
KASZPAROV ES A POLITIKA 
Minden idők egyik legnagyobb sakkjátékosa 
visszavonul a versenyzéstől. A Putyinnal 
szembenálló liberálisokat kívánja támogatni. 

9. OLDAL, SZIESZTA 

Parkolójegyét már SMS-en 
keresztül is megvásárolhatja 

a 06-30/44-44-660-as 
telefonszámon! 

SZOMBAT, 2005. MÁRCIUS 19., 95/65. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Szabó Gábor 
rektor cáfol 
Az egyetem rektora cáfolja, 
hogy 500 dolgozót bocsátaná-
nak el. Arról viszont ma dön-
tenek, megszüntetik-e a 65 
éven felüli közalkalmazottak 
munkaviszonyát. 

A debrecenihez hasonló méretű 
elbocsátások várhatók a Szegedi 
Tudományegyetem is - adta hírül 
a minap egy internetes portál. Ez 
azt jelentené, hogy 500 dolgozótól 
válna meg az egyetem. Szabó Gá-
bor rektor azonban cáfolta az érte-
süléseket, és lapunknak kijelen-
tette: jelenleg nincs olyan kény-
szer, ami elbocsátásokról szóló 
döntést követelne meg. Ugyanak-
kor a rektori kabinet mai, szom-
bati ülése foglalkozik majd azzal, 
megszüntetik-e a 65 éven felüliek 
közalkalmazotti munkaviszonyát 
- erre ugyanis a törvény értelmé-
ben lehetőség nyílik. Ha igen, ak-
kor a döntés 120 dolgozó munka-
viszonyát érintheti. 

írásunk a 4. oldalon 
íKttsttfasftwa«̂^ 

Kisfiát 
rabolták el 
Tüysüz Mehmet Karcsikát 2004. 
július 11-én török édesapja, az 
édesanya akarata ellenére, Szeged-
ről Törökországba vitte. Később 
azt kérte volt feleségétől, Bogosné 
Papp Edinától, mondjon le a gyer-
mekről. A kisfiúról azóta sincs in-
formáció, holott már a magyar 
külügyminiszter is tett lépéseket 
az ügyben. Sajtóinformációk sze-
rint a török rendőrség a napokban 
Isztambulban megtalálta és elfog-
ta a kisfiú édesapját, aki ellen 
nemzetközi elfogatóparancsot ad-
tak ki. Úgy tudjuk, Karcsika apját 
egy nap múlva újra elengedték. 

Bővebben a 7. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

Nagytakarítás: 270 hektáron, 190 kilométernyi úton 40 millióból 

Fákat, cserjéket nyesnek, 
virágokat ültetnek 

Március 16-án kezdődött Sze-
geden a tavaszi nagytakarítás. A 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. munkatársai megnyesik a 
fákat és a cserjéket, virágokat 
ültetnek, összeszedik a szeme-
tet, a padokat kijavítják. Szeged 
tavaszi szépítkezése 40 millió 
forintba kerül. A szökőkutakat 
május l - jén indít ják be. 

A Dugonics téri körforgalomnál 
egy óriási metszőollót tart a kezé-
ben Torba Ferenc, épp a törpecip-
rus ágait vágja le tövig. Horváth 
Ferenc szedi a nyesedéket, tartja a 
zsákot. Az autósok ki-kitekinte-
nek az ablakból, láthatóan elége-
detten veszik tudomásul: szépül, 
tisztul, rendezettebbé válik a vá-
ros. A Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. munkatársai napok óta 
takarítanak a városban. 

Folytatás az 5. oldalon 

„A viliig egyik vezető divntrervozőjoként. mindig a stílust és n minőséget tartom szem előtt. Létem 
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Új FordFocus Minőség. Megbízhatóság. 

Hovány Szeged Kft. 
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Vitray Tamás és rákellenes alapítványa Szegeden 

A roadshow első állomása 95 éves Bruckner Erna, 
a vaskereskedő lánya 
Az Anna-kúti vaskereskedést még ma is 
minden szegedi „a Brucknernek" hívja, 
mivel 1911-ben i t t nyitotta meg első üz-
letét Bruckner Ede. Lánya, a 95 éves Er-
na ma is Szegeden él. 

