
M A : TISZA-E&RTY 
A z O r s z á g ö y ű í é s í K ő n y v t á r 

Mómányábát törölve 

DELMAGYARORSZAG 
SZERDA, 2002. JULIUS31., 92/177. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) 
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SÚLYOS BALESETEK 
Tegnap reggel közúti baleset kö-
vetkeztében meghalt Újszegeden 
egy 46 éves férfi, nem sokkal ez-
után pedig egy nőt gázoltak el a 
sportcsarnoknál. Csongrád me-
gyében az év első hat hónapjában 
65 százalékkal nőtt a halálos bal-
esetek száma, ezzel a kétes érté-
kű első helyet foglaljuk el a me-
gyék között. 

5. oldal 

A FOKÁNÁL JÓ A VÍZ 
Csongrád megye 11 szabad 
strandja közül csak a szegedi Fo-
kánál találta kiválónak a vízmi-
nőséget az ANTSZ-vizsgálat. A 
természetes vizek szerelmesei 
ugyan azt állítják, hogy a folyók-
ban sokkal kisebb a különféle 
fertőzések veszélye, mint a fize-
tős strandokon, ám a vizsgálatok 
nem ezt igazolják. 

3. oldal 

HARC EGY BOLTÉRT 
Öreg-Rókus lakói azt szeretnék, 
ha a Klapka-téren, a két éve el-
bontott Lila ABC helyén újra 
élelmiszerbolt épülhetne. Már 
majdnem négyszáz aláírást gyűj-
töttek össze a környéken élőktől. 
A hivatalok szerint az építkezés-
nek nincs akadálya, csak egy kis 
idő kell az értékesítési pályázat 
kiírásáig. 

5. oldal 
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Napi ajánlat 
P R O F I A L U F Ó L I A 

20 méter 

149 Ft 
Aján'atunk csak a késztet erejéig tart! 7,45 FVm 

HódmezövásárMji, Andrássy ú t ' Szeged. Maktoshert kit. 
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Miniszter várta az állomáson a szegedi Szániel családot 

A négymilliomodik 
utas az intercityn 

Szániel Imrééknek jól kezdődött a balatoni nyaralás. Fotó: Schmidt Andrea 

A négymilliomodik intercity-utast köszöntötték tegnap Buda-
pesten a Nyugati pályaudvaron. A szerencsés, a szegedi Szániel 
család így ajándékokkal megrakottan utazhatott tovább a Ba-
latonra. 

Csillag István gazdasági és közle-
kedési miniszter, valamint a 
MAV Rt. vezérigazgatója, Mán-
doki Zoltán is várta a Nyugati 
pályaudvaron a Szegedről 
6.25-kor induló intercity megér-
kezését. Ugyanis a miniszter és a 
vezérigazgató köszöntötte a 
négymilliomodik IC-utast. 

A szerencsés már a szerelvé-
nyen értesült a jó hírről. A szege-
di Szániel család egyik tagja lett a 
négymilliomodik utas. - Nagyon 
meglepődtünk, mikor odajött 
hozzánk a vasút munkatársa és 

elmondta, hogy köztünk van a 
négymilliomodik utas - mondta 
a feleség, Vezér Dóra. 

Szániel Imréék Balatonboglár-
ra indultak egy hétre nyaralni. -
Évente két-három alkalommal 
szállunk vonatra és akkor is 
hosszabb útra - vette át a szót a 
családfő. A legmesszebb Sopron 
volt, ahová együtt utaztunk vo-
nattal. Az apa egyedül már 
Olaszországba is eljutott vas-
úton. 

A család igen sok táskát pakolt 
fel a csomagtartóra. - Mindenki,' 

még a két gyerek is kiveszi a ré-
szét a cipelésben - árulta el az 
anyuka. A kisebbik fiú, a hatéves 
Imike saját hátizsákjában hozta 
magával játékait. Bátyja, a 13 
éves Ádám pedig a szülőkkel osz-
tozott a csomagcipelésben. 

Szánielék azért választották 
az IC-t, mert gyors és kényel-
mes. Az időt olvasással, beszél-
getéssel és kártyapartikkal ütik 
el. A táskából hamar előkerül-
nek a szendvicsek és a dobozos 
üdítők is. 

A Nyugati pályaudvar Királyi 
várójában adták át az ajándék-
csomagot Szánieléknek. A család 
ezután másik vonatra szállt, és a 
Balaton felé vette az irányt. 

K . T . 

Korábban támad a parlagfű 

Intő jel a szegedi Belvárosi hídon: az idén három héttel korábban kezdődik a parlagfűszezon. A virág-
portól mind többen szenvednek. A gyomosan hagyott területek tulajdonosait büntetheti a hatóság. 
Ám ez még mindig nem elég indok az irtásra. írásunk az 5. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán 

Hét volt 
kormánytag 
érintett 
BUDAPEST (MTI ) 

A Nemzetbiztonsági Hivatal 
több olyan korábbi kormánytag-
ról is talált információkat, akik a 
rendszerváltás előtt kapcsolatban 
voltak a titkosszolgálatokkal -
tudta meg az RTL Klub Híradója 
kedden. 

