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Döcögős utakon 
Megkezdődött az utak javítása Szegeden. 
Az autósok csak azt nem értik, a felmart 
utat miért „pihentetik" hetekig. 

5. OLDAL 

KESZ A KÖZGYŰLÉSI LELTÁR 
Molnár Zoltán fideszes képviselő egyszer sem 
szólalt fel, párttársa, Szőllősi Béla viszont a 
legtöbbet beszélt a szegedi közgyűlésben. 

5. OLDAL 

Szín 5-ös sorsolás: szegedi diák nyerte a fődíjat 

Marcell utazhat Eurodisneybe 

Az öröm pillanatai: az ötödik osztályba készülő szegedi Pataki Marcellnek és édesanyjának Pap Klára, a Délmagyarország 
Kiadó igazgatója és Demeter Attila, a Gold Sun Tlravel ügyvezetője gratulált Fotó: Segesvári Csaba 

A szegedi Ságvári Endre általános is-
kola 4. osztályos diákja, Pataki Marcell 
nyerte meg Szín 5-ös játékunk fődíját, 
így ő utazhat negyedmagával a Párizs 
melletti Eurodisneybe. A játék díjait 
tegnap sorsoltuk ki. 

Minden idők legsikeresebb Szín 5-ös 
játéka zárult tegnap a díjak sorsolásá-
val. A Kölcsey utcai Mediterrán terasz-
nál - ú j ügyfélszolgálatunk mellett -
számos kitűnő bizonyítványt szerzett 
diák gyűlt össze szüleivel, hogy részt 
vegyenek a játékunkat lezáró rendezvé-
nyen. Szetey András főszerkesztő el-
mondta: évről évre népszerűbb a Dél-

.magyarország és a Délvilág játéka, hi-

szen míg az első esztendőben 1200 ki-
tűnő diák jelentkezett, addig idén már 
1686-an neveztek. 

Ebben az esztendőben is értékes nye-
remények találtak gazdára: zeneleját-
szó, mountain bike, Printker vásárlási 
utalványok. És a fődíj: egy négy sze-
mélyre szóló utazás Eurodisneybe. 

A sorsolásban segítségünkre volt az 
egyik tavalyi nyertes, a Dózsa György 
Altalános Iskola 3. osztályos, idén is ki-
tűnő diákja, Domsa Genovéva. Jól meg-
keverte a jelentkezési lapokat, s a kupac 
legaljáról húzta ki a fődíj nyertesének 
nevét. A Gold Sun Travel által szerve-
zett utazást a szegedi Pataki Marcell 
nyerte. A kisfiú édesanyját telefonon ér-

tesítettük, s nem sokkal később már 
meg is jelentek a Mediterrán teraszon, 
hogy átvegyék az utazásra jogosító aján-
dékutalványt. 

- Marcuska a pótfotózáson vett részt 
néhány nappal ezelőtt, a barátnőm java-
solta, hogy nevezzük be a fiunkat a já-
tékba - mesélte a boldog édesanya, Pata-
ki Irina, aki alig akarta elhinni, hogy ők 
utazhatnak. Annyira megörült a nyere-
ménynek, hogy elhatározta: a szeren-
csét hozó kislányt, Genovévát megaján-
dékozzák. Miközben egy névjegykártyát 
adott a sorsoló kislánynak, Marcell me-
sélt magáról. 

Folytatás a 6. oldalon 

Ma este: Új világ 
Ma kezdődik a szabadtéri 
játékok jubileumi évadja. Az 
Új világ táncshow-val nyitnak. 

7. OLDAL 

Pert nyert a korábbi fürdőigazgató - Jogellenesen küldték el 

109 millióba kerülhet 
Lengyel menesztése 
Szeged önkormányzata közel 109 millió forintos 
kifizetésre számít Lengyel József egykori fürdőigaz-
gató (képünkön) pere kapcsán. A bíróság kimondta: a 
város jogellenesen küldte el Lengyelt, és közel het-
venmillió forintot ítéltek meg neki. Ehhez jön még 
több tízmillió forintnyi járulék, perköltség, kamat. 

