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Időzített költségvetés 
Két helyszínen tartotta ülését, 

természetesen nem egyszerre, 
hanem egymás után, a város 
közgyűlése: a nap nagyobb 
részében a városházán a dísz-
teremben, este fél 6-kor azon-
ban a bombariadó miatt át 
kellett vonulnia a Fidesz Victor 
Hugó utcai székházába. A fő 
napirendi pont a város idei 
költségvetésének megtárgyalása 
volt. Szeged közel 7 milliárd 
forinttal gazdálkodhat 1992-
ben. 

A bevételek összege 6 992 
101 ezer forint, amelynek leg-
nagyobb része, majd 3 milliárd 
forint állami támogatásból 
tevődik össze, az átengedett 
személyi jövedelemadó csak-
nem 1,3 milliárd forint, a mű-
ködési célokra átvett pénzesz-
közök között a legnagyobb tétel 
a tb-finanszírozás: 877 millió 
forint, az intézményi bevételek 
pedig alig maradnak alatta a 
600 milliónak. Nem csekély 
összeget jelentenek a helyi adók 
és illetékek, alig kevesebbet, 
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FOTÓ: ENYEDI ZOLTÁN 

„Kántor" nem fogott szimatot 

Tegnap délután néhány perccel elmúlt öt óra, amikor egy férfihang telefonált a rendőrségre: 
robbanószerkezetet helyeztek el a városházán és az hamarosan a levegőbe röpül. Eközben a 
városháza dísztermében a közgyűlés költségvetési vitát folytatott. Mikor a rendőrségtől érte-
sültek a robbanásveszélyről, dr. Lippai Pál polgármester megszakította a disputát, majd a 
Fidesz irodába átvonulva folytatták az munkát. 

A robbanás elmaradt, a rendőrség szakértői megkezdték az időzített bomba felkutatását, 
amelynél egy speciálisan, hosszú trénerezéssel kiképzett, robbanóanyagra érzékeny kutyát is 
bevetettek. Lapzártáig ő sem talált semmit. 

Mint Szőke Péter városi rendőrkapitány elmondta, az elmúlt évben 50 hasonló esethez 
kellett kivonulniuk. Most, amikor a világon mindenütt reális a terrorfenyegetés, méltatlan és 
felelőtlen cselekedet bombariadókkal feszültséget kelteni. 

mint 400 milliót: a kalku-
lációban az iparűzési adó 227 
millió forinttal, a vállalkozók 
kommunális adója 31 millió 
forinttal, az idegenforgalmi adó 
2 millió forinttal szerepel, az 
illetékbevételek 130 millióval. 
Tetemes összeg várható a 
vagyonhasznosításból is: 331 
millió forint. 

A kiadások címszó alatt több 
mint 400 tétel sorakozott, a 
következő ágazati megosz-
lásban: oktatási és ifjúsági 
feladatokra előreláthatólag 2,6 
milliárd, egészségügyre 1 mil-
liárd 264 mil l ió , város-
fejlesztésre és -üzemeltetésre 
közel 900 mill ió, szociál is 
ellátásra 565 millió, kulturális 
célokra 470 mill ió, közle-
kedésre 455 millió, a közigaz-
gatás fenntartására 350 millió, a 
helyi kereskedelemre 75 millió, 
sportra 66 millió, egyebekre 
244 mill ió forint áll ren-
delkezésre. (Lapzártakor a 
költségvetési vita még tartott.) 

(Folytatás a 3. oldalon) 

•"•X A FOISKOLAI NAPOK keretében jeles vendége volt 
t&J csütörtökön a Külkereskedelmi Főiskolának: Göncz 

Árpád köztársasági elnököt hívták meg beszélgetésre a 
diákok. Azon túl, hogy a köztársasági elnöknek milyen 
szerepe van az ország külpolitikájának alakításában, hogyan 
értékeli Magyarország gazdaságpolitikáját, a demokrácia 
érvényesülését, az is érdekelte a hallgatókat, hogy a köztár-
sasági elnök mennyire tud magánember lenni. 

