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Gyógyszerárak 
Októbertől a nem támogatott 
gyógyszerek árát a patikák 
határozhatnák meg. 

3. OLDAL 

TÜNTETŐ KERESKEDŐK 
Szórólapon hívják demonstrációra a Mars 
térieket névtelen kereskedők és iparosok. Az 
az alpolgármester ellenzi a munka bénítását. 

5. OLDAL 

A vezérigazgató szerint a veszteség csökkentése véráldozattal jár 

Százhatvan dolgozójától 
válik meg a Pick Szeged Rt. 

Villamosmegálló a Pick főbejáratánál. A műszak végén egyre kevesebb a felszálló Fotó: Káinok Csaba 

E nyáron 160 dolgozó kerül utcára a Pick 
Szeged Rt.-től, ez 8-10 százalékos létszám-
csökkentésnek felel meg - erősítette meg 
információinkat a társaság elnök-vezér-
igazgatója, Kovács László. Hozzátette: 
kényszerintézkedésről van szó, a tavalyi 6 
milliárd forintos veszteség nehéz helyzetbe 
hozta a céget. 

Fásultan vették tudomásul a vezetés dönté-
sét a Pick dolgozói, akik a délelőtti műszak-
ról szállingóztak ki a főbejáraton tegnap két 

óra után és álltak be a villamosmegállóba. 
Nem ez az első sokk, amit átélnek, hiszen 
csaknem egy esztendeje estek túl egy olyan 
időszakon, amikor első nekifutásra 450, leg-
végül azonban csak 200 dolgozójától vált 
meg a szalámigyár. 

Nevük elhallgatását kérve azt mondták, 
nem tudnak semmit, hivatalosan senki sem 
jelentette be a létszámleépítést, csak a hírekből 
tudják, mire készül a vezetés. Mindössze egy 
férb állította azt, hogy már napok óta beszédté-
ma volt az üzemben az újabb elbocsátás. „Min-

denki dolgozik és reménykedik, hogy nem ő 
kerül sorra" - mondta egy másik alkalmazott. 

Kovács László, a Pick Szeged Rt. elnök-ve-
zérigazgatója nemrégiben azt nyilatkozta la-
punk hasábjain, hogy hosszú távon gondol-
kodik az új tulajdonos, a Csányi Sándor 
OTP-vezér közvetett érdekeltségébe tartozó 
Délhús Rt., ezért a termelésben létszámbőví-
tésre is sor kerülhet. A tavaly bezárt vágóhi-
dat pedig újraindítják. 

Folytatás és jegyzetünk a 3. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

2 1 0 
nap múlva ér Szegedre! 
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TOYOTA 
TESZT- ÉS SZALONAUTÓK 

RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNNYEL! 

Szeged, Dorozsmai ül 9. • 62/551-700 
Hmvhely. Szántó K. J . u. 178. • 62/535-700 

Liverpool: csoda! 

Angol gólöröm, kupaöröm Fotó: MTI/AP/Murad Sezer 

A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, 0-3-ról felállva, 1 l-esekkel a 
Liverpool nyerte meg az AC Milán ellen. 

A színpompás megnyitó az isztambuli Atatürk-stadionban a liver-
pooliakat kápráztatta el jobban, így Maidini, az AC Milán csapatkapi-
tánya már az első percben meglepte őket, bevette Dudek kapuját, 
1-0. A 29. percben Sevcsenko is megzörgette az angol hálót, de ezt les 
miatt érvénytelenítette Mejuto Gonzales bíró. A 39. percben ismét 
szabályos gólt szereztek az olaszok, egy villámgyors kontrára Crespo 
tette fel a koronát, 2-0. Majd a 44. percben Kaká pazar passza után is-
mételt az argentin, 3-0. Eldőlt minden? 

Nem! A fordulás után az FC Liverpool negyedóra alatt egyenlített. Az 
54. percben Gerrard fejesből szépített (3-11, az 56.-ban jött Smicer távo-
li bombája (3-2), a 60. percben pedigXabi Alonsoelsőre kihagyta a meg-
ítélt 11 -est, de az ismétlést már nem hibázta el, 3-3! Fantasztikus derbi! 
A rendes játékidőben és a hosszabbításban sem esett több gól, következ-
hetetta 1 l-es párbaj. Az idegek csatáját 3-2-re az FC L i v e r p o o l nyerte. 

Fának hajtott 
Baleset miatt tegnap délután 
több mint egy órára teljes széles-
ségében lezárták a sándorfalvi 
utat. Egy Fiat a tsz-majornál 
előzni akart egy balra kanyarodó 
pótkocsis teherkocsit, de a veze-
tő - eddig ismeretlen okból - a 
manőver közben hirtelen jobbra 
rántotta a kormányt. A Fiat le-
szaladt az útról és egy út menti 
fának ütközött. 

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Tudós nők 
Képíró Ibolya fizikus 
hivatásszerűen foglalkozik 
a lézernyalábokkal. 

