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Előfizetői 
akció! 
R é s z l e t e k a 6 . o l d a l o n . . . 

Afgánok 
a csipaki 
iskolánál 
Két idegen kért vizet kedd este 
Mórahalom körzetében, kide-
rült róluk, hogy menekültek. 
Nem sokkal később a határőrök 
és a rendőrök 24 afgán állam-
polgárt fogtak el ebben a tér-
ségben. 

Két, szemmel láthatóan külföldi 
személy becsöngetett egy Móra-
halom közelében lévő épületbe, a 
csipaki iskolánál, és vizet kértek. 
A ház tulajdonosa értesítette a 
rendőrséget, a rendőrök a határ-
őröknek szóltak, így kedden este 
már jelentős létszámot megmoz-
gató akció bontakozott ki. Ujabb 
határőrök, határvadászok, rend-
őrök siettek a határhoz, s 24, ok-
mányokkal nem rendelkező fér-
fit fogtak el. 

A határsértők Afganisztánból 
indultak. A pastu nemzetiségű 
fiatalemberek, akik a hazájuk-
ban folyó törzsi háborúk elől me-
nekültek, elmondták: kifejezet-
ten Magyarországra igyekeztek, 
mert azt hallották, hogy hazánk 
a menekültekkel jól bánó ország. 

Medgyessy Péter: Szegedet érdemes támogatni, segíteni 

A száz napok távlata 
Itt az ideje, hogy a múltbafor-
dulás helyett a jövővel foglal-
kozzunk. Kormányomnak ez a 
célja - nyilatkozta lapunknak 
Medgyessy Péter miniszterel-
nök, aki kedden járt Csongrád 
megyében. A kormányfő la-
punknak adott inter jújában el-
mondta: az elkövetkező egy év-
ben nem lesz szükség megszo-
rító intézkedésekre. 

TÉMÁINKBÓL Tanyán él majd minden második homokháti 
EP TESTBEN SZÉP LELEK 

Még nem is ismertük egymást 
Norbival, amikor már Budapest 
egyik legjobb fitneszklubjának 
népszerű oktatója voltam -
mondja Rubint Réka, mintegy 
bizonyítva, hogy nem egyszerű-
en Schobert Norbi menyasszo-
nya, hanem önálló egyéniség. 

Sziluett 

IVÓVIZÜNK KÖZEPES, 
SOK AMMÓNIUMMAL 
Csongrádban közepes az ivóvíz 
minősége, sok helyen a megen-
gedettnél több ammóniumot és 
vasat tartalmaz. A legtöbb gon-
dot az ásott kutak okozzák: vi-
zük fogyasztása nem ajánlott. 

7. oldal 

Fejlesztik a tanyás területet 
A homokháti kistérség 44 ezer 
lakójának majd a fele tanyán él. 
Ezért volt fontos az úgynevezett 
tanyaprogram beindítása, mely-
nek keretén belül kiépült az 
infrastruktúra, beindult a falusi 
tur izmus és szociális ellátásban 
részesülhetnek a 9800 tanya la-
kói. 

Csongrád megye déli részén, a 
Homokhátságon lévő tizenöt te-
lepülés található. A 44 ezer la-
kosnak közel a fele pedig külte-
rületeken, tanyákon él. A legtöbb 
tanya Ásotthalomhoz tartozik. 

- Két évvel ezelőtti felméré-
sünkből kiderült, hogy mintegy 
9800 tanya van a Homokhátsá-
gon - tudtuk meg Fodor Csabá-
tól, a kistérségi iroda vezetőjétől. 
A kérdezőbiztosok többek között 
a tanyákon élők korösszetételét 
is megnézték. A 9800 porta 
többségében fiatal házasok vagy 
magányos idősek laknak, hiá-
nyoznak a középkorúak. 

Nyolc székért huszonnyolcan küzdenének 

Ki lesz az első polgár? 
Akad olyan Csongrád megyei város, ahol csak ketten, de akad olyan 
is, ahol nyolcan versenyeznek a polgármesteri székért. 

Üdvözlet a tanyai olvasónak 
Keserű volt számunkra a nap, amikor évekkel ez-
előtt megtudtuk, a terjesztés nem tudja kézbesí-
teni lapunkat tanyán élő olvasóinknak. Keserű 
volt, mert sok kedves olvasót elveszítettünk, már-
pedig egy újságot és az újságírókat egyaránt az ol-
vasók éltetnek. Az, ha minél többekhez jutha-
tunk el. 

