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Romajelöltek 
A Magyarországi Romák 
Demokratikus Pártja a megyében is 
indít képviselőjelölteket. 

4. OLDAL 

AMERIKAI ARANYAK 
A torinói téli olimpiai játékokon 
tegnap az amerikai versenyzők két 
aranyérmet is szereztek. 

14. OLDAL 

*' ̂ B 
Eltűnt anyagok 

H | : ^ H Hiller István, az MSZP 
• • elnöke szerint behatoltak 

pártja választási anyagaiba. 
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A bíróság szerint nem bizonyított a fűszerszennyezés 

Borsot tört a Paprika 
az ÁNTSZ orra alá 
Téves mintavétel miatt pert vesztett a helyi ÁNTSZ a Szegedi 
Paprika Rt.-vel szemben. A megyei tisztiorvosi szolgálat vezetője 
szerint a bíróság nem ismerte fel a döntésében rejlő fogyasztói 
kockázatot. A 2004-ben kirobbant paprikabotrányban érintet t 
Szegedi Paprika Rt. már nyolc hasonló pert megnyert. 

- Természetesen tiszteletben 
tartjuk a Csongrád Megyei Bíró-
ság döntését, de nem nyugszunk 
bele. Nekünk ugyanis kutyakö-
telességünk, hogy a fogyasztók 
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Volt-e szennyezett paprika a 
polcokon ? Fotó: Miskolczi Róbert 

védelmében minden fórumon 
megpróbáljuk bebizonyítani 
vizsgálati módszerünk szaksze-
rűségét és abból eredően állás-
pontunk helyességét - nyilatkoz-
ta lapunknak az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) Csongrád 
Megyei Intézetének vezetője. Ko-
vács Ferenc a számukra kedve-
zőtlenül végződött bírósági eljá-
rásra utalva megjegyezte: meg-
győződése, a bíróság nem ismer-
te fel a meghozott döntésében 
rejlő fogyasztói kockázatot. A fő-
orvos szerint az általuk alkalma-
zott mintavételezés szakszerű 
volt, a bíróság azonban egy má-
sik vizsgálati módszert preferál-
va hozott ítéletet. Kovács Ferenc 
hangsúlyozta, nem lenne sza-
bad, hogy akár egyetlen zacskó 
mikotoxinnal szennyezett papri-
kaőrlemény eljuthasson a fo-
gyasztókhoz. Vizsgálataik azt tá-
masztották alá, hogy ilyen mégis 
megtörtént. 

Folytatás a 6. oldalon 

Lopásokra, önbíráskodásokra Lávatkoznak - Másutt szabad a bejárás 

Fő fasori: szülők kitiltva 
Több fölháborodott szülő kifo-
gásolta, hogy a szegedi, Fő Fa-
sori Általános Iskolába nem 
tudnak bejutni. Az előfordult 
atrocitások és lopások miat t 
ugyanis a szülők már nem kí-
sérhetik fel gyermekeiket a tan-
terembe, és tanítás után is a 
portásfülke előtt kell várakoz-
niuk. 

A tilalom miatt sok szülő felhá-
borodott. Annál is inkább, mert 
a szegedi iskolák nagy részébe 
szabadon járhatnak be a szülők. 
Az iskola tantestületének is 
megvolt azonban az oka, hogy a 
félévzáró értekezleten - figye-
lembe véve a rendőrség javaslatát 
is - úgy döntsön: zártabbá teszik 
az intézményt. Kellemetlen inci-
densek, lopások egyaránt előfor-
dultak ugyanis. 

A szülők egy része sérelmezi 
az intézkedést, mondván: az 
önbíráskodóktól ezzel aligha 
lehet megvédeni a tanárokat , 
viszont jóval nehezebbé válik a 
pedagógus és a szülők közti 
kapcsolattartás. Az iskola 
igazgatója, Bikárdi Melinda 
szerint viszont a szülő kérésé-
re lehívják a keresett pedagó-
gust a portára. 

