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CSÜTÖRTÖK, 2005. FEBRUAR 3., 95/28. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

VAGYONNYILATKOZATOK 
A Csongrád megyei 
országgyűlési képviselők szerény 
gyarapodásról számoltak be. 
Lakást tavaly egyikük sem vett, 
autót is csak négyen vásároltak. 

5. oldal 

EGYSÉGES BETEGELLÁTÁS 
A szegedi egyetem és az 
önkormányzat szorosan 
együttműködik abban, hogy a 
jelenleg még szétforgácsolt 
betegellátás egységessé váljon. 

8. oldal 

GYŐZÖTT A SZEVIÉP 
A Szeviép-Szeged NBIA 
csoportos női kosárlabdacsapata 
tegnap az újszegedi 
sportcsarnokban 8 7-78-ra győzte 
le a nagy rivális, a BSE gárdáját. 

23. oldal 

A tél slágere: 
Levegőpárátlanító-

légfrissítő 
p e n é s z e s f o l t o k , n e d v e s falak, 

kellemetlen s z a g o k ellen, 

499 Ft-tól 
Szeged, Kiss u. 1. 

**# /] . * f f *## .Zo /rusia&isHytfvv UíüUdáa 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

a z M 5 - i s a n t é p á l y a 

331 
nap múlva ér Szegedre! 
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Az etnikai indítékot kizárták - Üzlet lehet a háttérben 

Kivégezték a horgosi 
Szalma családot 

Rendőrök biztosít ják a bűntény helyszínét Fotó: Miskolczi Róbert 

A kis Bettinát (iskolai fotón 
osztálytársai között) is megöl-
ték. Tanítónője, Danyi Ildikó 
zokogva mesélt tanítványáról 

Pisztollyal és késsel végeztek ki 
egy hattagú magyar családot 
Horgoson. A rendőrség óriási 
erőket mozgatott meg a tettesek 
kézre kerítésére. Az etnikai in-
dítékot kizárták, a hátterben üz-
leti ellenérdekeltség állhatott. 

* 

Lemészároltak egy hattagú ma-
gyar családot a Szegedtől húsz ki-
lométerre fekvő vajdasági Horgo-
son. A gyilkosság több napja tör-
ténhetett, de a rendőrség csak ked-
den szerzett róla tudomást, ami-
kor az egyik nagypapa keresni 
kezdte unokáit, akik január 25-e 
óta nem jártak iskolába. Szerdán 

mindenki az almatermesztéssel 
és -kereskedéssel foglalkozó, jói-
szituált Szalma család kiirtásáról 
beszélt Horgoson. A 8 éves Betti-
na és a 12 éves Dávid emlékére 
tegnap gyertyát gyújtottak az álta-
lános iskolában, ahol együtt sírt 
pedagógus és diák. A vizsgálóbíró 
kizártnak tartja, hogy nemzeti in-
díttatásból gyilkolták meg a csalá-
dot. Körmöczi Károly polgármes-
ter szerint a maffiaszerű leszámo-
lás a kilencvenes évek eleji sza-
badkai, szegedi családirtásokat és 
Magda Marinkát idézi. 

Részletek a 7. oldalon 

Rapcsákné: Talpon maradtam 
Három évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Rap-
csák András, Vásárhely akkori polgármestere. Fe-
lesége, Katalin asszony büszke arra, hogy a tragé-
dia után sikerült úrrá lennie a nehézségeken. 

- Minden területen teljes erőbedobással, életre-ha-
lálra dolgozott - mondja három éve elvesztett társá-
ról Rapcsák Andrásné. Katalin asszony ugyanakkor 

azt vallja, élete legnagyobb ajándéka volt a férje. Ha-
lálakor úgy érezte, hirtelen légüres térbe került, de 
társa példájából erőt merítve neki és családjának si-
került talpon maradnia. Segítséget a szörnyű tragé-
dia után csak az igaz barátoktól kaptak, akadtak, 
akik viszont eltávolodtak a Rapcsák családtól. 

írásunk a 6. oldalon 

Most már biztos, hogy továbbépítik az M5-öst 

A sztráda 2006 nyarán Röszkére ér 
A kormány tegnapi ülésén döntöt t a kon-
cessziós szerződés módosításáról, amely-
nek értelmében az Alföld Koncessziós Au-
tópálya (AKA) Rt. beruházásában tovább 
épülhet az M5-ös sztráda. Az építkezés idén 
elkezdődik, a hiányzó 15 kilométeres sza-
kaszt jövőre az első fél év végén adják át. 

A tegnapi kormányülésen megnyugtató dön-
tés született az M5-ös autópálya országhatá-
rig, Röszkéig tartó 15 kilométeres szakaszá-
nak megépítéséről - tájékoztatta lapunkat 
Botka László országgyűlési képviselő, Szeged 

polgármestere. A kormány 2004 végén a gaz-
dasági és közlekedési tárcát bízta meg a tár-
gyalásokkal, amelyek végére a tegnapi kor-
mányülés tett pontot: döntöttek a koncesszi-
ós szerződés módosításáról. 

