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Ricard Mar és Ian A. Colé: Mit ígérnek a befektetőknek? 

Konzorcium a „magyar 
selyemútra" 
• 723 km 330 milliárdért 
• Lecsapolják a vízfejet 
m Kétezerre kétszer két sáv 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
ben, a Birminghamen elkerülő 
autópálya és a Hong Kong-i 
repülőtér f inanszírozásában 
nyújtottak segédkezet. 

De térjünk vissza a magyar 
„délvidékre"! Körvonalazódik 
ugyanis a 723 kilométer hosz-
szú. kétszer kétsávos déli autó-
pálya megvalósításának prog-
ramja: a befektetők keresésé-
sével párhuzamosan négy 
fontos mozzanat van még hátra 
az indulásig. El kell készíteni 
az engedélyezési tervdokumen-
tációt, lefolytatni az enge-
délyezési eljárásokat, kiírni a 
koncessziót és biztosítani a 
földterületet. Ha minden simán 
megy, akkor jó egy-másfél év 
múlva elkezdődhet az építke-
zés - kétezerre pedig készen 
kell lennie a déli autópályának. 

Mindez persze túl egysze-
rűen hangzik így. A valóság-
ban sokkal többről van ugyanis 
szó, mint egy 330 milliárd fo-
rintos beruházásról. Colé úr 
megjegyzése szerint a pálya 
csak akkor ér valamit, ha egy 
külön program készül az 
érintett régiók fejlesztésére is. 

A kele t -nyugat i autópálya 
forgalom lebonyolítására, ha 
úgy tetszik, konkurencia is 
mutatkozik: az M3-as és az 
M7-es, valamint az MO vár-
hatóan északon igyekszik majd 
lecsapolni az Ukrajnából jövő 
forgalmat. Ehhez persze előbb 
meg kellene építeni, akár csak 
a déli autópályát. 

Megtudtuk, hogy a környe-
zetvédők tiltakozása miatt több 
helyen módosí to t ták már a 
pálya nyomvonalát. 

- Olyan nyugat-európai 
környezetvédelmi szabványokat 
vettünk figyelembe a tervezés-
nél, amelyek idehaza még nem 
is kötelezőek - mondot ta 
megnyugtatásul dr. László 
András, az rt. elnöke. 

A konzorcium létrejöttével 
hírlik, jelentősen felértékelőd-
tek a déli autópálya részvényei. 
Az rt. vezetői szerint ma egy 
10 ezer for in tos részvény 
értéke eléri az 50 ezer forintot 
is. Úgy tűnik, hamarosan konk-
rét lépések is történnek a déli 
autópálya ügyében. 

Rafai Gábor 

• A Komárom-Esz te rgom 
megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnügyi osztálya nyomozást 
fo ly ta t i smeret len tet tesek 
ellen, akik ez év október 15. és 
november 5. közötti időben 
behatoltak Rolkó István ko-
máromi lakásába és onnan 
eltulajdonítottak mintegy ki-
lencmillió forint értékű műtár-
gyat, zömmel régi pénzeket és 
ékszereket. A rendőrség kéri, 
hogy aki az üggyel kapcsolato-
san információval rendelkezik, 

Negyedmillió 
a nyomravezetőnek 
jelentkezzen a 34/310-777-es 
t e le fonon , vagy bármelyik 
rendőrnél. A család negyed-
mill ió forint ju ta lmat a ján-
lott fel a nyomravezetőnek, 
amennyiben az eltulajdonított 
műtárgyak legalább 85 szá-
zaléka megkerül. 

Előkészületek Antall lózsef temetésére 
Koszorú 
helyett 

Magyarország polgárai pén-
teken déli 12 órától este nyolc 
óráig róhatják le kegyeletüket 
az elhunyt kormányfő ravatalá-
nál, az Országház Kupola-
csarnokában. A kegyeleti ese-
ménnyel kapcsolatban Juhász 
Judit kormányszóvivő arról 
adott t á jékozta tás t tegnap, 
hogy Antall József miniszterel-
nök végakaratában - amellyel 
családja is egyetért - arra kérte 
a ravatalánál búcsúzókat: ne 
hozzanak koszorúkat, hanem 
amit arra fordítottak volna, 
juttassák el a Batthyány Lajos 
Alapítványnak. A kuratórium 
az adományokat jótékony cé-
lokra, az elesetteket felkaroló 
emberbaráti segítségnyújtásra 
fordítja. 

