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T É M Á I N K B Ó L 

CLODO TIZ EVET KAPOTT 
Jogerősen tíz év börtönre ítélte 
bűnszervezet tagjaként elköve-
tett, robbanóanyaggal és lőfegy-
verrel visszaélés miatt Dietmar 
Clodót, a bombagyárosként em-
legetett német férfit a Legfelsőbb 
Bíróság. A csütörtökön kihirde-
tett másodfokú határozat szerint 
Leonyid Kolchinskyt, Clodo izra-
eli állampolgárságú társát nyolc 
év, az ukrán Vladimir Volkovot 
öt év szabadságvesztéssel sújtot-
ta a bíróság. 

2. oldal 

NERCBUNDÁK, SZÁMLA 
NÉLKÜL 
A pénztárgéprendelet valószínű-
leg az Alkotmánybíróságot is 
megjárja majd. Az április 15-étől 
hatályos rendelkezés szerint az 
eladó köteles számlát adni 50 
ezer forint, és meghatározott da-
rabszám feletti vásárlás esetén. 

3. oldal 

SZOBÁK A SZÜLÉSZETEN 
Két egyágyas, szállodai szintű 
szolgáltatást nyújtó szobát alakí-
tottak ki a szegedi női klinikán. 
A felmérések szerint van igény 
és fizetőképes kereslet is az 
emelt szintű szolgáltatásra. A 
szobák kialakításának költségeit 
egy alapítvány fedezte, a bevétel 
is a civil szervezethez kerül. 

4. oldal 

JANI BÁCSI 
REKORDKÍSÉRLETE 
Nyolc órán át nyír maid egyfoly-
tában juhokat a vásárhelyi állat-
tenyésztési napokon Marton Já-
nos. A 64 éves gazda már nyug-
díjas, de kedvtelésből ma is nyír 
juhokat, és készül a rekordkísér-
letre. A vásárhelyi birkanyíró a 
Guinness-könyvbe is bekerül-
het. 

6. oldal 

www.delmagyar.hu 

A lepusztult tiszti lakásokban húzzák meg magukat 

Lakásfoglaló romák 
a repülőtéri tranzitokban 

Egyik napról a másikra élnek. Derűlátásra nincs sok okuk. Fotó: Karnok Csaba 

A szegedi repülőtérnél, az egy-
kori tiszti házakban lakásfog-
laló roma családok élnek és ne-
velik gyermekeiket. A családok 
egy része „hiányos", a családfő 
börtönben van. 

Szomorú látványt nyújt az egykor 
szebb napokat látott tiszti lakás -
sor a szegedi repülőtér bejáratá-
nál. A lepusztult épületben do-

rozsmai, kiskunmaisai és kiskun-
halasi roma családok laknak. Va-
lamennyien önkényes beköltö-
zők. A lakásokban már csak víz és 
villany van, a fűtést évekkel ez-
előtt kikapcsolták. A kitört ablak-
táblák helyett itt-ott kartonpapír 
próbálja meg a szél útját állni. 

A földszinti folyosó végén egy 
huszonöt wattos izzó pislákol. 
Az ajtókon nincsenek kilincsek, 

zárak. Az egyik lakásban Edit 
asszony lakik három gyermeké-
vel. A legnagyobb fiú tizennégy 
éves, éppen egy rossz biciklit pró-
bál megszerelni. Iskolába nem 
tud járni, a családsegítők közre-
működésével azt próbálják meg 
elintézni, hogy magántanuló le-
gyen a sokat hiányzó nagyfiúból. 

Folytatás az 5. oldalon 

Kardos levele nagyot szólt 
A szegedi önkormányzat irodve-
zetőjének levele nagy felháboro-
dást váltott ki a szülők között, 
akik a Hajnóczy utcai óvodába 
akarják beíratni gyermeküket. 

levélben javasolta a gyermekei-
ket a szegedi Hajnóczy utcai óvo-
dába beíratni akaró szülőknek az 
ö n k o r m á n y z a t ok t a t á s i i rodája , 

hogy egy esetleges átszervezés 
miatt más intézménybe írassák 
be csemetéiket. A közlemény 
már úton volt, amikor szerdán az 
iroda vezetője, Kardos János ér-
dekegyeztető tárgyaláson vett 
részt az említett óvodában, ahol 
a jelen lévő szülőknek nem tett 
említést róla. Pedig az átszerve-
zés nem csak a leendő kiscsopor-

tosokat érintheti, hanem vala-
mennyi óvodást. A szülők között 
óriási felháborodást váltott ki a 
levél azon része, hogy „a közel-
ben elhelyezkedő Rigó utcai óvo-
dát, a szintén a körzethez tartozó 
Mars téri óvodát vagy a város 
bármely más óvodáját" ajánlja. 

Részletek az 5. oldalon 

Kurd fegyveresek különlegesen képzett amerikai alakulatokkal együtt vonultak be Kirkukba 

Háborús fosztogatás Bagdadban 

Iraki bankjegyeket nyalábol egy fiatalember. Nincs rendőrség Bagdadban, szabadon fosztogatják a 
b a n k o k a t . Fotó: MTl/AP/Laurent Rebours 

Elesett az észak-iraki Kirkuk. 
Bagdadban óriás méretű fosz-
togatás zajlik. 

