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TÉMÁINKBÓL 

DISZVENDEG A DEL-ALFOLD 

A dél-alföldi térség az Utazás 

2003 kiállítás díszvendége. A 

legrangosabb hazai turisztikai 

seregszemlén régiónk a figyelem 

középpontjába kerülhet, s az ide-

genforgalmi szakemberek abban 

reménykednek, hogy az ország 

más tájain is felfedezik, milyen 

vendégszerető házigazdákkal ta-

lálkozhat az, aki a Tisza és a Ma-

ros vidékét választja úti célul. 

5. oldal 

NEVELŐSZÜLŐKNÉL 

MÁTYÁS GÉZA 

Elhagyta az újszegedi gyermek-

kórházat az a kisbaba, akire feb-

ruár végén találtak rá egy baksi 

ház teraszán. Az egészséges, szé-

pen fejlődő csecsemő egyelőre 

nevelőszülőkhöz került, később 

döntenek arról, ki nevelheti fel 

Mátyás Gézát. Édesanyja ellen 

kiskorú veszélyeztetése miatt in-

dult eljárás. 

4. oldal 

ELFELEJTETT 

KOSSUTH-DÍJAS 

A március 15-i ünnepen vehette 

át Kossuth-díját Király Levente, 

a Szegedi Nemzeti Színház mű-

vésze. Ezt megelőzőn éppen öt-

ven évvel ezelőtt kapott hasonló 

elismerést szegedi színész -

Barsy Bélát a Vas és acél című da-

rabban játszott alakításáért tün-

tették ki. 

6. oldal 

KIVÁRNAK A GAZDÁK 

Korábban a nagy hideg, a megfa-

gyott föld akadályozta a tavaszi 

mezőgazdasági munkák megkez-

dését. Most a sár miatt nem le-

het rámenni a földekre a nagy 

munkagépekkel. 

7. oldal 
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Az első csapások Szaddámot vették célba - Este szárazföldi támadás indult Bászra ellen 

Elkezdődött az iraki háború 
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Az Iraknak adott ultimátum lejárta után két órával, tegnap 

hajnalban az amerikai haderő rakétákat lőtt ki bagdadi cél-

pontokra. Ezzel elkezdődött a Szaddám Húszéin megdöntéséért 

indított háború, amely a napközbeni viszonylagos nyugalmat 

követően tegnap este szárazföldi támadással és intenzív bom-

bázással folytatódott. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az első lövés: a Perzsa öbölben állomásozó amerikai Bunker Hill cirkálóról útjára indul Bagdad felé 
egy Ibmahawk manőverező robotrepülőgép. Fotó: MTI/EPA/SUS Navy/Richaid Moore 

A vártnál kisebb intenzitással 

kezdődött el az Irak elleni ameri-

kai háború. Elsöprő légicsapás 

helyett néhány kiválasztott bag-

dadi célpontot ért támadás, ami-

kor helyi idő szerint tegnap haj-

nali fél hatkor hadihajókról, ten-

geralattjárókról és harci repülő-

gépekről rakétákat lőttek ki a fő-

városra. A legelső csapás valószí-

nűleg közvetlen Szaddám Hú-

széin ellen irányult. Az amerikai 

hírszerzés ugyanis tudni vélte, 

melyik épületben tölti az éjsza-

kát az iraki elnök és két fia. Hú-

széin azonban nem sokkal ké-

sőbb már a televízióban buzdí-

totta ellenállásra népét, bár két-

ségek merültek fel, hogy valóban 

ő beszélt-e, vagy egy hasonmása. 

A támadás megindítása után 

George Bush amerikai elnök is 

beszédet mondott a televízióban 

és kijelentette, hogy a hadjárat 

hosszabb és nehezebb lehet, 

mint azt egyesek jósolják. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 

a háború nem marad befejezet-

len, s csak amerikai győzelem-

mel végződhet. 

A híradások nem számoltak be 

jelentősebb iraki ellentámadás-

ról, néhány rakétát azonban ki-

lőttek a kuvaiti határ túloldalán 

állomásozó amerikai erőkre. 

