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J Ü K , ' * JÉJY 
A megállóba hajtott KÉSZ CIRKUSZ A MOZIBAN C E N T R A L ESTATE K F T . 

13 szobás lakások kedvező áron! 
Fékezés nélkül, 120 km/órás sebességgel 
rohant egy buszmegállóba Érden egy autó. 
Egy ember meghalt, heten megsérültek. 

^^HÉK/ Korábbi filmje, a Tesó sikerének köszönhetően 
ülIáT ^ P ""l fli igazán neves színészek vállaltak szerepet Dyga 

Zsombor legújabb mozijában, a Kész cirkuszban. 
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Csatornagondok 
A deszkiek elégedetlenek a csa-
tornázással, polgármesterük vi-
szont állítja: a csatornaépítés 
rendben halad. 

Nagy nullának nevezte a deszki 
József Attila utca egyik lakója a 
településen tavaly októberben el-
kezdett csatornaépítést. A lakók 
szerint a beruházás előző év ősze 

óta áll, először a tél, aztán a bel-
víz, majd a vízvezeték áthelyezé-
se miatt. Munkásokat a csator-
na-kiágazások kialakítása és az 
aszfaltút felmarása óta nem lát-
tak, csupán múlt héten, amikor 
egy hatalmas gödröt temettek be 
zúzott kövekkel. 

Részletek az 5. oldalon 

A József Attila utcában egykor betoncsík húzódott - magyarázza 
Ö k r ö s M i h á l y n é Fotó: Karnok Csaba 

A tömörkényi szépség 
Sokáig nem volt megelégedve a 
külsejével, idén azonban meg-
győződhetett arról, hogy nem 
volt igaza. A tömörkényi Pölös 
Mónikát (képünkön) a 2005-ös 
Miss Universitas versenyen a 
második udvarhölggyé, a Miss 
World hazai fordulóján pedig a 
legszebb húsz lány közé válasz-
totta a zsűri. A 23 éves lány a sze-
gedi egyetem jogi karának végző-
se, de állítja: ügyvéd, ügyész vagy 
bíró biztosan nem lesz belőle. 

Bővebben a 8. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva 
ér Szegedre! 

www.de lmagyar .hu 

KÜLÖNLEGES 
AJANLATOK 

A MINTABOLTBAN! 
Szeged Plaza 

Tel.: 6 2 / 5 5 2 - 3 3 0 

Dugó a hídnál 
Az algyői híd felújítása miatt 
hosszú sorban várakoztak tegnap 
az autók, mert fél kilométeres 
szakaszt lezártak. A forgalmat 
nappal jelzőőrök irányítják. 
Szombatig még tumultusra kell 
számítani. 

Részletek az 5. oldalon 

Tragédiákra emlékeztetnek óvatosságra intenek a koszorúzott fatörzsek 

Keresztek az utak mellett 
A karambolokban elhunytakra keresztek, 
koszorúk emlékeztetnek az utak mentén. 
Ópusztaszer központjában például négy, 
Csanytelek főútja mellett egy jel utal tra-
gikus balesetre. Az elmúlt tíz évben a kis-
forgalmú csongrádi úton és a 43-as főúton is 
huszonketten lelték halálukat. 

Lehorzsolódott az útszéli fa törzséről a kéreg. 
Sándorfalva határában e sérült nyárfa is fi-
gyelmeztet: tragikus közúti baleset történt a 
minap. Az úton tovább autózva az Opuszta-
szerhez tartozó hatházi major melletti kettős 
kanyarnál, a bal oldalon kisebb emlékmű áll, 
éppen ott, ahol a Székesfehérvárról hozzánk 
látogató cukorbetegek autóbusza borult föl, s 
temetett maga alá felnőttet, gyereket. Mesz-
szebb, a falu közepén, a polgármesteri hivatal 
környékén négy halálos közúti balesetet is 
számon tartanak a helyiek. 

