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KOKÉNYES 
A KÓRHÁZ-PRIVATIZÁCIÓ 
A kórháztörvénv továbbra sem 
kényszerítené privatizálásra az 
intézményeket, csupán megte-
remtené annak lehetőségét, hogy 
a magántőke szabályozottan és 
kellő garancia mellett jelenjen 
meg az ágazatban - reagált az 
egészségügyi tárca államtitkára, 
Kökény Mihály a sajtóban meg-
jelent hírekre. 

3. oldal 

DEMONSTRÁLÓ GAZDÁK 
Országos demonstrációhoz csat-
lakozva tiltakozó akcióra készül-
nek a Csongrád megyei sertés-
tartó gazdák. A május közepére 
várható akció szervezői azt köve-
telik, határozzon meg a kormány 
kötelező felvásárlási árat. 

3. oldal 

K u l c s r a k é s z MKB 
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VISSZAVÁSÁROLT LAKÁS 
Kamatostul fizette vissza a pené-
szesedé lakás árát a szegedi Fran-
ciahogyón epitett iakópark beru-
házója. 

4. oldal 

RÓMEÓT ELCSÁBÍTOTTÁK 
A szegedi színház fiatal színé-
szét, Sarádi Zsoltot elcsábította 
a Vígszínház. 

4. oldal 
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A város is részesedni akar az „illegális " jövedelemből 

Beindul az IKV-kommandó 

Valószínűleg sokkal többen adnak ki bérbe üzlethelyiséget, min t amennyien bejelentik. Felvételünk illusztráció. Fotó: Schmidt Andrea 

Egy új rendelet értelmében a ti tokban al-
bérleteztetők akár el is veszíthetik szegedi 
üzlethelyiségeik általában milliókat érő 
bérleti jogát. 

Az albérletbe adott üzlethelyiségek után a 
bérleti jog tulajdonosának a díj 130 százalé-
kát kell megfizetnie a Szegedi Ingatlankezelő 
és Vagyongazdálkodó Rt.-nek. Korábban ez 
az ősszeg 20 százalek volt. 

- Az önkormányzatnak mindenképpen ré-
szesülnie kell abból a haszonból, amit albér-
leteztetésből szereznek a bérleti jogok tulaj-
donosai - indokolta a közgyűlés döntését Né-

meth István. Az IKV Rt. elnök-vezérigazgató-
ja elmondta, a cég kezelésében lévő 1816, 
nem lakáscélú ingatlan közül 148-at adtak 
további bérbe, ennyit jelentettek be. 

Azt egyelőre az IKV Rt. nem tudja, hogy 
mennyien albérleteztetnek titokban. Nyilván-
tartások szerint a Belvárosban 627 ingatlan-
ból 83-at adtak albérletbe. - Ez a szám életsze-
rűden, ennél jóval többen adnak albérletbe üz-
lethelyiségeket. A cél, hogy ezen az arányon 
javítsunk és növeljük az önkormányzat bevé-
telét - mondta Németh István. A vezérigazga-
tó debreceni példára hivatkozva megjegyezte: 
ott nem 30, hanem 5© százalékkal kell többet 

fizetniük azoknak, akik albérleteztetnek. Az 
IKV Rt. május végéig moratóriumot hirdet, 
addig következmények nélkül be lehet jelente-
ni az albérleteztetést. Akik élnek ezzel a lehe-
tőséggel, mentesülnek az emelt díj visszame-
nőleges megfizetésétől. Harminc nap múltán 
azonban az IKV Rt. vizsgálatot indít, bizottsá-
gok ellenőrzik az önkormányzati tulajdonú 
helyiségeket. Ha kiderül, hogy a bérleti jog tu-
lajdonosa bejelentés nélkül adta ki bérlemé-
nyét, akár az üzlethelyiség több millió forintot 
érő bérleti jogát is elveszítheti. 

Folytatás az 5. oldalon 

Népszerű 
a szegedi 
egyetem 
Jóllehet országos átlagban 
nyolcezerrel kevesebben adták 
be jelentkezési lapjaikat a kü-
lönböző egyetemekre és főisko-
lákra, a szegedi egyetem karain 
nem érződik a demográfiai hul-
lámvölgy. 

Megkondultak a vészharangok a 
felsőoktatásban, idén országos 
átlagban nyolcezerrel keveseb-
ben jelentkeztek egyetemekre és 
főiskolákra, mint tavaly, s elem-
zők szerint ezzel véget ért a ki-
lencvenes évek óta tartó folya-
matos növekedés. A Szegedi Tu-
dományegyetemen (SZTE) azon-
ban mindez nem érződik. Szem-
ben az országos tendenciával, a 
szegedi egyetem egyes karaira és 
szakjaira most is többen jelent-
keztek, mint tavaly. 

