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Most a konzervatívok döbbentek meg a megyegyűlésen 

MSZP-s ígéret a 47-es út ügyében 
Határozatban kéri a megyei közgyűlés a kormányt, fejezze be 
2006-ban a négysávúsítást a 47-esen Szeged és Vásárhely közt. Az 
ülésen az MSZP-s országgyűlési képviselők megígérték: támogatni 
fogják a beruházást. Nem sikerült viszont új igazgatót választani a 
szegedi vakok otthona élére: az MSZP-SZDSZ-frakció tagjai nem 
szóltak a pályázó ellen, viszont tartózkodtak. Ez pedig kicsapta a 
biztosítékot a túloldalon. 

Ami most zajlik az algyői híd-
nál a felújítás idején, az tart-
hatat lan, megesett, hogy két 
órát kellett várakozni az átke-
lésre - emelte fel szavát Gonda 
János képviselő a megyei köz-
gyűlésen tegnap, napirend 
előtt. Murányi László pedig ar-
ra emlékeztetett , ant ihumá-
nus döntés volt a foglalko-
zás-egészségügyi vizsgálat 
szentesi lehetőségét megszün-
tetni. 

Az ülésen virággal köszön-
töt ték a szegedi vakok ottho-
nának nyugdíjba vonuló igaz-
gatóját, Lázár Sándornét, aki 
minden képviselőt megajándé-
kozott a fogyatékosok gondo-
zásáról szóló könyvével. A 
képviselők ezután döntöt tek 
volna az utódjáról. Miután 
Boldog Krisztina visszalépett, 
egy pályázó maradt verseny-
ben: Majláthné Lippai Éva. Ba-
láspiri Csaba azt mondta, Maj-
lá thné több felsőfokú végzett-
ségét, eddigi munkájá t , és 

szakmai szervezeteknél betöl-
tött tisztségét látva csodálko-
zik, hogy „csak" a vakok ott-
honának a vezetésére pályázik. 
Bartha László is támogatásáról 
biztosította, mondván, szegedi 
polgármestersége idején Maj-
lá thné irodavezetőként dolgo-
zott a városházán, és nagyra 
értékeli a munká já t . Ezt azért 
hangsúlyozta, mert azt hallot-
ta, a többség nem akarja meg-
választani Maj lá thnét . Ez így 
is lett: 16 igen, 1 nem és 16 
tartózkodó szavazat volt, nem 
született döntés, ú j pályázatot 
kell kiírni. Az M S Z P -
SZDSZ-frakció tartózkodott, 
míg a térségiek és a konzerva-
tívok az igen gombot nyomták 
meg. „Szégyellem magam!" -
mondta az eredményt látva 
Murányi. „Egy szót se szóltok, 
csak hallgattok, min t az a bi-
zonyos a fűben!" - mondta -
nem a jegyzőkönyvnek - Ba-
láspiri Csaba, lapunknak meg 
azt magyarázta: az volt a több-

ségben lévők baja, hogy az 
nem pályázott, akit ők válasz-
tot tak volna. Az M S Z P -
SZDSZ-frakció tagjai akkor 
tényleg nem indokolták dönté-
süket. Simicz József frakcióve-
zető azonban lapunk kérdésére 
utóbb elmondta: megvolt az 
okuk rá, hogy így döntsenek. 
Összeszokott, jó közösség dol-
gozik a vakok ot thonában, 
nem mindegy, hány pályázó 
közül választják ki e kollektíva 
vezetőjét, és mivel az egyik je-
lölt visszalépett, lehetőséget 
akartak adni további pályázók-
nak is. Ez nem zárja ki, hogy 
az újbóli szavazáskor Majláth-
nét válasszák meg. 

Ezután több konszenzusos 
döntés is született, így a 47-es 
úttal kapcsolatos fölterjesztés 
ügyében is. A megyei közgyű-
lés kéri a kormányt, a jövő évi 
közlekedésfejlesztési tervek 
közé kerüljön be a négy kilo-
méteres, még kétsávos sza-
kasznak a négysávúsítása. 
Előbb az ülésen jelenlévő Géc-
zi fózsef Alajos országgyűlési 
képviselő, majd Gazdag János 
is megerősítette: a Csongrád 
megyei MSZP-s képviselők 
csoportja, illetve a szakminisz-
térium is támogatja, hogy ke-
rüljön bele a jövő évi költségve-

tésbe ez a beruházás. Baláspiri 
Csaba leszögezte: ha ez a bü-
dzsé szavazásakor is így lesz, ő 
fogja indítványozni, hogy hatá-
rozatban köszönje meg a me-
gye a kormánypárt i képviselők 
lobbimunkáját . 

