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Konyha-
Fürdőszoba-Kert 
Kiállítás és vásár 

9.00-17.00 
Hódmezővásárhely, Makói 

országút, Földeák felé 
a várostábla után. 
Belépés ingyenes! 

IBERIA NAP 
Április 16-án 

Fidesz: látványpolitizáló városvezetés 

Solymos érkezett, 
Székhelyi maradt 

' Elutasította a szegedi közgyűlés kormánypárti 
többsége szombaton a Fidesz-frakció indítványát, 

.„-at iMB a 'Sy nem került napirendre Székhelyi József szín-
igazgató leváltásának ügye. A testületi ülésen 

I^JkiiÁSÉiP Solymos Lászlót (képünkön) megválasztották al-
B v S ^ É S j polgármesternek, Kövér Lászlót pedig újabb öt 

^K J^HS H I évre kinevezték a bábszínház igazgatójának. 

A pénteki gyásznap miatt szombaton rendezték meg a szegedi köz-
gyűlés ülését, amelyen köszöntötték azokat a szegedieket, akik ma-
gas állami kitüntetést kaptak március 15-e alkalmából. A napirendi 
pontok elfogadása előtt letette a képviselői esküt és átvette mandátu-
mát a március 6-i időközi önkormányzati választás szocialista győz-
tese, Solymos László. Napirend előtti felszólalásában Kozma József 
várospolitikai alpolgármester nagy kárnak nevezte, hogy néhány fide-
szes politikus nem tud örülni Szeged sikereinek, az elért eredmények-
nek, helyette a csőd rémével fenyegetik a szegedieket. Válaszul Mol-
nár Zoltán (Fidesz] közölte: a városvezetés kommunikációja közhe-
lyes. Szerinte az is üres szlogen, hogy Szeged gazdasága lendületben 
van. Úgy vélte, nem lehet lendületben egy olyan város, ahol egy év 
alatt több mint ötszázzal emelkedett a regisztrált munkanélküliek 
száma. A negyedik alpolgármester kinevezésével azonban megvaló-
sul a munkahelyteremtés - tette hozzá maliciózusan Molnár Zoltán. 

Folytatás az 5. oldalon 

Pesti Zsoltra emlékeztek a szentmihályi focisták 

Veszített a Pick Szeged 
Nem sikerült szépen búcsúzniuk 
az alapszakasztól a Pick Szeged 
férfi kézilabdásainak. Kovács Pé-
ter edző tanítványai hazai kör-
nyezetben, az új szegedi sport-
csarnokban szenvedtek 35-26-
os vereséget a Fotex KC Veszp-
rémtől. A találkozónak már nem 
volt tétje, viszont a presztízs mi-
att a rájátszás előtt mindenkép-
pen jó lett volna legyőzni a legna-
gyobb riválist. 

A Flóratom-Szeged NB I A 
csoportos asztalitenisz-csapata 

14:4-re verte a Budaörs gárdá-
ját, s ezzel a hátralévő fordulók 
eredményeitől függetlenül meg-
nyerte a bajnokságot. Az FC 
Szeged NB I/B-s labdarúgói 
1-1-es döntetlent értek el a Mo-
sonmagyaróvár vendégeként. 

Szentmihályon a helyi megyei 
II. osztályú labdarúgócsapat tag-
jai megemlékeztek közelmúlt-
ban elhunyt társukról, Pesti 
Zsoltról. 

Részletek A Dél Sportja mellékletünkben 

Szavalóversennyel, szobrának újraavatásával emlékeztek József Attilára 

Száz éve született a költő 

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

Illegális gyorsulás 
A szegedi Kereskedő közben két évvel ezelőtt indultak az első futa-
mok: péntek esténként találkoznak ott a sebesség megszállottjai, 
hogy illegális gyorsulási versenyen tegyék próbára autóikat és vezetési 
tudásukat. Legalább ezren gyűltek össze legutóbb is. A rajtjelet adó 
srác a futamok előtt többször is figyelmeztette a nézőket, hogy senki 
ne lépjen a veszélyes úttestre. Egy Audi 80-as és egy Porsche 91 l-es 
vetélkedéséből nagy meglepetésre többször is az előbbi került ki győz-
tesen. A viadalnak eddig nem volt sérültje, de az már előfordult, hogy 
valaki nagyon nyerni akart, és úgy nyomta a gázpedált, hogy nem tu-
dott megállni - a kerítés fogta meg a kocsiját. 

