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Ilonka néni félmillió forinttal tartozott a távfűtőknek

T É M Á I N K B Ó L

KEVES A TURISTA
A balkáni háború és a tiszai
ciánszennyezés évek
változatlanul visszaveti a szegedi
turizmus fejlődését. A
szakemberek szerint az
önkormányzat nem működik
együtt kellőképpen a turisztikai
szervezetek vezetőivel. A
városházán cáfolják a vádakat.
' 6. oldal

Inkább a tűzhalál?

ÁTVÁLTOZÁS TESTBEN
ÉS LÉLEKBEN
Sok nő tapasztalta, hogy
válságos élethelyzetben sokat
segíthet a külső megváltoztatása.
A frizura, a ruhatár frissítése, a
viselkedés némi módosítása
akkor is csodát tehet, ha csupán
a hétköznapok szürkeségébe
akarnak színt csempészni a
mindig tetszeni vágyó hölgyek.
Sziluett
WESTCOM

További Információk a 2. oldalon

Kulka lesz III. Richárd
Különleges produkciónak ígérkezik
a Szegedi Szabadtéri Játékok július 5-i nyitóelőadása: Valló Péter
Kulka János címszereplésével állítja színpadra Shakespeare talán legizgalmasabb drámáját, a III. Richárdot. A további szerepekre is
olyan élvonalbeh színészeket sikerült megnyerni, mint Törőcsik
Mari, Almási Eva, Bálint András,
Szervét Tibor, Ónodi Eszter és

GSM

Westel szerviz-partner
6720 Szeged,
Fekete sas u. 14.

Westel garanciális
és fizető szerviz
• Helyszíni bevizsgálás gyári
műszerekkel.
• Javítás csak eredeti, új alkatrészekkel.
• Kölcsönkészülék biztosítása
a javítás idejére.
• 6 hónap garancia a javított egységekre.
• Garanciális készülék, tartozék, javítás
(gar. csere, akkumulátor, 220 V-os töltő)

Az egyetem

Telefon: 62/422-391 mobil: 30/903-0255
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A lépcsőház koromfekete falai emlékeztetnek a tragédiára.
Szomszédai szerint maga gyújtotta föl Ág utcai lakását egy 87 éves asszony, aki utóbb belehalt égési sérüléseibe. Ilonka néninek hiába szereztek helyet egy
szociáhs otthonban: a félmilhó forintos fűtéstartozás
miatt elrendelt végrehajtás helyett föltehetőleg öngyilkos lett a családi tragédiáktól sújtott, idős asszony.
A szóbeszéd szerint rongyokat gyújtott meg a laká-

Fotó: Miskolczi

Róbert

és a város

Székhelyi József. Ebben az évben
szokatlanul korán, már január másodikán megkezdték a Dóm téri jegyek árusítását. Az idei kínálatból
Ennio Morricone jűbus 27-i koncertje tűnik a legnagyobb szenzációnak, valamint nagy az érdeklődés a Carmen és a Made in Hungária előadásai iránt is.
Részletek a 6. oldalon

összefogott

Közösen építenek
konferencia-központot

sában, így lobbant lángra a berendezés február 16-án,
a szegedi Ág utca 2/B második emeletén. Ilonka néni annyira összeégett, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni: néhány nappal a lakástűz után
meghalt.
Folytatás a z 5. oldalon

A sportutánpótlás ünnepe

Százhetven általános- és középiskolás sportoló volt hivatalos - képünkön a résztvevők egy része - tegnap
a szegedi városháza dísztermében. Ok voltak azok, akik az elmúlt évben a felkészítőik szakszerű
munkájával kitűnően helytálltak a nemzetközi és a hazai versenyeken. A sportolók és edzőik Ványai
Éva alpolgármestertől és Dobó László sportbizottság-vezetőtől emléklapot vettek át. Részletek a 18.
oldalon.

