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Ünnepi programok SZÁGULDÁS 15 ÉV MÚLVA Parádéztak a bajnokok 
Ma és holnap a megyeszerte 
megemlékeznek az 1848-49-es 
szabadságharc évfordulójáról. 

8. OLDAL 

A tervek szerint a következő évtized végére 
160-as sebességgel száguldanak a vonatok 
Szeged és Budapest között. 

7. OLDAL 

Az olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott 
tegnap bemutató mérkőzést játszott Csongrád 
megye legjobbjaival. Az eredmény: 26-5. 

14. OLDAL, A DÉL SPORTJA 

Az 1989-es politikai fenegyerekből köztisztviselő lett 

Király Zoltán márciusa 
Megszületett az agrárbéke 
- Hazamennek a gazdák 
Megegyezés született tegnap az agrártárca és a 
demonstrálók között. A pozitív végkifejletben 
Géczi József szegedi országgyűlési képviselőnek 
is szerepe volt. Ő mindkét oldal problémáit 
ismeri, így sikerrel közvetíthetett . 

A Felvonulási téren a demonstráló gazdák kitörő 
lelkesedéssel fogadták a megállapodás aláírásáról 
szóló bejelentést. A miniszterelnök a nehezen 
megszületett egyezséggel kapcsolatban elmondta: 
jó érzéssel veszi tudomásul, és elfogadja a megálla-
podást. Az aláírást megelőzően Németh Imre föld-
művelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és Jakab 
István, a Magosz elnöke arra is rámutatott: a meg-

egyezést a március 15-i ünnep közeledte is segítet-
te. Egyébként pedig a kormány nem győzni akart a 
tárgyalásokon, hanem megállapodni. A megegye-
zésben Géczi József szegedi szocialista országgyűlé-
si képviselőnek, a kormány vidékpolitikai tanács-
adó testületének is nagy szerepe volt. O mindkét 
oldal problémáit ismeri, egyszersmind azt is tudja, 
a kormány és a gazdák célja végül is ugyanaz, a ma-
gyar mezőgazdaság rendbetétele - tehát sikerrel 
közvetíthetett. A politikus fontosnak tartja a me-
zőgazdasági árukivitellel kapcsolatos bürokratikus 
akadályok csökkentését is. 

írásaink a 2. és a 3 oldalon 

Csatornázási 
nagyüzem 
kezdődik 
A héten folytatódik a szennyvíz-
csatornázás Szegeden. Az idén 
elkezdik építeni a Tisza alatti 
átvezetéseket és a főgyűjtőt, 
nyáron több helyen forgalom-
korlátozások lesznek. 2005-ben 
nyolcvan kilométernyi csator-
nahálózat készül el és ötezer há-
zat kötnek rá a szennyvízelveze-
tő rendszerre. A kivitelező azt 
ígéri, kevésbé zavarják majd a 
város életét. 

Nem várhatók idén homokvi-
harok a csatorna lefektetése 
u tán - ígérte Csepregi András. 
A szennyvízelvezető hálózato-
kat építő CULVERT 2003 és 
2004 konzorciumot vezető 
Hídépítő Rt. létesítményveze-
tője azonban sok sarat ígért, a 
talajvíz ugyanis magas. Az idő-
járás tavaly sem volt kegyes az 
építőkhöz, és idén is elhúzódik 
a tél. 

Március 16-án szinte min-
den csatornázandó városrész-
ben hozzáfognak az építéshez 
Szegeden. Nemcsak új munka-
területeket nyitnak még érin-
tetlen utcákban, de egyes he-
lyeken a kamerás vizsgálatok-
nál talált apróbb hibák javítása 
miat t megbontják a már lefek-
tetett csöveket, máshol útépí-
tés kezdődik. 

A nyáron komolyabb forga-
lomelterelésre a 43-as főút kive-
zető szakaszán kell számítani 
Deszk felé, de a Bakay Nándor 
utcát is le kell zárni egy időre, 
továbbá a baktói Alkotmány ut-
cából is el kell terelni az autó-
buszjáratot. 

Petőfitelepen június végéig el-
készülnek a munkálatokkal, Új-
szeged, Marostő nyár végére lesz 
csatornázott. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nem fújta meg az alkoholszondát a csongrádi honatya 

Árokba hajtott 
Vincze László 

Politikusok 
lelki-
gyakorlaton 
Hódmezővásárhely közéleti sze-
mélyiségei, köztük politikusok 
számára szerveztek egyhetes lel-
kigyakorlatot a helybéli, katoli-
kus Szent István-templomban. 
Lázár János polgármester részt 
vett a rendezvényen - reformá-
tus hite, saját bevallása szerint 
erőt ad a nehéz helyzetekben - , 
Hernádi Gyula szocialista képvi-
selő külföldi tartózkodása miatt 
maradt távol. 