Az erről szóló előterjesztést még ezen a hé-
ten benyújtják a parlamenthez, amely előre-
láthatóan február 14-i ülésén tárgyalja és hoz-
za meg határozatát a továbbépítésről. Ezt kö-
vetően még az idén, a most folyó építkezéssel 
párhuzamosan hozzáfognak a beruházáshoz, 
így a Röszkéig érő 15 kilométeres sztrádasza-
kaszt 2006 első fél évének végére átadhatják. 

Botka László hozzátette: 2004 nyarán kép-
viselői indítványt nyújtott be, amelyben azt 
kérte, hogy a 430-as utat, vagyis az M5-öst a 
régi E75-ös úttal összekötő négy kilométeres 
szakaszt ne kétszer egysávosként, hanem 
kétszer kétsávosként, autópályaként építsék 
tovább. A kormányülésen tegnap ebben a 
kérdésben is döntöttek: így a formálódó, Sze-
gedet elkerülő gyűrű - amely a leendő 
M43-as autópálya első darabja - alkalmas 
lesz arra, hogy a városra jelenleg még rázúdu-
ló forgalmat levezesse. 

F. K. 

Időutazás a Délmagyarországgal 

95 év - 95 napban 
elbeszélve 
Újra ünnepel a Délmagyarország. Május 22-én lesz 95 éve, 
hogy 1910 tavaszán megjelent a DM első száma, amely így az 
ország harmadik legrégebben alapított , jelenleg is működő 
napilapja a Népszava és a Nemzet i Sport után. 

Az ünneplésre jó okot ad, hogy a Délmagyarország megélte ezt a 
tisztes kort. Túl- és átélt közel egy teljes viharos, háborúkkal, po-
litikai-társadalmi-gazdasági földrengésekkel, forradalmakkal, 
diktatúrákkal, megszállásokkal, rendszerváltozásokkal sújtott 
évszázadot, melynek során újságok sora alakult és szűnt meg ha-
zánkban és szűkebb pátriánkban. 

A lap megmaradásában minden bizonnyal az is közrejátszott, 
hogy a Délmagyarország kortársainál többnyire higgadtabban, 
tárgyszerűbben, előítéletektől mentesebben, elemzőbben kezelte 
a történéseket. És - úgy tűnik - bevált az alapítók koncepciója is, 
mely szerint úgy kívánnak szegedi, megyei újságot készíteni, 
hogy az helyi lap legyen ugyan, de semmiképpen sem provinciá-
lis. Hogy ezt sikerült megvalósítaniuk, annak tán legjobb bizo-
nyítéka e több mint kilenc évtized. És hogy lapunk a száz eszten-
dőt is majdan megünnepelheti, arra garanciát jelent a jelenlegi 
tulajdonos, aki a lap nemes hagyományait tisztelve igyekszik si-
kerrel megerősíteni a Délmagyarország helyét a mára már piaccá 
alakult napilapos palettán. 

Az évforduló alkalmából mától 95 megjelenésen át - a Somo-
gyi-könyvtár segítségével - szemelvényeket közlünk a DM 95 évfo-
lyamából. Kérjük, tartsanak velünk múltbeli kalandozásainkon! 

Sorozatunk első része a 6. oldalon 

Lise és Marius cifra története a Balkánon 

Külföldi újságírók 
a hajléktalanszállón 

Lise és Marius a szegedi hajléktalanszállón mereng közös sorsuk 
f e l e t t Fotó: Schmidt Andrea 

Amikor két éve Romániában ta-
lálkoztak, sem a kanadai Lise Pe-
lettier, sem a román Marius Vasi-
lica nem sejtette, hogy egy napon 
a szegedi hajléktalanszállón kap-
nak menedéket. Az újságíró és 
fotoriporternő balkáni riportra 
indult, most saját szerencsétlen-
ségük történetét mesélik. 

Néhány napot maradhat a kana-
dai újságírónő és a romániai fotó-
riporter az Indóház téri hajlékta-
lanszállón. Lise Pelettier többször 
elsírta magát, s szabadkozott: 

sokkos állapotba került, nem hit-
te volna, hogy valaha hazájától 
több ezer mérföldre, egy hajlékta-
lanszállón kell laknia. Társa, Ma-
rius Vasilica is úgy vélekedett: 
helyzetük kilátástalan. A kanadai 
újságírónő, aki emberi jogi ügyek-
kel foglalkozik, Romániában ta-
lálkozott a több háborús hadszín-
térről is tudósító fotóriporterrel, 
Mariusszal. Lise akkor AIDS-fer-
tőzöttekről írt cikket. Leveleztek, 
végül Lise Bukarestbe utazott. 

Folytatás a 3. oldalon 
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