B A K O S A N D R Á S 

NYILATKOZAT A MEGMARADÁS 
FALÁRÓL 
Nem ért egyet a Csongrád me-
gyei közgyűlés MSZP-SZDSZ-
frakciója a Megmaradás Falának 
megsemmisítésével - áll abban 
a közleményben, amelyet tegnap 
juttatott el lapunkhoz a képvise-
lőcsoport. Megért ik , hogy a sze-
gedi jegyző nem tagadhatta meg 
a 2001-ben született jogerős bí-
rósági döntés végrehajtását, 
amit a Kiskunsági Nemzeti Park 
kért, de azt szeretnék, ha a park 
visszavonná a kérését, és a több 
jeles személyiség és település 
emléktáblájával ellátott fal a kö-
zelben, vagy egy másik helyszí-
nen fönnmaradhatna. A megyei 
közgyűlés egyébként tegnap ha-
tározatban nyilvánította ki, hogy 
a megyei önkormányzatnak, és a 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark Kht.-nak sincs köze a 
fallal kapcsolatos hatósági in-
tézkedésekhez. 

Gyurcsány Ferenc szerint a lapnak az olvasót kell szolgálni 

A jövő sajtóközpontja épül 
Új sajtóházat épít a napilap-
jainkat, a Délmagyarországot és 
a Délvilágot kiadó Lapcom Kft. 
Szegeden, a Szabadkai úton, a 
műjégpálya mellett. A másfél 
milliárd forintos beruházás 
alapkövét tegnap délután Szam-
mer István ügyvezető igazgató 
rakta le, az ünnepségen Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök 
mondott beszédet. 

Amikor a 95 éves Délmagyaror-
szágelső száma 1910-ben megje-
lent, a kor, a huszadik század ele-
jének technikai színvonalához 
képest a legkorszerűbb körülmé-
nyek között állították elő a lapot 
- kezdte beszédét Szammer Ist-
ván, a Lapcom Kft. ügyvezető 
igazgatója. - Az akkori lapalapí-
tás sajtótörténeti pillanat volt -
folytatta a fővároson kívül 
ugyanis sehol sem indítottak ak-

kora apparátussal sajtókiad-
ványt. Most, csaknem száz évvel 
később, a fejlődés újabb jelentős 
állomásához érkezett az a Dél-
magyarország, amely 2000 óta a 
Daily Mail brit médiabirodalom 
része, s amelynek dolgozói ha-
marosan a huszonegyedik szá-
zadnak megfelelő korszerű épü-
letbe költözhetnek. „A jövő saj-
tóközpontját szeretnénk megépí-
teni Szegeden" - jelentette ki, 
majd a leendő 3500 négyzetmé-
ter hasznos alapterületű, szer-
kesztőséget, kiadót, nyomdát 
magába foglaló épület alapkövé-
be elhelyezte a Délmagyarország 
első számának reprint kiadását, 
s a két napilap tegnapi számát is 
tartalmazó hengert. 

Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök azt hangsúlyozta beszédé-
ben, mennyire fontos, hogy a mo-
dern demokrácia felnőtt, okos 

polgárai tájékozódni tudjanak a 
világban, hogy független, mérték-
tartó véleményeket olvashassa-
nak egy lapban,- nem mindegy, 
azok befolyásolják-e, avagy meg-
teremtik a lehetőséget az esemé-
nyekben való eligazodásra. A mi-
niszterelnök közéleti szereplő-
ként azt tartja elsődlegesnek, 
hogy egy lap legyen független és 
szabad, ne legyenek rá hatással a 
rövid távú profitérdekek, és tudja 
a dolgát: az olvasót szolgálni. 

A miniszterelnök gratulált a 
Délmagyarország és a Délvilág 
tulajdonosainak, a lapoknak -
amelyek köré az elmúlt években 
Magyarországon (és már Szlová-
kiában is) médiabirodalom te-
remtődött - azt kívánta, legye-
nek sikeresek, szabadok, függet-
lenek, mértéktartók. 

