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Tunézia tengerparti üdülés 
1 hét, hotel*** + félpanzió + repülő 

3 6 9 0 0 F t / f ő 
Gyors döntés - biztos élmény „ 

Diákrepülőjegyek 
legrugalmasabb feltételekkel! 

Morton's Légi Utazási Iroda 
Szeged, Petőfi sgt. 7. 
62/420-088 
és a Tesco Áruházban: 
62/459-502 
www.mortons.hu MORTON'S 

0223540% 

Perre megy 
a város a 
KÉSZ-szel 
Várhatóan perre megy a szegedi 
önkormányzat a KESZ Kft.-vei a 
szegedi csapadékvíz-elvezető 
csatornarendszer miatt. Az ere-
detileg 985 millió forintba kerülő 
beruházást 2002. július 31-éig 
kellett volna átadnia a kivitelező-
nek. Később megemelték a vál-
lalkozási díjat és módosították a 
teljesítés határidejét. Nagy Sán-
dor városfejlesztési alpolgármes-
ter lapunknak elmondta: a kivi-
telező 2002. december 20-án kí-
sérletet tett a beruházás átadásá-
ra, de azt a város és a szakhatósá-
gok sem akkor, sem azóta nem 
vették át, mivel komoly hiányos-
ságokat tártak fel. Árvűi István, a 
KESZ Kft. kommunikációs igaz-
gatója szerint a csatornarendszer 
alkalmas a rendeltetésszerű 
használatra. 

Cikkünk a 7.oldalon 

Heves 
harcok 
Kerbelánál 
Az Irak elleni háború 13. napján 
Bagdad további bombázása, a Ker-
bela, Nedzsef, Hilla, Díváníja és 
Násziríja közelében folyó harcok, 
valamint Bászra ostromgyűrűje 
jelentett folyamatos harci ese-
ményt. Az éjjel és kedden legalább 
három légitámadás érte Bagdadot 
és környékét. Ismét célba vették a 
köztársasági palotát. 

Bővebben a 2. oldalon 

Még mindig nincs remény a valaha szebb 
napokat látott Hági étterem fölújítására. 

A százévesnél is idősebb szegedi vendéglő 
termei üresek, homlokzata tatarozásra szo-
rul. A városi építési hatóság el is rendelte az 
utcai bont külső rekonstrukcióját, ám a tu-
lajdonos nem végezte el a munkát. 

A ház - a Belváros értékes épületeihez 
hasonlóan - helyi védettséget élvez. Mint-
hogy magánkézben van, városi költségen 
nem újítható föl. Nem műemlék, ezért a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal sem 
léphet föl a helyreállítás érdekében. Az 
épület állapota még nem romlott le annyi-
ra, hogy elrendelhetnék a kényszertataro-

zást, mint az néhány éve az Oskola utcá-
ban történt. 

A Hági privatizációja óta eltűnt a régi be-
rendezés, eladták a híres Szőnyi István-pan-
nókat. A közkedvelt étteremnek már csak a 
híre maradt meg. 

Részletek a 3. oldalon 

A Cserepes sori piac 
az unióban sem zár be 

Szegeden elterejedt a hír, miszerint az uniós csatlakozás után megszűnik az igen népszerű Cserepes 
sori piac, ahol hetente tízezrek fordulnak meg. Az EU-rendelkezések szerint minden tagállam maga 
szabja meg a piacok, vásárok üzemeltetési rendjét. Semmi nem indokolja a mostani szabályok meg-
változtatását - vélekedik Bikádi János, a piacot üzemeltető kft. ügyvezető igazgatója. Részletek a 4. 
oldalon. Fotó: Miskolczi Róbert 

TÉMÁINKBÓL 

EGYÜTT KEZDJÜK A NAPOT 
Egy év alatt kétezerrel nőtt a Dél-
magyarország és a Délvilág előfi-
zetőinek száma. A cégfilozófia is 
ennek megfelelően változott: 
Délmagyarország - otthon van! 
Szammer István, a Lapcom-cso-
pört ügyvezető igazgatója a brit 
tulajdonosok nevében is szegedi 
sikerről beszél. 