Az alapítvány létrehozását 
1991-ben Antall József kezde-
ményezte azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljon olyan közszel-
lem megteremtéséhez és ápolá-
sához, amelyben egymást ki-
egészítve szervesen ötvöződ-
nek a modern Európát létre-
hozó, meghatározó szabadság-
eszmék és a magyar nemzet 
szabadság-törekvéseinek leg-
nemesebb hagyományai . E 
nemes célra az adományokat a 
Batthyány Lajos Alapítvány 
számlaszámára és címére lehet 
e l ju t ta tn i : Postabank Rt. 
Budapest, „Koszorú helyett" 
219-98535, 021-06645. Cím: 
1067, Bp. Eötvös utca 24. 
Telefon és fax: 269-40-99. 

Gyászjelentés 
Az elhunyt miniszterelnök családja, a Magyar Köz-

társaság kormánya és a Magyar Demokrata Fórum 
Országos Elnöksége gyászjelentést tett közzé. 

jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, 
a hitet megtartottam." 

(2 Tim 4,7) 
Antall Józsefné, AntairGyörgy, Antall Péter és a család 

többi tagja, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar 
Demokrata Fórum Országos Elnöksége megrendülten és 
mély fájdalommal tudatja, hogy 

Dr. Antall József 

a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, a Magyar Demok-
rata Fórum elnöke 1993. december 12-én, életének 62. 
évében a szentségekkel megerősítve elhunyt. 

Antall József vezető szerepet vállalt Magyarország füg-
getlenségének visszaállításában, a demokratikus jogállam 
megteremtésében és Európa egységének előmozdításában. 
Hazája iránti alázattal, államférfiúi hittel, fegyelemmel és 
alkotmányos meggyőződéssel vezette az országot. Életműve 
adjon erőt mindnyájunknak, hogy az általa megkezdett úton 
haladjunk tovább. 

• 
Az elhunyt kormányfőt 1993. december 17-én, pénteken, 

az Országház kupolacsarnokában ravatalozzák fel. 
Honfitársai déli 12 órától tiszteleghetnek ravatala előtt. 

1993. december 18-án, szombaton, reggel 9 árakor a 
Duna-parti Piarista Kápolnában engesztelő szentmise lesz 
a család és a meghívott hozzátartozók jelenlétében. 

A gyászünnepség déli 12 órakor kezdődik a Kossuth 
Lajos téren, katonai tiszteletadással. 

A gyászolók a miniszterelnök földi maradványait utolsó 
útján végső nyughelyére a Kerepesi temetőbe kísérik. A 
temetési szertartás 15 óra 30 perckor kezdődik. 

Antall Józsefné Boross Péter Lezsák Sándor 
Antall György 
Antall Péter 

Táviratcím: Budapest, Országház 

a világ 
vezető 
politikusai 

A világ számos vezető po-
litikusa jelezte, hogy részt vesz 
Antall József gyászszertartá-
sán. Hermán János a Külügy-
minisz tér ium szóvivője el-
mondta, hogy szerda délutánig 
többek között Carl Bildt svéd, 
Harri Holkeri f inn, Václav 
Klaus cseh, Vladimír Meciar 
szlovák, Ruud Lubbers holland 
miniszterelnök jelezte részvé-
telét. Ugyancsak Budapestre 
érkezik Helmut Kohl német 
szövetségi kancellár, Margaret 
Thatcher a brit kormány és a 
brit Konzervatív Párt képvise-
letében, llkka Suominen, a finn 
par lament e lnöke és Robin 

Beard, a NATO főtitkár-he-
lyettese. Izraelt Simon Peresz 
külügyminisz te r képvisel i 
Antall József temetésén - kö-
zölték szerdán Jeruzsálemben. 

Gyászmise 
a dómban 

Holnap, pénteken, a kegye-
leti nap keretében megemléke-
zést tartanak dr. Antall József 
elhunyt miniszterelnökről. A 
18 órakor kezdődő gyászmisét 
Gyulay Endre szeged-csanádi 
megyés püspök celebrálja. 

