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CSONGRÁD M E G Y E úthálózata 

• PÁRAMENTESÍTŐ 749 Ft-tól! 
(penész, doh ellen) 

• KARTONDOBOZ 9 9 9 F t ! 

3 db-os szett 
• TANYÉRALATÉT 9 9 F t ! 

Most két hónapig minden 
vásárlónk ajándékot kap! 

Szeged, Kölcsey u. 5. 
H.-P.: 10-18. Szo.: 10-13 oarc/ioe 

Nem védték 
meg 
Big Brothert 
Nagy Tfestvért nagy megtisztel-
tetés érte: a Forum Szegediense 
pódiumára ültették, nem is 
akármilyen társaságban. 

Kant naiv volt - kezdte hozzászó-
lását a pszichológus, Balogh Ti-
bor a Big Brother és az emberi 
méltóság témájú vitában, ame-
lyet az immár hagyományos fó-
rumon, a Szeged Plazában ren-
deztek tegnap este. Ebből a fel-
ütésből aztán rögtön nyilvánvaló-
vá vált, ide nem annyira a Nagy 
Testvér rajongói, a valóságshow 
állandó nézői jöttek el, hiszen 
senki sem fütyült, amikor Kant 
mellett a filozófia egyéb nagyjait 
idézték. A művelt közönség meg-
tapsolta Balogh tanár űr versfel-
olvasását és azt az ötgyerekes asz-
szonyt is, aki bejelentette, hogy 
aláírásgyűjtést kezdeményezett a 
valóságshow-k ellen. 

A beszélgetés résztvevői között 
mindazonáltal Gyulay Endre me-
gyés püspök az egyetlen, eddig, 
aki a legnagyobb hatékonysággal 
tudott fellépni: az ORTT-nek írt 
levele nyomán, amelyben a gye-
rekeket és a zsenge ifjúságot félt-
ve a rossz példától azt kérte, a ke-
mény pornó mégse a kora esti 
órákban kerüljön közvetítésre -
az ORTT megbüntette az egyik 
tévécsatornát és azóta is szoros 
ellenőrzés alatt tartja a show-kat. 
A fórumon egyébként azt a néze-
tét is kifejtette a püspök űr, hogy 
a valóságshow-kon kívül a véres 
thrillerektől is meg kellene óvni a 
fiatalokat, mert a kialakulatlan 
személyiségben ezek nyomot 
hagynak, zagyva és szabados ér-
tékszemléletet alakítanak. 

Folytatás az 5. oldalon 

TÉMÁINKBÓL 

ELŐREHOZOTT 
VÁLASZTÁSOK LESZNEK? 
Kovács László, az MSZP elnöke 
akár rendkívüli parlamenti vá-
lasztások megrendezését is le-
hetségesnek tartja abban az eset-
ben, ha a Fidesz nem járul hozzá 
az európai uniós csatlakozáshoz 
szükséges alkotmánymódosítás-
hoz. Áder János közölte: a Fidesz 
áll a tavaszi választások elé. Dá-
vid Ibolya ugyanakkor a külügy-
miniszterhez méltatlannak ne-
vezte Kovács László kijelentését. 

2. oldal 

UTCAI CSATÁROZÁSÉRT 
TIZENÖT ÉV 
Összesen több mint 15 év bör-
tönbüntetést mért ki a Csongrád 
Megyei Bíróság arra a négy ma-
gyarcsanádi fiatalra, akik egy ut-
cai verekedés során osztottak ki 
életveszélyt okozó pofonokat, 
ökölcsapásokat, rúgásokat. A 
szerencsétlenül járt fiatalember-
nek az agya is roncsolódott, ma-
radandó sérüléseket szenvedett. 
Az ítélet még nem jogerős, a vád-
lottak és a védők fellebbeztek. 

4. oldal 

AMIKOR NŐK ÜLNEK 
A VOLÁN MÖGÖTT 
A gyengébb nemhez a volán mö-
gött is több türelem, tolerancia 
keil, mint a férfiakhoz - állítják 
azok, akik autóvezetést oktat-
nak. A kezek és a lábak a höl-
gyeknél jobban űtban vannak. A 
különbségek azonban 30 órányi 
vezetés után már elhanyagolha-
tók, s a nők is rutinos pilótává 
válnak. Ezt az is bizonyítja, hogy 
kevesebb, főleg személyi sérülés-
sel járó balesetet okoznak. 

