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Csongrád megye útjain az idén már 19-en haltak meg 

A halálba száguldott 

Valószínűleg gyorshaj tás okozta a t ragédiát . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Újabb halálos baleset tör tént Csongrád megyében, 
tegnap, a déli órákban egy Szeged felól Budapestre 
tar tó Volkswagen gépkocsi az E75-ös úton, a 152-
es ki lométert jelző táblánál átsodródott a menet -
iránnyal szembeni oldalra, és mintegy negyvenmé-
teres csúszás u tán az árokban, fákat kidöntve fel-
borult és kigyulladt. A jármű vezetője, a gépkocsi-
ban egyedül u tazó budapesti , 26 éves K. R. a hely-
színen életét vesztette. A villámgyorsan megérkező 
tűzoltók néhány perc alatt eloltották a tüzet, a men-
tők azonban már nem segíthettek, csak a halál be-
álltát tudták megállapítani. 

A baleset, pon tosabban a helyszínelés mia t t a 
rendőrség az u ta t teljes szélességében hosszú időre 
lezárta, a járműveket visszafordították, a forgalmat 
elterelték. 

Csongrád megye idei, t izenötödik halálos balese-

Fotó: Miskolczi Róbert 

tének tizenkilencedik áldozata a T T L Áruház egyik 
vezetője. A budapesti, 26 éves fiatalember, K. R. sze-
gedi tárgyalásról tar tot t Budapestre, a cég Üllői ú t i 
telepére. Egyik munkatá rsa , aki a baleset u t án né-
hány perccel már a helyszínen volt, h ihetet lennek, 
felfoghatatlannak, ér thete t lennek tartotta a történ-
teket, hiszen csupán néhány perccel korábban vál-
tak el. 

Az előzetes szakértői vélemények valószínűsítik, 
hogy gyorshajtás okozta a balesetet. Szemtanúk el-
mondása szerint a személygépkocsi vezetője a Sze-
ged végét jelző táblát elhagyva, jelentősen túllépve 
a megengedet t sebességet erőszakosan, dudálva, 
reflektorozva előzött. Az utolsó manővere halállal 
végződött... 

Csongrád megyében az idén 38 könnyű, 39 súlyos 
és 15 halálos baleset történt . A mintegy száz köz-
úti tragédiában negyvenhármán súlyosan megsérül-
tek, t izenkilencen pedig meghaltak. 

Ünnepi mentesítő járatok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nemzeti ünnep miatt több vona-
tot is forgalomba állít a MÁV. A 
vasútvonalakon csütörtökön a hét 
utolsó napjának, március 15-én 
pénteken, és 16-án szombaton a 
munkaszünet i napoknak, 17-én 
pedig a vasárnapoknak megfelelő 
menetrend szerint közlekednek a 

személyszállító vonatok. Mente-
sítő járat indul 14-én a Nyugati pá-
lyaudvarról Szolnokon át Makóra 
17 óra 10 perckor. Március 15-én 
Szegedről 9 óra 20 perckor gyors-
vonat indul Budapestre. 

A Tisza Volán Rt. a nemzeti ün-
nep idején az alábbiak szerint köz-
lekedteti a távolsági, helyközi és he-
lyi járatait. Március 14-én, csü-

törtökön munkanapra , pénteken, 
szombaton és vasárnap pedig mun-
kaszüneti napokra érvényes me-
netrend szerint közlekednek a bu-
szok. Március 18-án, hétfőn is-
mét munkanap i menetrend lesz 
az érvényes. Bővebb információ a 
forgalomirányító helyeken, illetve 
a Volán közönségkapcsolatok iro-
dájában (Szeged Plaza) kérhető. 

Ságvárisok sikerei 
a programozó versenyen 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Október 15-én indult és ez év február 28-án fejező-
dött be az I. Szofi középiskolai programozó verseny. 
Az ország középiskoláiból közel hatvan jelentkező ne-
vezett be a megmérettetésre, amelynek négy fordu-
lója során összesen tizennégy feladatot oldottak meg. 
Ezek nehézségi fokát jellemzi, hogy az utolsó feladat 
egy sakkprogram megírása volt. A verseny díjai arány-
ban állnak a feladatok nehézségével, mert az első 
helyezett diák (Oroszi Balázs - Váci Piarista Gimná-
zium) és tanára az idei CEBIT (Hannover) Számítás-
technikai Szakkiállításra u tazhat ki há rom napra, 
repülőgéppel. 

A második helyezett (Szebenyi Zoltán - szegedi Ság-
vári Endre Gyakorló Gimnázium) digitális fényképe-
zőgépet, míg a két harmadik (Koszik Mátyás - buda-
pesti Lónyay Utcai Református Gimnázium, Marton 
József Ernő - szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gim-

názium) pedig egy-egy optikai egeret vehet át a fővá-
rosi díjldosztó gálán. A verseny szervezését és finan-
szírozását teljes mér tékben a Szofi-vállalatcsoport 
(Szofi USA Inc., a SzofiPress Inc. és a szegedi Szofi 
Algorithmic Research Kft.) vállalta magára. 