A hivatal Mécs Imre (SZDSZ], 
az előző kormánytagok titkos-
szolgálati múltját vizsgáló parla-
menti bizottság elnökének kéré-
sére vizsgálódott. Mécs Imre arra 
kérte a Nemzetbiztonsági Hiva-
talt, hogy vizsgálják meg: van-e 
érintett az 1990 óta létrejött kor-
mányok miniszterei és politikai 
államtitkárai között. A hírműsor 
szerint a hivatal hét érintett sze-
mélyről talált információkat, az 
Antall-, a Horn- és az Or-
bán-kormány tagjai között. Az 
RTL Klub úgy tudja, hogy a leg-
több érintettet az Orbán-kor-
mány tagjai között találták. 

Balogh Elemér 
mindenképpen indul 
Lapunk információi szerint elképzelhető, hogy nem a Fidesz-jelölt 
Póda Jenő, hanem a polgári körök által javasolt Balogh Elemér lesz 
a jobboldal szegedi polgármesterjelöltje. 

Több civil szervezet, elsősorban a Professzorok Batthyányi Köre tá-
mogatásának hatására Balogh Elemér úgy döntött, az őszi önkor-
mányzati választásokon mindenképpen indul a polgármesteri szé-
kért. - Több civil szervezet támogatását is bírom, és információim 
vannak arról is, hogy a jobboldali pártok elfogadják a személyemet. 
Ezért úgy határoztam, hogy mindenképpen megméretem és megmé-
rettetem magam a választásokon - fogalmazott a kilencgyermekes jo-
gászprofesszor. Balogh Elemér a pártok hivatalos döntéséig ennél töb-
bet nem kívánt mondani. 

- Esély van arra, hogy széles konszenzus jöjjön létre a jobboldal sze-
gedi polgármesterjelöltje személyéről - fogalmazott kérdésünkre vá-
laszolva Farkas Sándor. A Fidesz-MPP Csongrád megyei elnöke sze-
rint még zajlanak az egyeztető tárgyalások a párt jelöltje, Póda Jenő, 
illetve a több polgári kör által javasolt Balogh Elemér személyéről. 

Lapunk értesülései szerint a jobboldalon nagyobb a támogatottsága 
a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara professzo-
rának, Balogh Elemérnek, mint a főtisztviselőként rendelkezési állo-
mányban lévő Póda Jenőnek. Értesüléseinket Farkas Sándor sem cá-
folni, sem megerősíteni nem kívánta. Csupán annyit árult el: még 
mindig folyik az egyeztetés a Fidesz, a partnerpártok és a civil szerve-
zetek között. Hingl László, az MDF szegedi szervezetének elnöke 
azonban megerősítette: pártja első számú jelöltje nem Póda Jenő, ha-
nem Balogh Elemér. A politikus szerint a jobboldal egységesen támo-
gathatja a jogászprofesszor jelölését. 

Fo ly ta tása 4 . oldalon 

Megnyílt Európa egyik legnagyobb zenei rendezvénye 

Szegedi művészek 
a Sziget Fesztiválon 
A szegedi operisták is fellépnek 
Közép-Európa legnagyobb zenei 
rendezvényén, a ma kezdődő ti-
zedik Sziget Fesztiválon, a bu-
dapesti Hajógyári-szigeten. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A jubileumi Sziget Fesztivál 
nemcsak az alternatív muzsika 
megszállottjait várja, hanem a 
monstre programban sokféle ko-
molyzenei produkciót, színházi 
előadást, irodalmi estet, képző-
művészeti tárlatot is kínálnak. 
Tavaly már operabemutatót is 
tartottak a szigeten Kovalik Ba-
lázs rendezésében, ami olyan si-
kert aratott, hogy a szervezők eb-
ben az évben is szívesen láttak 
volna egy produkciót. Kovalik 
korábbi szegedi rendezését, Puc-
cini Triptichonjának harmadik 
részét, a Gianni Schicchit aján-
lotta. A szegedi társulat nemrégi-

ben a miskolci operafesztiválon 
játszotta a darabot, így nem oko-
zott gondot a felújítása. A szín-
ház- és táncsátorban vasárnap 
este 11 órától .láthatják a sziget-
lakók a Puccini-operát, amely-
nek címszerepét Andrejcsik Ist-
ván alakítja, a további főbb szere-
pekben Dávid Krisztina, Szonda 
Éva, Pataki Antal, Piskolti László, 
Vághelyi Gábor, Merényi Nico-
lette, Altorjay Tamás lép fel. A 
Szegedi Szimfonikus Zenekart 
Oberfrank Péter zeneigazgató ve-
zényli. A produkció rendezője, 
Kovalik Balázs nem tud részt 
venni az eseményen, mert Nor-
végiában dolgozik. Egy szabadté-
ri fesztiválon egy másik Pucci-
ni-operát, a Turandotot rendezi. 

Más szegediek is fellépnek a 
szigeten, például vasárnap este 8 
órától Pavlovits Dávid gitármű-
vész ad koncertet az irodalmi és 
komolyzenei színpadon. 

A Hajógyári-sziget bejáratánál tegnap, a 
keztek az első sátrasok. 

nulladik napon - megér-
MTl Fotó: Illyés Tibor 
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