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TÉMÁINKBÓL 

TRAKTORRAL A FOVAROSBA 
A Csongrád megyei termelők 
traktorokkal, különbuszokkal 
mennek a budapesti 
gazdatüntetésre. Addig 
maradnak, míg a kormány ki 
nem fizeti a területalapú 
támogatást. 

3. oldal 

SZEGEDI TAXISKALANDOK 
Mint minden szakmában, a 
taxisoknál is tesztelik az 
újoncokat. Ilyen ugratásokat, 
valamint érdekes és izgalmas 
kalandokat mesél el Váradi 
Sándor taxis. Fuvarozott már 
vidám finn evezősöket, valamint 
a fővárosba induló, puccsra 
készülő fiatalembert is. 

4. oldal 

Autóeladás, a lkatrész-értékesí tés 

MEGKEZDŐDÖTT 

TOYOTA 
SZEGED 

Autószalon-átalakítás 03. 31-ig TART. 
Autószerviz-átalakítás 06. 30-ára 

ELKÉSZÜL! 
Dorozsmai út 9. • Tel.: 20/583-29-93 

SZABAD A VERSENY 
Jelenleg bárki nyithat az 
országban üzletet, aki a 
kormányrendeletben 
foglaltaknak eleget tesz. Ezért a 
ruházati szakmára csapást 
jelentenek a gombamód 
szaporodó kínai boltok. 

5. oldal 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

3 1 • 
nap múlva ér Szegedre! 
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A Szegedért 
Alapítvány 
díjazottjai 
A Szegedért Alapítvány elnöksé-
ge és kuratóriumai tegnap dön-
töttek az alapítvány idei díjazott-
jairól. Az elnökség a fődíjat 
Czúcz Ottó alkotmányjogász-
nak, az Európai Bíróság bírájá-
nak ítélte oda. A tudományos 
kuratórium díját Gábor Miklós 
emeritus professzor, farmakoló-
gus, a művészeti kuratóriumét 
Tóth Sándor szobrászművész, a 
társadalmi-állampolgári kurató-
riumét pedig Vörös László iroda-
lomtörténész kapta. 

A díjakat ünnepélyes keretek 
között március 12-én az alapít-
vány gálaestjén adják át a Szege-
di Nemzeti Színházban. 

Ma több száz névvel bővülhet az ügynöklista - Szegeden megsemmisítették a dokumentumokat 

Megszólaltak a tartótisztek 
Megszegve ti toktartási kötelezettségét, három egykori szegedi tartótiszt nyilat-
kozott lapunknak. Többek között elmondták, milyen módszerekkel jutottak be 
lakásokba, mit kerestek, és arról is beszéltek, Csongrád megyében kik voltak a 
rendszerváltás előtti hónapokban a legfontosabb célszemélyek. Nem titkolták, 
félnek, hogy nevük nyilvánosságra hozatalával egzisztenciájuk veszélybe kerül, és 
bosszútól is tartanak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma akár több száz névvel bővülhet a Poli-
tical Capital internetes honlapján egy he-

te közzétett ügynöklista, melyen „kény-
szerrel beszervezett, közömbös, aktív ma-
gatartású és önkéntes ügynökök mellett 
tartótisztek, titkos és szigorúan titkos ál-

lományú tisztek, illetve megrendelők" ne-
ve olvasható. A lista az elmúlt napokban 
is folyamatosan bővült, módosult. A Poli-
tical Capital 19 névvel nyitott, tegnap 
már 59 név szerepelt a weboldalon, köz-
tük számos olyan személyé, akik valami-
lyen módon Szegedhez, Csongrád megyé-
hez kötődtek vagy kötődnek jelenleg is. 
Vannak, akik már nem élnek. 

A listán még nem olvasható az ügynök-
múltjáról lapunknak korábban nyilatkozó 

szegedi Polner Zoltán író, költő, újságíró 
és Kováts Zoltán történész, demográfus 
neve. Mind a ketten elismerték, hogy a 
rendszerváltás előtt együttműködtek a 
Belügyminisztérium III/III-as főcsoportfő-
nökség szegedi csoportjával, besúgók vol-
tak. Polner 1968 és 1989, Kováts 1970 és 
1976 között szolgáltatott adatokat az Ál-
lambiztonsági Szolgálatoknak. 

Folytatás a 8. oldalon 

Luxusautója mentette meg a balesetet okozó férfi életét 

Halálos karambol az algyői hídnál 
Egy 39 éves férfi vesztette életét 
tegnap délelőtt egy közúti bal-
esetben a 47-es főúton. Egy sza-
bálytalanul előző BMW az al-
győi híd lábánál belerohant a 
szemből érkező Alfa Rómeóba. 