X HOSSZÚ IDŐ UTÁN ismét lövöldözés volt a magyar 
határ közelében, a Baranyai-háromszögben - mondta 

csütörtökön az MTI-nek Zubek János határőrségi szóvivő. Az 
illocskai határőrs járőrei je lentették, hogy csütörtökre 
virradóra ismeretlen fegyveres alakulat aknavetőkkel lőtte a 
magyar határtól egy kilométerre fekvő, Horvátországhoz 
tartozó Lőcs falut. Néhány órával később pedig a mohács-
udvari átkelő szomszédságában lövöldöztek. Magyar területre 
egyik esetben sem jött át lövedék. 
""X MEGSZÖKÖTT SZERDÁN tizenegy fogoly Török-
. « y ország egyik szigorúan őrzött börtönéből: titokban 190 

méter hosszú alagutat ástak, és azon menekültek el. A foglyok 
egy baloldali szervezet tagjai voltak: a Török Munkások és 
Parasztok Kommunista Hadserege elnevezésű csoport egészen 
az 1980-as törökországi katonai államcsínyig működött. A 
hatóságok szerint több gyilkosságért, illetve pokolgépes 
merényletért terheli őket felelősség. 

BUDAPESTEN, VÁCON, SZOMBATHELYEN és még 
« / több magyar városban Izraeli Hetet rendeznek május-
ban - jelentette be csütörtökön, zalaegerszegi látogatása 
alkalmából tartott sajtóbeszélgetésen Dávid Kraus, Izrael 
magyarországi nagykövete. A gazdagnak ígérkező program 
keretében többek között bemutatkozik az Izraeli Nemzeti 
Színház társulata, a rendőrség fúvószenekara, lesz könyvhét, 
karikatúrakiál l í tás és divatbemutató. A gazdasági kap-
csolatok új lehetőségeinek feltárása céljából izraeli, magyar és 
osztrák üzletemberek találkozójára kerül sor márciusban, 
Bécsben. 

*"X A HORVÁT HADSEREGBEN szolgáló 20 ezer tartalé-
kos katona leszerelésére adott utasítást szerda este 

Franjo Tudjman horvát elnök. 
"*X LEBONTÁSRA ítélte a szófiai önkormányzat a bolgár 

főváros központjában álló szovjet emlékművet, amelyet 
1954-ben emeltek a Vörös Hadsereg tiszteletére. 

Szegeden járt a román rádió elnöke 

Idén aláírják a két nemzeti rádió szerződését 
A román média fehér éj-

szakái - a helyhatósági válasz-
tások - után, és az .audiovi-
zuális törvény bukaresti parla-
menti csatározásai közben 
szakított időt magyarországi 
látogatásra a román rádió el-
nöke. Eugen Préda tegnap a 
Magyar Rádió szegedi stúdió-
jában Vágási Kálmán stúdió-
vezetővel és Kimpián Péterrel, 
a Magyarországi Románok 
Kulturális Egyesületének elnö-
kével tárgyalt. A megbeszé-
lések után a maga módján a 
Délmagyarország rendelkezé-
sére is állt. 

- Elnök úr, mi járatban van 
Magyarországon ? 

- É n nem adok interjúkat 
sem itt, sem Romániában. 

- Információkat kértem... 
- Gombár Csabának, a Ma-

gyar Rádió elnökének meg-
hívására érkeztem Magyaror-
szágra, és a két intézmény 
együttműködési kérdéseit vi-
tattuk meg, egy tavaly májusi 
előzetes megegyezés alapján. A 
két nemzeti rádió kapcsolatának 
általános javításáról tárgyal-
tunk, és a Gombár úr kérésére 
jöttem el Szegedre is, a helyi 
stúdiót meglátogatni. 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

- Protokoll jellegű látogatás 
maradt, vagy sikerült egyez-
ségre jutni? 

- Én azt hiszem, sikerült 
sok kérdésben egyetérteni, de 
ezekről még nem beszélhetek, 
mert következik, hogy magyar 
kollegáink minden felvetésünk-
re választ adjanak. Remélem 
meg tudtunk alapozni egy 
hosszú távú együttműködési 
programot. Gombár Csaba 
valósz ínűleg még az idén 
Bukarestbe látogat és akkor 
aláírjuk az új együttműködési 
szerződést. 

- Mit tartalmaz majd a 
szerződés? 

- Korai erről még beszélni. 
Az mindenesetre bizonyos, 
hogy a Magyar Rádió román 
nemzetiségi műsorait hang-
anyaggal fogjuk segíteni , 
valósz ínűleg rendelkezésre 
bocsátjuk a román rádió teljes 
bukaresti archívumát. 

- Megteheti ezt a Magyar 
Rádió is, a romániai magyar 
adások felé? 

- A szerződésben minden 
jobbító törekvés benne lesz. 

