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TÉMÁINKBÓL 

GYAKORI HELYCSEREK 
Az elmúlt négy év során tizenöt 
önkormányzati, vagy részben 
önkormányzati tulajdonú cégve-
zetésében történt változás Szege-
den, miközben az önkormányzat 
négy új városi céget is létreho-
zott. Az új városvezetés hivatal-
ba lépése óta öt cégvezető búcsú-
zott önként. 

4. oldal 

PÉNZT KAPOTT AZ SZKT 
A kormány magára vállalta az 
SZKT 335 milliós adósságállo-
mányának kifizetését, ez az elkö-
vetkező évben negyvenmillió fo-
rintos megtakarítást jelent a cég 
számára. Azt egyelőre nem lehet 
még tudni, hogy a felszabaduló 
pénzből fejlesztésekre is futja-e. 

4. oldal 

TORDAI TERI 
ÉSASZERELEM 
A hatvanegy évesen is vonzó és 
népszerű Tordai Teri nem titkolja 
a korát, szembenéz éveinek mú-
lásával. A jó fizikai kondícióban 
lévő művésznő lelkileg is ki-
egyensúlyozott, bár az élet sok-
szor megpróbáltatások elé állítot-
ta, a humorával mégis képes volt 
túllendülni a nehézségeken. 

Bizalmasan 

1741 
Csak egy hívás, 

és Ön máris 
100 Ft-tal 

támogatja a szegedi 
kisállatmenhely 
megvalósulását! 

KÖSZÖNJÜK! 

Vivendi Telecom Hungary 

Áldásokban gazdag, 
boldog ú j éve t k ívánunk! 

A tél slágere: H U M Y D R Y 
PÁRAMENTESÍTŐ S 

2 4 9 Ft 
penészek, foltok, nedves falak, 

kellemetlen szagok ellen. 

Szeged, Kölcsey u. 5. (a Royal mellett) 

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

A szegedi középiskolások többsége tegnap otthon maradt 

Tanítási szünet, vagy amit akartok 

A hó és a bizonytalanság miatt nagyon sok osztályterem maradt üresen tegnap egész Csongrád megyében. Fotó: Miskolczi Róbert 

Magyar Bálint oktatási miniszter kedden azt ajánlotta, 
hogy hét megyében, köztük Csongrádban, a rendkívüli 
időjárás miatt tartsanak szerdán tanítási szünetet az is-
kolákban. Az ajánlat azonban nem jelentette a szünet 
elrendelését, ez ugyanis az intézményvezetők hatáskö-
re. Ettől azután teljes lett a bizonytalanság, a káosz. 

A megyei középiskolák többségében tegnap nem volt taní-
tás. Szeged tizenkilenc önkormányzati fenntartású közép-
iskolája közül tizennégyben rendelt el tanítási szünetet az 
intézmény első számú vezetője, ám erről a gyerekek több-

sége csak az iskolába érkezés után szerzett tudomást. 
Nem volt jobb a helyzet a megye többi településén sem. 

Hódmezővásárhely külterületi iskoláiban tegnap 
szintén nem volt oktatás, és a hét végéig valószínűleg 
már nem is lesz. A belterületi intézményekben viszont 
a megszokott rendben folyt a tanítás. 

Makón tegnap csak abban a két iskolában volt kény-
szerszünet, ahol azt előre bejelentették. A sok vidéki ta-
nulót oktató makói József Attila Gimnázium, illetve a Ju-
hász Gyula Szakközépiskola kapuja is zárva maradt szer-
dán, a diákoknak nem kellett feleslegesen utazni. 

A szentesi iskolák közül kettőben, a Kosztában és a 
Damjanichban rendeltek el hirtelenjében szünetet, a 
Kosztában tegnap reggel a diákoknak kevesebb mint a fe-
le jelent csak meg. Csütörtökön azonban már majdnem 
(!) minden középiskolában lesz tanítás. 

Ma újabb, de a keddinél valamivel gyengébb havazás 
várható - tájékoztatta lapunkat a meteorológiai szolgálat 
szegedi állomása. Az előrejelzések szerint ugyanakkor a 
hó mellett rekordhidegre is számítanunk kell. 

H a v a s részletek a 2 . , 3 . , 5 . , képriportunk a 6. oldalon 

Kumbor-ügy 
A megyei rendőr-főkapitányság 
nyomozó osztályának volt veze-
tője az országos rendőrfőkapi-
tányhoz fordult: Kumbor Tibor 
szerint törvénytelen volt az ellene 
folytatott két hónapos vizsgálat, 
ami végül leváltásához vezetett. 

írásunk a 3. oldalon 

Valószínűleg baleset áldozata lett a 19 éves fiú 

Holttest a síneknél 
Egy 19 éves fiatalember holttes-
tére bukkantak tegnap reggel az 
algyői vasúti híd mellett. A fiút 
valószínűleg elsodorta a vonat. 

A 19 éves fiatalember holttestére 
egy arra közlekedő reggeli szerel-
vény vezetője figyelt fel. Ő vette 
észre, hogy egy test hever az al-
győi vasúti híd mellett, a sínek 
közelében, a hóban fekve. A rend-
őrség helyszínre érkező szakem-
berei idegenkezűségre utaló nyo-
mot nem találtak. Kezdetben még 
nem lehetett tudni, hogy a fiú bal-
eset áldozatává vált, vagy pedig 
önkezével vetett véget életének. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság tegnapi sajtóközle-
ményéből azonban kiderült, a 
szemlebizottság szakemberei a 
sérülésekből arra következtettek, 
hogy valószínűleg egy vonat so-
dorta el a hajnali órákban a 19 
esztendős fiatalembert. 

A fiú holtteste mellett a rend-
őrök horgásztáskát és fémvágó 
fürészt találtak. A helyszín kö-
zelében, az algyői vasúti híd 
fémszekrényeit pedig valaki fel-
feszítette. A rendőrség állam-
igazgatási eljárás keretében 
vizsgálja a haláleset körülmé-
nyeit. 

A szegedi önkormányzat elhárította a kultúrdiplomáciai botrányt 

Mégis lesz Faust a franciákkal 
A magyarországi francia évad, a 
Franciart zenei programjának 
nyitányaként neves vendégmű-
vészekkel muta t ják be február 
14-én a Szegedi Nemzeti Szín-
házban Gounod Faustját. 

A premier annak ellenére lesz, 
hogy a teátrum pénzügyi nehéz-
ségeire hivatkozva december 
31 -én váratlanul lemondta a pro-
dukciót, ami miatt kultúrdiplo-
máciai botrány fenyegetett. Az 
előadás létrehozásában szerepet 
vállalt a Nizzai Opera, a Budapes-
ti Francia Intézet és a Szegedi Alli-
ances Française, valamint a kul-
turális minisztérium is támoga-
tást nyújt hozzá. A megkötött 
szerződés egyoldalú felbontása 
rossz fényt vetett volna Szegedre, 
ezért az önkormányzati vezetők 
úgy döntöttek, nem maradhat el a 
bemutató. A francia énekesek 
múlt szombaton megérkeztek, és 
az élete első operarendezésére ké-
szülő Alföldi Róbert irányításával 
megkezdték a próbát. 

Bővebben a 7 . oldalon Alföldi Róbert és a Faustot alakító Daniel Galvez-Vallcjo a próbán. Fotó: Miskolczi Róbert 
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