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f°rinttói! 

A miniszterelnök ígérete szerint 
az M5-ÖS autópálya 

r . i r . i • 7 
nap múlva ér Szegedre! 

www.de lmagyar .hu 

Jászait játssza 
Bajcsay Mária, a szegedi 
színház új tagja Jászai Marit 
alakítja a Reviczkyben. 

6. OLDAL 

Vogyes Attagfogy.isztás 4,4-7,0 I'IOO km, COj ktoocaäth?»: 100-182 g/km. 
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DELMAGYARORSZAG 
KEDD, 2005. OKTÓBER 25., 95/250. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

BETEGCSEREPER 
Szegeden a betegcsereperben az ügyvédek 
szópárbajt vívtak a vád képviselőjével az 
egyik tanú meghallgatásakor. 

5. OLDAL 

Fogyókúra 
Sokféleképpen lehet 
fogyni, a leglényegesebb 
azonban a kitartás. 

8. OLDAL, GYÓGY-ÍR 

Milyen autó o szve vágya? Amibe befér az egész család vagy a baráti kör? Arní kényelmes, 
biztonságos, tele van extrakkal é s még az ara is kedvező'' Itt a FordFuelon F-resh. egy 
megbfeható családi autó, amelyben klhio, A8S. központi zár, ködlámpa, vezető- ée utasok iaí 
légzsák, elektromos aöakemelö. ICE 2500 rádiós magnó és szervokormány is találgató. Válassza 
a FcrdFuslon Freslit rergetísg extrával most 2 799 000forintért! A FordFusion idevezető érőn 
pedig már 2 599 000 forintért az Öné lehet. 

Az akció 2005. július 1-tŐI 2005. szop. 30-ig vevöszerződésekre. ikötve a késztet orejeig örvényes 
A részietekórtíekíődjdo mórkokeresRodóísúnkbon! 
• Használtautó-beszámítás • 0 Ft kezdőbefizetéssel elvihető! 

Hétpontos intézkedéscsomag-Az ombudsman nemje 

Az egyetem szerint 
jogos a díjfizetés 
Jogszerű az államilag finanszírozott , levelező képzésben részt vevő 
kommunikációs hallgatóktól egyéb szolgáltatásokért szedett hoz-
zájárulás. Ez a megállapítás és hétpontos intézkedéscsomag annak 
a vizsgálatnak a végeredménye, melyet a Szegedi Tudomány-
egyetem rektora az oktatási jogok biztosa kezdeményezésére in-
dított . Az ombudsman elégedetlen. 

Tízoldalas indoklásból, huszonhárom oldalas mellékletből áll az az 
állásfoglalás, mellyel az SZTE rektora, Szabó Gábor - egyetértve az 
intézmény vezető testületeivel - lezárta az Aáry-Tamás Lajos oktatási 
ombudsman levelére kezdett vizsgálatot. Jogszerű az államilag finan-
szírozott, levelező képzésben részt vevő kommunikáció szakos hall-
gatóktól beszedett egyéb szolgáltatásokért fizetendő díj, mert többlet-
szolgáltatásokat nyújt az SZTE BMI hallgatóinak - összegezte tegna-
pi egyetemi sajtótájékoztatóján vizsgálódásának eredményét a rektor. 
Ugyanakkor hét pontból álló intézkedéscsomaggal kívánja rendezni a 
kialakult helyzetet és megelőzni a formai hibákat. Döntése alapján -
többek között - a jövő tanévtől az SZTE budapesti kihelyezett tagoza-
tán csak költségtérítéses képzés indulhat. 

A Havas Henrik tulajdonában lévő cég által működtetett SZTE Bu-
dapest Média Intézetben a hallgatók észrevételei nyomán az oktatási 
jogok biztosa jogsértő helyzetet tapasztalt. Ennek kivizsgálásával és a 
tegnapi sajtótájékoztatón ismertetett állásfoglalással nem elégedett. 
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája pedig rendkí-
vüli választmányi ülésen vitatja meg a további lépéseket. 

A madárinfluenza réme kísért - Még nem tudni, mi végzett a madarakkal 

Takács döglött galambjai 

Szabadlábon a gyálaréti gyilkosság egyetlen gyanúsítottja 

Ártatlanul a rács mögött? 

