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FOKOZOTT KÉSZÜLŐDÉS 
SZEPTEMBER 11-E MIATT 
A két évvel ezelőtt történt 
amerikai terrortámadás miatt 
Csongrád megyében is 
megerősítették a nagy 
szolgáltatók biztonsági 
ellenőrzését, annak ellenére, 
hogy sem a rendőrségnek, sem a 
titkosszolgálatnak nincsenek 
terrorfenyegetettséggel 
kapcsolatos információi 

2-3. oldal 

ELHUNYT TELLER EDE 
Kedden a kaliforniai 
Stanfordban elhunyt Teller Ede. 
A 95 éves magyar származású 
amerikai atomfizikus 
munkásságáért számos 
kitüntetést, többek között Albert 
Einstein- és Enrico Fermi-díjat 
kapott, munkáját George Bush 
elnök Szabadság-érdemrenddel 
ismerte el. 

2. oldal 

14 900 Ft 
RÓMA, MADRID, DUBLIN, BERLIN, 
PRÁGA, BRÜSSZEL, ATHÉN, VELENCE, 
HELSINKI. PÁRIZS, KAIRÓ, FRANKFURT 
fenti ár csak odaútra érvényes, a repülőtéri illetéket nem 

tartalmazza! Helyek kapacitás függvényében foglalhatók! 
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CSATORNÁZÁS SZEGEDEN 
Október második felében 
megkezdődik Szegeden a 
csatornázás. Az utóbbi évtizedek 
legnagyobb beruházásának 
szerződését a jövő héten írja alá 
Botka László a győztes cég 
vezetőjével és a 
környezetvédelmi miniszterrel. 

5. oldal 

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

j áHorrtányából törölve j 

DELMAGYARORSZAG 
CSÜTÖRTÖK, 2003. SZEPTEMBER 11.,93/212. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

Négy nap a tolerancia jegyében 

Eső öntözte a vallások kertjét A Nagy O 
legelső 
választása 

A keresztény felekezetek mellett a szegedi zsidó hitközség, a Krisna-tudat és a Magyar Iszlám Közös-
ség is sátrat bontott tegnap az eső áztatta Dóm téren. A hazánkban eddig egyedülálló vallási fesztivál 
g a z d a g p r o g r a m o k k a l v o n z z a a l á t o g a t ó k a t . Fotó: Schmidt Andrea 

Nem értek egyet azzal a véle-
ménnyel, hogy a belső fonto-
sabb, mint a külső. Nekem leg-
alább olyan fontos mindkettő, 
talán a szépség jobban is - árul-
ta el lapunknak adott exkluzív 
interjújában Noszály Sándor, a 
tv2 legújabb show-műsorának 
főszereplője. A keddenként mű-
sorra kerülő A Nagy Ő című 
produkció szívtipróját - bevallá-
sa szeript - korábban is körülra-
jongták a gyengébbik nem kép-
viselői, az érzés tehát nem isme-
retlen előtte. Mégis, ennyi nő 
egyszerre még sohasem küzdött 
érte. Az egykori teniszcsillag el-
mondta, el tudja képzelni, hogy 
éppen ebben a műsorban talál-
kozik álmai hölgyével. Szerinte 
semmi sincs megrendezve, a 
randevúk maguktól alakulnak, 
tehát előbb-utóbb mindenki ter-
mészetesen kezd viselkedni. 

Interjúnk a Bizalmasanban 

L e g a l á b b k é t év ig m é g i t t l e sz a gödör . Fotó: Karnok Csaba 

A majd tíz éve bezárt szegedi 
Hági söröző fölújítására még 
terv sem készült, több telektu-
lajdonossal kell dűlőre jutni. A 
Centrum (ma már Skála] Áru-
ház mögötti terület beépítése ta-
lán két éven belül megkezdődik, 
de erre nincs garancia. 

