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CSÜTÖRTÖK, 2003. MÁJUS 8., 93/106. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

HÁROM A BANK 
A kormány szerdai ülésén elfo-
gadott határozata szerint még az 
idén privatizálják a Postabankot, 
a Földhitel- és Jelzálogbankot, 
valamint a Konzumbankot. 
László Csaba pénzügyminiszter 
elmondta: mindhárom pénzinté-
zetnél eladják az állami tulajdon 
egészét. A tervek szerint mind-
három bank esetében még az 
idén lezárul a privatizáció. 

2. oldal 

VAKÁCIÓ 2003 
A tanévzáró után megjelennek a 
városban a gyerekek kulccsal a 
nyakukban, ami nem törvény-
szerű, hiszen ők is hasznosan 
tölthetik el szabadidejüket. Eb-
ben segít az immár tizenhetedik 
alkalommal, ezúttal 14 ezer pél-
dányban megjelent Szegedi Va-
káció 2003 programfüzet. 

4. oldal 

RÓKUSI CSATORNA 
Négyszáz méter hosszú csator-
nát adtak át tegnap Rókuson, az 
Árva és a Tündér utcában. A sze-
gedi városrészben egyre több tár-
sasház épül, ezért vált szüksé-
gessé az elavult hálózat cseréje. 

5. oldal 

BIZTONSÁGOS POSTÁK 
Javul a Dél-Alföld postáinak biz-
tonsága. A kézbesítőket még idén 
biztonsági berendezéssel szerelt 
táskával látják el. amely rablás 
esetén megfesti a bankjegyeket. 

5. oldal 

VALÓSÁGSHOW 
A valóságshow-nak már a neve is 
manipuláció, hiszen abban a tel-
jesen idegen, művi közegben a j 
résztvevők nem kontrollálhatják 
saját cselekedeteiket a többi em-
ber visszajelzései alapján. 

Bizalmasan 

Egész osztályok vándorolhatnak egyik tanintézetből a másikba 

Bezárják a szegedi sportiskolát 

Iskolaigazgatók a városházán. Azt nem lehet mondani, hogy megfelelő szinten fogadták őket, de tudomásul vették a döntést . 

Egy általános iskolát bezárnak, hatot 
pedig összevonnak Szegeden. 

Tegnap a városházán, az iskolaigazgatók 
fórumán Kardos ¡ónos, a polgármesteri hi-
vatal oktatási irodájának vezetője bejelen-
tette: a két hónapig tartó vizsgálatok alap-

ján az oktatási iroda a Németh Imre Álta-
lános Iskola és Atlétikai Sportiskola (lila 
iskola) megszüntetését, valamint a Dózsa 
György és a Dugonics András, a Fekete 
István és a Gárdonyi Géza, valamint a Ró-
kus II. Számú és a Napos Úti Általános Is-
kola összevonását és közös igazgatóság alá 

helyezését javasolja á közgyűlésnek. Á fó-
rumon a város vezetői közül senki sem 
vett részt. Az érintett általános iskolák ve-
zetői tudomásul vették a döntést, amely-
nek eredményeképpen egész osztályok 
vándorolhatnak maid egyik intézményből 
a másikba. Az oktatási bizottság elnöke, 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Révész Mihály elmondta: reméli, hogy eb-
ben a ciklusban nem kell további iskolá-
kat bezárni, illetve összevonni. Végső 
döntés a május 23-1 közgyűlésen várható 
az ügyben. 

írásunk a 3. oldalon 

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

A jövő héten megkezdődik a túlsúlyos disznók levágása 

Gyors beavatkozást kérnek 
A piaci zavarok megszüntetését mintegy 80-100 
ezer sertés azonnali levágásával lehetne elérni. 
Negyvenezer túlsúlyos disznó levágásáról már 
korábban döntés született. 

Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága tegnap 
azt javasolta az agrártárcának, hogy a piaci zavarok 
megszüntetése érdekében 80-100 ezer sertést azon-
nal vonjanak ki a piacról, és a sertéstenyésztők a szá-

mukra adott támogatást gyorsított ütemben kapják 
meg. Emellett kérik a válság kezeléséhez szükséges 
mintegy 5-6 milliárd forintot a költségvetés tartalé-
kából. Az agrárkormányzat képviseletében Máhr 
András helyettes államtitkár jelezte, hogy a piaci vál-
ság megoldásáért a Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium ¡FVM) számos intézkedést tett. 

Folytatás a 3. oldalon 

A Kinizsi 2000 Rt. felszámolja a nómusz töizstenyészetét 

A fábiáni lovakat nem lövik le 
Gazdasági okok miatt felszá-
molja a lóágazatot a fábiánse-
bestyéni Kinizsi 2000 Rt. Az or-
szágban mindössze három 
törzstenyészet létezik, ezek 
egyike (volt) a fábiánsebestvéni. 

A falu idegenforgalmi látványos-
ságai között a legvonzóbb elem 
volt a részvénytársaság nóniusz 
törzstenyészete, melyet az rt. - az 
igazgatótanács döntése szerint -
felszámol. Pedig a lóágazat adta az 
egyik alapját a húsz esztendeje fo-
lyamatosan megrendezett tavaszi 
minősítő és válogató versenynek. 
A részvénytársaság elnöke, Far-
kas Sándor szerint a verseny meg-
rendezését a jövőben nem befo-
lyásolja az a tény, hogy kiürül az 
istálló. 

Az állatok közül többet Csong-
rád megyei tenyésztők számára 
már értékesítettek, míg más egye-
dek hamarosan állami tulajdon-
ba, a Hortobágyra kerülnek - ős-
magyar fajtájú lovakról lévén szó. 

Madridban 9, a Kanári-szigeteken 19, Szegeden 33 fok 

Melegrekord 
született Szegeden 

Napozó fiatalok a Tisza part ján. Fotó: Karnak Csaba 

Ez a meleg már a lónak is sok. A nóniuszok tenyésztőkhöz és az államhoz kerülnek. Fotó: Tésik Attila., írásunk 3 4. oldalon. A A -
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Szegeden tegnap harminchá-
rom fokot mértek. Az ország 
valamennyi térségéhez hason-
lóan Csongrád megyében is me-
legrekordok születtek. Ehhez 
hasonló hőhullámra ötven-
évente lehet számítani. 

Az országban tegnap mindenütt 
megdőlt a melegrekord. Szege-
den a csúcsot 2002. május 7-én 
mérték, amikor is 28,7 fok volt, 
míg tegnap 33,4 fokot mértek az 
Országos Meteorológiai Szolgá-

lat szegedi állomásán. A jelenlegi 
hőmérséklet mintegy tíz fokkal 
haladja meg a május elején mért 
sokéves átlagot. 

- Szegeden 1930-tól vannak 
pontos adataink. Ezek alapián 
május 7-én még soha nem volt 
ilyen meleg. Ekkora hőségre öt-
venévente lehet számítani - ma-
gyarázta Szudár Béla, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat dél-alföl-
di regionális képviselője. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