Bagdad bevétele után az iraki 
háború a 22. napon az északi 
frontra helyeződik át. Az or-
szág északi vidékén mind ez 
ideig a legsúlyosabb bombatá-
madásokat intézték iraki állá-
sok ellen. Kurd politikai veze-
tők szerint az iraki haderők ki-
vonultak az északi Hanákin 
városából, és a kurd egységek 
bevonultak oda. Közben ame-
rikai harckocsik vonultak be 
Erbílbe, a kurdok ellenőrizte 
észak-iraki terület legnagyobb 
városába. Amt'rikai harckocsik 
nyomulnak előre az iraki el-
lenőrzés alatt álló Moszul felé. 
Az amerikaiak Kerbelában 
több mint száz harckocsit 
zsákmányoltak. 

Az iraki rezsim vezetőinek vil-
láit és a pénzintézeteket foszto-
gatták csütörtökön a bagdadiak. 

Részletek a 2. oldalon 

Részletfizetést kér 
az OEP-től a megye 
Kamatokkal együtt kell visszafizetni azt a pénzt, amelyet a 
protézisműtétek után jogtalanul vett fel a szentesi kórház. Ösz-
szesen kilencvenmillió forintot vár vissza az OEP. Az egyébként is 
nehéz helyzetben lévő kórház működtetője, a megyei önkor-
mányzat részletfizetési engedményt kér. 

Egy éven át mintegy kilencvenmillió forintot kell visszafizetni az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztárnak a szentesi kórházban elvégzett 
protézisműtétek miatt. Az OEP tavaly indított vizsgálatot, majd 
mintegy tizenkilencmillió forintot igényelt vissza a kórháztól, rend-
őrségi feljelentést is tett az ügyben. Ezt még az akkori egészségügyi 
miniszter, Mikola István jelentette be. A kórház akkori igazgató főor-
vosa, dr. Kovács Ágnes azt mondta, követhettek el adminisztrációs 
hibát, lehet szakmai vagy jogértelmezési vitájuk az OEP-vel, de a csa-
lás gyanúját visszautasítják. Kiss Zsolt, az OEP gyógyító-megelőző el-
látási főosztályának vezetője ezután lapunknak arról számolt be, 
hogy kiterjesztették a vizsgálatot az előző évekre is, és kamatokkal 
együtt összesen kilencvenmillió forintot követelnek vissza. 

Folytatás a 3. oldalon 

Csintalan Sándor a 
Szeged Televíziónál 
A Magyar Szocialista Párt egy-
kori ügyvezető alelnöke való-
színűleg munkatársa lehet a 
Szeged Televízió Kft.-nek, 
amelynek egyébként a szocia-
lista városvezetés nem nyilat-
kozik. 

Csintalan Sándort (képünkön], a 
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 
volt ügyvezető alelnökét, a szoci-
alista párt egykori országgyűlési 
képviselőjét a Szeged Televízió 
Kft. felkérte, hogy legyen a tévé 
munkatársa. Információink sze-
rint a politikától szinte teljesen 
visszavonult Csintalan erről már 
többször is tárgyalt Gajdics Ottó-
val, a Szeged Televízió Kft. ügy-
vezető igazgatójával. 

- Valóban folytattunk megbe-

szélést Csintalan Sándorral, aki-
vel személyesen igen jó, baráti 
kapcsolatot ápolok - nyilatkozta 
lapunknak Gajdics Ottó. 

Folytatás a 3. oldalon 

Nyílt nap lesz ma 
a parkolóházban 

A jövő h é t e n i n g y e n p r ó b á l h a t j á k k i az a u t ó s o k . Fotó: Karnok Csaba 

Nyílt nappal és egyhetes ingye-
nes nyitva tartással várja az ér-
deklődőket Szeged első parko-
lóháza az Arany János utcában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az első szegedi parkolóház ma 
délután 2 és 4 óra között nyílt 
napot tart. Az érdeklődőket egy-
előre gépkocsi nélkül várják az 
Arany János utcában. 

- A látogatók többek között 
megnézhetik a gépészeti beren-
dezéseket és a lifteket - mondta 
Kerepes Ferenc, a Szepark Kft. 
parkolási ágazatvezetője. 

A szakember hozzátette, jövő 
héten, április 14-e és 18-a kö-
zött reggel héttől este hétig in-
gyenesen lehet parkolni a ház-
ban. Az üzemeltető így szeret-
né kipróbálni a csúcsterhelést. 
Kerepes Ferenc arra kéri az 
autósokat, hogy minél többen 
vegyék igénybe a szolgáltatást 
akár rövidebb időre is. Az ága-
zatvezető ugyanakkor felhívta 
a figyelmet, este hétre minden-
kinek el kell hagynia a parkoló-
házat, különben csak másnap, 
és akkor is csak parkolási díj fi-
zetése ellenében kaphatja meg 
járművét. 
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