Az alapkőletételre meghívott 
országgyűlési képviselőknek, a 

megyei közgyűlés elnökének, s a 
városok polgármestereinek Pap 
Klára, a Lapcom Kft. Délmagyar-
ország Kiadó igazgatója és Szetey 
András főszerkesztő mondott po-
hárköszöntőt az ünnepséget kö-
vető fogadáson. A vendégek kö-
zött ott volt Botka László, Szeged 
polgármestere, aki elmondta: jel-
zésértékűnek tartja, hogy abban 
az évben, amikor Szeged jövőjét 
hosszú távon megalapozó beru-
házások valósulnak meg, úgy 
döntött a város lapja, hogy felké-
szül a huszonegyedik századra. 
Dobó László fideszes országgyű-
lési képviselő azt fejtette ki, meg-
győződése, hogy jobb körülmé-
nyek között készülhet majd a jö-
vőben a lap, és ez olyan bővülés-
sel is jár, hogy nagyobb teret ad-
hat majd a politikai sajtóesemé-
nyeknek is. 

F. K. 

A miniszterelnök dedikált 

Börtönben marad 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi ítélőtábla - helyben-
hagyva a Csongrád Megyei Bíró-
ság első fokon meghozott dönté-
sét - tegnap jogerősen 3 év 6 hó-
nap börtönbüntetésre ítélte és a 
közügyektől négy évre eltiltotta a 
szegedi vidámpark volt tulajdo-
nosát. A magyar-izraeli kettős ál-
lampolgárságú Cuk (korábban Se-
bők) Ferencet háromrendbeli, 
életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének kísérletében találta 
bűnösnek a bíróság. Legkorábban 
jövő márciusban szabadulhat. 

A 44 éves szegedi férfi, mint azt 
korábban többször is megírtuk, 
1996 márciusában az általa üze-
meltetett vidámparkban egy tö-
rött korsóval megsebesített há-
rom fiatalembert, majd, miután 
szabadlábra helyezték, Izraelbe 
menekült, ahol letelepedett és a 

magyar mellé felvette az izraeli ál-
lampolgárságot is. Sebőköt a kö-
zel-keleti országba" 2003-ban le-
tartóztatták és kiadatási őrizetbe 
helyezték. A magyar hatóságok-
nak 2004 májusában adták át. 

A vádlott budapesti ügyvédje, 
TUza Péter, egy közúti baleset mi-
att csak késve érkezett meg Sze-
gedre, emiatt a tárgyalás három-
negyed órás késéssel kezdődhe-
tett meg. Az ügyész, fenntartva 
korábbi álláspontját, súlyosabb 
ítélet kiszabását, a védő pedig a 
büntetés jelentős mértékű csök-
kenését kérte a háromtagú bün-
tetőtanácstól, ám a bíróság egyik 
indítványt sem méltányolta. Cuk 
(Sebők) Ferenc a határozat kihir-
detése után nem tudott válaszol-
ni a bírói kérdésre, hogy melyik 
országban kívánja letölteni bör-
tönbüntetését; bejelentette, erről 
néhány napon belül dönt. 

Veleszületett dinamizmus... 
...kompromisszumok nélkül. 

Dióst Mard» 6-os 308 900 Ft kedvezménnyel a kereskedésbői 
Új és demó gépkocsik nagy választékban! 

Kiosztott mintegy négyszáz aláírást, és leg-
alább ugyanennyi jókívánságot söpört be 
tegnap Szegeden Gyurcsány Ferenc Útköz-
ben című könyvének dedikálásakor. Akad-
tak, akik az anyukáját emlegették, a kor-
mányfő azonban nem foglalkozott velük. 

- Mikor jön már a nagy ember? - kérdezte egy 
fiatal lány a biztonságiaktól a Fókusz könyv-
áruház előtt. Gyurcsány Ferenc pár pillanattal 
később berobbant a boltba, ahol mintegy két-
százan várták. - Azt írtam, amit gondolok -
közölte a hallgatóságával. - Nem vagyok szép-
író, nem vagyok elemző. A könyvemmel az a 
célom, hogy befolyásoljam a magyar politikát -
hangsúlyozta. 