Napközben viszonylagos nyuga-

lom uralkodott Irakban, este 

azonban újabb légitámadás kez-

dődött kormányzati épületek és 

katonai objektumok ellen, 

amelyre az iraki légelhárítás in-

tenzív tűzzel válaszolt. A helyi 

rádió szerint a rakéták eltalálták 

Húszéin bagdadi családi reziden-

ciáját. A légicsapással együtt a 

szárazföldi háború is elkezdő-

dött, mintegy tízezer amerikai 

páncélozott harci jármű lépte át 

dél felől az iraki határt, elindul-

tak Bászra irányába. Később a 

brit erők is csatlakoztak az invá-

zióhoz. Háborús áldozatokról és 

sebesültekről lapzártánkig nem 

érkezett érdemi információ. 

Az Irak elleni támadás hírére 

hazánkban összeült a nemzetbiz-

tonsági kabinet és a kormány 

megtette a szükséges óvintézke-

déseket. A rendőrség fokozottan 

védi a kiemelt objektumokat, a 

nagykövetségeket, megerősítet-

ték a határok őrizetét is. Kovács 

László külügyminiszter hangsú-

lyozta, hogy magyar katonák nem 

vesznek részt az iraki akcióban. 

Az országhatár és a stratégiai-

lag fontos közintézmények, vál-

lalatok védelmét Csongrád me-

gyében is megerősítették. A vas-

úti csomópontok, az energiaszol-

gáltatók, az algyői olajmezö, az 

egészségügyi intézmények és a 

polgármesteri hivatalok környé-

kén több rendőr járőrözik. A há-

borúval egy időben Szegeden zaj-

ló biztonságpolitikai konferenci-

án részt vevő George Katsirdakis, 

a NATO egyik vezetője lapunk-

nak kijelentette, az iraki konflik-

tusba az észak-atlanti katonai 

szövetség nem kapcsolódott be, 

bár vannak olyan tagországok, 

amelyek részt vállalnak az akció-

ban. Hozzátette: Magyarország-

nak is számolnia kell azzal, hogy 

az iraki rezsimet támogató szer-

vezetek meg akarják majd torol-

ni a magyar hozzáállást. 

Részletek a 2. és 3., vélemények a 9. oldalon 

Az asszony hét éve él 
kapoccsal a testében 
Egy szegedi nőt évek óta fájdalmak kínoznak. Kiderült: műtéteknél 

használatos kapocs maradt a testében. Bírósághoz fordult, ám 

döntés még nem született arról, hogy orvosi műhiba történt-e, 

ugyanis a szakvélemény hónapok óta nem készült el, emiatt a 

tárgyalást többször el kellett napolni. 

- Ha nem én vagyok az áldozat, azt mondanám, csak vicc az egész, 

vagy hogy ilyen egyáltalán meg sem történhet. De a fájdalmaim na-

gyon is valóságosak. Az is tény, hogy az igazamat azért nem tudom 

bizonyítani a bíróságon, mert hosszú hónapok alatt nem készült el 

egy használható orvos szakértői vélemény. 

Ezzel kezdte panaszainak felsorolását K.-né J. Ildikó, s bizony jó né-

hány perc eltelt, míg sikerült összefoglalni hétköznapinak igazán 

nem nevezhető történetét. 

Folytatás a 7. oldalon 

A felvásárló fizetett, a bordányi termelők ezt tagadják 

Dúl a paradicsomviadal 

Sztráda villámgyors internet kábeltéván 

Robogóval a Sztrádán!* 
napi 24 óra hozzáférés 
200/64 kbit/sec 
telefondíj nélkül 

* b e l é p é s 2 0 0 3 . á p r i l i s 1 5 - i g 
* * n e t t ó á r k é t é v e s e l ő f i z e t é s e s e t é n 

www.tiszanet.hu • internet ezerrel 
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Már egy fél éve várnak pénzükre azok a termelők, akik a bordányi paradicsomfeldolgozóval kötöttek 

szerződést. Ők úgy vélik, hogy az átvevő Paribor Szövetkezet jogtalanul tartja vissza járandóságukat, 

míg a szövetkezet elnöke szerint a gazdák megkapták a pénzüket. A részleteket az 5. oldalon olvas-

h a t j á k . Fotó: Karnok Csaba 
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