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TÉMÁINKBÓL 

KEREKPARUTAS IGEN-NEM 
Megosztottak a szegedi 
önkormányzati képviselők a 900 
méternyi kerékpárút ügyében. 
Egyesek szerint szükség van rá, 
mások szerint nincs. 

5. oldal 

EGYHÁZI ÉVFORDULÓK 
Az egyházmegye alapításának 
975. és a szegedi dóm 
felszentelésének 75. évfordulója 
alkalmából rendezett jubileumi 
programsorozat keretében a 
márciust a Benedek-rendi 
szerzetesek életének 
bemutatására szentelték. 

6. oldal 

MINTABOLT 

2005-ÖS UJ KOLLEKCIO 

MEGÉRKEZETT 

Szeged Plaza 
Tel.: 62/552-330 

HARD MATRACOK 
EXKLUZÍV ÁGYAK 

EÓTVOS A SAJTÓRÓL 
A sajtónak nem tehető 
szemrehányás, mert olyan 
terméket nem dob piacra, ami 
nem eladható. Nem a sajtó 
„elhatározása", hogy milyen a 
társadalom, a sajtó ugyanis csak 
közreműködő - jelentette ki 
Eötvös Pál. 

7. oldal 

OLCSÓSÁG: NINCS HATÁR 
A magyar vásárlókat sokkal 
inkább az ár érdekli mint a 
minőség. A szakma abban 
reménykedik, a módosítandó 
kereskedelmi törvény megállítja 
a beszerzési ár alatti értékesítést. 

A pénz beszél 

Autóeladás, alkatrész-értékesítés 
MEGKEZDŐDÖTT 

TOYOTA 
SZEGED 

Autószalon-átalakítás 03. 31-ig TART. 
Autószerviz-átalakítás 06. 30-ára 

ELKÉSZÜL! 
Dorozsmai út 9. • Tel.: 20/583-29-93 
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Nem hivatalosan Solymos László nyert a szegedi 21-es körzetben 

A MIÉP megóvta 
a választás eredményét 

i i mm 
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e 2008. március 6-én a 21 -« véiBsrtókeriitetben tartott Wök&ti önkormányzati választáson 

SERÉNYI KÁROLYNÉ Q Együtt Szegedért Egyesület 

DOBÓ JÁNOS V FIDESZ-MPSZ-KDNP 

O M,Ép HAJDÚ i 

DR. SOLYMOS LÁSZLÓ ( ) MSZP-SZDSZ-Centrum-MSZDP 

A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymás t m e t s z ő két 
vonallal lehet, például: ( f ) ( X ) 

1 
A nagy vihart kavart, kijavított szavazólap Fotó: Miskolczi Róbert 

Megtámadta a Magyar Igazság és Élet Pártja 
(MIÉP) a szegedi 2 l -es választókerületben tegnap 
megrendezett időközi önkormányzati képvise-
lőválasztás végeredményét, mert jelöltjük neve 
hibásan szerepelt a szavazólapon. A voksolást 
nem hivatalosan Solymos László, a baloldali ko-
alíció képviselőjelöltje nyerte. Mózes Ervin jegy-
ző szerint a hibás szavazólapért Deér Ildikó 
vezető főtanácsost terheli a felelősség. 

A szegedi 2l-es választókerületben, az Északi város-
részben azért rendeztek tegnap időközi választást, 
mert Havránné Mohácsi Ildikó szocialista képviselő 
tavaly novemberben lemondott mandátumáról kül-
politikai karrierje érdekében. A megüresedett helyre 
négyen pályáztak: Berényi Károlyné (Együtt Szegedért 
Egyesület), Dobó János (Fidesz-MPSZ-KDNP), Hajdú 
András (MIÉP), valamint Solymos László 
(MSZP-SZDSZ-Centrum-MSZDP). 

Tegnap nyolc óra után tíz perccel érkezett a helyi 
választási bizottsághoz a bejelentés: Hajdú András 

nevét hibásan tüntették fel a szavazólapon, ugyan-
is elírták a keresztnevét Jánosra. A bizottság tagja, 
a MIÉP szegedi elnöke, Marosi Zoltán kérte: azon-
nal függesszék fel a szavazást a 21 -es választókerü-
let szavazóköreiben. A helyi választási bizottság 
5:1 arányban a voksolás folytatása mellett döntött. 
Marosi szóban kifogást emelt ez ellen a területi vá-
lasztási bizottságnál. Egyúttal bejelentette, hogy az 
eredménytől függetlenül megóvják a választást, 
majd visszahívta a szavazatszámláló bizottságból a 
MIÉP-delegáltakat. Az ügyet bonyolítja, hogy este 
már 6:0 arányban, tehát egyhangúlag, a MIÉP-sza-
vazattal fogadta el a választás eredményét a bizott-
ság. Kérdésünkre Marosi azt válaszolta, hogy ez egy 
technikai jellegű döntés volt, ma írásban is jogor-
voslatot kér a MIÉP. A szegedi elnök elmondta: ha a 
területi választási bizottság jóváhagyja a választás 
végeredményét, akkor a Csongrád Megyei Bíróság-
hoz fordulnak. 

Folytatás a 3. oldalon 

Ebben a hónapban módosítják az M5-ös szerződést 

Ketyeg a sztrádaóra 
A zord téli időjárás miatt egy-
előre nem tudni, mikor térnek 
vissza az útépítők az M5-ösre, 
de a hídépítők állnak a vártán, 
még a hóesésben is dolgoztak. 
Ma a parlamentben folytatódik 
az M5-ös koncessziós szerző-
désének módosításáról szóló vi-
ta. Lapunk sztrádaórája pedig 
tovább ketyeg. 

