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A Szeko ipari parkba költözőkkel Háló Pál kezdte a tárgyalásokat 

Múltja van a 400 munkahelynek 

TÉMÁINKBÓL 

SZEGED, EUROPA KAPUJA 

• MSZP S7D- ,> 

Szeged geopolitikai helyzete, 
amely az utóbbi időben hátrányt 
jelentett a város számára, az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozást 
követően előnnyé változhat. 

3. oldal 

PAÁL ISTIRE EMLÉKEZNEK 
Öt éve halt meg a Szegedről in-
dult neves színházi rendező. A 
szolnoki Szobaszínházban két-
napos rendezvénnyel emlékez-
nek Paál Istvánra. 

4. oldal 

SEBESSÉGREKORDEREK 
RÉMÁLMA 
Csongrád megyében mindössze 
négy sebesség-ellenőrző műszert 
működtetnek a rendőrök. Pedig 
lenne helye többnek is: tavaly 
219 balesetet okozott a megye 
útjain gyorshajtás. 

7 . oldal 

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

A mostani önkormányzat egy 
jól előkészített projektet kapott 
- állítja Háló Pál, a Szeko 2001 
Rt. igazgatóságának elnöke a 
konzervgyár területén létesülő 
400 új munkahellyel kapcso-
latban, amit Botka László pol-
gármester jelentett be a napok-
ban. 

Szeged, Széchenyi tér 

A kórház-
igazgató 
fegyelmije 
Akár az intézményvezető fel-
mentésével is végződhet az a 
fegyelmi vizsgálat, melyet a 
szentesi kórház sajátos adós-
ságkezelésével kapcsolatban in-
dított a megyei önkormányzat . 
A képviselők a jövő pénteki ülé-
sen döntenek. 

Tegnap kapták meg a megyei 
közgyűlés képviselői a szentesi 
kórház igazgatójával kapcsolatos 
fegyelmi vizsgálat eredményét. 
Mint arról annak idején beszá-
moltunk, a megyei képviselők a 
múlt év utolsó ülésén, zárt ajtók 
mögött döntöttek arról, vizsgála-
tot indítanak, mert ki akarják 
deríteni: történt-e szabálytalan-
ság a szentesi kórház gazdálko-
dásában. 

Információink szerint a kórház 
megállapodást kötött egy rész-
vénytársasággal az adósság átvál-
lalásáról. A pénzügyi manőver 
gyakorlatilag hosszú lejáratú hi-
telnek számít. A megállapodást 
anélkül kötötte meg az intéz-
mény, hogy erről a kórház mű-
ködtetőjét, a megyei közgyűlést 
tájékoztatta volna. A vizsgálat-
nak a személyi felelősség mérté-
kére is ki kellett térnie. A zárt 
ülés után Frank József, a megyei 
közgyűlés elnöke az újságírók-
nak azt mondta, döntésüket 
azért nem akarják nyilvánosság-
ra hozni, mert tiszteletben akar-
ják tartani az ártatlanság vélel-
mét. 

Folytatás az 5. oldalon 

A Centrum Bartha 18 milliós szobafelújítását is vizsgálná 

Hatmilliárdos hiányról döntenek 
Minden idők legnagyobb, közel hatmilliárd forin- viselőcsoportjának vezetője, Pászti Ágnes szerint 
tos hiányával fogadhatják el Szeged költségvetését, bizonyíték az előző ciklusban folytatott pazarló 
A tervezethez a Fidesz közgyűlési frakciója 112 gazdálkodásra, hogy Bartha László közel 20 millió 
módosító indítványt nyújtott be, amelyek azonban forintért újíttatta fel a polgármesteri szobát. 
Botka László polgármester szerint a legnehezebb 
helyzetben lévőket sújtanák. A Centrum Párt kép- írásaink az 5. oldalon 

Veszélyes szegedi 
villamossínek 

Szegedi sínek: nézni is rossz. 

