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Az Utazási Kiállítás ideje alatt 
(április 7-8-9-én) irodánkban 

EXTRA RF.PÜLŐJEGY-ELŐFOGLALÁSI 
KEDVEZMÉNY! 

4 4 4 Csak egy lelefon: 424-715 4 + 4 
Nyitva tar tás: pénteken 8.30-17.30-ig, szombaton és vasárnap 10-16 óra között. 
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Vancsik és a parlament tekintélye 
Budapest (MTI) 

Tisztelettel kérem frakció-
vezető urat, hogy Vancsik Zol-
tánt mentse fel mindazon fel-
adatok ellátása alól, amelyekre 
idegileg nem képes, és melyek 
ellátása során a parlament te-
kintélyét tovább rombolhatja -
áll Szájer József fideszes frak-

cióvezető Kovács László szoci-
alista frakcióvezetőhöz cím-
zett szerdai levelében. 

Levelében Szájer József jel-
zi: megdöbbenve értesült ar-
ról, hogy a nemzetbiztonsági 
bizottság ülése után Vancsik 
Zoltán MSZP-s képviselő „em-
beri mivoltából kivetkőzve tá-

madt" Kovács Zoltán fideszes 
képviselőre. 

Szerinte a tettlegességet 
csak Nikolits István szocialista 
honatya és Fehér József bizott-
sági főmunkatárs közbelépése 
akadályozta meg, akik „lefog-
ták az önkontrollját vesztett" 
MSZP-s képviselőt. 

Haider a büntetőintézkedésekről 

EU: tolerancia 
vagy előítéletek? 
Lisszabon (MTI) 

Jörg Haider, az Oszt-
r á k S z a b a d s á g p á r t 
(FPÖ) vezető politikusa 
szerint nem Ausztr iá-
nak kell megváltoznia, 
hanem az Európai Unió-
n a k : fel ke l l o l d a n i a 
azokat a büntetőintéz-
kedéseket , amelyeket 
az FPÖ hatalomra ke-
rülése miatt vezetett be. 

Jörg Haider az RTP por-
tugál televízióban kedden 
es te sugárzot t in te r júban 
nyilatkozott. Az FPÖ-politi-
kus élesen bfrálta Antonio 
Guterres portugál miniszter-
elnököt, az EU-ban elnök-
sége t b e t ö l t ő Po r tugá l i a 
kormányfőjét: szerinte Gu-
terresnek meghatározó sze-
repe volt az Ausztria elleni 

büntetések meghozatalában, 
miközben azt a hamis be-
n y o m á s t a k a r j a ke l t en i , 
hogy az EU egyhangú dön-
téséről van szó. Haider sze-
rint Guterres a tekintély-
vesztés e lkerülése végett 
most már nem változtat ko-
rábban elfoglalt téves néze-
tén. 

Haider kijelentette: nem 
hajlandó egy olyan Európá-
ban élni, ahol előí téletek 
ura lkodnak. Azt mondta , 
hogy ő egy olyan társadal-
mat kíván, amelyben a tü-
relem és az emberiesség áll 
az első helyen. Mint véle-
kedett, a tolerancia, az em-
beriesség és demokrácia el-
veit vette semmibe az EU 
14 tagállama, amikor feb-
ruárban Ausz t r i a -e l l enes 
intézkedéseket hozott. 

Mi lesz 
a Magyar Házzal? 

Bukarest (MTI) 
A román Alkotmánybíró-

ság a lko tmánye l lenesnek 
ítélte azt a kormányrendele-
tet, amely kimondta, hogy a 
temesvár i Magyar Házat 
vissza kell adni a romániai 

magyar közösségnek. A tes-
tület ugyanakkor hangsú-
lyozta, a kormánynak lehe-
tősége van arra, hogy ezt a 
lépést a lko tmányos úton 
megtegye - áll köz lemé-
nyükben. 