Szombaton 
országos 
gyásznap 

A szegedi polgármester i 
hivatal illetékesei szerint dr. 
Lippai Pál polgármester Fel-
hívása Szeged polgára ihoz 

(megjelent a Délmagyarország 
szerdai számának 3. oldalán) 
egyértelmű állásfoglalás: A 
gyásznap tisztelete önmegbe-
csülésünk mértéke. A szer-
kesztőségünket telefonon hívó 
polgárokkal ezek után közöl-
he t jük : nem várható külön 
rendelkezés ez ügyben. Sajátos 
törvény nem szabályozhatja a 
polgárok viselkedését; a szó-
rakozóhelyek tulajdonosaira és 
működtetőire van bízva, hogy 
a felhívás értelmében a vég-
tisztesség napján a város köz-
igazgatási területén mellőzzék 
a zeneszolgáltatást. A közterü-
let-felügyelet rendes munka-
napot tart, mindenkori jogosít-
ványaival élve. 

Mentesítő 
vonatok 
indulnak 

Antall József miniszterelnök 
temetésére a MÁV Rt. 
mentes í tő vonatokat indít . 

December 18-án, szombaton 
Szegedről 8 óra 20 perckor 
indul mentesítő vonat a fővá-
rosba. A vonat Bp.-Nyugati 
pu-ról 18 óra 30 perckor indul 
vissza Szegedre. Mind az oda-, 
mind a visszaúton Kistelek, 
Kiskunfélegyháza, Kecskemét, 
Nagykőrös és Cegléd állomá-
sokon állnak meg a vonatok. 

Mint ismeretes a temetésre 
utazók valamennyi állomáson 
50 százalékos alkalmi menet-
térti kedvezménnyel válthatják 
meg vasúti menet jegyeiket , 
ami december 17-én 0 órától 
18-án déli 12 óráig megkezdett 
utazáshoz vehető igénybe. A 
visszautazást 19-én 24 óráig be 
kell fejezni. 

Volán-
tájékoztató 

A Tisza Volán Rt. tájékoz-
tatja az utasokat, akik dr. An-
tall József miniszterelnök úr 
búcsúztatására vagy temetésére 
távolsági, helyközi autóbusszal 
kívánnak utazni, hogy menet-
jegye ike t lehetőség szerint 
elővételben váltsák meg. 

Az rt. kéri. hogy a szerve-
zetten, nagyobb csoportban 
utazók előre jelezzék utazási 
szándékukat a legközelebbi 
Volán autóbuszállomáson. 

A Tisza Volán a Budapestre 
induló menetrend szer int i 
autóbuszjáratok mellett szük-
ség szerint kisegítő autóbusz-
járatokat is indít. 

Kívánság esetén különjárati 
autóbuszokat a Volán szol-
gálati helyein - autóbuszál-
lomásain, illetve Szeged, Bar-
tók tér 6. sz. alatt - lehet ked-
vezményes tarifával rendelni. 

Megtartják 
a katonai 
esküt 

A Magyar Honvédségnél az 
eredeti terveknek megfelelően 
szombaton megtartják az ün-
nepélyes katonai esküket. Für 
Lajos honvédelmi miniszter 
döntésének megfe le lően az 
eskütételeken a parancsnokok 
megemlékeznek a Magyar 
Köztársaság elhunyt minisz-
terelnökéről, Antall Józsefről. 
A Magyar Honvédség gyászát 
a csapatzászlókon fekete sza-
lag jelzi. 

Számítógépek 
az IH-ban 

„ M i n d e n k i n e k " szól az a be-
muta tókkal tűzdelt számí tógépes 
e l ő a d á s s o r o z a t , a m e l y i k t e g n a p 
kezdődött , ma folytatódik és hol-
nap ér véget a Szeged i I f j ú s á g i 
H á z b a n . M i n d e n k i n e k , aki nem 
tudja , de tudni szeretné, mi az a 
VirusBuster . a felhasználói inter-
fé szek , az opt ika i ka rak te r f e l i s -
m e r é s , a m e s t e r s é g e s n e u r o n -
hálózat és a hálós , h ie ra rch ikus , 
dinamikus, szövegorientált adatbá-
ziskezelő. 