Pillangós 
adatbank 

Népszavazáson nyilvánítottak véleményt a szikáncsiak és a barattyosiak 

Vásárhelyhez akarnak tartozni 
Népszavazással tegnap úgy döntöttek az érin-
tettek, hogy Szikáncs nem válik külön Hód-
mezővásárhelytől, Barattyos pedig a városhoz 
csatlakozik. 

Két évig tartó előkészítés után tegnap tartottak nép-
szavazást a szikáncsiak arról, hogy továbbra is Vásár-
helyhez tartozzanak-e, vagy új községgé alakulva 
önállósuljanak. 380-an 113 ellenében a maradás 
mellett döntöttek. A 20 választásra jogosult baraty-

tyosiból 18-an voksoltak, valamennnyien úgy sza-
vaztak: Mártély helyett Vásárhelyhez szeretnének 
tartozni, mert azt remélik, a városhoz csatlakozva a 
jövőben több segítséget kaphatnak. A barattyosiak-
nak a kérelmet a belügyminiszterhez kell felterjeszte-
niük, és a köztársasági elnök dönt arról, hogy engedé-
lyezi-e a csatlakozást, amire leghamarabb a jövő évi 
önkormányzati választások idején kerülhet sor. 

Riportunk a 3. oldalon 

A költőről elnevezett makói gimnázium előtt áll már a szobor Fotó: Schmidt Andrea 

József Attila 100. születésnap-
ját és a költészet napját ün-
nepeljük ma. Szombaton az 
egyetemen szavalóversennyel, 
tegnap Szegeden koszorúzással, 
Makón pedig szobrának újra-
avatásával emlékeztek a világ-
irodalmi rangú alkotóra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egyetemi hallgatók, tanárok, nő-
vérek, orvosok, jogászok, nyugdí-
jasok - közel negyven szegedi 
érezte úgy, egy-egy versének el-
mondásával emlékezhet legmél-
tóbban a száz éve született költő-
óriásra, József Attilára. Az SZTE 
Kulturális Irodája által rendezett 
szavalóversenyt szombaton tar-
tották a Dugonics téri aulában, 
ahol az egyetemisták között Bon-
dár Katinka negyedéves kommu-
nikáció-pedagógia szakos hallga-
tó, a dolgozók mezőnyében pedig 
holtversenyben dr. Ágoston Zsu-
zsanna, az új klinika anesztezioló-
gus szakorvosa és Németh János 
vállalkozó végzett az élen. Tegnap 
délelőtt a szemerkélő esőben 
Pászti Ágnes kulturális tanácsnok 
és Berta Árpád, a bölcsészkar dé-
kánja mondott ünnepi köszöntőt 
József Attila születésének cente-
náriumára emlékezve a költő Du-
gonics téri szobránál, ahol a szege-
di önkormányzat és az egyetem 
koszorúját is elhelyezték. Makón, 
a felújított városközpontban a res-
taurálás után tegnap végleg odake-
rülhetett Tarr István József Atti-
la-szobra, ahová a költő is álmod-
ta: az immár a nevét viselő egykori 
gimnáziuma elé. Az újraavatást 
követő versünnepen Eperjes Kár-
oly Kossuth-díjas színművész is 
fellépett. 

Szegedi események a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 

Riportunk a 7. oldalon 

Bárki bárk i t k ih ívha t Fotó: Schmidt Andrea 

Fotó: Schmidt Andrea 

Csaknem félezer magyar lány 
és asszony szerepelt egy, a hé-
ten lebukott firenzei callgirlhá-
lózat kínálati listáján, akik két-
hetes turnusokban fizetés- vagy 
ösztöndíj-kiegészítés gyanánt 
szolgáltak ki olasz férfiakat a La 
Repubblica című lap vasárnapi 
tudósítása szerint. A magyar 
pillangókat a telefonos szexuá-
lis szolgáltatások piacára egy 
harmincas éveiben járó magyar 
„madám" szervezte. 

Cikkünk a 2. oldalon Gyászoltak, zokogtak Szentmihályon 

http://www.delmagyar.hu