A vétlen autót vezető mindszenti 
férfi a helyszínen életét vesztet-
te. Az elvált férfi, aki Vásárhe-
lyen egy autókereskedést veze-
tett, egy gyermeket hagyott ár-
ván. 

A nagy sebességgel érkező 
BMW az Alfát a szalagkorlátnak 
lökte, amely szinte kettéfűrészel-
te a járművet. A vétkes sofőr éle-
tét az mentette meg, hogy 25 
millió forint értékű csúcsfelsze-
reltségű luxusautóban ült. 

A helyszínen többeknek fel-
tűnt, hogy egy rendőrségi parko-
lási engedély látható a BMW 
szélvédőjén. A vezetője tényleg 
rendelkezett egy, a vásárhelyi ka-
pitányság mellett lévő parkolóba 
szóló engedéllyel, de nem rendőr. 

írásunk a 3. oldalon A balesetben vétlen sofőrnek, a 39 éves mindszenti férfinak esélye sem volt a túlélésre Fotó: Karnok Csaba 

Jogsértő 
közgyűlés 
A közigazgatási hivatal a megyei 
közgyűlés működését több szem-
pontból is törvénysértőnek talál-
ta. Ilyen eset például, hogy a ma-
kói kórháznak adott kétszer 
százmillió forintos segítség fede-
zetét nem jelölték meg. A köz-
gyűlés konzervatív frakciója azt 
kéri, hogy a pénzügyi bizottság 
vezetője mondjon le. 

Bővebben a 3. oldalon 

Az ölében 
cipeli fiát 
A most hatéves Szűcs Ferike moz-
gássérülten született. A Deszken 
élő szülők csak hosszú küzdelem 
árán találtak megfelelő óvodát ne-
ki. A kisfiú jövőre iskolás lesz, így 
űjabb keresgélés vár Szűcsékre. Az 
édesanyja ölében cipeli minden-
hová fiát, aki több mint száz centi 
magas és húsz kilót nyom. 

írásunk az 5. oldalon 

A biciklisek petícióban kérik a kerékpárút-hálózat fejlesztését 

A Belvárosi hídtól 
a Mars térig tekerhetnek 

• ) HA ÖNÖN MÚLNA, HOL ÉPÍTENE 
LEGKÖZELEBB KERÉKPÁRUTAT? 

Sándorfalva 

Felső Tisza-part 

A Kossuth L. sgt. 
belvárosi szakasza 

Forrás: Csemete DM-grafika 

Ezerkétszázán írták alá a szegedi 
kerékpárút-hálózat fejlesztéséről 
szóló petíciót, amelyet tegnap 
adtak át környezetvédők Nagy 
Sándor városfejlesztési alpolgár-
mesternek. A biciklisek szeret-
nék, ha kerékpárút vezetne a Bel-
városi hídtól a Mars térig. 

A Csemete Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület azért kezde-
ményezte az aláírásgyűjtést, mert 
ősszel a városi közgyűlés levette 
napirendjéről a kerékpárút-háló-
zat fejlesztésének kérdését. Antal 
János, a civil szervezet munkatár-
sa lapunknak elmondta: a petíció-
val nyomást akarnak gyakorolni a 
városvezetésre. Nagy Sándor vá-
rosfejlesztési alpolgármester sze-
rint a környezetvédők nyitott ka-
pukat döngetnek, ugyanis a kerék-
párutak építésére és felújítására 
idén több mint 220 millió forintot 
fordít majd az önkormányzat. A 
Csemete felméréséből kiderült: ha 
a szegedieken múlna, akkor a 
többség a Tisza Lajos körúton és a 
Kossuth Lajos sugárút belvárosi 
szakaszán, valamint a Felső Ti-
sza-parton építene kerékpárutat. 

Részletek a 7. oldalon. 
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Látták az IKESZ Autó Február 18-20! 
legújabb akcióit? 

SkodaFabia Classic modellek 

•Új SkodaFabla Classic ötajtós. 
Combi ós Sedan vásárlása esetén 
most FÉLMILLIÓ Ft - é r t 
számítjuk be értéktelennek hitt 
autóját és így akár már 0 % 
előleggel elviheti új autóját. 

'Részletekért forduljon bizalommal értékesítőinkhez! 

Az ön Skoda-
márkakereskedöje: 

IKESZ Autó 
A m e g b í z h a t ó m e g o l d á s 

6728 Szeged, 
Dorozsmai út 48. 
Tel.: 62/549-030 

http://www.delmagyar.hu