Mindemellett még az is bántott bennünket, 
hogy technikai problémák miatt olyan olvasókat 
voltunk kénytelenek magukra hagyni, akik 
amúgy is az átlagosnál nehezebben jutnak infor-
mációkhoz, amelyek pedig manapság alapvetően 
fontosak ahhoz, hogy az ember boldoguljon. Két-
szeresen is igaztalannak éreztük hát esetükben, 
hogy megfosztatnak kedvenc újságjuktól, hiszen 
amúgy sem bánik túl kegyesen a tanyán lakókkal 
az élet. És amiért még nehezen tudtuk elfogadni 
ezt a döntést: lapunk és különösen néhány kiváló 
kollégánk, mint például Horváth Dezső, azokban 
az évtizedekben is kiállt a tanyán élők sorsának 
jobbításáért, amikor a hivatalosság a tanyák föl-
számolását tartotta egyedül üdvözítőnek. 

Mi akkoriban is azt az álláspontot igyekeztünk 

képviselni, hogy nem megszüntetni kell a tanyá-
kat, főként nem úgy, hogy tiltásokkal kerítik be 
az ott élőket és szinte az elemi létfeltételeket is. 
megvonják tőlük. Ehelyett segíteni kell őket ab-
ban, hogy szabadon, kényszerek nélkül döntve 
választhassák meg a helyet, ahol élni tudnak és 
akarnak, úgy, hogy számukra is biztosítva legye-
nek az emberi léthez szükséges feltételek. 

Most fordulóponthoz érkeztünk. Kiadónknak 
és a posta támogató, rugalmas hozzáállásának 
köszönhetően sikerült ismét kialakítani annak 
föltételeit, hogy a tanyák lakóihoz újra eljuttat-
hassuk lapunkat. Ez a mostani mutatványszám 
pedig, amit ma eljuttatunk Önöknek, arról szól, 
hogy mit is kínálunk. Mert hisz sokat változott la-
punk is azóta, hogy nem jut el a tanyák világába. 
Kérjük, forgassák jó szívvel ezt az újságot. Kérjük, 
vegyék tőlünk oly jó néven ezt a gesztust, aho-
gyan mi örülünk annak, hogy visszatérhetünk ré-
gi és új, kedves tanyai olvasóinkhoz. 

Reméljük, osztoznak velünk ebbéh örömünk-
ben, és megtisztelnek bennünket azzal, hogy 
partnereink, előfizetőink lesznek. 

-Az M5-ös autópálya meghosz-
szabbítása az egyik legfonto-
sabb kérdés a megyében élők 
számára, ám ez a téma legin-
kább csak kampányidőszakban 
kap hangsúlyt. Ilyenkor elhan-
goznak különböző ígéretek, az-
tán hónapokig, évekig semmi 
sem történik az ügyben. Most 
annyit tudni, hogy tárgyaláso-
kat folytat a kormány és az AKA 
Rt. Mikor és milyen konstrukci-
óban épül meg a sztráda Szege-
dig, illetve az országhatárig1 

- Készültem a kérdésre, ezért 
beszámolót kértem a munkatár-
saimtól és az AKA Rt. tulajdono-
saitól a kilátásokról. Ennek alap-
ján mondhatom: legkésőbb 
2006-ig megépül az M5-ös autó-
pálya az országhatárig. Ha mó-
dunk van rá, hamarabb is befe-
jezzük az építkezést. 

- Mi lesz a fizetőkapus rend-
szerrel? Azt is 2006-ra alakítják 
át1 

- Nem. Azt várhatóan 2003 
végéig felváltja majd a matricás 
rendszer. 

Medgyessy Péter: Ha módunk van rá, 2006 előtt megépít jük az 
M5-ÖS au tópá lyá t az országhatár ig . Fotó: Karnok Csaba 

- Az elmúlt négy évben Sze-
ged részesült a legnagyobb fej-
lesztési támogatásban a megyé-
ben. Marad ez a tendencia az 
önkormányzati választások 
után is, függetlenül annak ered-
ményétől, vagy változtatnak az 
elosztási rendszeren 1 

- Ha mérhetőek, kézzel fogha-
tóak lennének az eredmények, 

akkor nyugodt lennék. Én azon-
ban azt látom, hogy a sok pénz 
ellenére sem produkálta azt a tel-
jesítményt a városvezetés, amely 
a támogatás alapján elvárható 
lett volna. Szeged igazi kulturális 
és egyetemi centrum, amelyet 
érdemes támogatni, segíteni. 

Folytatás a 3. oldalon 

Folytatás az 5. oldalon Egyre többen élnek tanyán, ahol alaposan megváltozott az élet. Fotó: Gyene.« Kálmán 

A polgármester-jelöltségre jelöltek neve csak akkor kerülhet föl az ok-
tóber 20-i önkormányzati választásokon érvényes szavazólapra, ha 
szeptember 27-én 16 óráig összegyűjtik a jogszabályokban előírt 
mennyiségű ajánlócédulát. A polgármesterségre készülődök többsége 
már nyilvánosságra hozta, hogy mely pártok és szervezetek színeiben 
száll ringbe a voksokért. A választások előtt két hónappal úgy tudjuk: 
nyolc városunkban huszonnyolcan ülnének a polgármesteri székbe. 

Megyei összeállításunk a 7. oldalon 
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