A hét végén nem dolgoztak a 
hídépítők a sztrádán, pénteken 
viszont addig nem mentek ha-
za, amíg daruval be nem emel-
ték az utolsó gerendát is a Balás-
tya magasságában található 
egyik felüljáróra. Sebestyén Pé-
ter, az Alterra Építőipari Kft. te-
rületi igazgatója elmondta, jól 
haladnak a munkákkal annak 
ellenére is, hogy nem számítot-
tak ilyen február végi és március 
eleji zord időjárásra. Az aszfal-
tozást végző kivitelezők azon-
ban csak akkor térhetnek visz-
sza, amikor már tar-
tósan pluszfokokat 
jósolnak a meteoro-
lógusok. 

Ma folytatódik a 
parlamentben az 
M5-ös országhatárig 
történő meghosz-
szabbításával kap-
csolatos vita. Ha a 
képviselők megsza-
vazzák az újabb 15 
kilométeres szakasz 
megépítését 
amelyről idén febru-
ár elején hozott 
döntést a kormány 
- , akkor e hónap vé-
gén a gazdasági tár-
ca módosíthatja az 
M5-ös autópályát 
üzemeltető Alföld 
Koncessziós Autó-
pálya (AKA) Rt.- vei 
tavaly megkötött 
koncessziós szerző-
dést. 

A szerződésmódo-
sításról a parlamenti 
vita a múlt héten 
kezdődött el, akkor 
Botka László, Szeged 

A miniszterelnök 
igérete szerint 

az M5-ÖS autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

polgármestere felszólalásában 
sürgette a honatyákat, hogy mi-
nél előbb szavazzák meg a hatá-
rozatot. Amennyiben ez március 
végéig megtörténik, praktikusan 
nem kell levonulniuk az építők-
nek, hanem folytathatják a föld-
munkákat és a sztráda 2006 nya-
rára valóban az országhatárig ér-
het. 

Folytatás a 3. oldalon 

Gerendát emelnek be a hídépítők Balástya 
k ö z e l é b e n Fotó: Kantok Csaba 

Lelemény 
Minden leleményükre szükségük 
van a szegedi vendéglátósoknak. 
Aki csak szálláshelyet, vagy enni-
valót kínál, kevésbé boldogul. Az 
összetett szolgáltatásokat ajánlók 
szerencsésebb helyzetben vannak, 
s bíznak abban, hogy a jó idővel 
együtt több vendég érkezik majd. 

írásunk az 5. oldalon 

Magyar ászok 
Hódmezővásárhelyen 
Magabiztosan, 4 : l -es összesí-
téssel verte meg Hódmező-
vásárhelyen a tenisz Davis 
Kupában Monacó t a magyar 
válogatot t . 

A pénteki két egyest követően -
ekkor már 2:0-ra vezettek a ma-
gyarok - egyetlen kérdés maradt 
szombatra: kivívja-e már két nap 
után az Euro-afrikai zóna II. cso-
portjában a továbbjutást Monaco 
ellen a hazai teniszválogatott? A 
hódmezővásárhelyi Hód TC 

minden igényt kielégítő csarno-
kába kilátogatok a Kisgyörgy, 
Kiss duótól nagyszerű játékot és 
győzelmet láttak, így a záróna-
pon, 3:0-s magyar előnynél már 
a fiatalok kaptak főszerepet Kiss 
Sándor szövetségi kapitánytól. A 
hazai klub kitűnősége, Lukács 
Dávid sikerrel hálálta meg a bi-
zalmat, míg Kellner kikapott, a 
végeredmény: Magyarország-
Monaco 4:1. 

Bővebben A Dél Sportja mellékletünkben 

A gazdák szerint egyelőre kevés az esély a megállapodásra 

A makóiak is az útra vonultak 

A makói Kovács László szerint parlagon maradhatnak a földek, ha nem születik megálla-
podás belátható időn belül Fotó: Miskolczi Róbert 

Nyolcvan makói és Makó környéki gaz-
dálkodó zárta le a 43-as főútvonal egyik 
felét tegnap reggeltől késő délutánig, csat-
lakozva az országszerte zajló agrárdemonst-
rációkhoz. Elszántak, azt mondják, mind-
addig tünte tnek, amíg a gazdakörök meg 
nem állapodnak a kormánnyal. 

- Végső elkeseredésünkben vagyunk itt. Ha 
nem kezdődik el a beígért felvásárlás, ha nem 
folyósítják a törvényben rögzített támogatá-
sokat, nem tudunk vetőmagot és a gépeinkbe 
üzemanyagot venni, a földek parlagon ma-
radnak - mondta a tegnapi Makó környéki 
gazdatüntetés egyik résztvevője, az ötven 
hektáron gazdálkodó Kovács László, aki a 
földművelés mellett sertéseket és szarvas-
marhát is tart. Ő a beígért földalapú támoga-
tásból csupán a hektáronkénti nyolcezer fo-
rintos nyári előleget kapta még meg, a többi-
nek se híre, se hamva. Ugyanezt mondták a 
többiek is, akik szeretnének végre találkozni 
azokkal a gazdatársakkal, akiknek - mint a 
kormány állítja - már kifizettek mindent. 
Kovács László állítólag azért nem kapott még 
semmit, mert a földje által érintett területen 
túligénylést állapítottak meg. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