Gyászszalagot tűznek
a kamionokra
Nincs Csongrád megyei sérültje, illetve áldozata a keddi osztrák vonatbalesetnek, amelyben négy magyar gépkocsivezető meghalt, többen pedig megsebesültek. A balesetben egy magyar kamionokat szállító szerelvény ütközött össze egy tehervonattal. A nemzetközi árufuvarozó szakmában ez volt a második legsúlyosabb baleset az elmúlt évtizedben. A
Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NIT-Hungary)
szerdán közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a kamionosok
fekete gyászszalaggal fejezzék ki együttérzésüket.
- A nemzetközi fuvarozással foglalkozó Tisza Express Kft. nem tagja az ipartestületnek, de természetesen mi is kitűzzük a gyászszalagot,
mert bennünket is megrendített a tragédia - nyilatkozta lapunknak a
'szegedi székhelyű árufuvarozó cég igazgatóhelyettese, Bogdán Csaba,
aki elmondta: számos kamionjuk fut a világ útjain, és pilótáiknak eddig szerencséjük volt.
Az 1994-ben Lengyelországban történt kompbalesetben szintén több
gépkocsivezető halt meg. Egy szegedi kamionsofőr úgy menekült meg,
hogy lekéste a kompot. Bogdán elmondta, hogy a nemrégiben történt
Mount Blanc-i alagúttűz előtt két órával haladt át egy szegedi kamionos az alagúton.
A NIT-Hungary „A Ro-La tragédia ártatlan kamionosaiért" néven
számlát nyitott a Hanwha Banknál. Az elhunytak családtagjainak megsegítésére és a sérültek rehabilitációja gyorsításának elősegítésére a következő számlaszámra küldhetik el pénzadományaikat: 1140004022282201-70006815.

ARANY TITÁN-DÍJASOK
Négy Csongrád megyei is
megkapta az Ifjúsági és
Sportminisztérium, valamint a
Diák- és Ifjúsági Újságírók
Országos Egyesülete által
alapított Arany Titán-díjat,
amelyet tizenkét kategóriában
ítélnek oda a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó fiataloknak
és idősebbeknek.
7. oldal

üJesiel

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

Fotó: Gyenes

Kálmán

Lebontották
a„zöld
villamost"
Eltűnt a szegedi Széchenyi térről
a nyilvános illemhely, amelyet a
közeb villamosmegálló miatt évtizedek óta „zöld villamos"-ként
emlegettek a városlakók. Az építmény három évtizede szolgálta a
betérőket.
A házikó stílusa a hatvanashetvenes évek fordulójának hangulatát idézte. Az építmény így
már nem illett az eredeti állapotuk szerint fölújított Széchenyi
téri épületek, valamint a közeli
Kárász utca palotái közé.
Megjelenése zavarta a díszburkolattal kirakott Korzó szépségét
is.
Az elbontott WC helyére a turistaszezon kezdetére új, odaillő,
éjjel-nappal nyitva tartó illemhelyet építenek.
írásunk a 4. oldalon

Az Ady téren gőzerővel folynak a munkálatok.
A szegedi képviselő-testület egyhangúlag támogatta a konferencia-központ létrehozásáról szóló
előterjesztést. A terv szerint az önkormányzat a Szegedi Tudományegyetemmel közösen építené meg
a tudományos találkozóknak fönntartott létesítményt, amely az Ady
téren emelt tanulmányi és információs központban kapna helyet.
A munka már meg is kezdődött: az
Ady téren bontják a sportpályát,
amelynek helyén az egyetem új, 22
ezer négyzetméteres könyvtára áll
majd. Az építkezés kivitelezőjét
pályázaton választották ki: a ver-

Fotó: SchmiJt Andrea

senyt a budapesti székhelyű Magyar Építő Rt. és a székesfehérvári Baucont Rt. konzorciuma nyerte. A 6,5 milliárd forintos beruházás befejezésének eredeti határideje 2004. március 31.
A városi önkormányzat a Széchenyi-terv pénzalapjából, pályázaton
nyert 892 millió forintot fordítaná
az egyetemmel közösen megvalósítandó beruházásra. A pályázati
támogatás fölhasználásához a Gazdasági Minisztérium hozzájárulása is szükséges.
Bővebben a 3. oldalon

