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TÉMÁINKBÓL 

TÁVOLMARADT 
AZ ELLENZÉK 
Csak a két kormánypárt képvise-
lői tárgyaltak a Bárándy Péter 
igazságügy-miniszter által össze-
hívott, négypártinak tervezett ta-
nácskozáson az EU-csatlakozás-
hoz szükséges alkotmánymódo-
sításról. Az ellenzék képviselői 
ígéretükhöz híven távolmarad-
tak, mert nem tájékoztatták őket 
korábban a tervezett változások-
ról. 

2. oldal 

ROSSZULLÉT OKOZTA 
A TRAGÉDIÁT 
Valószínűleg a családfő rosszul-
léte okozta a zsombói család au-
tóbalesetét vasárnap Szegeden. 
Az Opel Astra nagy sebességgel 
nekiütközött egy trolibusznak. 
Az apa életét vesztette. 

3. oldal 

K E R E S S Ü K ! ©} 
Azt a Suzuk i t u l a j d o n o s t , 

ak i ma is 1 9 9 2 - b e n v a s á r o l t , 

haza i g y á r t á s ú S w i f t j é v e i j á r . 

További részletek a márkakereskedőknél. 

UDVAROS DOROTTYA 
A PINCESZÍNHÁZBAN 
Amikor három évvel ezelőtt a 
Bartók Művelődési Központban 
szerepelt a Lola Blau-val, a nézők 
közelharcot vívtak a jegyekért. 
Udvaros Dorottya ezúttal októ-
ber 18-án a Pinceszínházban 
mutatja be a darabot; az óvatos-
ság kedvéért két előadást tart. 

4. oldal 

SINTÉREK, MACSKÁK, LAKÓK 
Már csak három macska maradt 
abban a szegedi bérházban, ahol 
a lakók egy részének kérésére a 
többi lakótárs által dédelgetett 
cicákat a sintérek elkezdték be-
gyűjteni. A néhány héttel ezelőtt 
felszított indulatok máig nem 
csillapodtak, az állatvédőknek 
igykezniük kell, ha meg akarják 
akadályozni a macskák elpusztí-
tását. 

4. oldal 

MAGÁNYOS ÖREGEK KLUBJA 
Az idősek Kossuth Lajos sugár-
úti klubjának tagjai elsősorban a 
magány, az egyedüllét elől mene-
külnek az otthonos kis klubba, 
ahol nemcsak ebédet kapnak, 
hanem a többiekkel közösen 
múlatják az időt. 

4. oldal 

BÉCSBEN FEKSZIK TAMÁS 
Már a bécsi klinikán fekszik 
Csányi Tamás. A súlyos tüdőbe-
teg zákányszéki férfinél ma vé-
geznek érfestést, s orvosa ezután 
dönti el, hogy megműti vagy 
sem. Ha igen, akkor a beavatko-
zást minél hamarabb el kell vé-
gezni. A beteget elkísérte édes-
anyja és egy tolmács, akinek bé-
csi ismerőse felajánlotta lakása 
egyik szobáját. 

5. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Miniszterelnöki vizit Vásárhelyen és Szegeden 

Győztes csatlakozást ígért 

Medgyessy Péter miniszterelnököt az egyetem rektora Mészáros Rezső köszöntötte. Balról Botka László, jobbról pedig Újhelyi István 
szocialista honatya figyeli az eseményeket. Fotó: Miskolczi Róbert 

Győztes európai uniós csatlakozásra van 
szüksége az országnak, s ehhez minden 
segítséget megad a kormány - hangsúlyozta 
hétfői vásárhelyi és szegedi látogatásán 
Medgyessy Péter miniszterelnök. 

A nemzeti közép kormánya számára fontos 
Vásárhely jövője - jelentette ki Medgyessy 
Péter. A Hernádi Gyula polgármesterjelölt 
vendégeként a Fekete Sas éttermében tartott 
fórumon a miniszterelnök vastapssal kísért 
beszédében kiemelte: Magyarország vala-
mennyi településének együtt kell csatlakoz-
nia az Európai Unióhoz. A rendszerváltás 
igazi befejezése lenne, ha a szegények és a 
jobb módúak, a mezőgazdaság és az ipar is 
versenyképesen, jólétben érné meg az ország 
EU-s csatlakozását. 