Készül a törvénymódosítás 

Átvilágítják a bírákat 
és a vezető újságírókat is? 
Budapest (MTI) 

Az Országgyűlés Alkot-
mányügyi Bizottsága szer-
dai ülésén általános vitára 
alkalmasnak találta az 
egyes fontos tisztségeket 
betöltő személyek ellenőr-
zéséről szóló törvény mó-
dosítására irányuló javas-
latot, amely 2004. június 
30-áig meghosszabbítaná 
az átvilágítást, illetve je-
lentősen bővítené az átvi-
lágítandó személyek kö-
rét. 

A kormánypárti és a miépes 
képviselők támogatták Mátrai 
Márta (Fidesz) és Csúcs László 
(FKGP) kezdeményezését, 
amely szerint átvilágítanák a 
bírókat, ügyészeket, az állami 
költségvetési támogatásra jo-
gosult pártok vezető tisztségvi-
selőit, valamint a sajtónak a 
politikai közvélemény alakulá-
sára befolyást gyakorló vezető 
újságíróit. A vita során Ré-
pássy Róbert (Fidesz) hangsú-
lyozta, hogy a javaslat politi-
kailag, alkotmányosan és az 
aktualitás szempontjából is 
m e g a l a p o z o t t . Balsai István 
(MDF) jelezte, hogy támogat-
ják a kezdeményezést, de véle-
ménye szerint az pontosításra 
szorul, mert nem felel meg a 

vonatkozó alkotmánybírósági 
határozat előírásának, misze-
rint az átvilágítandók körének 
meghatározásánál egységes 
szempontokat kell figyelembe 
venni. 

Gál Zoltán, Tóth András, 
Wiener György és Avarkeszi 
Dezső szocialista képviselő né-
zete szerint nyilvánvalóan poli-
tikai szándék vezérli az előter-
jesztőket, ám javaslatuk „csak 
a társadalmi konfliktusok ger-
jesztésére alkalmas". 

Wiener György úgy vélte, 
hogy a kormánypártok azokon 
a területeken akarják kiterjesz-
teni az átvilágítandók körét, 
ahol „bizonyos elszámolnivaló-
juk van" az ott tevékenykedők-
kel. A szocialisták azt is hang-
súlyozták, hogy az átvilágítás-
sal kapcsolatban az MSZP-nek 
nincs mitől tartania. 

Fenyvessy Zoltán (MIÉP) 
álláspontja szerint még széle-
sebb körre kellene kiteijeszteni 
az átvilágítást, mégpedig a fel-
sőoktatási intézmények vezető-
ire, a megyei közgyűlések el-
nökeire, a megyei jogú városok 
polgármestereire, a főpolgár-
mesterre és azokra az egyházi 
vezetőkre is, akiknek a kineve-
zéséhez szükség volt az Állami 
Egyházügyi Hivatal hozzájáru-
lására. 

Tegnap délután az E5-
ös úton - a sándorfalvi, 
szatymazi leágazásnál -
hármas karambol tör-
tént, emiatt órákra leállí-
tották, illetve elterelték a 
forgalmat . A baleset 
helyszínére pedig első-
ként nem más érkezett, 
mint az éppen Szegedre 
tartó dr. Gágl Árpád 
egészségügyi miniszter. 
A miniszter természete-
sen azonnal kiszállt ko-
csijából, hogy megnézze 
a sérülteket. 

Az elöl-hátul súlyosan ron-
csolódott Renault személy-
gépkocsiban P. A. balástyai 
lakos és két hölgy utazott. A 
járművet a férfi vezette, aki -
az ott lévő szemtanúk elmon-
dása szerint - Sándorfalva irá-
nyában szabályosan kanyaro-
dott volna, de az őt jobbról ki-
kerülni szándékozó cseh ka-
mion hátulról meglökte. A 
Renault így egy, a másik sáv-
ban szintén szabályosan hala-
dó osztrák lakókocsival is 
csattant. 