Bizalmasan 

Emlékhely lett a vasárnapi közlekedési tragédia helyszíne 

Koszorúk és mécsesek a körúton 

A tervezést a megyei önkormányzat, a kivitelezést a Phare segíti 

Hat összekötő út épülhet 

Utolértük 
a huszadik 
századot 

Részletek a 3. oldalon 

Pulóverek a Forma-l-re 

A megváltozott munkaképességű emberek világcégek számára 
kötnek pulóvereket a szegedi Tavasz utcai fonalfeldolgozóban. Ri-
portunk a 7. oldalon Fotó: Schmidt Andrea 

Koszorúk és mécsesek borítják Szegeden a va-
sárnapi tragédia helyszínét. Egy kétgyermekes 
családapa közlekedési balesetben vesztette életét 
a Rókusi körúton. 

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

Kovács Kálmán informatikai mi-
niszter szerint az utolsó tíz évben 
hazánk utolérte a huszadik száza-
dot. A baj csak az, hogy közben 
már a huszonegyedikben járunk. 
A kormányzat számítógépek vá-
sárlása esetén adókedvezmények-
kel kívánja támogatni az informá-
ciós társadalom kialakulását. 

- Láttuk, hogy mi történt vasárnap, itt lakunk 
nem messze a tragédia helyszínétől. Még a hatal-
mas csattanást is hallottuk. Gondoltam, mi is ki-
fejezzük részvétünket. Szörnyű, ami történt. 
Szinte felfoghatatlan - magyarázta egy asszony 
tegnap délelőtt Szegeden a Rókusi körút és a Mar-
garéta utca kereszteződésében. Abban a kereszte-
ződésben, ahol a vasárnap történt tragikus bal-
esetben életét veszítette egy 31 éves zsombói fia-
talember. 

Mint azt korábban megírtuk, halálos közlekedési 
baleset történt vasárnap kora délután. Egy Opel 
Astra, melyben egy zsombói család utazott, fékezés 
nélkül, nagy sebességgel belerohant az éppen indu-
ló trolibusz hátuljába. 

A gépkocsit vezető fiatalember életéért hosszú 
időn keresztül küzdöttek a mentősök, de olyan sú-
lyos sérüléseklet szenvedett, hogy már nem tudták 
megmenteni. Mellette ülő feleségét súlyos, életve-
szélyes sérülésekkel szállították a szegedi új klinika 
intenzív osztályára. Az asszony már túl van az élet-
veszélyen. A kocsiban ülő gyermekek, a hat- és hét-
éves fiú zúzódással és agyrázkódással úszta meg az 
ütközést. Őket várhatóan még a héten hazaengedik 
a gyermekklinikáról. 

A tragédia helyszínének közelében, az egyik vil-
lanyoszlop tövében már másnap, hétfő reggel mé-
cseseket, koszorúkat helyeztek el a családtagok, ro-
konok, ismerősök és csoporttársak. A legnagyobb 
koszorú alá a házaspárról egy idén nyáron készült 
fényképet rögzítettek. 

A Rókusi körúti tragédia helyszínén mécseseket, koszorúkat helyeznek el a család-
tagok és az ismerősök. Fotó: Karnok Csaba 

Hat kisebb, településeket ösz-
szekötő út megtervezését segíti 
költségvetéséből a megyei ön-
kormányzat. A hetediknél előbb 
még az engedélyezést kell meg-
újítani, ami egyik feltétele an-
nak, hogy az útépítők pályá-
zatát támogassa a Phare. Ezeket 
az utakat használva, több tíz 
kilométeres kerülőt spórolhat-
nak majd meg az utazók. 

Tízmillió forinttal támogatja a 
megyei közgyűlés hat kisebb me-
gyei út megtervezését az idei évi 
költségvetéséből. Azért fontos, 
hogy ezek a tervek jövő tavaszig 
elkészüljenek, mert az Európai 
Unió Phare-programja jövőre is 
támogatni fogja a településeket 
összekötő utak építését. A támo-
gatást pályázattal lehet elnyerni, 
a pályázat beadásának legfonto-
sabb feltétele azonban az, hogy 
időben meglegyen az engedélyes 
terv. A Phare legutóbb is kiírt egy 
ilyen pályázatot, és akkor csupán 
két, Csongrád megyét érintő út 
építése nyerhetett támogatást: a 
Csengele és Kiskunmajsa, illetve 
a Tömörkény és Pusztaszer kö-
zötti összekötő. Akkor sok me-
gyei település a terv hiánya miatt 
maradt le a pályázatról - mondta 
lapunknak Marosvári Attila, a 
megyei közgyűlés alelnöke. 

A megyei önkormányzati tes-
tület korábban is fontosnak tar-
totta, hogy az intézmények mű-
ködtetése mellett segítse a me-
gye településeit. Sapard-alapot 
hozott létre, amely segítette az 
önkormányzatokat az uniós 
programra való fölkészülésben. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Településeket összekötő főút 

.Kistelepüléseket összekötő tervezett út DM-gratta 

http://www.delmagyar.hu

