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Ingázó diákok 
A megyében több településről 
busszal járnak iskolába a 
diákok. 

7. OLDAL 

KISS CSABA REMENYKEDIK 
Az Eger klasszisa Szegeden kezdte a 
vízipólót, most Hódmezővásárhelyen járt. 
Vb-terveiről faggattuk Kiss Csabát. 

21. OLDAL 

Gyurcsányt kifütyülték Pesten -A szegedi diákszónok összefogásra szólította fel az ünneplőket 

Tavaszi gondolatok március 15-én 

Láng, zászlók, huszárok. Nagy sikere volt a Dóm téren tar tot t előadásnak 

Országszerte ünnepségeket tar-
tottak az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére 
tegnap, március 15-én. A szegedi 
kémikus, Bartók Mihály Széche-
nyi-díjat kapott. Pesten, a Nem-
zeti Múzeumnál tartott közpon-
ti ünnepségen kifütyülték Gyur-
csány Ferenc miniszterelnököt, 
Szegeden diákszónok szólított 
fel összefogásra. 

Szegeden több ezren vettek részt 
a megemlékezésen. Délelőtt a 
Dóm téren a Talpra, magyar! cí-
mű történelmi játékot adta elő 
90 táncos, valamint a szegedi 
Hagyományőrző Tüzéregyesü-
let. A Klauzál téri beszédet idén a 
diákszónok-pályázat győztese, 
Szilágyi Barbara mondta el. A 
nemzet akkor haladhat előre, ha 
összefog - fogalmazott. Hódme-
zővásárhelyen több mint ezer ha-
táron túli magyarnak adományo-
zott a városi díszközgyűlés tisz-
teletbeli vásárhelyi polgár címet. 
Makón az egyházközségek, a pol-
gári körök és az önkormányzat is 
rendezett ünnepséget. Szentesen 
az ünnepélyes zászlófelvonás 
után látványos műsort rendeztek 
a szabadságharc emlékére. 

Fotó: Schmidt Andrea Részletek a 2. és az 5. oldalon 

A miniszterelnök 
igérete szerint 

azM5-ös autópálya 

Kihasználták a hosszú hétvégét, a remek időt, pótolták a lemaradást 

Beindult a kiskerti zsongás 

nap múlva ér Szegedre! 

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

•MKB-
belföldi és nemzetközi 

faktoring 

A hosszú, négynapos ünnepet sokan arra használták Szegeden és környékén, hogy kimenjenek kis-
kertjükbe, és a hosszúra nyúlt tél u tán hozzálássanak a sürgős tavaszi munkákhoz. Kollégáink Szik-
sóson jártak. Lehotai István csinosítja hobbikertjét . Riportunk a 4. oldalon Fotó: Miskolczi Róbert 

A tojásfestő 
A csongrádi Szabó Éva napközben 
ügyes kezű kozmetikus, estén-
ként húsvéti tojásokat fest. Csa-
ládja már megbékélt az asszony 
időigényes hobbijával, az írókát 
például férje készítette számára. 
Éva azt mondja, a tojásokon ki-
festi magából a napi feszültséget. 

Részletek a 8. oldalon 

A kisteleki 
idősotthon 
panaszosai 
Panaszkodnak a bentlakók a 
kisteleki otthonra, az intéz-
mény vezetője azonban azt 
mondja, rágalmaik megalapo-
zatlanok. 

A családügyi miniszterhez, a kis-
teleki önkormányzathoz és a 
nyilvánossághoz fordult végső el-
keseredésében a kisteleki gondo-
zási központ néhány lakója. Azt 
mondják, hidegben kell lakniuk, 
nem kapnak diétájuknak megfe-
lelő ételeket, ráadásul beleegye-
zésük nélkül, aláírásukat fel-
használva áthelyezési kérelme-
ket fogalmaztak meg. Az idős 
emberek azt mondják, mind-
ezért nyugdíjuk 60 százalékát fi-
zetik be. A gondozási központ 
vezetője szerint az intézet egyik 
gondozója lázítja a lakókat, aki 
évek óta próbálja őt és a közpon-
tot is lejáratni. 

Riportunk a 8. oldalon 

Olcsó sonka 
híg leve 
Az 569 forintos szlovák sonka 
vélhetően nagy sláger lesz hús-
vétkor. Bár hazánkban egy kiló 
sonka önköltségi ára 800 forint, 
az egyik multinál - amely egyéb-
ként nincs jelen a Csongrád me-
gyei piacon - 569 forintért árul-
ják. Ez két dolgot jelenthet: vagy 
a minőségével vannak problé-
mák, vagy szabálytalanul, a be-
szerzési ár alatt kínálják. A szlo-
vák hentesáru egyébként sokakat 
megtéveszthet, hiszen címkéjén 
nincs feltüntetve, hogy hőkezelt. 

Bővebben a 7. oldalon 

Több városatya közpénzen intézte magánügyeit 

Vége a képviselők 
magántelefonjainak 
A szegedi városházán megvonták a telefonpénzt az önkormányzati 
képviselőktől, mivel akadtak olyanok, akik magánjellegű beszél-
getéseiket is közpénzen intézték. Ezentúl csak saját frakciójuk 
költségvétésének terhére telefonálhatnak a városatyák. Az MSZP 
helyesli a döntést, a Fidesz egyeztetne. 

Szabó László elmondása szerint 
havonta negyvenezer forintot te-
lefonál el hivatalos ügyekben sa-
ját készülékén és költségén. Az 
új szegedi önkormányzati képvi-
selő, az MDF-MKDSZ-frakció 
tagja elmondta, hogy ritkán hasz-

nálta a városházi telefont a képvi-
selői irodában. Annak ellenére, 
hogy ő - mivel 7500-an laknak a 
körzetében - egy kisebb magyar 
város ügyeit intézi nap mint nap. 

Folytatás az 5. oldalon 
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