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TÉMÁINKBÓL 

A PICK 5 EZER FORINTOS 
OSZTALÉKA 
A Pick Szeged Rt. tegnap tartotta 
meg évi rendes közgyűlését. A 
társaság konszolidált mérlegét 
49,16 milliárd forintos főösszeg-
gel fogadták el, az adózás előtti 
eredmény 2,01 milliárd forint, 
egy részvény után pedig közel 5 
ezer for-intos osztalékot fizetnek 
ki. 

3. oldal 

JAVÍTÁSRA SZORUL 
A SZENTEST ELKERÜLŐ ÚT 
A kemény tél megviselte a szen-
tesi elkerülő utat is. A belváros 
forgalmát csökkentő, öt évvel ez-
előtt elkezdett beruházás 1,3 
milliárd forintból valósult meg. 
Most azonban felújításra szorul: 
a felüljáró megrepedt, a földfel-
színen futó szakasz pedig több 
darabon megsüllyedt. 

5. oldal 

TOJÁSBÓL KÉSZÜLT KÍNAI 
VÁZÁK 
Szutor Gabriella emutojásból ké-
szült, klasszikus, kínai porcelán-
vázákat idéző munkáival nemré-
giben elnyerte a ' franciaországi 
Compiegne-ben megrendezett 
nemzetközi mives tojásszalon 
első díját. 

4. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Szabó Gábor az új rektor 

Rektorok. Az újonnan megválasztott Szabó Gábornak (balról) a jelenlegi egyetemvezető, Mészáros Rezső gratulál. Fotó: Karnok Csaba 

Nagy volt a tét és viszonylag sok 
a jelölt, ezért órákon át tartott 
tegnap a Szegedi Tudomány-
egyetemen (SZTE) a rektorvá-
lasztás. Szabó Gábor professzor, 
az élelmiszeripari főiskolai kar 
főigazgatója lett az új rektor. 

Hét jelölt közül választotta meg 
Szabó Gábor egyetemi tanárt, fő-
iskolai főigazgatót tegnap az 
SZTE rektorává az Egyetemi Ta-

nács (ET) 39 szavazati joggal 
rendelkező tagja. Szabó profesz-
szort a miniszter előterjesztésére 
a köztársasági elnök nevezi ki 
augusztus l-jétől a dél-alföldi ré-
gió tudásközpontjának is neve-
zett szegedi egyetem élére. 

A szabályzat szerint a jelenlegi 
rektoron, Mészáros Rezsőn kívül 
szavazhatott az orvosi és agrár-
centrum elnöke, a 11 kar vezető-
je, 10 kar egy-egy választott okta-

tója (a zeneművészeti főiskola 
csak nemrégiben lett egyetemi 
kar), a karok egy-egy hallgatója, a 
doktorandusz hallgatók képvise-
lője, az egyetemi hallgatói önkor-
mányzat elnöke, továbbá a nem 
oktatói státusban dolgozók két 
képviselője. Az izgalmas, időn-
ként feszült hangulatú, de mind-
végig fegyelmezetten zajló válasz-
tási procedúra ötödik fordulójára 
három jelölt maradt: Benedek 

György orvoskari professzor, tu-
dományos rektorhelyettes ekkor 
11 voksot kapott, Dux László, 
szintén orvoskari professzor 
13-at, Szabó Gábor pedig 15-öt. 
A következő, döntő körben négy 
érvénytelen szavazatot találtak, 
Dux professzorra ismét 13-an 
szavaztak, Szabó Gábort pedig 22 
vokssal rektorrá választották. 

Részletek a 3. oldalon 

Bodót már 
régóta 
figyelték 
A rendőrség tegnap elismerte, 
hogy a Bodó Antal elleni akció 
előre megszervezett volt. Vizs-
gálni fogják, hogy használták-e 
korábban bármilyen bűncselek-
ménynél a szegedi vállalkozó 
fegyvereit. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szeged SC volt elnöke, Bodó 
Antal gépkocsijában és albér-
letében, min t megírtuk, egy 
Browning pisztolyt és egy FÉG 
ACP 45-ös, gyári szám nélküli 
lőfegyvert, Kalasnyikov gép-
fegyvert, M76-os gépkara-
bélyt, baseballütőket, vala-
m i n t 150 lőszert találtak a 
rendőrök. 

A 45 éves férfit csütörtökön 
Szegeden, a Szilléri sugárúton a 
vámosok rutinellenőrzést szín-
lelve állították meg. Bodó Merce-
desének könyöklője alatt egy 
pisztolyt és hat lőszert találtak. 