A szegedi villamosvágány-háló-
zat egyes szakaszai annyira el-
használódtak, hogy már-már 
balesetveszélyt jelentenek. A sí-
nek többségét a hetvenes-nyolc-
vanas években rakták le, de 
akadnak százévesnél régebbi vá-

Fotó: Kamuk Csaba 

gányok is. A kanyarodó síneket a 
villamosok koptatják el, a köz-
utakat keresztező vágányokat pe-
dig nehéz tehergépkocsik, autó-
buszok és trolik rongálják. 

Részletek az 5. oldalon 

1 kg szalon-

cukor 3 9 8 F t 

A Profond Rt. újraindítja a régit, az önkormányzat pedig újat hoz létre 

Osztódhat a városi televízió 
Egy hónap adásszünet után a Szeged Te-
levízió ismét működik, a csatornán a kép-
újság látható. A tévé közvetíti a mai köz-
gyűlést is. Az önkormányzat viszont köz-
hasznú társaságot hoz létre saját televízió 
működtetésére. 

A Profond Rt. a napokban úgy döntött, nem 
adja el a Partiscum Kft.-ben és a Szeged Televí-
zióban lévő üzletrészét az önkormányzatnak. 
Ugyanakkor a cég vezetői - akiket nem sike-

rült elérnünk - ismét elindították az adást, 
egyelőre a képújságot, de terveik szerint a mai 
közgyűlést is közvetítik. Úgy tudjuk, a Pro-
fond Rt.-nél történt tulajdonosváltást követő-
en a cég új vezetője Petykó Zoltán lett. Petykó 
korábban a Bábolna Rt. igazgatósági elnöke-
ként is dolgozott. Mindenesetre tény: a televí-
zió kifizette tartozását az áramszolgáltatónak, 
és szerdán visszakapcsolták a stúdióban az 
áramot. Negyven munkatárs munkabeszün-
tetése miatt egy hónapja nem gyárt saját mű-

sorokat a televízió. Most viszont a cég arra ké-
szül: közvetíti a pénteki közgyűlést. 

- Az önkormányzat kész volt a megegye-
zésre, a szerződéskötés nem a város hibájából 
hiúsult meg. Szeged a továbbiakba semmi-
képpen sem ad további százmilliókat a város 
pénzén privatizált Szeged Televízió Kft.-be -
ismertette az önkormányzat szándékát Bot-
ka László. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az SFOR erőknek szállítottak utánpótlást Boszniába 

Amerikai katonai autók az 5-ösön 

Mindez már a múlté. A Szeko Rt. végképp fölhagyott a konzervgyártással. 

Uton Röszke felé az amerikai teherautók. Fotó: Karnok Csaba 

Tfegnap, késő délután amerikai 
katonai rendszámú teherautók 
haj tot tak át a megyén a röszkei 
határ felé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyugat-Európából Boszniába tar-
tott az a négy amerikai, katonai 
rendszámú teherautó, amelyek 
feltűnést keltettek Csongrád me-
gyében. A konvoj 16 óra után lép-
te át a megyehatárt, a járművek 
néhány percre megálltak a balás-
tyai kamionparkolóban. 

A taszári katonai bázison és a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon semmit sem tudtak a 
katonai jármüvekről. A Honvé-
delmi Minisztérium kommuni-
kációs igazgatóságán azonban el-
mondták: a konvoj a Boszniában 
állomásozó SFOR erők számára 
szállított utánpótlást. 

A szegedi konzervgyár területén 
létrehozott ipari park benépesí-
téséről az előző önkormányzati 
ciklusban kezdődtek el a tárgya-
lásokat a befektetőkkel - nyilat-
kozta lapunknak Háló Pál, a Sze-
ko 2001 Rt. igazgatóságának el-
nöke. A vezető azzal a cikkünk-
kel kapcsolatban szólalt meg, 
amelyben leírtuk: a közeljövőben 
400 új munkahelyet teremtenek 
Szegeden a Szeko ipari parkba 
költöző vállalkozások. 

Háló Pál utalt arra, 2002 janu-
árjában kezdte el a termelést a 
konzervgyár, s nem sokkal ké-
sőbb már pályázatot is adtak be. 

Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon 
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