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A Dézsa atca lakói fi-

gyelmeztették a reudőr-
ségrt: betörők ólálkodnak 
az egyik bolt köréi Mi 
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tooo. a m a q n etos ettek a 
reszelőt is. és _munkaba~ 
kezdtek: legyenek szívesek, 
fogják már el őket. mivel ai 
érdes reszelés zavarja az 
utca lakóinak éjszakai • jo-
gaimat. A járőrök elől a 
bctörőjelöltek fotásaak 
eredtek, kettes két irányba. 
Irány a felsővárosi Tisza-
part! Az éjszakai üldözést 
keresés követte. Az Új Hon-
gária és az áj híd közötti 
szakaszt módszeresen átfé-

sülték a kékek, amikor tnsz-
szentést halottak a Tisza fe-
KL Megvál tván a víztük-
röt, imboly gó fejet eszleltek 
a folyón - a vacogó betörő 
meg is szólalt, kijelentvén, 
ne menjenek utána. önszán-
tából kilábal a vízből, leg-
alább harminc percig für-
dőzött ruhástól, egy fába 
kapaszkodva, a szőke Ti-

A 19 éves fiatalember 
szóhoz jutott, s megnevezte 
társát Aki jobban tenné, 
ba önként jelentkezne a 
rendőrségen. Víziszonyát 
nem részletezte. 

Május 26 -án , pénteken 
FANTASZTIKUS Bergendy-kamevál 

a mórahalmi Boutyban " " C C 

Szegeden a lap! 

CSÜTÖRTÖK, 1995. MÁJ. 25., 85/121. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 FT 

Próba az egykori úttörőházban (ma MTV-stúdiói: Nagy Albert tanít Szögi. Nagy, T; 

• Tíz évvel ezelőtt, a 30. évfordulón már 
volt egy közös ünneplés: együtt lépett fel 
az alapító gárda, az egykori ÉDOSZ-tán-
cosok és a mostaniak, a Szeged Tánc-

együttes tagjai. Az is lehet, hogy a múló 
idő jótékonykodott: a sokáig „gyütt-
mönt"-ként számontartott, a régi táncosok 
helyett kisiskolásokkal kezdett Nagy 

Albertet ugyan régen befogadta a város, de 
az egy kori EDOSZ-osok tán csak 10 é v e -
Nem könnyű itt szegedinek lenni. 

f Folytatás a 7. oldalon.) 

• Nagyszülők és unokák a színpadon 

Kócsag lehorgonyzott Algyfin 
A szegediek az elmúlt évek-

ben egy kicsit elszakadtak a 
Tiszától - hallhattuk tegnap 
azon a sajtótájékoztatón, ame-
lyet az A Part Bt. tartott annak 
apropóján, hogy szombaton 
megnyit ják Algyőn. a régi 
konipjáró helyén a Kócsag 
nevet viselő szahadrdőhajót és 
a hozzá tar tozó 8 hektáros 
pihenő parkot A rendezők és 

vállalkozók hangúlyozták, nem 
diszkóhajót szeretnélek üze-
meltetni. hanem a családoknak 
kívánnak egész szezonban 
kulturált kikapcsolódási le-
hetóseget kínálni Szegedtől 
alig ti/ kilométerre. Kócsag 
maga 55 méter hosszú, 6 és fél 
méter széles és három szintes, 
két év alatt felújított hajó. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Szombaton nyitják a tiszai szabad időhajót. 
(Fotó: Gyenes Kálmánt 

„negyvenes i szeges Tancciyiiuss 

aktuális sportoldalát fel-
ütni. Persze mondhat-
nánk, hogy ez csak egy ap-
ró tüske. Az utóbbi időben 
azonban ügy érzik a DAC 
vezetői, túl sok ilyen tüs-
két kaptak. 

(Részletek a 7. oldalon.) 
(Fotó: Révész Róbert) 

Körlevél a létszámleépítésről 
A felsőoktatási intézmények 

várhatóan még a héten meg-
kapják Szabói Tamás műve-
lődési helyettes államtitkár 
május 22-én kelt levelét az 
oktatói, illetve a dolgozót lét-
számleépítésekről. Mint is-
mert. a hazai hallgató-oktató 
aránynak „a nemzetközi ará-
nyokhoz" töfténó igazításáról a 
kormány március 12-én dön-
tött. A kabinet május 19-én ha-
tározatban fogalmazta meg a 
végrehajtás feladatait a mű-
velődési miniszternek. Esze-
rint: a felsőoktatási intézmé-
nyekben ..a teljes munkaide-
jűre átszámított oktatói létszá-
mot átlagosan 15 százalékkal 

kell csökkenteni. A nem ok-
tatói létszámot, valamint az ok-
tatási (külső) megbízási dijak 
előirányzatát ugyancsak leg-
alább ilyen arányban szükséges 
mérsékelni. Az érintett in-
tézményi kör 1996-ra tervezett 
támogatási előirányzatának 
tervezésekor összességében 4.1 
milliárd forint báziscsök-
kentést Ttell érvényesíteni." A 
kormányhatározat tartalmazza 
a végrehaj tásra vonatkozó 
határidőket is: az intézmények-
nek a létszámcsökkentést má-
jus 31-ig kell bejelenteniük a 
területileg illetékes munkaügyi 
központnak. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

ikawosx mostohagyermekei 
A szegedi légjáró em-

berek egy re gy akrabban 
érzik úgy , hogy a spor-
tolók között csak a leg-
utolsó sorokban emlegetik 

őket. Persze, már ha 
egyáltalán szóba kerül-
nek. Hiába lett ugyanis 
Béres Gábor, a Délvidéki 
Áero Club sárkányrepülő-

je tavaly az év sportolója, 
mégse' hívták meg a városi 
ünnepségre, pedig a min-
denható uraknak elég lett 
volna a Délmagyarország 

Kártyatalrúnk 
a 14. oldalon 
található! 