Szeretettel, barátsággal - ezt és az illető ne-
vét írta be a könyvbe a kormányfő. Előbbi for-
mulát a nőknél, utóbbit a férfiaknál alkal-
mazta. A pár másodperces procedúra után a 
miniszterelnök mindig felállt, és kezet fogott 
az emberekkel, akik általában jó egészséget és 

iNYUGDUR0L ES A FÖLDRŐL 
Szeretettel, barátsággal - ezt írta be a könyvbe a kormányfő Fotó: Schmidt Andrea 

p l A Kodály téren több százan gyűltek össze. Gyur-
csány Ferenc bejelentette: 2010-ig igazságosab-
bá teszik a nyugdíjrendszert. Első lépésként 
azok helyzetén javítanak, akik elhunyt házastár-
suk jogán részesülnek nyugdíjban. Kétszázezer 
ilyen ember van, az átlagnyugdíjuk 36 ezer fo-
rint. A kormány ezeket az ellátásokat emeli. Arról 
is beszélt, hogy átadják az önkormányzatoknak a 
települések határában a termőföldet, hogy adják 
oda szociális földként használatba. 

további sikeres munkát kívántak neki. Süle 
fózsefné láthatóan meghatódott ettől. Az idő-
sebb asszony elmondta, nemrégiben temette 
el a férjét, és az ő emlékének is adózott azzal, 
hogy eljött aláíratni a könyvet. A dedikálás 
félidejében Gyurcsány egyszer csak felpat-
tant, és kirohant az utcára, ahol még mintegy 
százan várakoztak. Azt mondta, aki megadja 
a nevét, annak később aláírja a könyvet, amit 
jövő héten átvehet a boltban. A járda széléről 

két férfi beszólt a kormányfőnek. „Fázik 
anyukád, küldjél neki pénzt" - mondták 
többször is hangosan, de Gyurcsány nem fog-
lalkozott velük. A dedikálás előtt tíz perccel 
mégis úgy határozott, mindenkinek aláírja a 
könyvét, így hűsz percet késett a Kodály téri 
programról, ahová a kormányőrök - a fenti 
beszólások miatt - kértek még néhány biz-
tonsági embert. 

sz. c. sz. 

www.moidfl.h» 

Diplomaár 
_ J SULYOK ERZSEBET 

A látszat ellenére nem könnyű eligazodni a pesti Havas-intézet 
körül kerekedett helyzeten. 

A Magyar Nemzet tegnapi címlapján az állt, hogy a Havas-féle 
médiaintézet pluszjuttatást, a szegedi rektorok pedig részesedést 
kaptak a hallgatók után járó állami pénzekből és a diákok befize-
téseiből. A „rektor pénzéről" gyorsan bebizonyosodott, hogy ez 
nem a mindenkori egyetemvezető személyes bevétele. 

Laptársunk cikkírójáról egyébként nem tételezhető, hogy szán-
dékosan hazudott. Hiszen a szegedi egyetem és Havas-intézet-
ként emlegetett pesti kihelyezett tagozata között szerződés van, 
amelyben fehéren-feketén ott virít, hogy a pesti cég bevételéből a 
rektor is százalékot kap. Kérdés, tudnia kell-e a sajtómunkásnak, 
hogy az egyetemi szerződésekben a „rektor" nem a személyt, az 
egyetem vezetőjét jelenti, hanem a hivatali költséghelyet ? Mond-
juk, nem kell tudnia. Hanem hisz a szemének, és azt gondolja, 
lám, nemcsak a neves médiaszemélyiség, Havas Henrik cége, ha-
nem a szegedi egyetem mindenkori rektora is „szakít". Az azon-
ban nem kérdéses: mielőtt ezt a gondolatát közzé is teszi, szak-
májának szabályai szerint megérdeklődi az illető rektoroktól: 
igaz ? Nos, éz nem történt meg. 

Gubancosabb a Havas-cég anyagi részesedésének ügye. Jogvég-
zett informátoraink azt mondják, jogszerűek a hallgatók befizeté-
sei. Hogy ez igaz, vagy sem, úgy fest, akkordölel, ha jogi útra tere-
li valaki a befizetések ügyét, és a bíróság dönt valahogyan. Elő-
nyös vagy előnytelen a szegedi egyetem számára, hogy a befizeté-
sek túlnyomó többsége a Havas-cégnél marad1 Nem tudjuk el-
dönteni, de aligha véletlenül akarja fölülvizsgálni az öt éve aláírt 
szerződést az egyetem. 

Ami polgári ésszel következik a most kirobbant ügyből: tudtuk 
vagy nem, tény, hogy az egyetemi képzés nem ingyenes. Sehol 
ebben az országban. Ezerféle jogcímen szedik a pénzt az intéz-
mények - állítólag jogszerűen. 
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