10. OLDAL, BIZALMASAN 

Gaál István: 
Elengedték a kezünket 
Gaál István (képünkön) április 
végi lemondása óta lapunknak 
nyilatkozott először távozása 
körülményeiről. A szegedi ren-
delőintézet volt főigazgatója el-
mondta: az önkormányzatnak 
tudnia kellett az intézmény sú-
lyos gazdasági problémáiról. 
Gaál azért távozott, mert nem 
kívánt asszisztálni az újabb lét-
számleépítésekhez. Informáci-
óink szerint pénteken újabb 29 
rendelőintézeti álláshely meg-
szüntetéséről dönt a közgyűlés. 

- Sokszor elmondtam már, hogy 
a szegedi járóbeteg-szakellátás 
nincs egyedül nehéz helyzetében. 
Több országos szervezet vezető-
ségi tagjaként és más funkcióim-
ból adódóan is pontosan tudom, 
hogy gyakorlatilag a teljes magyar 
egészségügy válságban van - nyi-
latkozta lapunknak Gaál István, 
aki tíz év után áprilisban mon-
dott le a rendelőintézet főigazga-
tói posztjáról. Az egészségügy fi-
nanszírozása és strukturális át-
alakítása a rendszerváltás óta 
megoldatlan probléma. Hangsú-
lyozta: a Magyar Kórház című 
lapban megjelent, hogy 2004. ok-
tóber 1. és 2005. január 2. között 

- három hónap alatt - 15 száza-
lékkal, 34 milliárd forintra nőtt 
az egészségügyi intézmények 
adósságállománya. A szegedi 
rendelőintézet mostanra több 
mint 500 millió forintos tarto-
zást halmozott fel. Gaál szerint -
a hírekkel ellentétben - az önkor-
mányzat közgazdasági irodájá-
nak már tavaly nyáron tudnia 
kellett arról, hogy rendkívül^ ne-
héz helyzetbe került a szegedi já-
róbeteg-szakellátás. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nem akadt vevője az újszegedi kertészetnek 

Olcsóbban hirdetik 
a Thököly utcai telket 
Félmilliárd forintra tartja a város vezetése a Kállay liget mögötti 
volt városi kertészet területét . A vásárló 133 építési telket alakíthat 
ki a területen. Tavaly nem sikerült eladni a kertészetet, idén újra 
próbálkozik az IKV Rt. az értékesítéssel. Most azonban egy kicsit 
kevesebbet kérnek, mert a terület egy részét a ligethez csapják, és 
fákkal ültetik be. 

Kétezer-háromszáz négyzetmé-
terrel bővül az újszegedi Kállay 
liget területe - ha megszavazza 
pénteken a városi közgyűlés. Az 
erdőterület megnagyobbítását 
ajánlotta föl a város „cserébe" 
azért, hogy gyűjtőutat vezethes-
sen a ligeten keresztül. így jól 
megközelíthetővé válik két ker-
tészet, egy volt és egy jelenleg is 
működő, amelyek helyén lakó-
házakat terveznek. 

Az önkormányzat már régóta 
szeretne túladni a Thököly utcá-
ról nyíló volt városi kertészeten, 

amelyért közel félmilliárd forin-
tot kérnek. A többször meghirde-
tett telekre azonban nem akadt 
vevő. Az egyetem birtokában lé-
vő másik kertészetben most is 
gyümölcsfák állnak, az itt föl-
építhető házakról már szintén 
készültek tervek. Mindkét terü-
let legkényelmesebben a Derko-
vits fasor folytatásában kialakí-
tott gyűjtőútról közelíthető meg, 
ezért a város számára fontos, 
hogy az út elkészüljön. 

Folytatás az 5. oldalon 

George Benson jön a Dóm térre 
A Megasztárban gyakran emlegették az előadók a fe-
kete dzsessz és soul ikonszerű figuráját, George Ben-
sont (képünkön), aki július 22-én lép fel először Ma-
gyarországon, mégpedig Szegeden, a Dóm téren. 
Koncertjét az ifjúsági ház közvetítésével egy pesti 
szervezőiroda, a Mafioso Concerts rendezi. Belépők 
még sohasem kerültek annyiba a szabadtérin, mint 
most a Benson-koncertre szólók: a hatszemélyes 
VIP-páholyért 150 ezret (azaz személyenként 25 ez-
ret), a jegyekért 4900-15 ezer 900 forintot kérnek. A 
szervezők nem félnek attól, hogy rajtuk maradnak a 
jegyek. Nyolc Grammy-díjas világsztár még sohasem 
járt Szegeden, és máris óriási az érdeklődés nemcsak 
itthonról, hanem még a Vajdaságból és Erdélyből is. 
George Bensonnak közel száz lemeze.jelent meg ed-
dig, legismertebb dala Bob Fosse Mindhalálig zene cí-
mű filmjének főcímdala, az On The Broadway. 

írásunk a 3. oldalon 
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