Bruckner Ede lánya, Erna a Tisza Lajos kör-
úton él, nem messze a körút és a Kossuth 
Lajos sugárút sarkán álló régi házuktól, 
édesapja vaskereskedésétől. A 95 éves 
Bruckner-leszármazott lapunkban arról is 
mesél, hogy gyerekkorában költöztek a bolt 

fölött kialakított egyik lakásba. Később fér-
jével is ott rendezkedett be, a szomszéd la-
kásban. A történelem azonban megszakí-
totta a családi idillt: a szülőket a háborút 
követően elüldözték, az üzletet kiürítették, 
Bruckner Edét még be is börtönözték. 
Bruckner Erna Szegeden maradt, és még 
ma is gyakran megfordul volt üzletükben. 
Nem szereti, ha rossz a kiszolgálás, és ha 
„mamikámnak" szólítják. 

írásunk a Szieszta mellékletünkben 

Vitray Tamás mint egy rákellenes alapít-
vány kuratóriumának elnöke a halálos kór 
megelőzéséről nyilatkozott lapunknak. A 
civil szervezet március 28-án a Szegedi 
Nemzeti Színházban gálaestet rendez egy 
országos roadshow keretében. 

A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő 
„A rák ellen, az emberért, a holnapért!" 
Alapítvány március 28-án 19 órától a 
színházban reprezentatív gálaestre várja a 
közönséget Emberarcok címmel. Az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, Vitray 

Tamás elmondta, szinte a nulláról indul-
tak 1985-ben. Mára a személyi jövede-
lemadóból felajánlható egy százalékoknak 
köszönhetően jelentős összegből gazdál-
kodhatnak. Az alapítvány nem gyógyító-
munkát végez, két fő célja van: a megelő-
zés és a rehabilitáció. A szegedi gálaesttel 
- amely egy országos roadshow első állo-
mása - azt szeretnék elérni, hogy a vá-
rosban is jobban megismerjék tevékeny-
ségüket. 

Részletek a 6. oldalon 

A Dugonics téren, a körforgalomnál ül te tet t növényeket is meg-
m e t s z i k Fotó: Schmidt Andrea 

A csongrádi honatya nem emlékszikmit mondott mentelmi jogáról balesete után 

Vincze állítja: józanul vezetett 

nap múlva ér Szegedre! 

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

A képviselő összetört autója a baleset helyszínén Fotó: RTL Klub 

- Nem it tam alkoholt a baleset előtt - állítja Vincze László 
csongrádi honatya, aki kizárólag lapunknak nyilatkozott szombati 
balesetének körülményeiről, illetve az ügy politikai és sajtó-
visszhangjáról. A mentelmi joggal kapcsolatos felvetésekről úgy 
véli, újra kellene gondolni a törvényt. Vincze arcán ínég nem 
gyógyultak be a sebek, ezért nem járult hozzá, hogy fotót is 
készítsünk róla. 

- Baksra tartottam, amikor átfu-
tott előttem egy őz, ráadásul a te-
lefonom is megszólalt, én meg 
ijedtemben balra rántottam a 
kormányt. Próbáltam korrigálni, 
de már nem tudtam, ezért ahogy 
erőmből tellett, megkapaszkod-
tam - elevenítette föl a szombati 
balesetet Vincze László ország-
gyűlési képviselő, aki véraláfu-
tással a szeme alatt, lehorzsolt 
homlokkal és begipszelt kézzel 
fogadott csongrádi otthonában. -
A következő emlékképem az, 
hogy egy sárga ruhás férfi állt 
mellettem, de azt már nem tu-
dom, rendőr volt-e az illető, vagy 
mentős. 

Mint megírtuk, a képviselő 
nem fújta meg az alkoholszon-
dát. A politikai berkekben és a 
közvéleményben a legélesebb re-

akciókat a mentelmi jogra való 
hivatkozása váltotta ki. 

Folytatás a 3. oldalon 

Vincze László azt mondja, hó-
napok óta nem ivott szeszes 
i t a l t Fotó: Tésik Attila 
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