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TÉMÁINKBÓL 

DINNYE ES BARACK 
Mit tehet az, aki barackot szeret-
ne enni? Először is készüljön fel 
arra, hogy kétszer annyit kell fi-
zetnie egy kiló efféle finomsá-
gért, mint tavaly. A görögdinnyét 
kedvelők viszont nem panasz-
kodhatnak - a Csongrád megyei 
piacokon 40-70 forintos áron 
hozzájuthatnak még a külföldről 
importált gyümölcshöz is. 

3. oldal 

ALÁÍRÁSOK MISIÉRT 
Miihók kedvelték meg a Barátok 
közt című szappanoperát. Alapo-
san felkavarja az indulatokat, ha 
a közönségnek nem tetsző mó-
don alakítják a cselekmény bo-
nyolítói a történetet. Most azon 
háborodtak fel sokan, hogy Hof-
fer Misit, vagyis Halász Gábort 
kiírták a sorozatból. Két és fél 
ezer aláírás gyűlt össze a szegedi 
színész „megmentéséért". 

4. oldal 

Napi ajánlat: 
CSEMEGE SAJT 

Kilogrammonként 

769 Ft 
Âáréalunk csak a kesrtet ereiéig tart! "769 Ft/Kg 
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LAPOZHATO HIRDETŐTÁBLÁK 
A nyolcvanas évek végén mind-
össze 6-8 Csongrád megyei tele-
pülés büszkélkedhetett saját új-
sággal. Mára harmincöt különfé-
le kiadvány jut el az olvasókhoz. 
A helyi újságok szerkesztői meg-
alakították a Lokalitás Egyesüle-
tet, amely az országban egyedül-
álló módon teremt közös fóru-
mot a kis lapoknak. 

5. oldal 
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Várhatóan egy hétig tart a helyreállítási munka - addig zsúfolt utakra számíthatunk 

Csőtörés és káosz a nagykörúton 
Átmenetileg megbénult a köz-
lekedés tegnap a legforgalma-
sabb szegedi utakon, mert cső-
törés volt a nagykörút és a Kos-
suth Lajos sugárút keresztező-
désében. 

Kábelfektetés közben eltört egy 
nagynyomású vízvezeték kedd 
hajnalban Szegeden, a nagykörút 
és a Kossuth Lajos sugárút ke-
reszteződésében, a város legfor-
galmasabb csomópontjában. A 
víz elárasztotta a környéket, a 
villamosközlekedés meg sem in-
dulhatott, a trolibuszok is csak 
az eredeti menetvonal felén köz-
lekedhettek - így sokan csak kés-
ve értek be munkahelyükre. 

A csomópontot részben lezár-
ták, a környező utcák időnként 
bedugultak a reggeli csúcsforga-
lomban. A szakemberek becslése 
szerint a helyreállítási munka 
várhatóan egy hétig tart. A Belvá-
ros forgalma is nagyobb volt az 
átlagosnál, mert az európai né-
pek fesztiválja miatt július 
23-áig lezárták az alsó rakpartot, 
így a Tisza Lajos körút alkalman-
ként rendkívül zsúfolttá vált. 
Hasonló kellemetlenségekre le-
het számítani a következő na-
pokban is. 

A csőtörés jelentős károkat és bosszúságot okozott. Felvételünk igazolja: lesz mit helyreállítani. Fotó: Karnok Csaba Részletek az 5. oldalon 

Matricás lehet az 5-ös 
Az M5-ös autópálya továbbépí-
tésének és a matricás rendszer 
bevezetésének ügye ma ugyan-
ott tart, mint négy évvel ezelőtt. 
Jövőre viszont végre változás 
várható. 

