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T É M Á I N K B Ó L A Tisza partjáról az Európai Unióba 

írásunk az 5. oldalon Az idén bruttó 17 ezer 500-tól 72 

Havránné Mohácsi Ildikó, Gila Ferenc és Nagy Sándor is kiegészí-
ti képviselői tiszteletdíját. Fotó: Miskolczi Róbert 

tisztségen. Mivel az összeférhe-
tetlenségi törvény akkor még 
nem tiltotta, ketten, Bénák 
László és Dobó László a képvise-
lőség mellett ügyvezetőként ve-
zettek önkormányzati céget. A 
testület 10 felügyelőbizottsági 
elnököt, 15 fb. tagot, 1 igazgató-
sági elnököt, 6 igazgatósági ta-
got, 1 kuratóriumi elnököt, 1 jo-
gi képviselőt, és 2 ügyvezetőt 
adott a városi érdekeltségű cé-
gek vezetésébe. 

Az előző ciklusban a legtöbb 
pozíciót holtversenyben Tímár 
László akkori alpolgármester és 
Juhász Miklós képviselő, a szo-

ciális bizottság elnöke gyűjtötte 
össze. Timár két cégben volt 
igazgatósági, egyben felügyelőbi-
zottsági tag, és egy kuratóriumi 
elnökséget is szerzett. Juhász egy 
igazgatósági tagsága mellé há-
rom felügyelőbizottsági elnöksé-
get gyűjtött. 

Az előző négyéves ciklusban 
17 ezer 500 és 70 ezer forint kö-
zött jövedelmeztek a felügyelőbi-
zottsági és igazgatósági helyek, 
nem számítva a két ügyvezető dí-
jazását, amely ennél jóval maga-
sabb volt. 

Folytatás az 5. oldalon 

A TISZAI CSÖND KÖLTŐJE 
Százhúsz éve, 1883. április 4-én 
született Szegeden Juhász Gyula, 
akire ma síremlékének újraava-
tásával, tudományos felolvasó-
üléssel és koszorúzással emléke-
zik szülővárosa. A jubileum al-
kalmával Juhász Gyula-külön-
számként jelenik meg a Szegedi 
Műhely című folyóirat, és a Ti-
szatáj, valamint a Szeged is meg-
emlékezik a költőről. 

4. oldal 

LAKÁST KAPTAK AZ UTOLSÓ 
PILLANATBAN 
Kilakoltatás várt a szőregi egyko-
ri palackozóüzem szolgálati la-
kásában élő Horváthékra. A há-
romfős család havi 44 ezer fo-
rintból próbál megélni, ráadásul 
10 éves kislányuk súlyos szelle-
mi és testi fogyatékos. Az önkor-
mányzat szőregi kirendeltségé-
nek segítségével azonban az 
utolsó pillanatban mégis kaptak 
egy új lakást. 

5. oldal 

ISKOLABEZÁRÁS ELŐTT 
ALAPOSAN SZÁMOLNAK 
Kozma József, Szeged oktatásért 
is felelős alpolgármestere a teg-
napi közgyűlés előtti sajtótájé-
koztatóján elmondta, az oktatási 
bizottság döntése alapján hatá-
rozhat a testület az óvodák bezá-
rásáról. Az iskolák sorsa azon-
ban legkorábban májusban ke-
rülhet napirendre. 

5. oldal 

SOKAKNAK SEGÍTHET 
A SZEGEDI BESZÉDMESTER 
Beszédjavító, olvasástanító prog-
ramot fejlesztenek a Szegedi Tu-
dományegyetem mesterséges in-
telligencia kutatócsoportjának 
munkatársai, gyakorló pedagó-
gusok, nyelvészek. A szoftvert je-
lenleg tesztelik, de várhatóan 
2004 februárjától bárki ingyen 
letöltheti az internetről. 

7. oldal 
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ezer forintig terjed a szegedi kép-
viselők tiszteletdíja, amit havon-
ta kapnak az önkormányzati cé-
gek felügyelőbizottsági tagságá-
ért. A városatyák közül 16-an fe-
lügyelőbizottsági tagok, nyolcan 
felügyelőbizottsági elnökök, egy 
képviselő igazgatósági tag. Azaz 
a polgármester nélkül a 42 fős 
testület tagjai közül 25-en kap-
tak megbízást a városi, vagy rész-
ben városi tulajdonú cégek felü-
gyelőbizottságaiban. Közülük öt 
ellenzéki, egy független, tizenki-
lenc kormánypárti. 