A rendőrség tegnap elismerte, 
hogy a Bodó elleni akció meg-
szervezett volt, napok óta ké-
szültek rá, a célszemély termé-
szetesen Bodó Antal volt. Az 
előkészületekről a rendőrség 
még annyit elárult, hogy abban 
három „szervezet" vett részt. A 
rendőrség és a vámosok mellett 
a harmadik valószínűleg a pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálat 
volt. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság nyomozói a férfi Vaj-
da utcai albérletében találták 
meg a többi fegyvert és lőszert. 

Folytatás az 5. oldalon 

Uniós normák 
a csomagszállításban 
Egy európai uniós szabály ér-
telmében a postákon nem sza-
bad tizenöt percnél tovább vá-
ratni a betérő ügyfelet. 

Tóth László harminchat éves 
szakmai múlttal a háta mögött 
vette át a három dél-alföldi me-

gye 321 postahivatalának, s az 
ott dolgozó négy és fél ezer alkal-
mazottnak az irányítását. Az új 
postaigazgató az uniós csatlako-
zás jegyében megkezdett moder-
nizáció folytatását ígéri. 

Bővebbe A pénz beszél mellékletben 

Elkészült a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség székháza 

Igazság az Eszperantó utcából 
Az Eszperantó utcai irodaházban alakították ki a 
Szegedi Fellebbviteli Főügyészség ideiglenes köz-
pontját. A szobákat már berendezték, jelenleg a 
számítógépes rendszer kiépítése folyik, s ha-
marosan az ügyészek is elfoglalhatják helyeiket. 

Egyetlen alkalmazott, az első számú vezető, vagyis 
Horányi Miklós és egy kölcsön kapott iroda az Igaz-
ságügyi palotában - az év első hónapjában mind-
össze ez jelentette a személyi és tárgyi feltételeket a 
január elsejével létrejött Szegedi Fellebbviteli Fő-

ügyészségen. lelenleg már korszerűen berendezett 
irodákat alakítottak ki a főügyészség számára az 
Eszperantó utcai irodaházban, amit a szegediek 
még most is szakszervezeti székházként emleget-
nek. 

A főügyészségen egyébként 17-18 alkalmazott 
dolgozik majd. Most szerelik a számítógépes rend-
szert, így ha munkába állnak az ügyészek, azonnal 
hozzáláthatnak a periratok áttekintéséhez. 

Folytatás az 5. oldalon 

A szövetséges csapatok elfoglalták Bászrát, Bagdadban még dúl a harc 

Erőfelmutató behatolás 

Amerikai katonák pihennek Szaddám Húszéin egyik bagdadi palotájában. Fotó: MTI/AP/lohn Moore 

Sztráda villámgyors Internet kábeltévén 

Robogóval a Sztrádán!* 
napi 24 óra hozzáférés 
200/64 kbit/sec 
telefondíj nélkül 

* belépés 2003. április 15-ig 
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Bagdad belvárosában harcoltak 
hétfő délután és este a szövetsé-
ges erők; a behatolást a szövetsé-
ges hadvezetés „erőfelmutató" 
jellegűnek minősítette. A brit 
hadsereg gyakorlatilag bevette 
Bászrát. 

Bagdad belső területére mintegy 
száz amerikai harckocsi és pán-
célozott csapatszállító hatolt be. 
A BBC-nek nyilatkozó amerikai 
hadműveleti tisztek azonban azt 

mondták, hogy a hétfői harcokat 
„nem lenne helyes" a bagdadi 
csatának nevezni. A katari ame-
rikai középső parancsnokság 
szóvivője a szombatihoz hasonló 
„páncélos rajtaütésnek" minősí-
tette a hétfői hadműveletet, 
amelynek célja szavai szerint 
„nem területfoglalás". Bagdad 
déli részén iraki rakétacsapás ért 
egy amerikai állást. Több ameri-
kai katona megsebesült és el-
tűnt. Az ország déli részén a brit 

hadsereg hétfő délutánra bevette 
a második legnagyobb iraki vá-
rost, Bászrát. A Bászrában harco-
ló brit erők egy alakulata meg is 
találta Ali Hasszán el-Madzsid 
tábornok, a hírhedt „Vegyész Ali" 
holttestét. 

Az első vizsgálatok szerint til-
tott vegyi anyagokat, ideg- és 
mustárgázt leltek egy közép-iraki 
kiképző táborban. 

Részletek a 2. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
http://www.tiszanet.hu

