
sl Könyvtár 
törölve 

SZTA 

DELMAGYARORSZAG 
SZOMBAT, 2005. FEBRUÁR 26., 95/48. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

KITARTANAK A GAZDAK 
Nem adják fel a demonstráló 
gazdák, a hét végén újabb 
kétszáz traktor érkezik a 
fővárosba a szombati 
nagygyűlésre. A megyeiek közül 
csak az ugrik haza, akinek 
elfogyott a tiszta ruhája. 

3. oldal 

PICK TAMÁS A POLITIKÁRÓL 
A szalámigyárat alapító Pick 
Márk unokájával a békés 
társadalmakról, a bűnről, a 
terrorizmusról, az 
„agyelszívásról" és Budapesthez 
való kötődéséről beszélgettünk. 

6. oldal 

Lekötött Betét 

Kamat 8 , 2 0 % 

mu 8 , 9 1 9 / 
min. í millió FI 

I Imrt lekötésre 

0640-3334)66 

A KUKASOK KORÁN KELNEK 
Szondáztatással kezdődik a 
műszak hajnalban a kukásoknál, 
és a kocsikat is ellenőrzik. Egy 
műszak alatt 350 nagyméretű 
kukát ürítenek ki, és 1200-1300 
köbméter szemetet gyűjtenek 
össze Szegeden. 

7. oldal 

Aminiszterelulk 
ígérete szerint 

azM5-lsaetópáiya 

nap múlva ér Szegedre! 

www.delmagyar .hu 

Hosszú vita után elfogadták Szeged költségvetését-Lékó a díszpolgár 

Tüntetéstől koldulásig 

Tiltakozók várták a közgyűlés kezdetét a városháza előtt tegnap reggel Fotó: Frank Yvette 

Néma tün te tők fogadták tegnap reggel 
a szegedi városházára érkezőket. A 
közgyűlésen hosszas vita u tán elfogad-
ták a város költségvetését és a „koldus-
rendeletet" . 

A városvezetés politikája ellen tüntetett 
mintegy kéttucat ember némán a város-
háza előtt tegnap reggel. A polgármester 
azonban nem előttük ment be a közgyű-
lésre. Az ülés kezdetekor csak a karzatra 

engedték be az aktivistákat, jelenlétük a 
teremben feszültté tette a hangulatot a 
napirend előtti vita idején. 

Délután többórás szócsata zajlott a vá-
ros adósságállományáról, a helyi gazdaság 
állapotáról. A 2005-ös költségvetés elfo-
gadásával egyidejűleg közalkalmazotti ál-
láshelyek megszüntetéséről is döntöttek a 
képviselők. A város csökkenő hiány mel-
lett jelentős fejlesztéseket indíthat be. A 
„koldusrendeletet" a SZDSZ és az ellen-

zék is bírálta, de végül a többség megsza-
vazta. Döntöttek az Anna-kúti csomó-
pont fölújításáról, jóváhagyták a tataro-
zandó iskolák listáját, a fiatalok lakáshoz 
jutását segítő könnyítéseket szavaztak 
meg, végül a város idei díszpolgárává Lékó 
Pétert választották. A kemény összeütkö-
zések ellenére sok derűs perc fűszerezte a 
városatyák tegnapi munkanapját. 

Összeállításunk az 5. oldalon 

Mérgező zöldpaprika-szállítmány 

Még időben 
megcsípték 
Több mint 20 ezer kilogramm rova-
rirtószerrel mérgezett tv-paprika került 
az országba februárban. Ezúttal Csong-
rád megye szerencsére nem érintet t . 

Elsősorban a gyerekekre lehet veszélyes az a 
mérgezett paprika, melyből 20 ezer kilo-
gramm került Magyarországra. A MO-TA 
Kft. által Marokkóból importált tölteni való 
paprika fertőzöttségét először Kaposváron 
mutatták ki, de találtak mérgezett zöldséget 
Tatabányán és Szolnokon is. A nagy üzlet-
láncok közül a Match és a Cora, de kiske-
reskedők is vásároltak a szállítmányból. Ko-
vács Ferenc, megyei tisztifőorvos munka-
társait azonnal az érintett áruházakba küld-
te, de nem találtak a fertőzött paprikából, a 
kereskedők nem is kaptak belőle. 

