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t é m á i n k b ó l 

FELSZÁRADTAK 
POPEY KÖNNYEI 

Popey, a szegedi Big Brother-játé-
kos a döntő előtti héten hagyta el 
a Nagy Testvér házát. Bár úgy 
érezte, van esélye a bennmara-
dásra, nem tört össze, örült an-
nak, hogy végre találkozhatott 
szeretteivel. A kiköltözés után 
lapunknak nyilatkozott először 
házbeli élményeiről és arról, ho-
gyan képzeli el a jövőjét. 

Randevú 

Ú) ARCÁT MUTATJA MEG 
AZ EGYETEM 
Befektetői kampányt indít a Sze-
gedi Tudományegyetem, amely 
együttműködő partnere szeretne 
lenni a gazdasági élet szereplői-
nek. Első lépésként csütörtökön, 
a rektori hivatalban találkozóra 
kerül sor közel 150 Csongrád 
megyei vállalat és vállalkozás 
képviselőivel, majd országszerte 
hét helyszínen népszerűsítik az 
egyetemet. 

3. oldal 

A NÉMET LEMGÓT KAPTA 
ELLENFELÉÜL A PICK 
Tegnap Bécsben megtartották a 
kézilabda férfi KEK és EHF-kupa 
negyeddöntőinek sorsolását. A 
Pick Szegedtől sajnos elpártolt a 
szerencse, hiszen a jelenleg leg-
jobb formában lévő német csapa-
tot, a Lemgót kapta, míg a Duna-
ferr a legyőzhető svájci Wintert-
hurral mérkőzik. A negyeddöntő 
első mérkőzését március elsején 
vagy másodikán, a visszavágót 
egy héttel később játsszák." 

15. oldal 

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

Kényszerkonvojok alakulnak ki a keskeny megyei utakon is 

Idén több a halálos baleset 
Ebben az évben 27 százalékkal 
több halálos baleset történt me-
gyénk útjain, mint tavaly. 

A halálos balesetek számát ille-
tően országos szinten Csongrád 
megye a harmadik helyet foglalja 
el. Megyénkben idén 52 halálos 
baleset történt, 60-an veszítették 
életüket az utakon. A hét elején 
egy kivilágított kerékpáron köz-
lekedő férfit gázoltak el az 55-ös 
úton. Az 50 év körüli domaszéki 
férfinak esélye sem volt a túlélés-
re, a helyszínen életét vesztette. 

Idén 27 százalékkal több halá-
los baleset történt Csongrád me-
gye útjain, mint tavaly. A Csong-
rád Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság adatai szerint a leg-
több, szám szerint öt halálos bal-
eset a Hódmezővásárhelyt Szen-
tessel összekötő 45-ös úton tör-
tént. A bizottság kimutatásai 
szerint ezek oka a sebesség nem 
megfelelő megválasztása, az elő-
zés szabályainak megszegése, il-
letve az elsőbbségadás elmulasz-
tása volt. Az egyik baleset azért 
következett be, mert a sofőr el-
aludt a volán mögött. 

A balesetek okai között egyéb-
ként is első helyen szerepel a 
gyorshajtás, ami azonban nem 
minden esetben jelenti azt, hogy 
a vezetők túllépik a megengedett 
sebességhatárokat. - A relatív 
gyorshajtó, bár nem lépi túl a 
megengedett sebességet, nem az 
időjárási és útviszonyoknak meg-
felelően választja meg a sebessé-
get, tehát rövidebb útszakaszt lát 
be, mint a féktávolság, így nem 
tud időben megállni - figyelmez-
tetett Kovács Mihály alezredes, 
leendő városi rendőrkapitány, a 
megyei rendőr-főkapitányság 
közlekedésrendészeti osztályá-
nak vezetője, a baleset-megelőzé-
si bizottság ügyvezetője. 