Bővebben a 3. oldalon 

1989. március 15. - Király Zoltán a Móra-múzeum lépcsőjéről üzen a hatalomnak 

Tizenhat évvel ezelőtt, 1989. március 15-én tör-
ténelmi jelentőségű nagygyűlés volt Szegeden, a 
Móra-múzeumnál. Négy évtized gumibotárnyé-
kából kilépve először beszélhettek a szónokok 
büntetlenül nemzetről, magyarságról, független-
ségről. Felemelt fejű néppel telt meg a Móra park, 
még a Belvárosi hídon is álltak az emberek, mint 
egy óriási erkélyen. A hivatalos állami ünnepséget 
10 órakor tartották a Klauzál téren, szerény ér-
deklődés mellett, noha az ünnepi beszédet már 
ott sem merték saját magukra bízni a még regnáló 
politikusok; Grasselly Gyula akadémikus mon-
dott okos beszédet, de ki figyelt oda rá? Hiszen 
közben már gyülekeztek az emberek a Móra-mú-
zeum elé, ahová a szárnyaikat bontogató ellenzéki 
szervezetek hívták a szegedieket. A hivatalos ün-
nepséget is egyre többen hagyták el, s vonultak át 
a múzeumkertbe, igyekezvén jó helyet szerezni 

Archív fotó 

maguknak a nagy rendszerváltoztató esemény-
hez. A rendezvény fő szónoka Király Zoltán volt, 
aki köré akkorra már egyfajta politikai varázskör 
teremtődött, hiszen azzal, hogy kiütötte Komó-
csin Mihályt parlamenti székéből, az elsők között 
bontott rést az 1990-ben végleg leomló politikai 
nagy falban. 

Az egykori politikus fenegyereknek a történelem 
nem osztott hosszú távú közéleti szerepet, ma köz-
tisztviselőként dolgozik. Hosszú idő óta lapunkban 
szólal meg először Király Zoltán, aki lesújtó véle-
ménnyel van mai közállapotainkról. 

Ünnepi mellékletünkben megemlékezünk a sza-
badságharc legpechesebb tábornokáról, Répásy Mi-
hályról, s bemutatjuk a füvészkert és a Fekete Ház 
féltve őrzött Kossuth-kaktuszait is. 

Mellékletünk a 9 - 1 0 . , ünnepi jegyzetünk a 3. oldalon 

Közlekedési balesetet szenvedett 
szombaton Vincze László, 
csongrádi országgyűlési képvise-
lő (képünkön). A balesetben 
könnyebb sérüléseket szenve-
dett. Mentelmi jogára hivatkoz-
va nem fújt bele a szondába. 

Baksra indult szombaton Vincze 
László országgyűlési képviselő, 
amikor az egyik kanyarban kocsi-
ja kisodródott és árokba borult. A 
képviselőt könnyebb sérülések-
kel szállították a szentesi kórház-
ba. Élve mentelmi jogával, nem 
fújt bele a szondába. Felesége azt 
mondta, férje nem fogyasztott al-
koholt indulás előtt. Schmitt Pál, 
az európai parlamenti fideszes 
képviselője úgy nyilatkozott: bár 
neki is van mentelmi joga, sosem 
jutna eszébe hogy ilyen esetben 
megtagadja az együttműködést. 

További Információk a 3. oldalon 

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

A tudományos, illetve művészeti tevé-
kenységben legjelentősebbet alkotó szege-
dieket díjazza a Szegedért Alapítvány. Az 
idei fődíjat Czúcz Ottó, az Európai Bíróság 
bírája vette át szombaton az alapítvány 
soros elnökétől, Tráser Ferenctől a Szegedi 
Nemzeti Színházban. - A város igazi érté-
ke a fejekben van - mondta Botka László 
polgármester köszöntőjében, a reprezenta-
tív gálán. 

Czúcz Ottó az alapítvány soros elnökétől, TYáser Ferenctől 
vette át a fődíjat Fotó: Kamok Csaba Részletek a 4. oldalon 

A miniszterelnök 
igérete szerint 

azM5-ös autópálya 

Tizenhatodik alkalommal adták át a Szegedért Alapítvány díjait 

Az igazi érték a fejekben van 
A Szegedért Alapítvány szombaton meg-
rendezett gáláján tizenhatodszorra adták 
át a város legjelentősebb civil szerveze-
tének díjait. 

nap múlva ér Szegedre! 
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