Medgyessy Péter hangsúlyozta: a kormány, 
pótolva a mulasztásokat, igyekszik megte-

remteni a feltételeket, hogy e csatlakozás 
győztes legyen. Ezért 60 milliárd forintot kü-
lönítettek el a mezőgazdasági üzemek, csalá-
di és egyéni vállalkozások hiteleinek átválla-
lása érdekében. Jövőre tehermentessé teszik 
a vállalati fejlesztéseket a gépek, eszközök 
gyorsított amortizációjával, bevezetik az egy-
szerűsített vállalkozói adót. A térségek jelen-
tős különbségeit csökkenteni kívánva létre-
hoztak egy alapot, mely az EU-s pályázatok 
önerejét biztosítja. 

A miniszterelnök szerint a jövőben az 
adott településen, és nem Budapesten kell 
dönteni a helyi dolgokról, és ehhez olyan ön-
kormányzatokra van szükség, melyeknek 
van anyagi erejük terveik megvalósítására. 

A miniszterelnök kérdésekre elmondta: 
folytatják a 47-es szélesítését, megépítik a 
csongrádi elkerülő utat, és 2003-ban meg-
kezdődik az M5-ös autópálya a határig való 

kiépítése. A vásárhelyieket arra biztatta: ad-
ják be még egyszer a termálvízpályázatukat, 
a mostani ugyanis rossz, s akkor az megkapja 
a kívánt támogatást. 

Szegeden tegnap délután a kormányfő -Mé-
száros Rezső rektor meghívására - a tudo-
mányegyetem helyzetéről tájékozódott. A Du-
gonics téri központi épületben ott voltak a ka-
rok, illetve az integrált egyetem gazdasági ve-
zetői. Mint a zárt ajtók mögötti megbeszélés 
után rögtönzött tájékoztatón Medgyessy Péter 
elmondta: informálódott az ország legnagyobb 
egyetemi beruházásáról, a könyvtár építésé-
ről, amely hozzásegít, hogy Szeged az egyik 
legnagyobb és színvonalas vidéki tudásköz-
pont legyen. Ugyanakkor szó volt a klinikák 
finanszírozási gondjairól is. Vendéglátói tájé-
koztatták a miniszterelnököt arról, mit vár-
nak az egyetemen a normatíva alakításától. 

B . K . A . - S . E. 

Megújuló 
mellékletek 
Azok az olvasóink, akik rend-
szeresen kézbe veszik lapun-
kat, már megszokhatták, hogy 
abban a napi politikai, közéle-
ti, kulturális és sportesemé-
nyekről tudósító oldalak mel-
lett olyan mellékleteket is ta-
lálhatnak, amelyek speciális 
érdeklődést elégítenek ki. A ti-
nédzserek például popsztárok-
ról, fiatal sportolókról, vagy 
mondjuk a kedvenc tévésoro-
zat szereplőiről olvashatnak. A 
nőknek a szépségápolásban 
vagy éppen az öltözködésben 
nyújtanak tanácsot a szakem-
berek. De azok is találnak ol-
vasnivalót, akik az egészséges 
életmód hívei, illetve akik a 
különböző betegségekről és 
azok gyógymódjáról szeretné-
nek többet megtudni. 

Reméljük, naponta jelentke-
ző mellékleteinkben eddig is 
találtak érdekes, izgalmas írá-
sokat. Mától ráteszünk egy la-
páttal... A Lapcom Kft. által ki-
adott másik napilap, a Győr-
ben megjelenő Kisalföld szer-
kesztőségével összefogva ké-
szítjük mostantól ezeket az ol-
dalakat. A közös munkával azt 
kívánjuk elérni, hogy olvasóink 
még színesebb és tartalmasabb 
mellékleteket kapjanak. A vál-
tozás nemcsak a belbecsre, ha-
nem a külcsíme is vonatkozik. 
A rövidebbre fogott írásokkal és 
a színes fényképekkel, grafiko-
nokkal szintén olvasóink igé-
nyét szeretnénk kielégíteni. 