Eddig és nem tovább! A kapunál várhatják meg a hozzátartozók a gyerekeket Fotó: Schmidt Andrea Részletek az 5. oldalon 

Valentin, Bálint, szerelem 

Még a nap nevében sincs egyetértés. Ki Bálintra, ki Valentinra esküszik. Ki üzleti fogásnak, ki Ame-
rika-majmolásnak tart ja, sokan pedig egyszerűen jó alkalomnak arra, hogy kedvesüknek kedvesked-
jenek. Az biztos, hogy a virágboltok, ajándékárusok nem járnak rosszul Bálint/Valentin napján. És 
ugyan ki sajnálná tőlúk ezt a kis többletbevételt, ha elhisszük, hogy e nap egyetlen győztese nem 
más, csakis a szerelem. Jegyzetünket a 3., r iportunkat a 4. oldalon olvashatják Fotó: Karnok Csaba 

w w w . d e l m a g y a r . h u Vámosmérleg 
Jó évet zártak a vámosok: a régió-
ban a vám- és a jövedéki bevételek 
tavaly 28 milliárd forintot tettek 
ki. Akadt bőven dolguk a csempé-
szekkel is, akik évről-évre több 

árut próbálnak illegálisan behozni 
az országba. A lebukottak 85 szá-
zaléka cigarettával próbálkozott. 

írásunk a 3. oldalon 

A nagymágocsi kislány nem utazhatott volna felnőtt kísérő nélkül 

Napsugár élet és halál között 
Életveszélyes sérülésekkel fekszik a szegedi gyer-
mekklinika intenzív osztályán az a négy és fél 
éves kislány, akit vasárnap ütöt t el egy autó 
Derekegyház közelében. Kiderült: a hat év alatti 
gyermek nem utazhatot t volna felnőtt kísérő 
nélkül a buszon. 

Tegnap is válságos állapotban volt Napsugár, az a 
négy és fél éves kislány, akit azt követően ért súlyos 
baleset, hogy Derekegyház közelében leszállt a 
buszról. Kirántotta kezét az őt kísérő nővére kezé-
ből, és át akart szaladni az úton. Ekkor érkezett a 
helyszínre a BMW, amely elütötte. 

A rendőrségi vizsgálat még folyik, így nem tudni, 

ki a felelős a balesetért. Az azonban biztos, hogy a 
hat éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében 
utazhatott volna a helyközi járaton. A Volán Zrt. 
szállítási igazgatója, Mező István azt mondta: a 
gyermekekkel együtt felnőttek is szálltak fel a busz-
ra, de az nem tisztázódott, kísérte-e valamelyikük a 
kicsiket. Czabarka János, Nagymágocs polgármes-
tere azt is elmondta lapunknak, hogy a mostani 
baleset helyszínén már több súlyos szerencsétlen-
ség is történt. Az önkormányzat kérésére ezért már 
jó ideje 60 kilométeres sebességkorlátozást kell be-
tartaniuk az autósoknak. 

Bővebben a 3. oldalon 

Kétszázmillióval kevesebb jut 
a szegedi színháznak idén 
Kellemetlen döntést hozott a 
szegedi önkormányzat. Míg ta-
valy a Szegedi Nemzeti Színház 
1 , 5 milliárd forinttal gazdálkod-
hatott, 2006-ban csak 1 , 3 milli-
árd lesz az intézmény költségve-
tése. Pontosan 206 millió forint-

tal kevesebb pénzből kell kijön-
nie a színháznak. 

Az önkormányzat elsősorban 
az áfával kapcsolatos változások-
kal és a minisztériumi támoga-
tás csökkentésével magyarázza a 
döntést. A színháznak pedig át 

kell gondolnia a következő évad-
ra szóló műsortervét. Az nagyjá-
ból biztosra vehető, hogy a kö-
zönség kevesebb bemutatóra szá-
míthat. 

írásunk a 6. oldalon 

Épül a szennyvíztisztító 
Hattyason a hideg ellenére jól haladnak a szenny-
víztisztító építésével. A fagyok dacára is be-
tonoznak, így ősszel megkezdődhet a biológiai 
t isztí tó próbaüzeme. 

Ha fagy van, a hideggel, ha enged, a sárral küszköd-
nek Hattyason a szennyvíztisztító építői. A télen 
sem álltak le a munkával, és eddig már tizenötezer 
köbméter betont és 1700 tonna acélt építettek be a 
készülő biológiai tisztító hatalmas egységeibe. A fa-

gyok azért nem zavarják a munkát, mert a külön-
böző adalékokkal hidegben is lehet olyan betont 
készíteni, amely az itteni, különösen szigorú felté-
teleknek is megfelel. 

Az új, biológiai tisztító elkészültével válik majd 
teljessé a rendszer, amely így már nemcsak a me-
chanikai szennyezésektől tisztítja meg a vizet, ha-
nem a szerves anyagoktól is. 

Részletek a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

