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ÁRA: 85 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Szablyák, vasliliom 
Bene István műhelyében az üllő 
mellett különféle kalapácsok várják, 
hogy kézbe kerüljenek. 

8. OLDAL 

MORTON'S 
LÉGI UTAZÁSI IRODA 
Szeged, Petőfi S. sgt. 7. 
— '42' _ 62/420-088 

MORTONS Tesco Ámház: 6^4S9-502 
x., ra.i.1 ..... vagy 20/954-5965 
REPÜLJÖN VELÜNK 
A LEGOLCSÓBBAN! 
HELYFOGLALÁS BÁRMELYIK 
FAPADOS JÁRATRA IS! 

SZOMBAT, 2005. MÁJUS 7., 95/106. ALAPÍTVA 1910-BEN 

Gátőrélet a Tiszán 
Turuczki István pályázaton nyerte el a 
gátőri állást, s tudatában volt annak, hogy 
feleségestül ki kell költözniük Szegedről. 

6. OLDAL 

Nyert a Pick 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Pick Szeged NB l-es férfi kézi-
labdacsapata - a papírformának 
megfelelően - magabiztosan, 
32-23 (17-13)-ra győzött Tata-
bányán. A kötelező „házi felada-
tot" követően minden szegedi 
drukker a tévé előtt izgulta végig 
a Dunaferr-Fotex KCV találko-
zót; amennyiben ugyanis a haza-
iak nyernek, Kovács Péterék már 
a bajnoki címet ünnepelhették 
volna. A derbi végig fantasztikus 
izgalmakat hozott, akadt olyan 
szakasz, amikor a Dunaújváros 
rendre vezetett egy góllal és leve-
gőben lógott az óriási szenzáció. 
Végül a nagyobb rutin Iváncsi-
kék mellett döntött, nyílt maradt 
a verseny a bajnoki címért. 

Píck-tudósítás a 23. oldalon 

Korsó sör 
3,60-ért 
Nagyon jó és népszerű hely volt a 
Hungária Szálloda - nosztalgiá-
zott az intézmény utolsó üzletve-
zetője, Túri Imre. A több mint 28 
éve zárva tartó épület 1976-os 
évet búcsúztató törzsvendégei ak-
kor még nem gondolták, hogy va-
lószínűleg soha többé nem nyit ki 
a Hungária. A szálló vendégei kö-
zött tartották számon Vaszy Vik-
tort és számos bírót, ügyészt, szí-
nészt, sportolót is. Gyakoriak vol-
tak a bálok, a 6200 négyzetméte-
ren egyszerre ezerhatszázan tud-
tak szórakozni. Sípos György, Tú-
ri elődje az árakra is emlékszik: 3 
forint 60 fillérbe került a kenyér, a 
tej és egy korsó sör is. Sem Túri 
Imre, sem Sípos György nem tart-
ja valószínűnek, hogy a Hungária 
újra kinyit, hiszen egykor a város 
nem a felújítás, hanem az új Hun-
gária Szálló felépítéséről döntött. 

Riportunk a 7. oldalon 

A miniszterelnök ígérete szeriRt 
az M5-es autópálya 

000 
nap múlva ér Szegedre! 

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

wwn.mldíTffi 

Minden szegedi középiskolás megkapja a várostól Bálint Sándor emlékkönyvvét 

Szerenádok után - ma ballagás 

A széchenyis diáklányok igazgatójuknak, Eitler Józsefnek dalolnak Fotó: Schmidt Andrea 

„Gaudeamus igitur..." - hangzik föl a középkori diákdal 
ma minden középiskolában, vagyis: „Örvendjetek te-
hát..." - biztatja az érettségi előtt álló ifjakat felnőtt és 
gyerek. A dél-alföldi régióban több min t 15 ezer, Sze-
geden 2310 végzős középiskolás a napokban még sze-
renádozott, ma búcsúzik az alma matertől, hétfőtől 
pedig maturál. 

Az elmúlt napokban énekkörúton jártak, középiskolás ta-
náraiknak szerenádoztak a végzősök. Például a szegedi Szé-
chenyi István gimnázium utolsó éveseit bérelt busz szállí-
totta az állomáshelyekre, ahol a 25 lány gyönyörűen éne-
kelte a legújabb slágereket és a klasszikus ballagódalokat. 

A ballagás napján minden szegedi középiskolás meg-
kapja a város ajándékát: a „...szolgálatra ítéltél... - Bálint 
Sándor emlékkönyv" című kötetet. A ballagási ünnepség 
Szeged 24 középiskolája közül például a Tömörkény Ist-
ván gimnáziumban ma 8 órakor kezdődik; a Radnóti, a 
Deák gimnázium, a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szak-
középiskola végzősei 9 órától búcsúzkodnak. A Csonka 
János, a Széchenyi István, a Fodor József, a Gábor Dénes 
Műszaki Szakközépiskola, valamint a kisteleki Árpád Fe-
jedelem Gimnázium diákjai 10 órától éneklik: Gaudea-
mus igitur..., hogy a hétfőn kezdődő vizsgasorozat végén 
éretté, felnőtté váljanak. 

Riportunk az 5. oldalon, visszatekintő írásunk a Sziesztában 

Botka: Gaál hazudott - Gaál: A város tudott a felhalmozott adósságról 

Fidesz: De hol van a pénz? 
Hol van az 500 millió forint? Kik a felelősek a 
szegedi rendelőintézetben kialakult csődhelyze-
tért? - tet te fel a kérdést tegnap az intézmény 
előtt megtartott sajtótájékoztatóján a fideszes 
Rákos Tibor és Szőllősi Béla. Botka László pol-
gármester azt állította lapunknak, hogy Gaál 
István másfél évig hazudott a városvezetésnek. A 
volt főigazgató elismerte, hogy a februári köz-
gyűlésen valótlanságot állított. 