Bővebben a 3. oldalon 

Gálvölgyi a világ „marhaságairól" 

Soha életében 
nem könyökölt 
- Hiába értem már el eddig sok mindent, 
ha most kellene befejeznem a pályát, az 
borzasztó lenne - mondta Gálvölgyi Já-
nos, amikor a Le a fejjel! című film szegedi 
díszbemutatóján interjút adott lapunk-
nak. Színészi képességeit talán sosem kér-
dőjelezték meg, mégis sok kritikát kapott 
már szereplései miatt. Amikor ezekről be-
szél, meglehetős felindultság ül ki az arcá-
ra. Azt mondja, a kritikusokkal úgy van, 
mint az istennel: „nem kell kettőnk közé 
közvetítő." Léteznek olyan személyek, 
akiknek a nevét sem hajlandó nyilváno-
san a szájára venni. Ez egyben ellenállás, 
tiltakozás a részéről. Magánéletében 
igyekszik kizárni otthonából a külvilág 
„marhaságait", s inkább családjával és két 
unokájával foglalkozik. 

Interjúnk a Sziesztában 

Bozóky Imre az iskolapadban 
SIMPLY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

/ 1 

Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke 
rendszeres vendége Szegednek. Nem a helyi foci csá-
bítja, tanul a tudományegyetemen: az európai uniós 
normákról hallgat előadásokat, ügyvédként van erre 
szüksége. A magyar futball első embere bízik abban, 
hogy a hétfői MLSZ-közgyűlésen - egyetlen jelölt a 
posztra - újraválasztják és megvalósíthatja terveit. 

Szeretne rendet csinálni, „takarítani" az egyesületek-
nél, hogy távozzanak azok, akik csak ígérgetnek, hi-
tegetnek. Tisztában van a helyi viszonyokkal, és na-
gyon szomorú a történtek miatt, pedig amint emlí-
tette: a magyar focinak szüksége lenne Szegedre. 

írásunk a 22. oldalon 

A szegedi egyetem egyelőre nem tervez elbocsátásokat 

„Az ezüsttartalékokat éljük fel" 

2005. f e b r u á r 2 b ¿ 

Az a 
TARKANY Autóháztól! 

0r 28.880 
THM: 7,39o/o 

Elbocsátásokra készül több felsőoktatási 
intézmény, mivel hiányzik a keret az előírt 
béremeléshez. A Szegedi Hidományegye-
tem egyelőre nem tervez hasonlót. 

Az idei kötelezően előírt béremelés fedezetét a 
felsőoktatásban csak 40-50 százalékban bizto-
sította a költségvetés, a többit az egyetemek-
nek, főiskoláknak kell kigazdálkodniuk. A leg-
több egyetem ezért elbocsátásokra kényszerül. 
Szabó Gábor, az SZTE rektora a közelmúltban 
azt nyilatkozta, náluk jobb a helyzet. Tráser Fe-
renc, az egyetem gazdasági főigazgatója el-
mondta, néhány hét múlva készül el az intéz-
mény karokra lebontott, összesített költségve-
tése, addig nem gondolkodnak elbocsátáso-
kon. Annyit viszont már tudnak, hogy a támo-
gatás nem fedezi a bérnövekmény-igényt, reál-
értékben tehát csökken az egyetem támoga-
tottsága. Berta Árpád professzor, a bölcsészkar 
dékánja úgy fogalmazott, az ezüsttartalékait 
éli fel az intézmény. 

Az egyetem ú j büszkesége, a modern könyvtár „nyeli a pénzt" Fotó: Karnok Csaba Részletek a 8. o lda lon 

Most akár 0 F t befizetésével, 
2 8 . 8 8 0 F t / h ó törlesztőrészlet mel lett 
egy új S K O D A Fabia az Öné lehet. 

T A R K Á N Y a u t ó h á z 
Az Ön SKODA Márkakereskedője. 
Makó, Aradi u. 62., Tel.: 62/510-666 
Szeged, Szőregi út 46-50., Tel.: 62/555-666 
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 178., Tel.: 62/533-333 
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