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TÉMÁINKBÓL 

AKCIÓZTAK AZ OTOS UTON 
Az utóbbi hónapokban bekövet-
kezett súlyos közlekedési balese-
tek számának jelentős növeke-
dése miatt kezdődött országos el-
lenőrzési akciósorozat az uta-
kon. Tegnap rendőrök szállták 
meg az 5-ös főút szegedi beveze-
tő szakaszát is. 

3. oldal 

ELFOGTÁK A BANDA TAGJAIT 
A rendőrség három héten belül 
elfogta a szegedi Stefánián egy 
diákot brutálisan megtámadó 
banda tagjait. A három fiatalko-
rú férfi gyanúsított ellen csopor-
tosan elkövetett garázdaság mi-
att indult eljárás. 

5. oldal 

és Tatarékpér.zt 

HEGEDŰS NEM DOPPINGOLT 
A Démász-Szegedi V E kajakosa, 
Hegedűs Róbert a vizsgálat sze-
rint nem doppingolt. Olyan 
gyógyszert kapott a deréksérülé-
sekor. amely szteroidtermelést 
indított el, ezért volt pozitív 
mindkét tesztje. A bejelentési 
kötelezettség elmulasztása miatt 
július 12-ig eltiltották. 

15. oldal 
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Eredményes volt a lapunk kezdeményezésére indított gyűjtés 

Lámpagyújtás Szabóéknál 
Lapunk felhívására sokan ösz-
szefogtak annak érdekében, 
hogy áramhoz jusson a dorozs-
ma melletti tanyán három gyer-
mekét egyedül nevelő édes-
anya. 

A nyilvánossághoz fordult segít-
ségért a dorozsmai Szabó Ilona, 
aki egyedül neveli három gyer-
mekét (köztük egy autista kisfi-
út) egy tanyán, ahol nincs áram. 
Lapunk a család mellé állt, kez-
deményezésünkre gyűjtés indult 
a villanybekötés költségeinek fe-
dezésére. Segítőkész emberek, 
szervezetek és intézmények so-
kasága adott támogatást a csa-
ládanyát terhelő, 600 ezer forin-
tos önrész előteremtésére. 

Magánszemélyek, civil szerve-
zetek, gazdasági társaságok segít-
ségével sikerült összeszedni a 
pénzt. A Démász Rt. a kapuig ve-
zette az elektromos kábelt, onnan 
a szegedi Kekon Kft. ingyen vezet-
te be a házba az áramot. így tegnap 
délelőtt fölgyulladtak a lámpák az 
árvíz előtt épült kis tanyaházban. 

Riportunk az 5. oldalon 
A jó szándékú emberek összefogásának eredményeként tegnap már lámpát gyújthat tak Szabó Ilona 
dorozsmai tanyájában. Fotó: Karnok Csaba 

Pert nyertek 
a kismamák 
Hiába hozott tegnap döntést a 
Legfelsőbb Bírósága gyesen lévő 
kismamáknak visszamenőleg is 
járó jövedelempótlék kifizeté-
séről, még meg kell várni a jú-
lius 2-i utolsó pert. 

A Legfelsőbb Bíróság (LB) tegnap 
egy Somogy megyei kismama jö-
vedelempótlékának ügyében ho-
zott döntést és megítélte számá-
ra a 6 ezer 700 forintos jövede-
lempótló támogatás kifizetését 
három évre visszamenőleg. En-
nek előzménye, hogy a Somogy 
Megyei Bíróság januári ítéletei-
ben három édesanyának össze-
sen több mint félmillió forintot 
ítélt meg közigazgatási perben 
jogerősen. E döntések szerint a 
felperesek 1998-ban és 1999-ben 
született gyermekeik után 2002 
márciusáig jogosultak voltak jö-
vedelempótlékra, de az állam-
háztartási hivatal ezt nem fizette 
meg. 

Az anyák a perekben arra hi-
vatkoztak, hogy egy 1994-es, 
2002 márciusáig hatályban ma-
radt rendeletmódosítás kimond-
ja: a gyermekgondozási segély 
mellett jár a jövedelempótlék is. 

