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T É M Á I N K B Ó L 

SZEGED AZ EGYIK CEL 
Ha azt akarjuk, hogy továbbra is 
fontos célpont legyünk a befekte-
tők számára, fejlesztenünk kell a 
közúti infrastruktúra hálózatun-
kat - jelentette ki Kuncze Gábor. 
A cél az, hogy a kormányzati cik-
lus végére Szeged, Pécs, Debre-
cen, Nyíregyháza és Miskolc au-
tópályán, vagy autóúton jól meg-
közelíthető legyen. 

2. oldal 

BEÉPÍTHETIK A PARKOLÓT 
A műemléki védettségű környe-
zethez illeszkedő ház épülhet a 
Somogyi utca 19. szám alatti te-
lekre, amennyiben ma a közgyű-
lés jóváhagyja az ingatlan eladá-
sáról szóló előterjesztést. Az ön-
kormányzat el kívánja adni a te-
rületet, amelynek értékét 99 
millió forintban jelölték meg. 

5. oldal 

DOBÓ VIZSGÁLATOT AKAR 
A közgyűlés felhatalmazása nél-
kül állapodott meg Botka László 
polgármester az ÁPV Rt. elnöké-
vel a szegedi belterületi földek el-
lenértékéről - jelentette ki Dobó 
László. A Fidesz frakciójának ve-
zetője nem érti, miért éppen 230 
millió forintról szól az alku, sze-
rinte ennél több pénz is járhat a 
városnak. 

5. oldal 
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A férji megölte volt élettársát, majd magával is végzett 

Tragikus kettős halál Üllésen 
Megölte volt élettársát egy ül-
lési férfi, majd önmagával is 
végzett. A falu szélén lakó, egye-
dülálló nő korábban együtt élt a 
férfival, de már évek óta elváltak 
útjaik. A két holttestet a nő fia 
fedezte fel szerda késő este. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kedves, beszédes, segítőkész asz-
szonynak ismerték Üllésen Ma-
rikát, aki a rúzsai út mentén la-
kott a falu szélén. Szívesen adott 
ismerőseinek terményeiből, se-
gített, amikor csak tudott. Az út 
mellett nagy fóliasátrak állnak, 
mögöttük szinte eltörpül a sárgá-
ra és vörösre vakolt ház. A hat-
vanéves asszony fóliázásból tar-
totta fenn magát. Férje, a falube-
liek elmondása szerint, már jó-
val korábban meghalt. Magányo-
san élt, gyerekei azonban a kö-
zelben laktak. Mivel egyedül 
nem győzte a munkát, időnként 
segítségre volt szüksége. A falu-
ban azt beszélik, hogy így került 
oda hozzá a közelben lakó férfi 
is, akivel egy ideig együtt élt. 
Azután különváltak, és hosszú 
ideig barátságos volt a viszony 
kettőjük között. A férfi a szakítás 
után alkalmanként meglátogatta 
és elbeszélgetett az asszonnyal. 

Üllésen tegnap délelőtt mindenki a tragédiáról beszélt, a meggyilkolt asszonyt sokan ismerték. Fotó: Kamok Csaba Folytatás a 4. oldalon 

Miniszterek ígérgettek 
Csak két kórterem átalakítása, a 
steril feltételek megteremtése hi-
ányzik ahhoz, hogy a szegedi egye-
tem hematológiai osztályán is 
csontvelő-transzplantációt hajt-
hassanak végre. A műtétekhez 
szükséges eszközöket megvásá-
rolták, szakmailag is felkészültek 
a műtétekre. Am a még szükséges 
munkálatokhoz - így a steril kór-
termekhez elengedhetetlen külön 
bejáratok és mellékhelységek ki-
építéséhez - mintegy 20 millió fo-

rint hiányzik. Már 1999-ben Gógl 
Árpád, majd később Mikola István 
egészségügyi miniszter is ígéretet 
tett a centrum kialakítására, de a 
beruházás még nem valósult meg. 
A közelmúltban a szaktárca he-
lyettes államtitkára, Rácz Jenő 
szólt arról, hogy növelik a hazai 
csontvelő-transzplantációs köz-
pontok számát, s az egyik helyszín 
Szeged lesz. 

Cikkünk a 3 . oldalon 

Ki ölte meg 
Lidi nénit? 
Mátó Árpádot vádolta meg az 
ügyészség azzal, hogy 2002 leg-
első napján meggyilkolta Brin-
gye Jánosnét Magyarcsanádon. 
A fiatalember a rendőrségen be-
ismerő vallomást tett, ám azóta 
tagadja bűnösségét, azt állítva: 
pszichikai kényszer hatására 
vallott maga ellen. 

Bírósági tudósításunk a 6 . oldalon 

Buszok pótolják a kieső vasúti járatokat 

Repedt a motorvonatok tengelye 
Csongrád megyében is fönnaka-
dásokat okozott tegnap a 
Bz-motorvonatok kivonása. 

A vasút vezetői azért határoztak a 
cseh járművek azonnali leállítá-
sáról, mert az ellenőrzések során 
kiderült: több kocsi tengelye meg-
repedt. Az óvatosság és a gyors in-
tézkedés indokolt volt. Kaposvári 
Pétertől, a MÁV Rt. szegedi igaz-
gatóságának helyettes vezetőjétől 
megtudtuk: a tegnap megvizsgált 
hat motorvonat mindegyikén ta-
láltak repedt tengelyt. 

A forgalomból kieső vonatokat 
nem tudták pótolni, ezért a 
csongrádi, szentesi, makói és a 
szegedi állomáson is hiába vára-
koztak' az utasok, akik reggel még 
nem is értesültek a járatkimara-
dásról. A MÁV Rt. a Volántól kért 
segítséget: a leállított motorvona-
tokat autóbuszokkal pótolják. In-
formációink szerint ma reggel 
minden megbénult vasútvonalon 
megindulnak a járatpótló buszok. 

Újszegedről tegnap el sem indult a makó-mezőhegyesi járat. Fotó: Kamok Csaba Részietek a 4. oldalon 

A kormány dönt a konzervatórium karrá alakításáról 

A zeneművészeti 
lehet a tizenegyedik 

i 

Zenekari próba a konzervatóriumban. Fotó: Gyenes Kálmán 

Ha a mai kormányülésen elfo-
gadják az oktatási tárca előter-
jesztését, akkor az új tanévtől 
már hivatalosan is a Szegedi Tu-
dományegyetem tizenegyedik 
karaként fogadhatja a hallgató-
kat a zenekonzervatórium. 

A felsőoktatásban évek óta zajló 
átalakítási folyamat részeként az 
Oktatási Minisztérium országo-
san nyolc új kar indítását java-
solja a kormánynak, amely vár-
hatóan mai ülésén hozza meg er-
ről döntését. A Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) is érintett, 

hiszen az eddig egyetemi intézet-
ként működő zenekonzervatóri-
um ezzel az országban elsőként 
szeptembertől önálló zeneművé-
szeti főiskolai karrá válhat. A kar 
alapítására vonatkozó kérelmet 
először a Felsőoktatási Tudomá-
nyos Tanács (FTT) tárgyalta. Az 
FTT többek között azt vizsgálta, 
milyenek az intézményben vég-
zettek elhelyezkedési lehetősé-
gei, esélyei, azaz mennyit ér az 
itt kibocsátott diploma a munka-
erőpiacon. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