Fo fdFus lon 

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

www.fordhovany.hu • Szerviz: 62 /556 -200 

írásunk a 3. oldalon 

Aáry-Tamás Lajos ombudsman Szabó Gábor rektor 

Nem akart pánikot, ezért rendelt 
el tegnap hírzárlatot a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a Szegeden talált galamb-
tetemek ügyében. A döglött ma-
darakra a hét végén egy szegedi 
férfi, Takács József (aki korábban 
Nyári Ferenc Józsefként volt köz-
ismert Szegeden furcsa kezdemé-
nyezéseivel) hívta fel a hatóságok 
figyelmét, aki közel húsz állatot 
számolt össze a Tisza-parton. S 
bár a helyszínre érkező civil ruhás 
rendőrök hírzárlatra hivatkozva 
arra kérték, ne forduljon a sajtó-
hoz, a négygyermekes édesapa ve-
szélyesnek találta volna, ha arra 
sétáló gyerekek óvatlanul játszani 
kezdenek a tetemekkel. Szigeti 
Sándor megyei főállatorvos is nyi-
latkozott lapunknak, ugyanis 
fontosnak tartotta az emberek 
megnyugtatását. Elmondta, hogy 
a felboncolt tetemek egyikében 
sem találtak madárinfluenzára 
utaló jeleket. Mivel azonban még 
nem lehet kizárni, hogy a mada-
rakkal ez a kór végzett, a teteme-
ket az Országos Állat-egészség-
ügyi Intézetbe küldték, ahonnan 
leghamarabb szerdára várható 
eredmény. A szegedi boncolásnál 
azonban kiderült, hogy az elhul-
lott madarak nagy mennyiségű 
napraforgómagot ettek, ami azt is 
jelentheti, hogy megmérgezték 
őket. Húsz madár elhullása a 
szakember szerint azonban nem 
kiugró eset. 

Takács József (korábban Nyári Ferenc József) muta t ja az általa lelt te temet Fotó: Schmidt Andrea 

A megyei főállatorvos szerint 
ugyan még hivatalos értesítés 
nem érkezett az Európai Unió-
tól, melyben legújabb ajánlásá-
val is meg kívánja akadályozni a 

madárinfluenza terjedését: esze-
rint a kereskedelmi forgalomba 
kerülő libát és kacsát csak zárt 
térben érdemes etetni, itatni. Az 
állatorvosok azonban már ko-

rábban erre kérték az állattartó-
kat, hogy csökkentsék a ve-
szélyt. 

írásaink, jegyzetünk a 3. oldalon 

Trieb Lajost néha sírógörcsök gyötrik Fotó: Frank Yvette 

Közel három hónap után kien-
gedték a börtönből a gyálaréti 
gyilkosság egyetlen gyanúsí-
to t t já t , THeb Lajost. A szegedi 
férfi ár ta t lannak vallotta ma-
gát. 

A két napja szabadult és a gyá-
laréti gyilkossággal vádolt 
Trieb Lajos az eljárás során vé-
gig ár ta t lannak vallotta magát, 
még az ellenségeinek sem kí-
vánja a rácsok mögött átélt he-
teket: azóta is sokszor a síró-
göcs gyötri. Elmondása szerint 
a rendőrök mindent elkövet-
tek, hogy bevallja a gyilkossá-
got: nyolcan fenyegetőzve kör-
beállták, mondván, megdönt-
hetet len bizonyítékaik van-
nak. A Gyálarétet sokkoló 
bűneset során a tettes brutáli-
san végzett a 74 éves Palya Gá-
bornéval. A rendőrség szerint 
az eljárás a büntetőeljárás sza-
bályai szerint történt. 

írásunk a 6. oldalon 

Holnapra várható biztos ered-
mény a Szegeden talált madár-
tetemek ügyében - nyilatkozta 
lapunknak a megyei főállator-
vos, aki a hét végén a Tisza-par-
ton talált húsz döglött galamb 
előzetes boncolási eredményé-
ről számolt be. Eszerint a vizs-
gálat egyelőre nem mutat ta ki a 
madárinfluenza jelenlétét, vi-
szont a mérgezés sem kizárt. 

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