Az egyik leglátványosabb növe-
kedést a bölcsészkar produkálta. 
A 2002-es évhez képest a karra tíz 
százalékkal többen jelentkeztek. 
- Ez az arány persze szakoktól 
függően változik - mondta Kot-
hencz Mihály, a kar tanulmányi 
osztályának vezetője. - Az min-
denesetre örvendetes, hogy eltű-
nőben lévő szakok támadtak fel. 
A slágernek számító kommuni-
káció és a nyelvszakok mellett a 
jelek szerint reneszánszukat élik 
a kis szakok, például az altajiszti-
ka vagy a latin. Mellettük az idén 
először „A" szakként indult régé-
szet és a pszichológia iránt is ha-
talmas volt az érdeklődés. 

Folytatás az 5. oldalon 

A járványokozó vírus 
Az emberi szervezetben élő víru-
sok egy része védőoltással ártal-
matlanná tehető, de időről időre 
feltűnnek addig ismeretlen kór-
okozók, amelyek könnyen elin-
díthatnak a mostani ázsiai tüdő-
gyulladáshoz hasonló világjárvá-
nyokat. Az 1918-ban pusztított 

spanyolnáthajárványban többen 
haltak meg, mint a négy évig tar-
tó első világháborúban. Az isme-
retlenségből felbukkant influen-
zavírus húszmillió áldozatot sze-
dett. 

Bővebben a Sziesztában 

Meghosszabbított ünnep az újszegedi ligetben 

Nem mindenki örült 
a kétnapos majálisnak 

Vasárnap köszöntik 
országszerte az édesanyákat 

„A felnövő gyerek iránti anyai 
szeretet az a szeretet, amely nem 
akar semmit önmagának, talán a 
legnehezebben megvalósítható 
formája a szeretetnek, bár fölöt-
tébb megtévesztő amiatt, hogy 
olyan könnyű az anyának a kis-
babát szeretnie. De épp e nehéz-
ség folytán csak az a nő tud iga-
zán szerető anya lenni, aki tud 
szeretni; aki képes rá, hogy sze-
resse a férjét, a többi gyereket, 
idegeneket, minden emberi 
lényt. Az a nő, aki nem tud sze-
retni ebben az értelemben, lehet 
gyengéd anya, amíg a gyereke ki-
csi, de nem tud szerető anya len-
ni - aminek az a próbája, hogy jó 
szívvel viseli el a különválást és 
utána is ugyanúgy szeret to-
vább." 

Erich Fromm, A szeretet mű-
vészete című művéből idéztük a 
gondolatokat. Lapunk Darvasi 
László írásával köszönti az édes-
anyákat. 

Az árusoknak tegnap délelőtt nem nagyon akadt kuncsaft juk. Fotó: Cyenes Kálmán 

Fotó: Gyenes Kálmán írásunk a 9. oldalon 

Évek óta nem fordult elő, hogy 
többnapos legyen a majális. A 
négynapos ünnepnek köszön-
hetően az újszegedi ligetben két 
napig tartot t a kavalkád, a To-
rontál téren pedig jövő szerdáig 
áll a vurstli. 

Az idén május másodika reggele 
nem a pakolással, hanem az áru-
készlet feltöltésével indult az új-
szegedi ligetben. A kétnapos ma-
jálisnak köszönhetően még teg-
nap este is számos koncert, prog-
ram várta a szórakoznivágyókat. 

- Tizennégy éve nem volt 
olyan majális Szegeden, hogy két 
napon keresztül szinte minden-
féle zenei műfaj képviseltette 
volna magát a szabadtéri színpa-
don - tudtuk meg Szurdi Zsolt-
tól, a Gőzerő együttes vezetőjé-
től. Zenekarával csütörtök dél-
után léptek fel, tegnap csak a leg-
kisebb gyermekével sétált a sát-
rak között. A négynapos ünnep-
nek köszönhetően tízezrek ma-
jálisoztak a liget fái alatt. 

Tegnap délelőtt még csak keve-
sen látogattak ki a ligetbe. Almá-

si Józsefet lcginlcább az lepte 
meg, hogy egyetlen eldobott po-
harat vagy szalvétát sem látott a 
fűben. - Arra számítottam, hogy 
bokáig járok majd az előző napi 
buli maradékában, de hajnalban 
szépen feltakarítottak - mondta 
a két fiával sétálgató apuka. Ki-
sebbik gyermeke, a hétéves Máté 
annak örült a legjobban, hogy is-
mét felülhetett a meseforgóra. A 
Torontál téren szerdáig marad a 
vurstli. 

Folytatás a 4. oldalon 
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