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TÉMÁINKBÓL 

ZENEMUVESZETI KAR 
SZEGEDEN 
Az oktatási tárca előterjesztése 
alapján a hétfői kormányülésen 
született meg a döntés arról, 
hogy szeptembertől már a Sze-
gedi Tudományegyetem tizen-
egyedik önálló főiskolai kara-
ként fogadhatja a hallgatókat a 
zenekonzervatórium. Amely 
mindeddig intézetként műkö-
dött. 

3. oldal 

ÖT ÉV HALADÉK 
A VÁLLALKOZÓKNAK 
A törvények módosítása kötelez-
te arra a szegedi önkormányza-
tot is, hogy az eddig határozatlan 
idő szóló adókedvezményeket 
határozott idejűvé változtassa. 

4. oldal 

IGAZAK A PLETYKÁK 
Minden meghökkentő dolog 
benne lesz a szegedi Faust-pro-
dukcióban, s erről már'a taxisok 
is pletykálnak - mondta Alföldi 
Róbert, az előadás rendezője az 
operabarátok estjén. 

4. oldal 

ELSŐ A MŰKÖDŐKÉPESSÉG 
A szegedi közgyűlés pártjainak 
frakcióvezetői az önkormányzat 
fizetőképességének és a városi 
intézmények működőképességé-
nek megőrzését tartják a legfon-
tosabb feladatnak 2003-ban. 

5. oldal 

A RENDŐRSÉG ADATOKAT 
GYŰJT A SZÍNHÁZRÓL 
Feljelentéskiegészítést rendelt 
el a Csongrád megyei rend-
őr-főkapitányság gazdaságvé-
delmi osztálya egy, a Szegedi 
Nemzeti Színház pénzügyi 
helyzetét érintő beadvánnyal 
kapcsolatban. 

5. oldal 
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Az önkormányzatok nem akarnak február 28-áig fizetni 

Szeged, Algyő és a Mol-pénz 

Piri József algyői polgármester a könyvtár előtt, amit jobbára a Mol-pénzből új í tot tak fel. Fotó: Schmidt Andrea 

Szeged és Algyő vezetői ma kezdik el a tárgyalásokat a Mol Rt.-vel az iparűzési adótöbblet 
visszafizetése ügyében. A két településnek több mint 200 millió forintot kellene átutalnia 
február 28-áig az olajtársaság számlájára. 

Lapunkban beszámoltunk arról, hogy a Mol 
Rt. 2001. évi iparűzési adó bevallásának ön-
ellenőrzése során kiderült, hogy a nemzeti 
olajtársaság több iparűzési adót fizetett ki 

több mint húsz Csongrád megyei település-
nek, mint amennyi járt volna. 

így Algyőnek közel 130 millió, Szegednek 
pedig 80 millió forintot kellene visszafizet-

nie a Mol által megszabott határidőig, feb-
ruár 28-áig. Piri József algyői polgármester 
az ügy kirobbanásakor úgy nyilatkozott la-
punknak, hogy a település működőképessé-
ge kerülhet veszélybe, ha nem tudnak meg-
egyezni. 

Folytatás a 3. oldalon 

Új nevük 
Szerbia és 
Montenegró 
Ú j alkotmányt fogadott el teg-
nap a jugoszláv parlament felső-
és alsóháza, megváltoztatva az 
ország nevét. 

BELGRÁD (MTI) 

A jugoszláv szövetségi parlament 
felsőháza kedden nagy többség-
gel elfogadta az új szerb-monte-
negrói államközösség alkotmá-
nyos alapokmányát és az alap-
törvény végrehajtásáról szóló 
jogszabályt. A 38 tagú felsőház-
ban 26 képviselő szavazott igen-
nel, heten ellene, s egy honatya 
tartózkodott. A kísérő törvényt 
22 képviselő szavazta meg, 
11 -en ellene voksoltak, és 
ugyancsak egy képviselő tartóz-
kodott. 

A parlament alsóházában he-
ves vita folyt az alapokmányról. 
Végül azonban a jugoszláv parla-
ment alsóháza is nagy többséggel 
elfogadta az új szerb-monteneg-
rói államközösség alkotmányos 
alapokmányát, illetve az alaptör-
vény végrehajtásáról szóló jog-
szabályt. A parlament alsóházá-
ban maratoni vita után 84 képvi-
selő szavazta meg az alapok-
mányt, 31 -en voksoltak ellene. A 
végrehajtási törvényt 72 képvise-
lői szavazta meg, 39-en voksol-
tak ellene. 

A jugoszláv parlament este ün-
nepi ülést tartott, amelyen kihir-
dette az alkotmányos alapok-
mányt, amivel a Jugoszláv Szö-
vetségi Köztársaság hivatalosan 
megszűnt létezni, és jogutódjává 
vált a Szerbia és Montenegró ne-
vű államközösség. 

Tűrhetetlenek az M5-ös díjai 
Úgy tűnik,kezd betelni a pohár az M5-ÖS sztráda 
magas útdíjai miatt. Solti Viktor vásárhelyi vállal-
kozó egyelőre magányos „hős", bliccel, nem fizet az 
autópályán, a sorompó alatt surran át, amikor Bu-
dapestre utazik. Diszkriminációnak tartja, hogy az 
amúgy is elmaradott Dél-Alföldön élők egy buda-

pesti útért majdnem kétszer akkora díjat fizesse-
nek, mint amibe egyhavi bérlet kerül az ország töb-
bi sztrádáján. A vásárhelyi vállalkozó arra is haj-
landó, hogy bíróságon keresse igazát. 

A témával foglalkozó írásaink a 3. és a 7. oldalon 

Szegedi családapa 
a BB-házban 

A vasutas óvodákat szeptembertől nem támogatja a MAV 

Nyolcvanegy ovis helye bizonytalan 
Augusztus 31-től a MÁV Rt. 
megszünteti a vasutas óvodák 
támogatását. Ez a megszorító 
intézkedés Szegeden 81 ovist 
érint . 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az évi 38 milliárd forintnyi vesz-
teség csökkentésére hivatkozva a 
MAV Rt. folyamatosan „megsza-
badul" a nem az alaptevékenysé-
géhez tartozó feladatoktól. Töb-
bek között szeptembertől már 
nem finanszírozza az ország vas-
utas óvodáinak működését. 

„A vasút a gyermekekért" Ala-
pítványhoz 1994 óta tizenkét, 
köztük a szegedi Szentháromság 
utcai óvoda tartozik. Az intéz-
ményekben a 430 dolgozó össze-
sen 1153 aprósággal foglalkozik. 

Az 50 éves fennállását' tavaly 
ünneplő szegedi óvodába 81-en 
járnak, akik között vannak moz-
gássérült és értelmi fogyatékos 
gyermekek is. Az intézményt rá-
adásul nemrég fejlesztették. 

Ismét van szegedi szereplője a Big Brother-show-nak a kétgyer-
mekes Szabó Géza (jobbról) személyében. A 36 éves kőműves is-
mert sportoló: ul t ramaratonis ta . A témáról lapunk 7. oldalán ol-
vasha tnak . Fotó: BB2 

Ha Opel, akkor 
Arany Autóház 

AKCIÓS FELTÉTELEKKEL, KEDVEZŐ HITELEKKEL 
ÉS TELJES KÖRŰ SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOKKAL 

e Szeged, Algyői út 38. 
Tel.: 62/553-690, 553-691 

Egyelőre még birtokon belül vannak az óvodások. Fotó: Karnak Csaba R Ó S Z l e t e k a Z 5 . oldalon 
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