A baleset résztvevőit első-
ként megvizsgáló Gógl Árpád 
miniszter kérdésünkre el-
mondta: - Éppen Szegedre, a 
sürgősségi betegellátás kérdé-
seit is taglaló szakorvosi ta-
nácskozásra menet lettünk ft-

Gógl Árpád egészségügyi miniszter vizsgálta meg a szerencsétlenül járt személygépkocsi-vezetőt. (Fotó: Karnok Csaba) 

gyelmesek a balesetre. Azon-
nal megálltunk, hogy szükség 
esetén elsősegélyben részesít-
hessük a sérülteket. Szeren-
csére sem a kamionos, sem a 
lakókocsi utasa nem sérült 
meg, az ijedtségen kívül más 
bajuk nem történt. A személy-

autót vezetó férfi vállfájdal-
mát vélhetően ficamszerű sé-
rülés okozza. A nagyobb tra-
gédiát az előzte meg, hogy ő 
is és mellette ülő felesége is -
aki enyhe mellkasi fájdalomra 
panaszkodott - bekötött biz-
tonsági övvel utazott. A hátsó 

ülésen lévő hölgy szintén csak 
kisebb ütést szenvedett el. így 
végül is, a járművekben kelet-
kezett károktól eltekintve, na-
gyobb baj nem történt. Sajnos 
a zsúfolt főközlekedési útvo-
nalak állandó veszélyhelyzetet 
jelentenek, és ez több figyel-

met igényelne minden jármű-
vezetőtől - mondta a minisz-
ter. 

(Gógl Árpád szegedi 
programjáról, a fórumon 

elhangzottakról a 3. oldalon 
tudósítunk.) 

N. R. J. 

Diáklakások épülnek a Kossuth laktanyában 

Kollégium és albérlet között 
Munkatársunktól 

Szegeden az egyetemi, főis-
kolai hallgatóknak mindössze 
negyede kaphat kollégiumot, 
szemben a 33 százalékos or-
szágos átlaggal. Ez nemcsak 
az ide jelentkezőknek jelent 
hátrányt, hanem a tudomány-
egyetemnek is, hiszen a hall-
gatókért folyó versenyben 
nem közömbös szempont, me-
lyik intézmény tud megfelelő 
szálláshelyet biztosítani diák-
jainak. Mint Rácz Béla, a Sze-
gedi Tudományegyetem világ-
banki programigazgatója 
mondja, a megoldást diáklaká-
sok építésében látják, világ-
banki pénzből, az Öthalmi úti 
szálláshelyek mintájára. A 
Kossuth laktanya területén a 
rendelkezésre álló 425 millió 
forint kölcsönből hozzávetőleg 
háromszáz, 1-2,5 szobás szál-
láshelyet tudnak kialakítani, 
amelyeket aztán az egyetemis-
ták bérbe vesznek. 

(Cikkünk a 6. oldalon.) 
Az Öthalmi úti diáklakásolcban otthon érzik magukat a hallgatók. 

(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Milosevics 
tízezer 

lakást ígér 
Belgrád (MTI) 

Nagyszabású, 10 ezer lakás 
felépítését célzó programot 
hirdetett meg szerdán Szlobo-
dan Milosevics jugoszláv ál-
lamfő. Milosevics elnök azon 
a belgrádi fogadáson jelentette 
be a programot, amelyen a 
szerbiai újjáépítésbe szorosab-
ban bevont 85 vállalat közel 
ezer alkalmazottját látta ven-
dégül. Az RTS szerb állami 
tévé jelentése szerint a jugo-
szláv államfő egyebek között 
hangsúlyozta, hogy a lakás-
építés az ipar több területén is 
elősegíti a termelésnövekedést 
és megfelel az újjáépítés során 
támasztott magas elvárások-
nak: a rövid határidővel, ala-
csony költségek mellett magas 
színvonalon történő építésnek. 