A szakember hangsúlyozta, a 
tavaly májusi KRESZ-módosítás 

Halálos közúti balesetek száma 
Csongrád megyében 2002 

a halálos kimenetelű balesetek száma az adott úton 
Forrás: Csongrád Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság 

ÖSSZES BALESET 
2002. január 1 .-december 17. 
között 

Ebből halálos: 52 
Súlyos: 296 
Könnyű: 359 

SÉRÜLTEK 
SZÁMA 

Ebből halálos: 60 
Súlyos: 330 
Könnyű: 546 

óránként 90 kilométeres sebes-
ségben maximalizálta a lakott te-
rületen kívüli sebességet, ám mi-
vel a teherkocsik legnagyobb 
megengedett sebessége nem vál-
tozott, így a személyautók és a 
teherkocsik közti sebességkü-

lönbség 20 kilométer/órára nőtt. 
- Megyénk keskeny áteresztésű 
útvonalhálózata következtében 
úgynevezett kényszerkonvojok 
alakulnak ki, a folyamatos lassú 
haladás miatt pedig a frusztrált 
autóvezetők veszélyes előzések-

be kezdenek - magyarázta az al-
ezredes, aki az idei statisztikát 
elemezve hozzátette: sok esetben 
kerékpárosok okozzák a balese-
teket. 

Folytatás a 3 , oldalon 

Késik 
Csillag 
levele 
A dél-alföldi régióban bíznak 
abban, hogy a többféle útépítési 
elképzelés mellett az M5-ös au-
tópálya is bekerül a rohammun-
kában készülő Nemzeti fejlesz-
tési tervbe. 

Eddig nem érkezett válasz arra a 
levélre, melyet Csillag István 
gazdasági és közlekedési minisz-
terhez írt a dél-alföldi régió soros 
elnöke. Frank József arra kérte a 
minisztert, segítsen abban, hogy 
a régió életét meghatározó fej-
lesztések ne maradjanak ki a 
Nemzeti fejlesztési tervből. Az 
NFT azokat a fejlesztési elképze-
léseket fogalmazza meg, ame-
lyekhez a csatlakozás után, 
2006-ig uniós támogatást is sze-
retne igénybe venni az ország. 

A Nemzeti fejlesztési tervnek 
elvileg december tizenötödikéig, 
azaz vasárnapig készen kellett 
állnia a tárcaközi egyeztetésre, 
amelynek az év végéig be is kell 
fejeződnie. A terv készítői azon-
ban csúsznak. Elsősorban azért -
tudtuk meg Marosvári Attilától, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés alel-
nökétől - mert az unió a terv ko-
rábbi változatát visszaadta. Az 
EU egyetlen régiónak tekinti Ma-
gyarországot, és azt kérte, ne le-
gyen az NFT-ben a régiók fejlesz-
tési elképzeléseit rögzítő külön 
program, hanem minden épüljön 
be az ágazati programokba. így 
tehát az M5-ös autópálya Szege-
dig tartó szakaszának, a szegedi, 
a csongrádi, a makói elkerülőút-
nak, és a 47-es főút szélesítésé-
nek a Nemzeti fejlesztési terv inf-
rastruktúra-fejlesztésről szóló 
ágazati programjában kell szere-
pelnie. A regionális fejlesztési ta-
nácsnál bíznak abban, hogy ez így 
is lesz, függetlenül attól, hogy a 
miniszteri válasz késik. 

b. a. 

Vizsgál a színházi biztos 
Ugyanaz a dolga Zoltán Gábor önkormányzati biztosnak a Szegedi 
Nemzeti Színházban, mint két évvel ezelőtt: helyreállítani a fizetőké-
pességet. Ugyanaz a teátrum egyszemélyi felelős vezetője is: Korognai 
Károly, akinek igazgatósága alatt már másodszor kerül csőd közeli 
helyzetbe az intézmény. A biztos két éve 12 pontban foglalta össze, 
mit kell tenni ahhoz, hogy fizetőképes maradjon a színház. Ezeket a 
pontokat azonban nem vették komolyan. 

