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Időutazás a Délmagyarországgal: 2004, a matricás autópálya éve (95. rész) 

Szegedet is elérte a paprikabotrány 
MA: DELMADÁJR, HÉT VÉGE 

rtWIK. 1«0+!ANUAR ?.. W l fUCCETLtN NAPILAP ALAPÍTVA APA SO FT; í t ó n a r v t : 5.1 FT! 

95 E V - 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban volt 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Sorozatunk eddig megjelent részei a www.tortenet.delmagyar.hu címen megtalálhatóak. 

Március 12-én az árvíz utáni újjá-
építést ünnepelte Szeged. Amely nap 
azért is ünnep lett, mert ekkor zárták 
be az M5-ös autópályán a fizetőka-
pukat. Európa legdrágább sztrádája ez-
zel belépett a matricás rendszerbe. Két 
nagy botrányt is jegyeztünk ebben az 
esztendőben: a paprikaügy és a lelet-
csere sokáig témát adott a lapnak. 

Tavasszal újabb nagy lépést tett Szeged 
Európa felé. Amellett, hogy jó tempóban 
épült tovább Félegyháza felől az M5-ös, 
végre a Félegyháza-Budapest szakasz 
bekerült a matricás rendszerbe. 

Sztráda és Európa-díj 
A március 12-i lap számolt be arról, 

hogy: Az 1879. évi nagy árvíz utáni újjá-
építést ünnepli Szeged. Szerencsésen 
egybeesik az évfordulóval az M5-ös au-
tópálya fölszabadítása az útdíjfizetési 
kötelezettség alól: a sztrádán csütörtök 
délutántól matricával lehet közlekedni. 
Szeged árvíz utáni újjászületését és a vá-
ros könnyebb megközelíthetőségét egy-
szerre ünnepelhetjük. A március 12-i 
évfordulóhoz időzített kormánydöntés 
szerint csütörtök délután 3 órától nem 
kell már útdíjat fizetni az M5-ös autópá-
lyán: a sztrádát bekapcsolták az orszá-
gos matricás rendszerbe. Az utat koráb-
ban Európa legdrágább autópályájaként 
tarthattuk számon, amelyen egy buda-
pesti utazás megközelítőleg 7 ezer fo-
rintba került. Most ugyanez az út mind-
össze 1200 forintos költséggel jár." 

Ünnepet hozott a június is. így szól-
nak a 3-i DM címei: „Páratlan elismerés 
a Nóvák István által koordinált csapat-
nak - Európa Nostra-díjat kapott a sze-
gedi városközpont". Idézzünk a tudósí-
tásból: „Tizenkét tagú, neves építészek-
ből álló nemzetközi zsűri a szegedi Bel-
városnak ítélte az Európa Nostra-díjat. 
Magyarországon hasonló elismerésben 
még soha egyetlen település sem része-
sült, ezt megelőzően csak egy-egy épü-
let, illetve terv nyerte el a címet és az ez-
zel járó 10 ezer eurót." 

És amivel szintén gazdagodott Szeged: 
a december 10-i DM tudósíthatott arról, 
hogy megnyílt az egyetem tanulmányi 
és információs központja. Ha már a sze-
gedi felsőoktatásról van szó, arról is be-
számolhatott a DM, hogy „Egyetemün-
ket a világon hatezer közül a 264., Kö-
zép-Európában a 2. helyre sorolták -
Bécs után a szegedi a legjobb". így szól 
az örömteli tudósítás: „A világ 500 leg-
jobb felsőfokú intézménye közé két ma-
gyar, a szegedi egyetem (201.) és a buda-
pesti ELTE (401.) is bekerült. A Szegedi 
Tudományegyetemet Közép-Európában 
csak a bécsi előzi meg. Szabó Gábor rek-
tor arról is nyilatkozott lapunknak, 
hogy az intézmény az idén a tavalyinál 
871 millió forinttal kevesebb pénzből 
gazdálkodhat. - A világ hatezer egyete-
mét vizsgálva a 201-250. helyre rangso-
rolták a Szegedi Tudományegyetemet. 
Ez egy teljesen független lajstrom, kizá-
rólag tudományos mutatók alapján állí-
tották sorrendbe az universitasokat. Az 
adatokat öt forrásból szerezték: a No-
bel-díjasok száma 1911 és 2002 között, 
a sűrűn idézett kutatók száma 21 tárgy-
körben, a Nature, valamint a Science 
nevű folyóiratban megjelent publikáci-
ók száma, a természettudományi és tár-

sadalomtudományi idézettségi index, 
továbbá az akadémiai kutatásokban va-
ló eredményesség. Mindegyik kategória 
egyformán, 20 százalékkal esett latba az 
összesítéskor." 

Az augusztus 18-i lap pedig arról szá-
molhat be, hogy: „Hosszas várakozás, 
több hónapos csúszás után elkészült és 
teljes mértékben megújult a szegedi An-
na fürdő. A több mint másfél milliárd fo-

rintból felújított fürdőben megannyi fris-
sítő élménymedence várja a vendégeket." 

Botrányok ideje 
A július 6-i DM így tudósít az év 

egészségügyi botrányáról, a betegcse-
re-ügyről: „Elcserélt leletei miatt téve-
désből koponyaműtétet hajtottak végre 
Szegeden egy nyolcvanéves férfin, akit 
jelenleg gépek tartanak életben. A kór-

házban és a klinikán vizsgálatot indítot-
tak a felelősség megállapítására. A Sze-
gedi Tudományegyetem Idegsebészeti 
Klinikáján koponyaműtét közben derült 
ki, hogy a nyolcvanéves betegnek való-
színűleg a városi kórházban elcserélték 
a leleteit, az operációt tévedésből kezd-
ték meg. A nyolcvanéves férfit azóta 
már kétszer megműtötték, jelenleg kó-
mában van, gépek tartják életben." 