(Fotó: Révész Róbert) 

VALLALKOZOK! 
Régen meglévő, családi 
tulajdonú, számla nélkül 

vásárolt gépeiket, 
eszközeiket 

KÖLTSÉGKÉNT 
ELSZÁMOLHATJÁK 

1%+áfáért. 
Tel.: 42/317-477 
SZTANEX BT. 

Szereti a szép. 
kényelmes, elegáns 

cipőket? 
Megtalálja 

a Gratia Exdusiv olasz 
cipők szalonjában. 
Aranyvasárnap 
is nyitva tartunk! 

Szeged, Somogyi u. 21. 
(Somogyi Tejivó helyén) 

KARÁCSONYI ÁRENGEDMÉNY! 

A CIPŐDISZKONTBAN 
OLCSÓ ÁRAKKAL 

várjuk vásárlóinkat! Ffi-, női csiz-
mák. hótaposók. félcipők, 
papucsok, gumicsizmák 

120-4600 Ft-ig. 
Kereskedőket is kiszolgálunk! 
Nézzen he hozzánk, megéri! 

Burck pékség mellett 
Szeged, Kálvária sgt. 50. 

Nyitva: kedd-péntek 
8 -16 , 30-ig, szombaton 8-12-ig . 

• Ezek a kérdések környeze-
tükből kiragadva meglehetősen 
bizarrnak tűnnek, valójában 
részei egy nagy szakértelem-
mel összeállított kérdőívnek, 
melyből ezerötszázat küldött el 
vezető beosztásban dolgozók-
nak az Euromenedzser. Egy 
olyan klub tevékenységet meg-
alapozandó, mely ma délután 
négykor indul, és azután min-
den hónap harmadik csütörtök-
jén tartja majd összejöveteleit. 
A klub első témája a mene-
dzseréletmód lesz. Ez ugyanis 
kül fö ldön már külön tudo-
mány, és nemcsak azok érde-

UVEG, PORCELÁN, 
MŰANYAG DISZKONT. 

Készüljön a karácsonyra. 
Üveg-, porccián-, műanyag 

á ruk nagy választékával 
vár juk kedves vásárlóinkat. 

J ó ha tud ja : ha nálunk 
vásárol, 10-40%-ot spórolhat. 

Számoljon velünk, érdemes. 
Szeged, T o m p á i k a p u út 4. 

H-P: 7-17, Sz: 8-14. 
Aranyvasárnap 8-15 óráig. 

Tel . : 62/311-126 

Menedzserklub -
gyógyteával és marketinggel 

„Ön szerint a magá-
nyosságnak mekkora a 
szerepe az infarktus ki-
alakulásában?" "Saját 
magunk kezelhetj i i l -e 
kiütéseinket?" • 

keltek benne, akiknek névje-
gyén az áll. hogy menedzser, 
hanem mindenki, aki manap-
ság hajt, rohan, stresszben él. 

Jól d ö n t , ha n á l u n k 
je lentkez ik szen ié ly -

gépkocsi-vezctó' i 
t a n f o l y a m r a . 

Mérsékelt árak és ingyenes 
elsősegélynyújtás-

tanfolyam. részletfizetés. 
Jelentkezés: TÜV-AT1 

Szeged, Berlini krt. 16-18. 
11. em 44. Tel.: 323-544. 

A klub további témáit az. 
érdeklődők, a tagok határozzák 
majd meg, de várhatóan sze-
repelnek majd közöttük a me-
nedzservilágot manapság leg-
inkább foglalkoztató kérdések, 
úgymint marke t ingháború , 
olcsó marketing,üzleti etika, az 
embervezetés. Az első talál-
kozón való részvétel díjmen-
tes. 

K. G. 

Tisztelt 
vendéglátósok 

Pdlini' fs kiskereskedők! 
i»i«n<* 1 9 9 3 . december 

16-án, 17 órakor kostolóval 
egybekötött árubemutatót 
tartunk a Szeged étteremben 
A BAJOR LÖWENBRAU 
SÖRÖKBŐL, OLASZ 
CAMPARIBOL, PELLINI 
KÁVÉBÓL ÉS AMERIKAI 
BURGONYÁBÓL Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. 


