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TÉMÁINKBÓL Leáll a 47-es út szélesítése 
ULTIMÁTUM UTAN 

Közép-európai idő szerint csü-

törtökön hajnali 2 óra 15 perckor 

jár le George Bush amerikai el-

nök Szaddám Huszeinnek adott 

48 órás ult imátuma. Ennek le-

járta nem szükségszerűen jelenti 

a hadműveletek megkezdését. 

Az amerikai hadsereg egyelőre 

röplapokkal árasztja el Dél-Ira-

kot, az ott állomásozó reguláris 

erőket arra akarják rávenni, hogy 

harc nélkül adják meg magukat. 

2. oldal 

ITT AZ INFLUENZA 

Csongrád megye városai közül 

Szegeden nőtt meg ugrásszerűen 

az elmúlt héten az influenzás 

megbetegedések száma. Az 

ÁNTSZ tegnap úgy döntött, lá-

togatási tilalmat rendel el a gyer-

mekkórházban, a gyermekklini-

kán, a szülészeti és az intenzív 

osztálvokon. 

3. oldal 
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AKESES RABLÓ 

Alig három hét alatt négy kisbol-

tot fosztott ki Szegeden a késes 

rablóként elhíresült, egyelőre is-

meretlen férfi. A legtöbb kisbolt-

ban félnek. 

' 4. oldal 

TEKULICS PÉTER 

KITÜNTETÉSE 

Tekulics Péter professzor tizen-

harmadik éve igazgatja az újsze-

gedi gyermekkórházat. Az intéz-

mény a hazai élvonalban van. Az 

igazgató tevékenységét az egész-

ségügy legmagasabb kitüntetésé-

vel ismerték el. 

6. oldal 

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

Évekig kétsávos marad 

Kishomoknál 2005-ig nem szélesítik tovább a 47-es utat. Nyárra ugyan átadják a Kopáncs és az algyői híd közt négy sávúvá épített pá-

lyáját, a középső, hét kilométeres kishomoki szakaszt azonban csak 2005-től építik tovább, a pénzhiány és a lassú kisajátítás miatt. 

Lázár János vásárhelyi polgármester interpellálni fog a parlamentben. A részeletekről az 5. oldalon olvashatnak. Fotó: Tésik Attila 

Botka László 
választmányi 
elnök lehet 
Botka László a harmad ik leg-

erősebb ember lehet az 

MSZP-ben, amennyiben párt-

ja jövő hét végi kongresszu-

sán megválasztják a választ-

mány elnökének. Botka sze-

rint a poszt összeegyeztethe-

tő a polgármesteri tisztség-

gel, mert az nem operatív, ha-

nem stratégiai munk á t igé-

nyel. 

Botka László országgyűlési kép-

viselő, a parlament európai in-

tegrációs ügyekkel foglalkozó bi-

zottságának tagja, az MSZP 

Csongrád megyei elnöke, Szeged 

polgármestere rendkívül magas 

támogatottságot kapott a szocia-

lista párton belül zajló tisztújítás 

során az országos alelnöki és vá-

lasztmányi elnöki tisztségre. A 

31 éves politikust tegnap hallgat-

ta meg Budapesten a Lendvai Il-

dikó vezette, az MSZP kongresz-

szusi jelöltjeit összeállító bizott-

ság. 

Botka lapunknak nyilatkozva 

elmondta: a személyes meghall-

gatáson bejelentette, nem vállal-

ja az országos alelnöki posztra a 

jelöltséget, mert számára Szeged 

a legfontosabb. Botka rendkívül 

megtisztelőnek tartja, hogy eny-

nyien támogatják. 

Folytatás a 3. oldalon 

Máj USÍg még választási kampány az egyetemen 

.̂ / 1 z Bemutatkoztak a rektori elöltek 
a serteshus ' 
A termelők a magas sertés fel-

vásárlási árban érdekeltek to-

vábbra is, a felvásárlók ezt egy-

előre elfogadják. 

A Vágóállat és Hús Termékta-

nácsban (VHT) egymás mellett 

ülő termelők és felvásárlók a hét 

elején megtartott ülésükön újra 

egyezségre jutottak abban, to-

vábbra is kölcsönösen elfogadha-

tónak tartják a február 1 -jén élet-

be lépett 265 forintos kilónkénti 

árat. A paktum április 30-ig érvé-

nyes, hogy utána mi lesz, ma 

még nem tudja senki. 

Szakértői vélemények szerint 

az EU-csatlakozásról szóló nép-

szavazás miatt is fontos a politi-

kának és a tárcának, a Földmű-

velésügyi és Vidékfejlesztési Mi-

nisztériumnak (FVM), hogy ad-

dig senki se rúgja fel a törékeny 

alkut. 

Mint ismeretes, nemrégiben 

kiéleződött a konfliktus a sertés-

tartók és a vágóhidak között, 

aminek egyértelműen az az oka, 

hogy az európai húsárak már egy 

éve nagyon alacsonyak, 220-230 

forintosak. 

Folytatás az 5. oldalon 

Hét egyetemi tanár pályázott az Szegedi Tudományegyem élére, akik közül április 7-én választja meg az Egyetemi Tanács az új rektort. 

A jelöltek tegnap az új klinika előadótermében mutatkoztak be a 11 karral működő dél-alföldi tudásközpont érdeklődő oktatóinak és 

hallgatóinak. Képünkön balról jobbra: Dux László, Csirik János, Visy Csaba, Berta Árpád, Galambos Gábor, Szabó Gábor és Benedek 

György professzor. Tüdósításunkat az 5. oldalon olvashatják. Fotó: Gyenes Kálmán 
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Csak egy htvas, 
és Ön máris 

100 Ft-tal 
támogatja a szegedi 

kisállatmenhelv 
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