Részletek a 4 . oldalon 

Próbaüzem a sürgősségin 

Tíz ággyal megkezdte működését a szegedi városi kórház sürgősségi betegellátó helye. A próbaüzem 
havi négymillió forintba kerül. További információk a 3. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán 

Ellenségek 
a Barátok 
közt 
A Barátok közt egykori Misije, 
Halász Gábor még ma sem tud-
ja, miért kellett távoznia a nép-
szerű tévésorozatból. Egy másik 
volt szereplővel, Konta Barba-
rával közösen nemrég könyvet 
írt a produkció árnyoldalairól. 

Mi van a siker és a csillogás mö-
gött? Ezt kívánja bemutatni az 
Ellenségek közt című könyv, 
amelyet a Barátok közt két egy-
kori sztárja, a szegedi származá-
sú fiatal színész, Halász Gábor 
és pályatársa, Konta Barbara írt. 
Olyan kulisszatitkokat árulnak 
el az olvasóknak, amelyeket ed-
dig igyekeztek eltitkolni a nagy-
közönség elől, például a kihasz-
nált és megalázott szereplőkről, 
akik az ismertségért cserébe 
mindent kénytelenek voltak fel-
adni, beleértve akár döntési jogu-
kat is saját életük felett. 

A könyv elsősorban Kalamár 
Tamásról, a sorozat teljhatalmú 
produceréről szól, aki diktatóri-
kus eszközökkel rendelkezik a 
stáb felett. 

Bővebben a Randevúban 

Ingyenes szolgálat a tragikus döntések megelőzésére 

Öngyilkosság 
helyett lelkisegély 
Valószínűleg öngyilkossági szándékkal ugrott ki negyedik emeleti 
lakásából egy fiatal nő hétfőn este Szegeden. Az ő életét sikerült 
megmenteni. A szegedi telefonos lelkisegély-szolgálat munkatársai 
a nap 24 órájában próbálnak segíteni a magányos, szorongó, vagy 
öngyilkosságra készülő embereknek. Csak forduljanak hozzájuk. 

- Szomorúan hallottuk az utóbbi 
hetekben elkövetett öngyilkos-
ságok híreit. Arra gondoltunk, 
hogy ha ezek a végletekig elkese-
redett emberek fölhívnak ben-
nünket, talán még ma is élné-
nek... - mondta Hevesiné Kra-
tochwill Katahn mentálhigiéni-
kus, a szegedi S.O.S. Telefonos 
Lelkisegély-szolgálat koordiná-
tor-vezetője. A szolgálat 1981 
óta működik a városban, s 1993 
júliusa óta éjjel-nappal, ingyene-
sen hívható. 

A szakember elmondta, hogy 
feladataik között első helyen 
áll az öngyilkosságok megelő-
zése. Föl kell ismerniük, hogy 
a hívó nagy bajban van, s vég-
zetes lépésre készül. A szolgá-
lat munkatársait éppen arra 
készítik föl, hogy a telefonáló 
hangjából, mondanivalójából 
megértsék, vagy inkább: meg-
érezzék, melyek lehetnek 

szorongás forrásai. A hívók kö-
zül sokan így kezdik mondóká-
jukat: „Ne haragudjon, hogy 
ilyen bagatell problémával za-
varom..." 

Hevesiné Kratochwill Katalin 
azonban fölhívta rá a figyelmet, 
hogy nincs bagatell probléma, 
mert mindenki számára éppen 
az a nehézség a legfontosabb, 
amellyel nem tud mit kezdeni. A 
kis gondból pedig idővel nagyon 
nagy baj lehet. 

Az öngyilkosságra készülő 
„beszűkül": érdeklődése, fogé-
konysága elsorvad, semmi sem 
érdekli; nem mutat indulatokat, 
esetleges dühe, agressziója ön-
maga ellen irányul; a halálról 
képzelődik, látja magát a ravata-
lon, gyászoló rokonai, szerettei 
körében, akik már hiába sírnak 
utána... 

a Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