13. oldal 

EU-TÜKÖR 
Jogi kötelezettségek terhelik az 
EU-ban a vállalkozókat, a mező-
gazdaságból élőket. Magyaror-
szágvárható csatlakozása után 
uniós pénzek is segítik a hazai 
gazdaságot. A két állítás, és egy 
mindszenti gazda félelmei nyo-
mán most az agrárpolitika, a te-
rületfejlesztés kérdéseiben segít 
eligazodni uniós mellékletünk. 

9. oldal 

SHAKIRA: NEM VAGYOK 
SZEXSZIMBÓLUM 
Nem érzem magam szexszimbó-
lumnak, Marilyn Monroe az 
volt, én nem - mondta a lapunk-
nak adott exkluzív interjúban 
Shakira. A kolumbiai születésű, 
huszonhat éves énekesnő euró-
pai körútjának legutóbbi állomá-
sán, Bécsben nyilatkozott ne-
künk. Egyebek mellett Amerika 
Irak elleni támadásáról is el-
mondta a véleményét. 

Interjúnk a Randevúban 

ISKOLA- ÉS ÓVODABEZÁRÁS 
Csökken a szegedi gyermekek 
száma, ezért négy-négy óvoda és 
iskola bezárására kényszerülhet 
az önkormányzat. Az óvodák kö-
zül a belvárosiak, az iskolák kö-
zül pedig a lakótelepiek kerültek 
veszélybe. 

5. oldal 

VTRÁGHOT FELMENTETTÉK 
A bíróság fölmentette a külö-
nös kegyetlenséggel elkövetett 
gyilkossággal vádolt Virágh Já-
nost, aki a két éve Kisteleken 
baltával agyonvert romániai 
magyar férfi megölése miatt 
került börtönbe. 

5. oldal 
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A miniszterelnök Szegeden a színházban beszél 

Medgyessy gazdasági 
vezetőkkel találkozik 

Évek óta csupán az enyészet vendégeskedik az egykor híres sörözőben 

Tovább pusztul a Hági 

Alapos felújítás kellene ahhoz, hogy az étterem és a sörkert visszanyerje régi hangulatát. Fotó: Karnok Csaba 

Fotó: Schmidt Andrea 

Medgyessy Péter miniszterel-
nök (képünkön) holnap este 
előbb zárt körben Szeged gaz-
dasági életének meghatározó 
szereplőinek tart előadást, majd 
utána azon a nyilvános gála-
műsoron is felszólal, amelynek 
egyben díszvendége is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Medgyessy Péter miniszterelnök 
- az eredeti programtól eltérően 
- holnap este felszólal a Szegedi 
Nemzeti Színházban „A Ti-
sza-partról az Egyesült Európá-
ba..." címmel hat órakor kezdő-
dő gálán. 

- A kormányfő az előadás vé-
gén mond mintegy húszperces 

beszédet - nyilatkozta lapunk-
nak Vécsey Ágnes, a városháza 
sajtófőnöke. 

Medgyessy Péter előtte, öt 
órától zártkörű rendezvényen 
Szeged gazdasági életének száz 
legmeghatározóbb szereplőjé-
nek tart előadást a Tisza Szálló 
koncerttermében Uniós csatla-
kozás és Szeged gazdasága cím-
mel. 

Botka László szegedi polgár-
mester részt vesz a miniszterel-
nök programjain, az előzetes ter-
vek szerint időt szakítanak négy-
szemközti tárgyalásra is. A Med-
gyessy-Botka megbeszélésen va-
lószínűleg szóba kerül a város 
gazdasági helyzete és az esetleges 
kormányzati segítség. 

A Nemzeti Színházban hat 
órakor kezdődő gálaműsoron fel-
lép Gregor Bernadett, Király Le-
vente, Király Attila, Nagy Bandó 
András, Nagy Natália, a NOX 
Együttes, a Szegedi Néptánc 
Együttes és a Deszki Bánát Szerb 
Kulturális Egyesület. 

A gála költségeit a város az 
Európai Unió Kommunikációs 
Közalapítvány támogatásával és 
egyéb pályázati pénzekből fede-
zi. A színházi rendezvényre 
egyébként már valamennyi, in-
gyenesen kiosztott belépő elfo-
gyott. 

http://www.limit.hu
http://www.mortons.hu
http://www.delmagyar.hu