A cég képviselője kérdésünkre elmondta, támogat-
ják, hogy a hazai általános és középiskolákban a fia-
talok tér í tésmentesen ismerkedhessenek meg a leg-. 
modernebb technológiákkal. Ez volt az oka annak, 
hogy szakértőik a középiskolákat számítógépekkel 
ellátó Sulinet-program indulása u t án tér í tésmentes 
előadás-sorozatot tar tot tak a középiskolai rendszer-
gazdák számára , s ezért örülnek annak , hogy a szá-
mítógépekkel ellátott középiskolákban a diákok va-
lódi, mély ismereteket feltételező versenyen is szép 
sikerrel szerepeltek. Minden jel arra vall, hogy a ver-
seny résztvevői az egyetemeken és az informat i -
kus-mérnöki képzéseken is megállják majd helyü-
ket. 

Nagybanik harca Kiskundorozsmán 

Két befektető, egy város, 
két zöldségpiac? 
Folytatás az 1. oldalról 

Az önkormányzat bejelentésével 
csaknem egy időben tartott sajtó-
tájékoztatót a budapesti Südfrucht 
Kft., amely saját ingatlanán, a je-
lenlegi nagybani tőszomszédságá-
ban kíván zöldségpiacot építeni. 

- A gazdasági alpolgármesterrel 
folytattunk tárgyalásokat a közös 
beruházásról . A m ha az önkor-
mányzat másik befektetővel kíván 
nagybani piacot építeni, akkor mi 
egyedül hozunk létre saját terüle-
tünkön , sa já t erőből egy m á s i k 
zöldségpiacot - jelentette ki Kele-
men Zoltán, a Südfrucht Kft. jogi 
képviselője. A Südfrucht a városnak 
tett ajánlatában szerepel, hogy a 
cég minden anyagi terhet vállal, és 
még éves bérleti díjat is fizet az ön-
kormányza tnak az üzemel te tés i 
jog átvételéért. A kft. húszhektáros 
területen kívánja felépíteni a piacot. 

A Südfrucht jogi képviselője la-
punktól értesült arról, hogy a mai 
közgyűlés az önkormányzat és a 
Zöldes Ú t Kft. közötti együttműkö-
désről tárgyal. Kelemen Zoltán a hír 
hallatán határozottan kijelentette: 
a kft. a város támogatása nélkül 
is, már 2002 júniusában nyit ú j 
piacot Dorozsmán. 

- Néhány napja kaptuk meg csu-
pán a Südfrucht Kft. írásos ajánla-
tát, és é rdemben már n e m tud-

A Südf ruch t Kft. az ö n k o r m á n y z a t t ó l függet lenül is jún ius ra ígéri 
a p iacnyi tás t . 

tunk vele íoglalkizni, Jüszen a Zöl-
des Út Kft.-vei előrehaladott tárgya-
lásokat folytattunk - mondta kér-
désünkre Bartha László. A polgár-
mester szerint a Zöldes Út ajánla-
ta rendkívül kedvező a városnak, hi-
szen kis befektetés mellett az ön-
kormányzat megtarthatja a piac-
üzemeltetés jogát. 

Amennyiben a Südfrucht meg-
szerzi a szükséges szakhatósági en-
gedélyeket, nincs akadálya annak, 

hogy nagybani zöldségpiacot nyis-
son Dorozsmán - jelentette ki Ne-
mes László. Elismerte, nem kizárt, 
hogy konkurenciaharc alakul ki a 
két zöldségpiac között. 

A város tervei szerint egyébként 
a mostani piac területén a jövőben 
az állat- és a kirakodóvásárokat 
rendeznék meg, az új, önkormány-
zati érdekeltségű létesítmény elké-
szülte után. 

K.B. 

Megtagadta a munkát a szentesi főorvos 

KÉT ÉVSZÁZAD ZÁSZLÓI 
A FEKETE HÁZBAN 
Két évszázad zászlói c ímmel kiál-
lítás nyílik március 14-én, csütör-
tökön délután 2 órakor a szegedi 
Fekete Házban. A tár laton a Mó-
ra Ferenc M ú z e u m zászlógyűjte-
ményének legszebb darabjai t lát-
ha t ják az érdeklődők. 

A kiá l l í tás t F rank József , a 
Csongrád megyei önkormányza t 
elnöke nyit ja meg. A zászlók no-
vember elsejéig, hé t fő kivételével 
naponta 10 és 17 óra között te-
k in the tők meg. 