Nagy vihart kavart a paprikabotrány is. 
így szólnak az október 28-i DM címei: 
„Rákkeltő gombaméreg miatt begyűjtik 
az összes őrleményt - Vadászkutyaként a 
paprika nyomában". Ahogyan a lap írja: 
„Ismét a megengedettnél nagyobb meny-
nyiségű aflatoxin gombamérget találtak 
az üzletekben kapható paprikában. A kor-
mány mától az összes paprikakészít-
ményt kitiltja az üzletek polcairól. Az 
egészségügyi miniszter tegnapi, a kor-
mányülést követő sajtótájékoztatón beje-
lentette: mától az összes paprikakészít-
ményt kitiltják az üzletek polcairól. Rácz 
Jenő azt is javasolta, a szükséges vizsgála-
tok elvégzéséig senki se fogyasszon az ott-
honában tartott fűszerpaprikából. A kor-
mány azért hozott ilyen drasztikus dön-
tést, mivel három fűszerforgalmazó cég, 
köztük a Szegedi Paprika Rt. termékeiben 
az aflatoxin gombaméreg mennyisége 
meghaladja a megengedett szintet." 

A halál közbeszól 
Egy tragédia is borzolta 2004-ben a ke-

délyeket. A szeptember 20-i lap tudósí-
tott arról, hogy: „Eddig ismeretlen okból 
lezuhant egy sárkányrepülő szombaton 
késő délután Kiskundorozsmánál. A gép 
67 éves dorozsmai vezetője és 29 éves 
szatymazi utasa szörnyethalt." 

Két olyan ember is eltávozott ebben az 
évben, akik sokat tettek a város jó híré-
ért. A január 27-i lap búcsúztatta Kristó 
Gyula történészprofesszort, február 
21-én pedig a negyvenöt éves korában 
elhunyt dr. Lednitzky Pétertől, az ITDH 
vezérigazgatójától búcsúzott a DM. 

(Folytatjuk a ráadással) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

Bontják a fizetőkapukat előjelző táblákat az M5-ösön Fotó: Karnok Csaba 

DEI.M.V iYARÖRSZAC. 

a Klauzál téren 2005. niájuj 28., szombat 

10.00-10.30: 

10.30-11.00: 

11.00-11.45: 

11.45-12.00: 

12.00-12.45: 

13.00-14.00: 

14.00-14.15: 

14.15-14.45: 

14.45-15.45: 

BOHÓCOK AZ ÁLLATKERTBEN 
A szegedi Kövér Béla Bábszínház műsora 
Görkorcsolya-bemutató 
Játékos feladatok gyerekeknek Dél magyarország-
nyereményekért 
Vasárnapi Délmagyarország gyermeknapi játékának 
nyereményátadása 
POM-POM együttes ERNŐ AFRIKÁBAN c. gyerekműsora 
Délmagyarország konstrukciós fizikai verseny díjátadása, 
nyertes konstrukciók bemutatása, 
GREASE, az Orczy István Ált. Iskola táncbemutatója 
CSONKA ANDRÁS műsora 
Színpadon a Délmagyarország I. kérdezz-felelek játék 
nyereményekért 
Utazási és születésnapi nyereményjátékunk díjátadása 
Délmagyarország vándordíj átadása 
AERO KICK-ROX bemutató 
FIESTA együttes műsora 
Színpadon a Délmagyarország II. kérdezz-felelek játék nyere-
ményekért, 95 éves olvasók, intézmények köszöntése 
Vendégünk Gregor József, Léké Péter és 
a Mercedes- Benz Csillagaira résztvevői 
Küzdősport-bemutató f „ ff* F / ' | 
Délmagyarország szülinapi tortaszegés 
ZSÉDA-koncert 

KÍSÉRŐPROGRAMOK: 
8.00-9.00 Reggeli zenés ébresztő - városnéző kisvonattal 

fúvószenekar járja be a várost 
10.00-18.00: A városnéző kisvonat egész nap ingyen szállítja 

az érdeklődőket a Fekete Ház elől 
Élőben a Csörög-rovat, személyesen találkozhat 
a szerkesztőség munkatársaival 
Ajándéktárgy-árusítás 
Látványos fizikai kísérletek a Fizika éve alkalmából 
Szülinapi fotóparaván 
- a fényképezőgépét ne felejtse otthon! 
Sportegészségügyi információs pavilon - ingyenes vérnyo-
másmérés. testzsír-meghatározás, US Army fittségi teszt 

Hűsítőről gondoskodunk! 
1 gombóc fagylalt ingyen - mindenki, aki fagylaltot vásárol 
az A Capella cukrászdában, 1 gombócot ajándékba kap az erre a napra 
megalkotott DM FANTÁZIAFAGYLALTBÓL (tejszín-blue curacao) 

Az Aranyoroszlán étterem ajánlatából: 
• Hír vadász menü 

15.45-16.00: 

16.00-16.30: 

17.00-18.30: 

A főszerkesztő tényfeltáró ebédje 
Nyomdászszerelem 

http://www.tortenet.delmagyar.hu