A találkozó után Vágási 
Kálmán megerősítette, hogy a 
nemzetiségi adás eredeti zenei 
és irodalmi hanganyagot fog 
kapni Bukarestből. A román 
vendég felajánlotta, hogy a 
bukaresti rádió „aranytárából" 
bármilyen felvételt átjátsz-
hatnak, illetve hazahozhatnak a 
román műsor szerkesztői , 
amiért Szegedről sz ívesen 
adnak csereanyagot az erdélyi 
és bukaresti stúdiók számára. 

PANEK JÓZSEF 

A J Á N L A T 
Mi mindig békét 
akartunk! 

„Szlobodan Milosevity 'tör-
ténelmi' beszédet mondott 
a Szerb Parlamentben"....2 

Alexa Szabolcs 
két álma... 

„...az osztrák-magyar atlé-
tikai viadalom debütál 
a 22 éves gyorslábú szegedi 
sprinter a felnőtt 
válogatottban.".... 1 8 

Sz. Simon István 
tárcája 24 

2 4 o l d a l a s 
m a i l a p u n k 

Otthon melléklettel , 
T é v é - é s 

r á d i ó m ű s o r r a l 
j e l en ik m e g . 

Győzelem? 
Tegnap délelőtt vigyázó 

szemünket Párizsra vetvén, azt 
láthattuk, hogy valamely -
általunk még nem ismert - okok 
miatt meggyőző szavazati 
aránnyal Budapest nyerte el az 
1996-os világkiállítás rendezési 
jogát. így döntött a Kiállítások 
Nemzetközi Irodájának közgyű-
lése. 

Az MTI gyorshíréből először 
csak annyi derült ki, hogy 
Ungár Klára (Fidesz) korábban 
elutasította, Palotás János 
(MDF?) pedig mindig is he-
lyeselte a Budapesten megren-
dezendő Expót. A kormány 
ülésén Kádár Béla külgaz-
dasági minisztertől tudta meg e 
fenti hírt Jeszenszky Géza kül-
ügyminiszter (szintén MTI). A 
külügyminiszter egyébként kü-
lönösen örvendett annak, hogy 
a honi viták tükrében „veszni 
látszó meccset" sikerült meg-
nyerni. Szerinte ekkor, 1996-
ban a „posztkommunista" Eu-
rópa megmutathatja, mire jutott 
a rendszerváltás eredménye-
ként. Demszky Gábor kifejezte 
azon szándékát, hogy a főváros 
az eseményhez méltó körül-
ményeket teremt. Ő is beadta 
tehát a derekát. Ungár Klára 
sem ellenkezett többet az 
ilyenkor protokoll szerint szo-
kásosnál. 

Feltehető, hogy a Magyaror-
szágon született, de a kanadai 
Torontóban igen jelentős föld-
birtokokkal rendelkező szemé-
lyekkel is történt valamiféle 
megegyezés. Másként nem 
volna lehetséges, hogy ilyen 
egyszerűen, majdhogynem ma-
gától értetődően pozitív választ 
kapjon a 92 ezer négyzet-
kilométeres Magyarország fő-
városa e szerény kérésére. 

A kérdés immár csak annyi, 
hogy mindazok „kielégítése" 
után, akikkel e paktum történt, 
ha történt, marad-e még nekünk 
valamennyi. 

Forint. 

SANDI ISTVÁN 

S 
ÜZLETI-JÁZ 

MARS TÉR 17. 
TELEFON: 14-636 

GYÖNGYKAGYLÓ 
CUKRÁSZDA 

- finom torták, sütik 
- forró csokoládé 
- tortarendelés 

- fagyla l t 

GRILLÁZS 
NAGY-

KERESKEDÉS 

40%-os 
szezon előtti 
vásár hétfőtől 

NYITVA: HET NAPON AT 7-TOL 7-IG. 

CLEOPATRA 
ILLATSZER 

nagy áruválasztékkal, 
kedvező árakkal 

várjuk kedves 
vásárlóinkat. 
Nyitva: hétfőtől 

péntekig: 9-19-ig, 
szombaton: 8-14-ig. 

BIOTÉKA 
REFORM-

ÉLELMISZER- ÉS 
GYÓGYNÖVÉNY-

ÜZLET 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 

9-18.30-ig, 
szombaton: 8-14-ig. 

CASIO 
H A N G S Z E R E K , 

I R O D A G É P E K 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
DÉLMAGYARORSZÁG, 

DÉLVILÁG 
Nyitva: hétfőtől szombatig: 

7-19-ig, 
vasárnap: 7-13-ig. 


