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SZERDA, 2002. AUGUSZTUS 28., 92/200. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

NEM VEGLEG, DE 
VÉGÉRVÉNYESEN DÖNTÖTT 
Az már biztos, hogy Bartha Lász-
ló, Szeged jelenlegi polgármeste-
re nem méreti meg magát az ok-
tóberi helyhatósági választáso-
kon. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy soha többé nem pályázik a 
posztra. A leköszönő polgármes-
terrel készült interjúból kiderül: 
Bartha László megtisztelőnek ér-
zi, hogy a városban aláírásokat 
gyűjtenek indulása mellett, de a 
felkérést nem fogadja el. 
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JATSZOPARK A LIGETBEN 
Több mint hatvanmilliós beru-
házás nyomán épül új, korszerű 
játszópark az újszegedi ligetben, 
az egykori vidámpark helyén. A 
munkálatokra közel tízmillió fo-
rint érkezett adományokból, az 
önkormányzat, és városi tulajdo-
nú társaságok ehhez még 53 mil-
liót tettek hozzá. A játszópark 
szeptember végén nyílik meg. 

4 . o lda l 

KATICABOGÁR TURNÉJA 
Boban Markovié és zenekara 
nem először lépett fel Szegeden. 
Az Emir Kusturica rendezte 
Macskajaj című film zenéjét ját-
szó együttes Európa-szerte híres, 
Szegedre azonban mindig öröm-
mel tér vissza. Az együttes veze-
tője szerint a publikum az egyik 
legjobb. 

Tisza-party 

MU-ZTE 5-0 
A világ leggazdagabb, és egyik 
legjobb együttesét legyőzve itt-
hon meglepetést szereztek a za-
laegerszegi labdarúgók; Man-
chesterben azonban súlyos vere-
séget szenvedtek. Bozsik Péter 
tanítványai mindent megtettek, 
a tegnap esti mérkőzésen azon-
ban a nagyobb tudás előtt fejet 
kellett hajtaniuk. A Manchester 
United bizonyította: tényleg ők a 
világ egyik legjobb csapata. 

15. oldal 
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Az autópálya legkésőbb 2006 végéig Szegedre ér - ígéri a miniszterelnök 

Kampánynyitó Medgyessy Péterrel 
Három Csongrád megyei város-
ban összesen hét helyszínen 
számos helyi politikussal és vá-
lasztópolgárok ezreivel találko-
zott tegnap délután Medgyessy 
Péter miniszterelnök. 

Kedd délutáni, feszített prog-
ramjában a szegedi négyes ikre-
ket is meglátogatta, s a közgaz-
dász-vándorgyűlés munkájába 
is bekapcsolódott Medgyessy 
Péter. A tegnapi kormányfői vi-
zittel nyitotta meg önkormány-
zati választási kampányát me-
gyénkben a baloldal. Csongrá-
don helyi politikusokkal, vállal-
kozókkal és járókelőkkel beszél-
getett a miniszterelnök. Hód-
mezővásárhelyen és Szegeden 
pedig ő ajánlotta a választópol-
gárok figyelmébe á baloldal he-
lyi polgármesterjelöltjét és az 
önkormányzati képviselői he-
lyekért ringbe szálló politikuso-
kat. 

Csongrád megyei szónoklatai-
ban a miniszterelnök - többek 
között - az infrastruktúra fej-
lesztését ígérte. A kormány 100 
napos programján túlmutató 
tervekre utalva kijelentette: a 
47-es út szélesítése folytatódik, 
az M5-ös autópálya pedig 2006 
végéig Szegedre ér. 

Medgyessy Péter az önkor-
mányzatok önállóságának nö-
velését fontosnak tartva arra 
buzdította a megjelenteket, 
hogy a település összes lakóját 
szolgálni képes polgármestere-
ket és helyhatósági képviselő-
ket válasszanak. 

Tudósításaink az 5. oldalon 

Átutazóban 
a rejtélyes 
szállítmány 
A kragujcváci Zastava autógyár-
ból veszélyes hulladékot szállító 
vonatszerelvény tegnap a kelebi-
ai határátkelés után az esti órák-
ban eljutott Hegyeshalomig. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az egy vagonnyi transzformátort 
és hét vagon - hordókban tárolt -
veszélyes anyagot a Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancs-
nokságának szakemberei mobil 
labor segítségével vizsgálták át. 
Bunyevácz Miloje alezredes, a 
VPOP Dél-alföldi Regionáhs Pa-
rancsnokságának sajtófelelőse 
arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
a szigorított, belső áruvizsgálat 
tegnap 15 óra 30 perckor befeje-
ződött, a szállítmányt rendben 
találták, valóban azt tartalmazza, 
amire a tranzitengedélyt kiadták. 
A szerelvény az úti okmányok ke-
zelése után beléphetett az ország-
ba. A vonat közel 9 órás út után 
tegnap este jutott el Hegyeshalo-
mig. A szállítmány végcélja egy 
svájci ártalmatlanító telep. 

A Greenpeace nemzetközi kör-
nyezetvédő szervezet aggodal-
mát fejezte ki a veszélyes-
anyag-szállítmányokkal kapcso-
latosan. Követelik, hogy korlá-
tozzák a veszélyes anyagok tran-
zitforgalmát, gondoskodjanak a 
megfelelő biztosításáról és az 
előzetes tájékoztatásról. 

Az Összefogás Szegedért pártszövetség tegnapi 
az újszegedi ligetben. 

kampánynyitó nagygyűlésére érkezve tömegek üdvözölték a miniszterelnököt 
Fotó: Miskolczi Róbert 

Tizenegy „kormányviselt" szaktekintély a háromnapos vándorgyűlésen 

Félezer közgazdász Szegeden 
Tegnap kezdődött, péntekig tart 
a negyvenedik közgazdász-ván-
dorgyűlés Szegeden. 

Félezer közgazdász érkezett teg-
nap Szegedre, hogy részt vegyen 
a három napig tartó előadás-so-
rozaton. A 108 éve fennálló Ma-
gyar Közgazdasági Társaság 
(MKT) évi rendszeres vándor-
gyűlése a szakma legrangosabb 
eseményének számít. A vándor-
gyűlésen előadást tartott Med-
gyessy Péter miniszterelnök, a 
társaság nyáron leköszönt elnö-
ke is. A kormányfő hangsúlyoz-
ta: nem tartható az a helyzet, 
hogy a hazai bérek az unióbeliek 
egyharmadát teszik ki. A minisz-
terelnöktől Kádár Béla, az An-
tall-kormány nemzetközi gazda-
sági kapcsolatokkal megbízott 
minisztere vette át az elnöki sta-
fétabotot, és mondott megnyitót. 
A vándorgyűlés programjában 
egyébként tizenegy „kormányvi-
selt" szaktekintély előadása sze-
repel. Ma szekcióüléseken elem-
zik a különböző gazdaságpoliti-
kai témákat, amelyek immáron 
nem a kitörésről, hanem a felzár-
kózásról, az esélyekről, az eddigi 
eredmények megőrzéséről szól-
nak. Pénteken, az utolsó napon a 
gazdaság két legfontosabb dön-
téshozóját, László Csaba pénz-
ügyminisztert és Járai Zsigmond 
jegybankelnököt várják. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

a Vándorgyűlés résztvevőn! 

Ötszázan igyekeztek bejutni a hazai közgazdászok legnagyobb éves találkozójára. Fotó: Karnok Csaba 
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