Lapunk értesülései szerint a kor-
mány augusztus közepén kezdi 
meg a tárgyalásokat az M5-ös 
üzemeltetőjével, az Alföldi Kon-
cessziós Autópálya (AKA) Rt.-vei 
arTÓl, hogyan lehetne bevonni a 
sztrádát a matricás díjfizetési 
rendszerbe. A Csongrád megyé-
ben élők egyik legfájóbb pontja 

ugyanis ma az, hogy a térséget 
nem köti össze autópálya a világ-
gal. Másrészt, hogy a Kiskunfél-
egyházán véget érő sztrádát egy 
budapesti út alkalmával akkora 
összegért lehet igénybe venni, 
mint amennyibe egy kilenc nap-
ra szóló bérlet kerül az ország 
többi autópályáján. Jelenleg - a 
július 1 -jével életbe lépett áreme-
lés után - 2690 forintot fizetünk 
Budapestig, és ugyanannyit visz-
sza Félegyházáig: összesen 5380 
forintot. 

Folytatás a 3. oldalon 

Megjöttek a magyarok 

A magyar kajak-kenu válogatott tegnap megérkezett a Szegedre, az Európa-bajnokság helyszínére. A 
gyors pakolás után, a sportolók - képünkön: Hüttner Csaba (jobbról), Kolonics György, Kovács Kata-
lin - nagysikerű közönségtalálkozón vettek részt a Belvárosi Kikötő étterem teraszán, ahol a szurko-
lók perceken át rohamozták őket autogramokért. Fotó: Karnok Csaba 

A korábbi polgármestert egyházügyi államtitkárrá nevezték ki 

Szalay kényes helyzetben 
Mádl Ferenc köztársasági elnök 
egyházügyi államtitkárrá ne-
vezte ki tegnap Szalay Istvánt, 
Szeged korábbi polgármesterét. 

Az 1994-ben az MSZP és az 
SZDSZ közös jelöltjeként Sze-
ged polgármesterévé választott 
matematika professzor a mosta-
nit megelőző ciklusban az 
MSZP parlamenti képviselője-
ként tevékenykedett. Egyház-
ügyi államtitkárrá jelölését nem 
siette el a kormányfő. Szalay 
István szerint azért tartottak vi-
szonylag hosszú ideig a konzul-
tációk, mert Medgyessy Péter 
miniszterelnök mindenképpen 
olyan személyt akart választani, 
aki ellen egyetlen egyház sem 
emel óvást. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolai Karának matematika pro-
fesszora elismeri, hogy új poszt-
ját meglehetősen kényes helyzet-
ben foglalja el, hiszen az egyhá-
zak egy része a kampányban egy-
értelműen jobboldali szimpati-
zánsként viselkedett. Am úgy vé-
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Elnöki kézfogó, Mádl Ferenc gratulál Szalay Istvánnak. Fotó: MTI 

li, éppen az egyházak segíthet-
nek a társadalmi megosztottság 
oldásában. A kormány egyházak-
hoz való viszonyáról az új állam-
titkár azt mondta: a sokak lelki 
gondozásában szerepet vállaló 

egyházakat ebben a tevékenysé-
gükben minden módon segíteni 
kívánják és valamiféle revánsnak 
még a látszatától is óvakodnak. 

Interjúnk a 3. oldalon 

Nyomoznak az ásotthalmi kábítószeres buli ügyében 

Marihuána és Viagra 
Folyik az eljárás a június végén tetten ért harminchét fiatal ellen, 
akik egy buli alkalmával kábítószert fogyasztottak az Ásotthalom 
melletti tanyán. A rendőrség a helyszínen jelentős mennyiségű 
marihuanát és Viagrát talált. 

Szegedi és az ország távoli részé-
ből származó egyetemista is volt 
a harminchét fiatal között, aki-
ket kábítószerrel való visszaélés 
gyanúja miatt kísértek be a rend-

őrségre június utolsó hétvégéjén. 
- Folyik az eljárás, az ügy jelen-
leg nyomozati szakban van - fo-
galmazott Tuczakov Szilvána, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főka-

pitányság sajtóreferense. Mint 
arról korábban lapunkban be-
számoltunk, kábítószerrel való 
visszaélés, kereskedelem miatt 
akár hosszú évekig tartó börtön-
re is számíthat az ásotthalmi ta-
nyáról előállított harminchét 
fiatal. 

Folytatás a 3. oldalon 
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