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TÉMÁINKBÓL 

DOBÓ BOTKÁT TÁMADTA 
A Fidesz szerint homály fedi az 
önkormányzat gazdálkodását. 
Dobó László frakcióvezető azt is 
tudni szeretné, miért találkozott 
a polgármester Kulcsár Attilával. 
Botka László szerint az ellenzéki 
képviselő tudatosan nem mond 
igazat Szeged pénzügyi 
helyzetéről; Kulcsárral egy 
protokoll-látogatáson 
találkozott. 

5. oldal 

BÚCSÚZHATUNK A SZEGEDI 
TERASZOKTÓL 
Az idelátogatóknak talán furcsa, 
a szegediek megszokhatták: 
október elején szétszerelik a 
teraszokat az éttermek és a 
cukrászdák előtt. A 
tulajdonosoknak figyelniük kell, 
hogy betartsák a határidőket, 
hiszen ha nem pakolnak el 
időben, akkor a 
közterület-felügyelet megbünteti 
őket. 

5. oldal 
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MOLDOVÁT KIRÚGTA 
AZ ORVOSA 
A hetvenes-nyolcvanas évek 
legolvasottabb magyar írója, 
Moldova György lapunknak 
adott interjújában elárulta, A 
tékozló koldus című könyvének 
megjelenése kapcsán az 
egészségügyre tett kijelentései 
miatt kirúgta a szívgyógyásza, 
nem kezeli tovább. Az is kiderül, 
hogy az író pesszimistán 
szemléli az EU-csatlakozást, 
szerinte „nincs mit várni tőle". 

Szieszta 
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Szabó Gábor, a Szegedi Túdományegyetem rektora fogadja az érkező Mádl Ferenc köztársasági elnököt. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás a 3. oldalon 

Tegnap Szeged vendége volt, ma Vásárhelyre látogat Mádl Ferenc 

Arcképcsarnokot avatott az államfő 
Kétnapos látogatásra érkezett tegnap 
Csongrád megyébe Mádl Ferenc köz-
társasági elnök. Az államfő pénteken 
délután a szegedi egyetem vendége volt, 
este részt vett a ferencesek hálaadó 
szentmiséjén, ma pedig megnyitja az 50. 
vásárhelyi őszi tárlatot. 

Mádl Ferenc és felesége, Mádl Dalma is 
részt vett a Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) tegnapi ünnepi tanácsülésén, 
ahol kitüntetéses doktorrá avatták Zseni 
Anikót, az SZTE Természettudományi 
Kar (TTK) doktoranduszát. A tanács-
ülést megelőzően az államfő találkozott 
az egyetemi matematikai olimpiáról 
arany-, ezüst- és bronzéremmel hazatérő 
hallgatókkal, Varjú Péterrel, Ambrus 
Gergellyel és Kevei Péterrel, valamint a 
gainsville-i kajak-kenu világbajnokságon 
aranyérmet nyerő Janics Natasával. Ne-
kik, valamint a szintén a szegedi egyete-
men tanuló Joób Márton szüleinek az 
egyetem emlékplakettjét adta át a köz-
társasági elnök, így ismerve el kiváló tel-
jesítményüket. 

- Nem egy szokásos doktorrá avatásnak 
vagyunk a részesei a mai ünnepi tanács-
ülésen. Zseni Anikó ugyanis teljesítette 
mindazon követelményeket, amelyek 
alapján elnyerheti a köztársasági elnök ál-
tal adható kitüntetéses doktori címet -
mondta ülésnyitó beszédében Szabó Gá-
bor, az SZTE rektora. 

Pénz a zacskóban 
Szájról szájra terjedt a hír Szege-
den a Mary 2000 Cipőgyár dolgo-
zói körében, hogy aki bemegy a 
gyárba, az átveheti augusztusi fi-
zetését. Hivatalos értesítést senki 
sem kapott, a szóbeszédnek azon-
ban volt alapja, a dolgozóknak 
zacskókban adták oda nyár végi 
járandóságukat. Arról viszont, 
hogy visszamenőleges hatállyal 
felmondtak nekik, kaptak levelet. 
Ezt a döntést támadja egyébként 

Bálint János ügyvéd, aki a cipő-
gyári dolgozókat ingyen képviseli. 
Az ügyvéd elmondta, amennyi-
ben az olasz tulajdonos nem fizeti 
ki a felmondási időre járó bért és a 
végkielégítést, akkor a dolgozók 
60 nap múlva kezdeményezhetik 
a gyár felszámolását. A tulajdo-
nos, ha el tudja adni a gépeket, fi-
zetni fog. 

Részletek az 5. oldalon 

Drogról szóló tájékoztató 
füzet vagy propagandaanyag? 

A megyei közgyűlés vizsgálja a múzeum szerződését 

Jól fizetik a régészt 
Nyolcszázmillió forintot kap a 
Nemzeti Autópálya Rt.-től a 
Móra Ferenc Múzeum a nyom-
vonalon folyó ásatásokra. A me-
gyei közgyűlés ülésén indulatos 
viták után úgy döntöttek: meg 
kell vizsgálni azt a szerződést, 
amelyet e jelentős összeg föl-
használásáról kötött a múzeum. 

Kemény hangnemben kérte a 
Móra Ferenc Múzeum igazgató-
nőjét a megyei közgyűlés elnöke 
arra, hogy saját hatáskörben 
máskor ne döntsön e jelentős 
összeg sorsáról. Frank József a 
megyei közgyűlés legutóbbi ülé-
sén arról a szerződésről beszélt, 

amelyet a kulturális örökség vé-
delméről szóló törvény értelmé-
ben a múzeummal kötött a 
Nemzeti Autópálya Rt. Nyolc-
százmillió forintról van szó, 
amelyet az rt. fizet a múzeum-
nak, a remélhetőleg minél ha-
marabb megépülő autópálya 
nyomvonalán található régésze-
ti lelőhelyek feltárásáért, a lelet-
mentésért. Az elnök azt mond-
ta, nem tartja jónak, hogy az rt. 
nem volt hajlandó beleírni a 
szerződésbe: ebből az összegből 
kell fizetni az ásatásokon dolgo-
zók bérét is. 

Folytatás a 3. oldalon 

A középiskolás diákok többsége még nem találkozott a minisztérium kiadványával. 

Megosztja a közvéleményt a Droginformációs la-
pok című füzet, egyesek szerint propagandaanyag 
- közli, melyik kábítószerből mennyi a csekély 
mennyiség-, mások szerint hasznos kiadvány. 

Droginformációs lapok címmel kiadványt jelentetett 
meg az Oktatási Minisztérium (OM), amelyet vala-
mennyi középiskolába eljuttatnak. A kis füzetből 
többek között arról is tájékozódhatnak a fiatalok, 

Fotó: Schmidt Andrea 

hogy mihez van joga a rendőröknek, ha valakit kábí-
tószer-birtoklással gyanúsítanak, leírást ad a gyanú-
sítottak jogairól, valamint táblázatban közli, hogy 
melyik kábítószerből mennyi minősül csekély meny-
nyiségnek. Ezen információk miatt sokan egyszerű-
en drogpropagandának minősítik a füzetet, de van-
nak, akik szerint hasznos és hatékony a kiadvány. 

Folytatás a 3. oldalon 

1 . M5: Az autópálya-saga. Se vége, se hossza 
2. Elszállt a legendás járat. A gép átrepült 

Csernobil felett. . . 
3. Szabó Sonka megszólal 
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