A változás néhány melléklet 
elnevezését is érinti. A gazda-
ságról ezután kedden, A pénz 
beszélben olvashatnak, a fia-
talok a szerdai Randevút bön-
gészhetik, a női témák a csü-
törtöki Bizalmasanban kap-
nak helyet, a kultúra és szóra-
kozás iránt érdeklődők a 
szombati Sziesztából cseme-
gézhetnek. Új mellékletként 
jelenik meg pénteken a hu-
moros Délmadár. Régi néven 
fut viszont tovább hétfőnként 
A Dél sportja és kedden az Ép 
testben. 

Bostoni operációk, civil támogatással 

A gyermekszívek gyógyulásáért 
Az ötesztendős Pétert kétszer 
operálták meg a bostoni gyer-
mekklinika szívsebészetén. 

A súlyos fejlődési rendellenesség-
gel született kisfiú műtétjeit és 
kezelését a bostoni gyermekklini-
ka ingyen vállalta, a kisfiú és 
édesanyja utazásának, illetve 
kinntartózkodásának költségeit 
sokan támogatták a Szegedi Gyer-
mekszívek Gyógyulásáért Alapít-
ványon keresztül. Az alapítvány 
jóvoltából Bencsik Péteren kívül-
még hét operációra szoruló beteg 
magyar gyermek jutott ki Boston-
ba szívműtétre. Ma már kevesen 
kényszerülnek a távoli országba, 
itthon is elvégezhetők a bonyolult 
operációk. A gyógyítás itthoni kö-
rülményei azonban messze áll-
nak az ideálistól, amit igazán csak 
azok látnak, akiket az élet arra 
kényszerít, hogy naponta szem-
besüljenek a szenvedéssel, s az or-
vosok megfeszített küzdelmével. 

Riportunk a 3. oldalon Péter önfeledten játszik. Fotó: Gyenes Kálmán 

Megszűnik a torlódás a Budapesti körúton 

Buszöblök a tarjáni 
Víztorony téren 
Autóbuszöblöket és gyalogosvé-
dő szigeteket építenek a szegedi 
Budapesti körút Víztorony téri 
szakaszán. 

Gyakran föltorlódik a forgalom a 
szeged-tarjáni Budapesti körút 
Víztorony téri részén, ha a meg-
állókban várakozó buszokat nem 
tudják megelőzni a mögéjük ér-
kező járművek. A szemközti sáv 
is foglalt, ezért kikerülni sem le-
het a buszokat. A járműsor az 
autóbusz-állomásról kikanyaro-
dó kocsikat is hátráltatja: a bu-
szok sokszor csak hosszú vára-
kozás után fordulhatnak rá a két-
sávos körútra. A gyalogosok sem 
érzik magukat biztonságban, 
mert mindkét irányból sűrűn és 
sebesen érkeznek a kocsik: a zeb-
ra két oldalán álldogálók nem 
mernek elindulni. 

A napokban munkagépek je-
lentek meg a Víztorony téren, s 

jó darabon föltörték az útburko-
latot, így még nagyobb a zsúfolt-
ság, mint korábban. Makrai 
László, a körzet önkormányzati 
képviselője azonban megnyugta-
tott bennünket: a kényelmetlen-
ség csupán átmeneti, s éppen a 
forgalmi helyzet javítása érdeké-
ben kell még néhány napig türe-
lemmel lenniük az arra autózók-
nak. 

Autóbuszöblök és gyalogosvé-
dő szigetek épülnek a körút Só-
lyom utca és a Pentelei sor közti 
szakaszán, így a buszok nem hát-
ráltatják majd a forgalmat. Az 
öbölbe süllyesztett megállókat 
néhány méterrel elcsúsztatják a 
Sólyom utca irányába, hogy a 
gyalogosvédő sziget mögé befér-
jen a József Attila sugárút felől 
érkező, s balra, a Pentélei sorra 
kanyarodó jármű is. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