Képviselői tiszteletdíján felül 
Lauer Istvái. ¡MSZP) és Katona 
Gyula (független) 72 ezer forin-
tért a Cserepes sori Piac Kft. 
fb-tagjai. Legkevesebb tisztelet-
díjat, 17 ezer 500 forintot kap 
Molnár Gyula (Centrum), Szon-
di Ildikó (MSZP), Ménesi Imre 
(MSZP), Ványai Éva (MDF) és 
Hingl László (MDF) ugyancsak 
fb-tagként. 

Beck Zoltán tanácsnok, az IKV 
Rt. fb-elnöke 25 ezer, Nagy Sán-
dor alpolgármester a Vivaép Rt. 
fb-tagja 50 ezer, Pászti Ágnes ta-
nácsnok a Szegedi Vízmű Rt. 
fb-elnöke 40 ezer forintot kap. 

A korábbi képviselő-testület-
ben 21 képviselő osztozott 36 

Medgyessy Péter igenre buzdított 

Bagdad ostromlott város 

Bagdad külvárosában vannak a szövetséges erők és harcok kezdődtek a város repülőterénél, ahol az 
irakiak csapatokat vontak össze - érkezett a hír késő este. Az amerikai erők parancsnokai abban bíz-
nak, hogy a rezsim összeomlásával elkerülhetők lesznek az utcai harcok. Bagdadban mindenesetre 
csütörtökön nem volt nyoma annak, hogy a főváros ostromra készülne. Felvételünkön: iraki köztár-
sasági gárdisták Bagdad határán. Összeállításunk a 2. oldalon. MTI Telefotó/EPA/Patríck Baz 

Aki erős, az szabad - válaszolt 
Medgyessy Péter miniszterel-
nök a kérdésre, amelyet sokan 
mérlegelnek ezekben a napok-
ban. Hogy tudniillik: megőriz-
hetjük-e magyarságunkat, sza-
bad államiságunkat az unió-
ban. 

Medgyessy Pétert Bordányban körbevette a falu apraja-nagyja. Fotó: Miskolczi Róbert 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közeli népszavazás előtt a Sze-
gedi Nemzeti Színházban „A Ti-
sza partjáról az Európai Unióba" 
címmel gálaestet rendeztek teg-
nap, amelyen művészeti műsort 
adtak neves szegedi, vagy innen 
elszármazott művészek, s ame-
lyen beszédet mondott a köztár-
saság miniszterelnöke. Kiemelte, 
hogy az európai értékeket, a jólét 
esélyét jelentő csatlakozásra ké-
szülni kell és hogy erre képesek 
is a polgárok. Akik közülük ön-
hibájukon kívül rossz helyzetből 
indulnak, azoknak állami segít-
ség kell; „a köztársaság és polgá-
rai együtt képesek lesznek vála-
szolni a kihívásra" - hangsúlyoz-
ta Medgyessy Péter. Elmondta, 
abból a célból jött Szegedre, hogy 
szövetségeseket találjon: minél 
több, hittel, örömmel és maga-
biztosan - igennel szavazóra. 

A szegedi gálaest előtt Bor-
dányban járt a miniszterelnök, 
ahol egy nyugdíjasklub időseivel 
találkozott. A Tisza Szállóban a 
régió gazdasági vezetőivel, befek-
tetők képviselőivel beszélt, egye-
bek között a köztársaság erejét 
jelentő szolidaritásról. 

Részletek a 3. oldalon 

SZKT feljelentés 
A Szegedi Közlekedési Társaság vezetője, Nemes László ma dönt ar-
ról, hogy benyújtja-e lemondását. A cég vezetőjének elhatározásában 
közrejátszhat, hogy a vállalatnál a napokban befejeződött vizsgálat 
számos hiányosságot tárt fel és feljelentést vont maga után. Az ön-
kormányzat azért rendelte el a társaság működésének minden részle-
tére kiterjedő vizsgálatát, mert a kormány hiába vállalta át a közel-
múltban az SZKT adósságát, a cég az idén újra veszteséggel számol. 

Huszonöt szegedi képviselő felügyeli a város cégeit 

Uj tagságok és pénzek 
A választások után Szegeden (is) 
újraosztották az önkormányza-
ti tulajdonú cégek felügyelőbi-
zottsági tagságait. 

http://www.delmagyar.hu