Folytatás a 3. oldalon 

Tárgyaló tüntetők 
Szerdán délben befejeződött a te-
herfuvarozók demonstrációja,- a 
Felsőlaios határában a régi 5-ös 
útról a járművek elvonultak. 

Nem született megállapodás a 
közúti fuvarozói érdekképvisele-
tek és a kormány képviselőinek 
szerda esti tárgyalásán, ezért a 
szakértői megbeszélések folyta-
tódnak. A szerda esfi tárgyaláson 
a kormány és a fuvarozók több 
kérdésben egyetértettek, de úgy 
döntöttek, hogy tovább egyeztet-
nek. Megállapodtak, abban is, 

hogy lehetőség szerint a jövő hét 
közepéig lezárják a tárgyalásokat. 

Földi Elek, a fuvarozók szóvivő-
je elmondta: a fuvarozók csak át-
meneti megoldásként szeretnék 
elérni, hogy a főút munkálatait 
szakaszosan végezzék, és ahol az 
útépítők éppen nem dolgoznak, 
ott közlekedhessenek. Fő követe-
lésük az, hogy az M5-ös autópá-
lyát vonják be az egységes orszá-
gos matricás rendszerbe. 

Információink a 2., jegyzetünk a 3. oldalon 

Bartha és Martonosi visszalépett 

Nógrádi az új Fidesz-elnök 

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség új 
Csongrád megyei elnöke Nógrádi Zol-
tán, Mórahalom polgármestere lett. 

Nagy többséggel Nógrádi Zoltánt választotta megyei el-
nökké a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Csongrád megyei 
választmánya. A voksoláson a négy jelölt közül kettő, Bartha 
László és Martonosi György visszalépett. 

A Fidesz Csongrád megyei választmányának tegnap esti tiszt-
újító gyűlésén Farkas Sándor eddigi elnök Dobó László ország-
gyűlési képviselőt kérte fel levezető elnöknek. Dobó zárt ülést 
rendelt el, s ezután az elnökjelöltek, majd a többiek mondták 
el véleményüket. Korábban két jelölt neve került szóba, Farkas 
Sándor szentesi országgyűlési képviselő mellett Nógrádi Zol-
tán mórahalmi polgármesterről, országgyűlési képviselőről 
derült ki a párton kívüliek számára is, hogy indulni fog a tiszt-
ségért. Később Bartha László országgyűlési képviselő, volt sze-
gedi polgármester és Martonosi György, Makó és térsége or-
szággyűlési képviselője is úgy nyilatkozott, támogatottság ese-
tén vállalná a megmérettetést. Bartha és Martonosi a tegnapi 
ülésen visszalépett. 

Folytatás a 3. oldalon 

Esténként az elviselhetetlen bűz miatt nem lehet ablakot nyitni 

Trágyaszag és légyinvázió 
w 

Orrok. Mindenki másképp viseli a hizlaldák bűzét. Fotó: Karnok Csaba 

Szeged-Rókus, Baktó, Petőfitelep és Tarján vá-
rosrészekben a szinte elviselhetetlen trágyaszag 
miat t panaszkodnak a lakók. Számos helyen 
ráadásul a bűzzel együtt legyek is elárasztották a 
lakásokat és az üzleteket. 

Esténként - és kedvezőtlen széljárás esetén gyak-
ran reggel is - csaknem kibírhatatlan trágyaszag 
terjeng Szegeden, a Makkosházi és a Budapesti kör-
út környékén. Számos helyen rendkívül sok légy 
van. 

- Este 5-6 óra felé inkább nem nvitunk ablakot az 

iszonyatos bűz miatt. Arról, Sándorfalva felől jön -
mutat az Ortutay utcai házsor mögé Nagyné Vörös 
Éva, az egyik ott lakó. 

- Az illetékesek hangoztatják, hogy megtesznek 
mindent, mégis, évek óta változatlan a helyzet -
panaszolja Kékes Tiborné. - Nálunk, a Lommci ut-
cában esténként szinte meg lehet fulladni. 

Lapunkban korábban már írtunk arról, hogy a 
Szeged határában, a sándorfalvi út mellett működő 
Pigmark Kft. okolható az orrfacsaró bűzért. 

Folytatás a 4. oldalon 

Minden nap 
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