Évek óta visszatérő kérdés: miért 
tűri az önkormányzat, hogy a vé-
detté nyilvánított Belvárost 
olyan szégyenfoltok csúfítsák el, 
mint a Hági söröző pusztuló 
épülete és a Centrum Áruház 
mögött, a Mikszáth Kálmán ut-

cában éktelenkedő telek, hatal-
mas gödörrel. Bár mindkét ob-
jektumról fölröppentek biztató 
hírek, gyors változásra sem a Há-
gi, sem a beépítésre váró telek 
ügyében nem számíthatunk. 

Nóvák István városi főépítész-
től megtudtuk: a Hági helyzetét 
bonyolítja, hogy több résztulaj-
donossal kell egyezségre jutni. A 
jókora telken ugyanis nem csu-
pán az egykor közkedvelt étte-
rem és söröző áll, hanem több 
garázs és társasház is. 

Folytatás az 5. oldalon 

A titkos szerződés értelmében jogtalanul drága az M5-ös autópálya 

Milliárdokat perelnének vissza 

A szentesi Somogyi Béla utcában rongálás történt 

Meggyalázták a keresztet 
Az erőszak áldozatainak emlékére akar kápolnát 
építeni a Szent György Lovagrend és a Lakos József 
Baráti Társaság Szentesen. A múlt vasárnapi jelké-
pes alapkőletétel után nem sokkal ismeretlen tet-
tes gyalázkodó és fenyegető tartalmú szöveget írt a 
keresztre függesztett táblára. 

A Somogyi Béla és a Daru utca találkozásánál lévő 
téren emléktornyot kívánnak emelni a kezdemé-
nyezők, akik az erőszak áldozatai előtt akarnak így 
tisztelegni. Imre Károly, a Szent György Lovagrend 
helytartója lapunknak elmondta: az emléktorony 

alapkövében elhelyeznek egy fémhengert, melyben 
az áldozatok nevét őrzik. Az áldozatok közt szerepel 
Kiss Béla jegyző, akit 1919-ben a fehérgárdisták öl-
tek meg; Árvái Bálint szociáldemokrata szakszerve-
zeti vezető, akit a bevonuló román katonák végez-
tek ki; Péter Ernő, az üldözöttek ügyvédje, akit a 
rendőrség ablakából löktek ki, s így halt meg; Lakos 
József egykori rendőrkapitány, akit kórházi ágyán 
öltek meg gyilkosai. E névsort őrző kapszulában kap 
helyet a Szentesi Újság 1944. május 7-i száma is. 

Folytatás az 5. oldalon 

Marad a gödör és az évek óta pusztuló étterem képe 

Szegedi belváros, 
csúfos foltokkal 

Elképzelhető, hogy az AKA Rt. 
jogtalanul emelte meg többször 
is az M5-ös használati díját. Ezt 
az M5-ös Autópályát Használók 
Érdekvédelmi Szövetsége arra a 
mellékletre alapozza, amelyet a 
napokban juttatott el hozzájuk 
egy magát megnevezni nem kí-
vánó személy. 

Legalább 13 milliárd forint jog-
talanul beszedett útdíjat szeret-
ne visszaperelni az AKA Rt.-tői 
az M5-ös Autópályát Használók 
Érdekvédelmi Szövetsége (MA-
HÉSZ). A szövetség birtokába 
jutott ugyanis a kormány és az 
autópályát üzemeltető társaság 
titkos koncessziós szerződésé-
nek azon melléklete, amelyik 
pontról pontra szabályozza a 
díjemelés mértékét és lehetsé-
ges módját. 

A MAHÉSZ szerint ez alapján 
világos, hogy az AKA többször is 
jogtalanul emelte meg a sztráda-
díjat. Szerettük volna megszó-
laltatni az érintett Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium ille-
tékeseit, de nem álltak rendel-
kezésünkre. Kérdéseinkre ér-
demben az AKA Rt.-nél sem vá-
laszoltak - hasonlóan mint az 
elmúlt néhány esztendőben. 

Részletek a 3. oldalon Az emlékezetes „forintos" blokádnál szinte teljesen bedugult a sztráda. Fotó: Gyenes Kálmán 
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