ACÉL ERVIN KONCERTJE 
SZEGEDEN 
A temesvári Szimfonikus Zene-
kar ad koncertet m a este fél 8-tól 
a Szegedi Nemzet i Színházban a 
F i lharmónia Kht. hangverseny-
sorozatában, a Vaszy-bérletben. 
A R o m á n i á b ó l érkező vendég-
együttest a szegedi szimfoniku-
sok korábbi igazgató-karnagya, 
Acél Ervin dirigálja. 

A műso ron az eredetileg meg-
h i rde te t t p rog rammal szemben 
Erkel Hunyadi László-nyitánya, 
Brahms I. zongoraversenye (a szó-
lista: D a n a Borson) és Mendels-
sohn IV (olasz) szimfóniája sze-
repel. 

Nemzeti sportváros sportorvosok nélkül? 
Folytatás az 1. oldalról 

De nemcsak az Á N T S Z jelezte a 
hiányosságot, hanem az Országos 
Sportegészségügyi Intézet is, amely 
eddig finanszírozta a három bel-
gyógyász főorvos és az assziszten-
seik munkájá t . 

Á m hiába látta el a sportolókat 
Szerb lános, s az erről szóló doku-
mentáció ott van a számítógépben, 
a bérlistán szerepel ugyan az „elvi 
nettó kereset" összege, a kifizeten-
dő rovatban viszont az olvasható: 0. 
N e m ez izgatja a főorvost, hanem 
az, hogy az év elejétől illegálisan 
látták el a sportolókat, amiért akár 
még meg is büntethetik őket. „Ha 
nincs érvényes jogosítványom, a 
rendőr is megbüntet." Szerinte ná-
luk azért van így, mert a vezetők 
nem veszik figyelembe „a lövészár-
kokban harcolók munkáját, és nem 
hallják meg a segélykiáltásukat". 
Működési engedély h iányában 
Szerb János akkor sem lát el sport-
orvosi feladatokat, ha az intézmény 
vezetői elmarasztalják őt a „parti-
zánakciója és az obstruktiv maga-
tartása" miatt. Azt mondja, hogy 

nem pénzügyi, hanem erkölcsi vál-
ság van az egészségügyben, a kolle-
galitás mint olyan, megszűnt lé-
tezni. Úgy fogalmaz: diktatórikus 
eszközöket használnak a demokra-
t ikusak helyett. Ezt arra értette, 
hogy aláírattak vele egy nyilatkoza-
tot, miszerint 2004 decemberéig 
részt vesz egy sportorvosi szakvizs-
gára előkészítő tanfolyamon. N e m 
akarta szignálni, mivel akkor már 
nyugállományba szeretne vonulni. 
Végül úgy írta alá a nevét, hogy a 
nyilatkozatot átkeresztelte szán-
déknyilatkozattá. S mindaddig nem 
vizsgálja meg a sportolókat Szerb fő-
orvos az asszisztensével, Tót/l Im-
rénével együtt, amíg nincs rá jogo-
sítványa. Hozzáteszi: amire nincs 
engedélyük, az tiltott tevékenység, 
s ő nem akar áldozat lenni. Inkább 
vállalja a konfrontációt. 

Faragó Anna, a megyei önkor-
mányzat szentesi kórházának jog-
tanácsosa azt mondja: nem kell fél-
nie Szerb főorvosnak a retorziótól, 
amiért megtagadta a munkát . Ők 
ezt nem tekintették munkajogi kér-
désnek, és nem is gondoltak arra, 
hogy pressziót gyakoroljanak. Kon-

szenzust szeretnének, s egy nemze-
ti sportvároshoz méltó szakorvosi 
ellátást. 

A jogtanácsos elmondja: a há-
rom belgyógyász főorvos megbízá-
si szerződést kötött még 1999-ben 
az Országos Sportegészségügyi In-
tézettel. Ez a megállapodás hatá-
rozatlan időre sótól, s Faragó Anna 
szerint máig érvényes mind az or-
vosokra, mind az asszisztensekre. 
A galibát az okozta, hogy tavaly 
ősszel megjelent egy jogszabály, ami 
előírja: szakvizsga kell a sportorvo-
si tevékenységhez is. Valójában így 
derült ki, hogy a szentesi rendelő-
intézetnek ilyen szolgáltatásra nincs 
működési engedélye. Egyébiránt a 
sportegészségügyi ellátás egyetlen 
kórháznak meg rendelőintézetnek 
sem kötelező feladata. Ennek el-
lenére a szentesi intézmény megtér-
te már a tisztiorvosoktól a műkö-
dési engedélyt, amit pusztán admi-
nisztratív lépésnek nevez Faragó 
Anna. Annál is inkább, mivel a fel-
tételek adottak, leszámítva a szak-
vizsgát. De ezt még letehetik a fő-
orvosok 2004 végéig. 
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Dr. Szerb l ános főorvos sze r in t n e m pénzügyi , h a n e m erkölcs i 
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