- Ma is megborzadok, ha rápillantok a hoz-
zátartozók által fölállított emlékhelyekre -
mondja Makia József polgármester. - Szem-
tanúként átéltem a tragédiákat: elütöttek egy 
kerékpárost, itt halt meg a körkép egyik len-
gyel restaurálója, motorbaleset szenvedett az 
állatorvosunk fia, s a porig égett Trabantban 
hárman lelték halálukat. 

- Ott ért véget a szeretteim élete, s az én 
életemből is valami - sírja el még most is ma-
gát Pozsár Róbertné, aki 2001. július 14-én 
két gyermekét és édesanyját veszítette el 
Ópusztaszer központjában. Egy Opel részeg 
sofőrje ütközött a szabályosan haladó Tra-
banttal, mely kigyulladt. - Abba az útba bele-
égett a keresztünk... Azóta két fiunk szüle-
tett, de a bátyjukat és a nővérüket, az édes-
anyámat nem tudják feledtetni. Pár perc 
alatt elveszett minden, ami fontos volt ne-
kem. Ott a bátyámék akaratából áll a kereszt, 
amire azt írattam, amit minden egyes perc-
ben gondolok: „Ha ma valaki megkérdezi, 
mit jelentesz nekem, csak azt mondhatom, 
semmit, semmit, csak az életem..." 

Azóta a veszélyes útszakaszokra kitették a 
sebességkorlátozó táblát, a hozzátartozók ál-
tal kialakított emlékhelyeken mécsest gyúj-
tanak. De ez nem intő jel, sokan száguldozva 
hajtanak a kenyér után. 

Lakodalomba készülőket ért baleset Csany-
telek közepén, egy éles kanyarban. Az iskola 
kerítése és az úttest közötti ponton elhelye-
zett kereszten friss virág, négy név: „Antal, 
Andrea, Emese, József" és a borzalom évszá-
ma: „2002". Innen látszik a községi temető. 

Folytatás a 3. oldalon 

Ma nyílik a Chagall-kiállítás 

Botka László polgármester és Philippe Zeller francia nagykövet a szegedi várban az egyik Chagall-li-
t o g r á f i a e l ő t t Fotó: Karnok Csaba 

Kopjafa emlékeztet az 1999-ben szörnyethalt kürtőskalácsosokra - felkiáltójel az utakon 
k ö z l e k e d ő k n e k Fotó: Tésik Attila 

14 milliós 
parlagfű-
büntetés 
A megyében eddig több mint 400 
hektáron találtak parlagfüvet az 
ellenőrök, az utóbbi hetekben ösz-
szesen tizennégymillió forint bün-
tetést számlázott a Csongrád Me-
gyei Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat. A legnagyobb kiszabott 
bírság összege másfél millió forint 
volt. A 404 kiküldött határozat el-
len sokan fellebbeztek, kényszer-
kaszálást 225 esetben rendelt el a 
hatóság. Csak a belvíz jelenthet 
kifogást a bírság és kényszerkaszá-
lás ellen, de azt is 15 napon belül 
bizonyítani kell. Juhász Miklós, a 
szegedi egyetem növénytani tan-
székének nyugalmazott docense 
elmondta: magas pollenkoncent-
ráció várható ezen és a jövő héten. 

Bővebben az 5. oldalon 

A francia nagykövet már tegnap 
megnézte a szegedi várban ma 
nyíló Chagall-kiállítást, amelyet 
a közönség holnaptól láthat. 

Nagy Imre művészettörténész, a 
Chagall-kiállítás rendezője teg-
nap délután rögtönzött tárlatve-
zetést tartott Phüippe Zellernek, 
a Francia Köztársaság magyaror-
szági nagykövetének, aki Botka 
László polgármester társaságában 
megtekintette a nagy festő litog-
ráfiasorozatát és olajképeit. A hi-
vatalos megnyitót, amelyen csak 
a meghívott vendégek vehetnek 
részt, ma délután tartják a francia 
protokoll szabályai szerint. A kö-
zönséget csak szombaton délelőtt 
10 órától várják. A felnőtt belépő-
jegyek 1500, a diák- és nyugdíjas-
jegyek 800 forintba kerülnek. 

írásunk a 4. oldalon 

http://www.centralestate.hu
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