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Medgyessy Péter: Megerősíti hitében a nemzetet az EU-népszavazás 

Autópálya 2006-ban 
Annyit ígérhetek, hogy 2006-ra 
megépül az autópálya Szegedig -
nyilatkozta Medgyessy Péter mi-
niszterelnök (képünkön I. A kor-
mányfő lapunknak adott interjú-
jában Szeged nehéz gazdasági 
helyzetével kapcsolatosan el-
mondta: jóllehet a kormányzat 
nem tudja átvállalni a város hét-
milliárd forintos hitelállományá-
nak teljes terhét, a kabinet meg-
vizsgálja, hogyan tud segíteni 
a megyeszékhelyen. Medgyessy 
Péter a szegedi színházban meg-
rendezett gálaesten Balogh Lász-
ló MDF-es honatya mellett fog-
lalt helyet, aki hónapokig vizs-
gálta a kormányfő múltját. 

Interjúnk a 6. oldalon 
Nem tudni, honnan szerezte és mire akarta használni a rendőrség által lefoglalt fegyvereket a Szeged 
SC volt elnöke, az egykori olimpikon Bodó Antal. Fotó: Karnok Csaba 

Százhuszonkét dolgozó munkahelye szűnhet meg 

Felszámolják a Heavytexet 
Nem kerülhette el a felszámo-
lást a Heavytex Újszegedi Szövő 
Rt., a határozat március végén 
jogerőre emelkedett. Százhu-
szonkét dolgozó munkahelye 
szűnhet meg. 
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Közgyűlési 
főszerepben 
a vtv 
A közgyűlés májusban dönt, 
melyik óvodákat zárja be a sze-
gedi önkormányzat. A képvise-
lők tegnap viszont döntöttek a 
kórház felújítására benyújtandó 
pályázatról, és a városi televízió 
közhasznú szerződéséről. 

- Bélám, ezt ti játszottátok ki, 
és ezért cinizmus, amit mon-
dasz - fogalmazott a tegnapi 
képviselő-testületi ülés legéle-
sebb vitájában Nagy Sándor 
szabad demokrata városfejlesz-
tési alpolgármester annak kap-
csán, hogy Szöllősi Béla (Fi-
desz) bírálta a városvezetést, 
amiért százszázalékos városi 
tulajdonban létrehozta a Váro-
si Televízió Kht.-t. Nagy Sán-
dor arra utalt, hogy az előző 
ciklusban vont be magánbefek-
tetőt az önkormányzat a városi 
tulajdonú tévé működtetésébe. 
Szöllősi szerint a város nem 
mondhatja fel érdekmúlásra 
hivatkozva a Szeged Televízió 
Kft.-vei kötött vállalkozási 
szerződést akkor, amikor a 
VTV Kht.-vel hasonló struktú-
rájú műsorok elkészítésére 
akar közszolgáltatási szerző-
dést kötni. 

Felszámolják a ma már csak 122 
embert foglalkoztató, idén 115. 
születésnapját ünneplő Heavy-
tex Újszegedi Szövő Rt.-t, a város 
patinás cégét. Széli János vezér-
igazgató elmondta, a társaságot 
egyik csapás a másik után érte. A 
negatív folyamat 2001 második 
felében kezdődött, az i-re pedig 
az tette fel a pontot, hogy az 
egyik hitelező nem várt tovább: 
nemrégiben leiszámolási eljárást 
kezdeményezett. 

A rendszerváltást követő legvi-
harosabb évtizedben kapaszko-
dott meg a piacon a könnyűipar 
nehezebbik termékeit, a műsza-
ki szöveteket és ponyvákat gyár-
tó Heavytex Rt., a Hungarohemp 
Kenderipari Tröszt jogutódja. 
Miután már minden esztendő-
ben szerény nyereséget is elköny-

| velhetett, a cég 2001 augusztusá-
1 ban egyik napról a másikra veszí-

tette el legnagyobb megrendelé-
sét a Phoenix-Rubber Kft.-tői, 

I vagyis a szegedi gumigyártól. 
"'" 

Folytatás a 3. oldalon A letakart gépek szomorú látványt mutatnak a 115 éves szövőgyárban. Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon 

Nemest elbocsátották 
Nemes Lászlót, az SZKT igaz-
gatóját azonnali hatállval elbo-
csátotta állásából tegnap a sze-
gedi közgyűlés. 

Egy önkormányzati vizsgálat sza-
bálytalanságot tárt fel a Szegedi 
Közlekedési Társaság gazdálko-
dásában. Hűtlen kezelés miatt, 

ismeretlen tettes ellen büntetőfel-
jelentéssel fordultak a rendőrség-
hez. A vizsgálat szerint „az SZKT 
vezetésének része volt abban is, 
hogy a fizető parkolási rendszert 
magánkézre játsszák". Nemes 
nem ért egyet az indoklással. 

Részletek az 5. oldalon 

Letartóztatták a moszkvai olimpikon Bodó Antalt 

Fegyverek, lőszerek 
a Szeged SC volt elnökénél 

TÉMÁINKBÓL 

A magyar irodalmi díjas költőnő 
saját bevallása szerint hatéves 
kora óta ír verseket. Rakovszky 
Zsuzsa jó néhány kitűnő fordítás 
után, saját regénnyel jelentke-
zett. A kígyó árnyéka rövid időn 
belül bestseller lett. A szerzővel 
Szív Ernő készített interjút. 

Szieszta 

PLATÁNOK 
Folytatják a beteg, vagy túl sűrűn 
ültetett platánok kivágását a sze-
gedi Széchenyi téren. A napok-
ban négy faóriást emelnek ki he-
lyéből. Am a szakemberek nem 
csupán ritkítják, gyarapítják is a 
platánokat. 

4. oldal 

BEZÁRHAT 
A BEM UTCAI ÓVODA 
Három óvoda köztük a Bem ut-
cai bezárását tervezi a szegedi 
önkormányzat. Ennek oka: a 
költségek csökkentése. Az óvo-
dába negyvenkét gyermek iáx, a 
kihasználtsága eléri a százszáza-
lékot. 

5. oldal 

zetőjének, mint kiderült, a sze-
gedi Bodó Antalnak bérelt és ál-
landó lakását, valamint vállalko-
zásának telephelyét. A büntetlen 
előéletű, Szegeden közismert fér-
fi Vajda utcai albérletében továb-
bi lőszerek és fegyverek kerültek 
elő. Itt egyébként egy fiatalkorú 
nő és két férfi „fogadta" a rend-
őröket. Ok albérlőként tartóz-
kodtak a lakásban. 

Folytatás a 4. oldalon 

Két töltött pisztolyt, géppisztolyt, puskát, baseballütőket, valamint 
150 lőszert találtak a rendőrök a szegedi Bodó Antal kocsijában és 
albérletében. A moszkvai olimpián 7. helyezést elért birkózó a rend-
őrségen nem tett vallomást, a bíróságon viszont igen, de egyelőre 
nem tudni, honnan szerezte és mit akart kezdeni a fegyverekkel. 

A vámkommandó rutinellenőr-
zés során csütörtökön megállí-
tott egy Mercedest Szegeden, a 
Szilléri sugárúton. A vámosok 
csempészett áru helyett egy pisz-
tolyra és hat lőszerre bukkantak 
a gépkocsi első ülései között, a 

könyöklő alatt. A Mercedesben 
talált fegyver töltve volt. A vám-
kommandó ezután riasztotta a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányságot. 

A rendőrség kommandósok be-
vetésével átkutatta a gépkocsi ve-

Ingatlanpiac az Interneten 

http://www.delmagyar.hu

