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T É M Á I N K B Ó L 

ELNAPOLTAK 
AVÁRTDÖNTÉST 

Nem döntött hétfőn az ország-
gyűlés a NATO-támogatáshoz 
történő magyar hozzájárulásról. 
A parlament 202 igen, 119 nem 
szavazattal és 8 tartózkodással 
elutasította a házszabálytól való 
eltérést, így nem születhetett 
döntés az USA úthasználati kéré-
sének ügyében. 

2. oldal 

ÖT KÖRÖZÖTT SZEMÉLYT 
FOGTAK EL A RENDŐRÖK 
A szegedi Bertalan hídi baleset 
okozóját, Szabó Lászlót a múlt 
hét végén fogták el a rendőrök 
Kiskunfélegyházán. Rajta kívül 
még négy körözött személyt tar-
tóztattak le az elmúlt pár napban. 

5. oldal 

GYÁRBEZÁRÁSOK 
A neves közgazdász, Petschnig 
Mária Zita szerint több kedve-
zőtlen gazdasági körülmény, az 
európai recesszió, az erős forint, 
az olcsó import, s legvégül mint-
egy kegyelemdöfésként a mini-
málbérek megemelése okozta a 
gyárbezárások sorozatát. 

A pénz beszél 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Szeged, Makó és Csongrád körül épül elkerülő út - a Balaton felé is simábban autózhatunk 

Autópályát kísérő fejlesztések 
Csongrád megyében három város, Sze-
ged, Makó és Csongrád körül épülhet 
elkerülő ú t 2006-ig. A beruházásokról a 
napokban dönt a kormány. 

A Szegedet nyugatról elkerülő út lobbis-
tájaként tartják számon Géczi József 
MSZP-s országgyűlési képviselőt, aki az 
új közút koncepciójáról a következőket 
mondta: a beruházás a tervek szerint 
„fordítva" indul el, vagyis nem a felüljá-
róval kezdik az építést a dorozsmai 
RO-LA terminálnál, hanem a szabadkai 
úttól a Maty-ér város felőli oldalán érnek 

el a Bajai útig a kivitelezők. Ez a szakasz 
vagy 2003 végéig, vagy legkésőbb 2004 
elejéig megépül. Majd - még szintén eb-
ben a kormányzati ciklusban - tovább 
folytatódik a beruházás dorozsmai irány-
ba és a továbbiakban dél felé, Szentmi-
hály és Gyálarét belső oldalán elhaladva 
éri el a Tisza-partot. 

A nyugati elkerülő úttal kapcsolatban 
napvilágot láttak korábban olyan véle-
mények, hogy az gyengítené az M5-ös 
autópálya építését. Ez nem így van - ma-
gyarázta Géczi - , az autópálya ugyanis 
2005-2006-ig a fehér-tói halászcsárdáig 

ér el, elkerülő útja pedig jóval távolabb 
fut a tervezett közútnál, ráadásul mind-
össze három lejáróval rendelkezik majd -
a halászcsárdánál, a Bajai úton Doma-
szék magasságában, valamint a határon. 
A tervezett nyugati elkerülő út funkciója 
viszont nemcsak az, hogy megkerülje a 
nagyvárost, hanem hogy összekösse a 
Szegedtől délre eső területeket Dorozs-
mával, többek között a nagybani piaccal. 
Lehetőség nyílik arra is, hogy az önkor-
mányzat az út mentén ipari parkokat 
hozzon létre, ideális körülményeket te-
remtve a befektetők számára. Ez az elke-

rülő út lehet az összekötő kapocs a leen-
dő logisztikai központ, a repülőtér és a 
téli kikötő között is. 

Úgyszintén ebben a kormányzati cik-
lusban kezdődik el a makói és a csongrádi 
elkerülő út építése is. Bács-Kiskun megyé-
vel összefogva pedig a rossz állapotban lé-
vő Soltvadkert-Szeged közötti, más néven 
a Balaton felé vezető utat újítják fel. - Ah-
hoz, hogy az ütemezéseket felgyorsítsák, 
még küzdeni kell az idei év végi költségve-
tési vitában - mondta el lapunknak Géczi 
József. 

EK. 

A Szegedért Alapítvány díjazottjai 

Lékó Péteré a fődíj 
A Szegedért Alapítvány elnök-
sége és kuratóriumai tegnap 
délután döntöttek az idei dí-
jazottak névsoráról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizennegyedik alkalommal ren-
dezi meg a Szegedért Alapítvány 
idén március 8-án, hagyományo-
san a szegedi nagy árvíz évfordu-
lójához legközelebb eső szomba-
ton nagyszabású gálaműsorát. 
Ennek keretében átadják az ala-

pítvány díjait azoknak a híres sze-
gedieknek, akik tevékenységük-
kel öregbítették a város hírnevét. 

A fődíjat az elnökség Lékó Pé-
ter nemzetközi sakknagymester-
nek ítélte oda. A tudományos 
kuratórium díjazottja Dudits Dé-
nes akadémikus, a Szegedi Bioló-
giai Központ főigazgatója, a mű-
vészeti kuratóriumé Polner Zol-
tán író, a társadalmi-állampolgá-
ri kuratórium elismerését pedig 
Orbán Hedvig, a Százszorszép 
Gyermekház igazgatója kapta. 