A szegedi közgyűlés február 25-i ülésének jegyző-
könyvéből idézett a tájékoztatón Rákos Tibor fide-
szes országgyűlési képviselő, amivel azt kívánta bi-
zonyítani, hogy egy: az ellenzék már két hónappal 
ezelőtt felhívta a figyelmet a rendelőintézet súlyos 
anyagi helyzetére, kettő: Botka László polgármes-
ter valótlanságot állított a testületi ülésen. Az el-
lenzéki politikusok nem értik, hogyan halmozód-
hatott fel 500 millió forintos adósság olyan intéz-
ményben, amelynek működését két alpolgármes-

ter és egy tanácsnok felügyeli. Szőllősi Béla frakció-
vezető elmondta: a pénzügyi bizottságot már két-
szer hívták össze az ügyben, de a meghirdetett ülést 
mindkétszer lemondták. Elhangzott: az ellenzéki 
képviselők közül eddig senki sem láthatta a revizo-
ri jelentést, ami miatt Gaál István főigazgató le-
mondott posztjáról. „Kinek falaz a városvezetés? 
Mi áll a jelentésben? Miért rejtegetik a vizsgálati 
anyagot?" - tette fel a kérdést Rákos, aki szerint 
maszatolás folyik az ügyben. A városvezetés tájé-
koztassa a szakbizottságokat a kialakult helyzetről! 
- követelték az ellenzékiek. 

Botka László polgármester a sajtótájékoztató után 
megkereste telefonon szerkesztőségünket, hogy el-
mondja, szerinte „a fideszes politikusok meghamisí-
tották, saját szájuk íze szerint szerkesztették meg azt 
a közgyűlési jegyzőkönyvrészletet, amit a helyszínen 
kiosztottak a média munkatársainak". 

Folytatás a ; 5. oldalon 

Nem csitulnak a viták 
az egyetem karai között 
Nem a bölcsészkar akarja elvenni a főiskolától a tanárképzést, a 
változásokra a készülő törvény kötelez - válaszolta Berta Árpád 
professzor, az SZTE bölcsészkari dékánja a főiskolai főigazgató 
lapunkban megjelent állítására. 

Az egyetem belső fórumain kell 
megvitatni a felsőoktatás átalakí-
tása során felmerülő problémá-
kat, ezért nem reagáltam eddig 
Galambos Gábor, a főiskolai kar 
igazgatójának április 21-én a Dél-
magyarországban megjelent írásá-
ra - nyilatkozta Berta Árpád, az 
SZTE bölcsészkari dékánja. Mivel 
kérésének Galambos Gábor nem 
tett eleget és nem vonta vissza la-
punkban tett kijelentéseit, Berta 

Árpád mégis az egyetemen kívüli 
nyilvánossághoz fordult. Április 
21-i számunkban a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar főigaz-
gatója úgy fogalmazott, ha az 
egyetem „elhappolja" a tanárkép-
zést, a főiskola kiválik az egységes 
egyetemből. A dékán kijelentette: 
nem az egyetem óhajtja elvenni a 
tanárképzést, hanem a törvény. 

Részletek a 3. oldalon 

Christina Bella természetben fizetett az ejtőernyős ugrásért 

Pornófilmforgatás a reptéren 

F o r d F l e s t a 

1 9 9 5 OOO Ft-tól 
3 év 

Christina Bella pornócsillag 
3000 méteres magasságból ug-
rott ki tandemejtőernyővel teg-
nap délután Szegeden. A por-
nószínésznővel a tegnap nyílt, 
vasárnap záruló Erotika kiál-
lításon lehet találkozni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi repülőtéren csütörtökön 
Káka János gazdasági és közleke-
dési miniszter landolt helikopte-
rével, majd másnap, péntek dél-
után Christina Bella pornócsillag 
3000 méteres magasságból ugrott 
ki tandemejtőernyővel, hogy né-
hány perces zuhanás után a reptér 
gyepén landoljon. 

A fiatal pornószínésznő az ug-
rás előtt arról mesélt, hogy bár 
több alkalommal ült repülőn, ej-
tőernyővel még sohasem ugrott. 

Chris t ina Bella első ugrása után Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 4. oldalon 

V a g y 4 0 0 0 0 0 - 6 5 0 OOO Ft 
kedvezménnye l 

A FordFlesta modellnek nemcsak az ára fantasztikus, a megnyerő külsőhöz 
meggyőző belső tulajdonságok is társulnak. Sokoldalú beltér. átlag feletti 
csomagtér, stabil úttartás, biztonsági utastér: a FordFlesta egy igazi megbízható 
családi autó minimális szervizigénnyel. Ne hagyja ki a hatalmas lehetőséget: 
most a FordFiesta már 1 995 OOO forintért az Öné lehet 

Sőt a Fresh felszereltségi szint, ami nagyon sok extra mellett a kl ímát 
is tartalmazza, most ajándék metálfénnyel és 3 év garanciával 
2 3 8 0 OOO Ft-ért megvásárolható! 

• Hasznéttautó-beszámftás • 0 Ft kezdőbefizetéssel elvihető! 
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

FordFlesta Minőség. Megbízhatóság, f j ^ ^ j j j j j ^ ^ i 

Hovány Szeged Kft. 
6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. • Szalon: 62/556-300 

www.fordhovany.hu • Szerviz: 62/556-200 
Vegyes átlagfogyasztás 4,3-7.11/IOO k'm. CO,.kibocsátás 114-166 g/km. 

http://www.delmagyar.hu
http://www.fordhovany.hu

