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ATSURRANT A SOROMPON 
A váráhelyi V S. fizetés nélkül 
hajtott rá az M5-ÖS autópályára. 
A férfi sérelmezte, hogy a róla 
készült videofelvételt is felhasz-
nálták ellene az eljárásban. 

4. oldal 

NYIT AZ USZODA 
Febmár 7-én ismét megnyílik a 
szegedi sportuszoda. Kicserélték 
a medencét borító csempe 
fugázását és a rajtkövek is 
megújultak. Már csak az a 
kérdés, mikor térhetnek vissza 
az uszodába a Tabán Trafik 
játékosai? 

19. oldal 

GALILEI ÉLETE 
A SZÍNHÁZBAN 
Ma este mutatják be a Szegedi 
Nemzeti Színházban Bertolt 
Brecht drámáját, a Galilei életét. 
Összeállításunkban megszólal a 
rendező és a főszereplő, s 
felelevenítjük a híres csillagász 
felfedezéseit. 

Napos oldal 

ORBÁN 
KITÜNTETÉSE 
A német Gazdaságpolitikai Klub 
a Szociális Piacgazdaságért díjjal 
tüntette ki a magyar 
miniszterelnököt. Orbán 
Viktornak nagy szerepe volt 
abban, hogy hazánk gyorsan 
átállt a piacgazdaságra. 

2. oldal 
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Gellért Ákos az előcsarnokban, a háttérben a leendő konferenciaterem. Az új expóterület látványterve. Fotó: Schmidt Andrea 

Hangár Expó- és Konferenciaközpont néven az ország má-
sodik legnagyobb vásárvárosa épül a szegedi Kereskedő köz-
ben. Amennyiben az önkormányzat megépíti a kiállítási 
csarnokokhoz vezető utakat, június végére átadhatják a be-
ruházást és júliusban kinyitja kapuit a Szeged Expó. 

A jó időnek köszönhetően gőzerővel épül az új szegedi vá-
sárterület a Kereskedő közben. A Gellért is Fiai Consulting 
Kft. 2001 elején azért vásárolta meg a Fonógyári útról nyí-
ló Kereskedő közben található volt nagykereskedelmi rak-
tárak legnagyobb részét, hogy ott expó- és konferenciaköz-
pontot alakítson ki. A jó öreg Mars tértől és pavilonjaitól 
ugyanis már több ízben elköszöntek a városatyák és a vá-

sárszervezők egyaránt, mondván: a buszpályaudvar környé-
ke alkalmatlan magas színvonalú kiállítások rendezésére. 
A tavalyi Szeged Expó zárásakor pedig végérvényesen eldőlt, 
a következő már másutt lesz, noha a pontos helyszínt ak-
kor még nem jelölték ki. A helykeresés közben fordult úgy 
a kocka, hogy a városi önkormányzat a magántőke támo-
gatására talált. 

Gellért Ákos, a cég ügyvezetője elmondta, egész évben 
nyitva tartó, európai szintű vásárvárost alakítanak ki. A le-
hetőségek ugyanis kedvezőek: a területet - infrastrukturális 
fejlesztések után - minden irányból, a Dorozsmai és a Ba-
jai útról is meg lehet közelíteni, az első ütemben 2 ezer 900 
négyzetméter a nettó fedett, 2 ezer 500 a nettó szabad terü-

let, ehhez csatlakoznak a zöldövezetek, az éttermek, a par-
kolók. A teljes vásárváros majdan 40 ezer négyzetméteren 
kínálja szolgáltatásait. A beruházás első ütemében felújí-
tandó csarnokok a legkorszerűbb technikával szépülnek meg, 
lesz 400 főt befogadni képes, padlófűtéses konferenciaterem 
éppúgy, mint látványkonyha, éttermek, ruhatár, szabadtéri 
műsorok rendezésére alkalmas terasz, az emeleten vásárigaz-
gatóság, úgynevezett kiállítási szerviz, tárgyalók, informáci-
ós központ. Külön úton közelíthetik meg a vásárt a látoga-
tók és a kiállítók, az utóbbiak korszerű beléptetőrendszer se-
gítségével. 

Folytatás a 3. oldalon 

Dráma a téli Maros közepén 

Joó Lajos fotózott, aztán életet mentett. 

Lefényképezhetem? - kérdezte a 
Maros-parti strandnál természet-
fotókat készítő /oó Lajos a víz fe-
lé induló, fürdőnadrágra vetkőzött 
férfit. Miután az bólintott, felemel-
te a gépet, és készített néhány fel-
vételt a középkorú férfiról, ahogy 
a jégpáncél hátán lassú, magabiz-
tos léptekkel a nyílt víz felé ballag. 
Ez szép kép volt. A következő fel-
vétel azonban már azt a pillanatot 
örökítette meg, amint Zsóri Gyu-
la néhány percnyi úszást követő-
en utolsó erejét megfeszítve az egy-
befüggő jégtábla peremébe kapasz-
kodik. A fotózás itt véget ért: kez-
dődhetett az életmentés. Zsóri 
Gyula azt a napot második szüle-
tésnapjaként tartja számon, meg-
mentője viszont úgy gondolja, nem 
tett semmi különlegeset. Joó Lajost 
ismerősei életmentő kitüntetésre 
terjesztették fel. 

írásunk az 5. oldalon 

Szegedi ruhagyár: 
megállt az idő 

Az óra egyelőre csak a műszak végét jelzi, azaz haladékot kapott a 
négyszáz dolgozó, de „záros" határidőn belül befektetőt kell talál-
nia a felszámolás alatt álló Szegedi Ruhagyárnak. írásunk a 3. 
oldalon. Fotó: Karnok Csaba 

Az önkormányzaton is múlik, lesz-e Szeged Expó júliusban 

A vidék legnagyobb vásárvárosa 
A VÁSÁRTERÜLET 

(Á) Kiállítási épület 
Szabadtéri kiállítást terület 

ü Parkoló 
Pénztár 
Díszburkolat 
Technikai helyiségek 

IIolhaUi számunkból: 
4>_ Vitray újra vb-t közvetít 

A Sztárok állatkedvencei 
A videó megy, a DVD jön 

VASABNAP 

/JilliA 

és a Délvilág hétvági különszáma 

/ Kutya baja a macskánknak 
Haderőreform — elfogy a hadsereg? 

Bródy János új szólólemezt jelentet meg 

http://www.delmagyar.hu