Zombori 
határkapu 
Korszerű határállomás fogadja a 
Romániába utazókat Kiszombor 
mellett.Tavaly még csak a sze-
mélygépkocsik hajthattak át, 
idén már a buszok és a 3,5 tonná-
nál kisebb teherautók is átgördül-
hetnek a szomszédos országba. A 
határállomás a nap 24 órájában 
az utazók rendelkezésére áll, a ta-
pasztalatok szerint azonban a 
magyarok még nem fedezték fel a 
Temesvárra vezető rövidebb utat. 

írásunk a 4. oldalon 

Lamperth Mónika belügyminiszter fogadta Botka László polgármestert 

Szeged kormánysegítséget kér 
Botka László polgármester tegnap Lamperth Mó-
nika belügyminiszterrel tárgyalt. A megbeszé-
lésen elhangzott: a Belügyminisztérium, a Pénz-
ügyminisztérium és a szegedi önkormányzat 
szakemberei közösen keresnek majd megoldást 
arra, milyen állami segítségnyújtásra nyílik le-
hetőség a válságkezelés mellett. 

Lamperth Mónika belügyminiszter tegnap délelőtt 
hivatalában fogadta Botka László szegedi polgár-
mestert annak kapcsán, hogy a 2002-es pénzügyi 
mérleg készítésekor világossá vált: a város csődkö-
zeli helyzetbe került. Botka tájékoztatta a belügy-

minisztert és pénzügyi beszámolót nyújtott át neki 
arról, hogy az új városvezetés közel 7 milliárd fo-
rintos adósságállománnyal találta szembe magát. 
Ez azért kritikus, mert az összeg felét működési hi-
tel teszi ki. A város kötelezettségvállalását tetézte 
az a 1,5 milliárd forintos kezességvállalás is, amely 
az önkormányzati cégek hiteleihez kapcsolódik, 
így tarthatatlan az önkormányzat 2003-ra várható 
5,7 milliárd forintnyi újabb költségvetési hiánya, 
amely annak ellenére keletkezik, hogy idén 48 szá-
zalékkal nő az állami támogatás mértéke. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az omladozó szállóba új életet lehelne a város 

Uniós palota lehet a régi Hungária 
Szeged Belvárosának régi szé-
gyenfoltja a régi Hungária Szál-
ló omladozó épülete. A város 
terveket sző az épület hasznosí-
tására, a legmerészebb szerint 
i t t lehetne az EU egyik hivatala. 

Országunk EU-csatlakozását 
követően Szegedre, a régi Hun-
gária Szálló épületébe költöz-
hetne az unió jelenleg ideiglenes 
székhellyel Brüsszelben műkö-
dő hivatala, az élelmiszer-biz-
tonsági szakosított ügynökség. 
Ezt a gondolatot vetette fel Bot-
ka László polgármester és Újhe-
lyi István országgyűlési képvise-
lő, amikor városunkba látoga-
tott a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium po-
litikai államtitkára, Szanyi Ti-
bor, aki egy személyben' az in-
tegráció szakmai ügyvivője is. 
Az Európai Unió a bővítést kö-
vetően dönt arról, hogy hol kap-
jon végleges helyet az élelmi-
szer-biztonsági hivatal. 

A tervek szerint végre begyógyul Szeged régi, de szép sebhelye. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás az 5. oldalon 

Fél évig nem hagyhatja el a lakást a domaszéki fiú 

Zsolti szobafogsága 

Zsolt inak mindenben segít édesanyja. Fotó: Gyenes Kálmán 

Féléves szobafogság vár a mis-
kolci gyermekkórházból nem-
rég hazaengedett Kadvány Zsol-
tira. A csontvelő-transzplantá-
ción átesett 10 éves domaszéki 
kisfiú nem hagyhatja el a lakást, 
családtagjai is csak szájkendő-
vel mehetnek be hozzá. Zsolti 
barátaival csak az ablakon ke-
resztül tartja a kapcsolatot. 

Ismét családja körében van Kad-
vány Zsolti. A 10 éves domaszé-
ki kisfiút tavaly november 28-án 
műtötték a miskolci gyermek-
kórházban. A fiúcska már több 
éve szenvedett leukémiában és 
az életét csak csontvelő-átültetés 
menthette meg. A donora nem 
volt más, mint bátyja, Szabolcs. 

- A transzplantáció után majd 
egy hónapig az úgynevezett 
bokszban kellett feküdnie Zsolti-
nak. Karácsony előtt kiengedték 
volna, de sajnos a fiam súlyos 
májgyulladást kapott, így másfél 
hétig még bent tartották - mesél-

te édesanyja. Ezt követően még 
nem hagyhatta el a kórházat, egy 
steril szobába helyezték. 

Domaszékre sem a tervezett 
időpontban jöhettek, ugyanis 
Zsoltika újabb fertőzést kapott. 
Szerencsére ebből is kilábalt, így 
most végre hazaengedték. 

A lakást szinte teljesen át kel-
lett rendezni. Testvérét kiköltöz-
tették a gyerekszobából. Szabolcs 
mostantól a szüleivel lakik. 
Zsolti legkevesebb fél évig nem 
hagyhatja el a szobáját. A fürdő-
szobába, WC-re kimehet, de 
máshová nem. 

Szülein és bátyján kívül senki 
se mehet be hozzá, ők is csak 
szájkendővel. Barátaival az abla-
kon keresztül tartja a kapcsola-
tot. A szomszédban lakó gyere-
kek néha átjönnek, hogy Kadvá-
nyék udvarában játszanak. Már 
egy hóembert is építettek Zsol-
tinak. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

