalíciós erők kezén van. Az amerikai és a 

brit katonák Irak egyre nagyobb részét foglalják el, 

és 160 kilométerre hatoltak be az országba. 

Dél-Irakon kívül északon és nyugaton is támadtak 

a szövetségesek, légicsapás érte az északi Moszul 

városát, s harcok folytak a kirkuki olajmezőkért. 

A nemzetközi közvélemény megosztott a háború 

megítélésében. A brit miniszterelnök továbbra is a 

katonai akciót tartja az egyetlen helyes útnak, az 

orosz államfő viszont kemény hangon bírálta az Irak 

elleni támadást. Amerikában és számos muzulmán 

országban heves tüntetések voltak a háború ellen. 

Összeállításunk a 2. és 3. oldalon Égő kormányzati épület Bagdadban. Fotó: MTl/AP/lerome Delay 
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