Megemelte Szeged ön-
kormányzata a városi 
fürdőcég törzstőkéjét. Er-
re azért volt szükség, 
mert a cég korábbi, elbo-
csátott igazgatója meg-
nyerte a kft. ellen indí-
tott munkaügyi pert. A 
bíróság kimondta, jogel-
lenesen küldték el Len-
gyel Józsefet, ennek kö-
vetkezményeként körül-
belül hetvenmillió forin-
tot ítéltek meg neki. Já-
rulékokkal, kamatokkal, 

perköltséggel együtt a vá-
ros százmilliós nagyság-
rendű kifizetésre számít 
- a legutóbbi közgyűlé-
sen 109 millió forintot 
juttattak e célra a fürdő 
kft.-nek. 

Lengyel József munka-
ügyi pere már megjárta 
a Legfelsőbb Bíróságot 
is, közben büntetőügye 
megfeneklett. A bünte-
tőbírák leterheltsége 
miat t a 2004-es vád-
emelés óta nem tűztek 

ki tárgyalást. Lengyelt 
az ügyészség jelentős 
kárt okozó csalással vá-
dolja. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

Vörös Gabriella csak látogatóként mehet be 

Két újabb fegyelmi 
a szegedi múzeumban 
Belső fegyelmi eljárás indult a Móra Ferenc Múzeum két dolgozója ellen, ám a meg-
bízott igazgató nem mentette fel őket a munkavégzés alól. A Vörös Gabriella igazga-
tónővel szemben indított vizsgálat anyaga továbbra sem nyilvános - talán épp ezért 
sokan találgatnak, mi lehet benne. Az egyik híresztelést cáfolja a fegyelmi biztos. 

Felfüggesztése óta csupán látogató-
ként mehet be a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumba Vörös Gabriella igazgató-
nő. Ezt a Munkácsy-kiáll í tás záró-
napján is megtet te . A múl t csütörtö-
kön ellene indítot t fegyelmi vizsgá-
latról nem nyilatkozik. Közben a vá-
rosban feltételezések ter jednek erről 
a vizsgálatról. Piri Józsefet, a fegyel-
mi biztost szembesí te t tük az egyik-
kel. Eszerint a régészek a földmunká-
ra, a szállításra céget alapítottak, és 
ily módon sérült a közbeszerzési tör-

vény. Ez a feltételezés a saj tóban is 
megjelent . 

- Sok minden szerepel a revizorok 
jelentésében - és ezt az anyagot to-
vábbra sem lehet nyilvánosságra hoz-
ni - , de ilyesmiről nincs szó benne -
mondta Piri József. Annyit hozzátett 
még, hogy vizsgálják az autópálya ré-
gészeti föltárásával kapcsolatos doku-
mentumokat , számlákat, és a meg-
hallgatásoknál tart az eljárás. 

Folytatás a 3. oldalon 
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A NAGYmenő kisautó. 
FordFusion m á r 2 4 9 9 O O O Ft-tól 

Ilyen kicsi? 

K Ilyen nagy? 

A megújult FordFusion büszkén ötvözi a kis autók előnyeit és 
a nagyok erényeit. Megfiatalított külső és belső kialakítása új, izgal-
mas élményt rejt. Könnyen kezelhető városi jármű, de ideális társ 
a hosszabb túrákon is. 

• Használ tautó-beszámí tás • O Ft kezdőbefizetóssef elvihető i 

FordFusltm Feeíthe difference 

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

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

Szentes és Orosháza, valamint Makó és Vásárhely között nem jár majd a vonat 

Vasútvonalak szűnnek meg az idén 
Idén megszűnik a közlekedés a 
Makó és Hódmezővásárhely, 
illetve a Szentes és Orosháza 
közötti vasútvonalon. A gazda-
sági minisz tér ium az alacsony 
kihasználtsággal indokolja 
döntését. A tárca adatai sze-
rint a harmincnégy kilométe-
res Makó-Hódmezővásárhely 
szakaszon átlagosan vonaton-
ként huszonötén utaznak. Ha-
sonló a helyzet a negyven kilo-
méteres szentes-orosházi vo-

n a l o n is. A tervek szerint az 
érintett települések között a 
vonatok helyett autóbuszok 
járnak majd. 

Részletek a 4. oldalon 

www.delmagyar.hu 

A vonat és az autóbusz út jai ma még gyakran keresztezik egymást Fotó: Segesvári Csaba 

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

