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Év végéig további megszorításokat terveznek 

Mégsem zárnak be 
óvodákat Szegeden 
Folytatás az 1. oldalról 

Tegnap arról is határoztak a város vezetői, hogy az önkormányzati in-
tézményeknél, amely alól csak az óvodák jelentenek kivételt, az év 
végéig fenntartják a megszorításokat. 

Az általános iskoláknál a működési kiadások 3 százalékos elvoná-
sát tervezik december 31-éig. Ez a középiskoláknál és a Nevelési-ok-
tatási Intézmények Gazdasági Szolgálatánál (NGSZ) 5, az önkor-
mányzati tulajdonú cégeknél 6, a polgármesteri hivatalnál pedig 7 
százalék. Ha ezt elfogadja a közgyűlés, akkor 302 millió forintot taka-
ríthat meg a város. Az oktatási intézményrendszer átalakításából, a 
működési kiadások csökkentéséből, a bérköltségek megtakarításából 
és az intézményhasznosításból 153 millió forint folyhat be a város 
kasszájába. Jóllehet a számítások szerint a megtakarítás idén több le-
het mint másfél milliárd forint, az előző ciklusból áthúzódó 525 mil-
lió forintos kötelezettségvállalás miatt az önkormányzat az év végéig 
egymilliárd forinttal csökkentheti a költségvetés hiányát. A polgár-
mester megfogalmazása szerint ezzel „lefékeződik a város eladósodá-
sa", ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a költségvetési intézmé-
nyeknél a továbbiakban is tartani kell a szigorú pénzügyi-gazdálkodá-
si fegyelmet, így lehet ugyanis az újabb beruházások forrását biztosí-
tani 

Botka László és Kozma József lapunknak elmondta: nem zárják be 
a Bem, a Hajnóczy és a Hóbiárt basa utcai óvodát. Helyette öt cso-
porttal indítanak kevesebbet ősztől az önkormányzati fenntartású 
óvodákban. Tíz óvónő és öt dajka elveszítheti állását. Egy-egy cso-
porttal indul kevesebb szeptembertől a Magyar, a Hóbiárt basa és a 
Sólyom (Rókás) utcai, valamint a Temesvári körúti és a tápéi II. szá-
mú óvodában. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az iskolarendszer át-
alakítását szükségesnek tartják, mert nem indulhat általános iskolai 
első osztály 10, illetve 17 gyermekkel. Kozma József közölte, hogy a 
középiskolák ősztől gazdaságilag teljesen önállókká válnak. Az 
NGSZ, amelyet átszerveznek, kisebb létszámmal ugyan, de továbbra 
is ellátja, intézi majd az óvodák és az általános iskolák gazdasági 
ügyeit. Botka László hangsúlyozta, hogy a megtakarításokból idén 
150 millió forintot forgatnak vissza az oktatási intézmények fejlesz-
tésére, karbantartására. 

A város vezetői arról is határoztak, hogy június 1 - jétől hat hónapon 
át Mádi Zoltán önkormányzati biztosként irányítja majd a Szegedi 
Nemzeti Színház gazdálkodását, s le kell tennie egy konszolidációs 
programot az önkormányzat asztalára. Botka László bejelentette: le-
zárultak a szegedi logisztikai központtal kapcsolatos tárgyalások, 
amelyek eredményeképpen Medgyessy Péter miniszterelnök május 
19-én Szegedre látogat. A kormányfő megtekinti a város határában, 
az E75-ÖS főút melletti 45 hektáros területet, ahol a logisztikai köz-
pont épül majd fel. 

sz. c . sz. 

Nemesfém került 
a gyálai Holt-Tiszába? 

Polgármester úr, győződjön meg arról, hogy igazat írtam!" 

Nyughatatlan Béketelep 

SZEMKÖZT 
SZENTGYÖRGYI PÁLLAL 
Szentgyörgyi Pál alpolgármester 
lesz a Városi Televízió és a Dél-
magyarország Szemközt című 
közös műsorának a vendége ma 
19.10-től a Telin csatornán. A té-
ma: a városi költségvetés módo-
sítása. A gazdasági ügyekért fele-
lős alpolgármestert egy VTV-s és 
egy délmagyaros újságíró kérde-
zi. A beszélgetés szerkesztett vál-
tozata megjelenik a Délmagya-
rországban is. 

HOSPICE-TANFOLYAM 
Bioetikusok, filozófusok, pszi-
chiáterek, védőnők, orvosok tar-
tanak előadásokat a hospice-
szolgálatban tevékenykedőknek 
a csütörtöktől szombatig tartó 
tanfolyamon, amit az ANTSZ 
Csongrád megyei székházában 
rendeznek meg. 

VIRÁGOSZTÁS 
Pászti Ágnes tanácsnok, önkor-
mányzati képviselője ma délután 
három órától a Tabán Általános 
Iskolánál, hat órakor pedig a Kiss 
Ferenc szakközépiskola udvarán 
egynyári virágokat oszt. 

MÉG HOLNAPIG LEHET 
DIÁKHITELT IGÉNYELNI 
Május 15-én, csütörtökön lejár 
a diákhitei-igénylés határideje. 
Azoknak a tanulóknak, akik még 
ebben a félévben szeretnék a hi-
telt megkapni, legkésőbb holna-
pig be kell adniuk a kérelmüket. 

Azok a diákok, akik határidőn 
belül leadják igénylésüket, a fél-
év utolsó kifizetési napján, júni-
us 15-én akár 125 ezer forinthoz 
is hozzájuthatnak. Aki viszont 
május 15-e után adja le kérel-
mét, az elesik a 2002/2003-as 
tanév tavaszi félévére felvehető 
diákhiteltől. 

KIÁLLÍTÁS 
Az Amatőr Képző- és Iparművé-
szek Körének (AKIK| nyílt kiállí-
tása az Ifjúsági Házban. A hu-
szonkét tagot számláló kör há-
rom éve alakult. Az érdeklődők 
május 19-éig nézhetik meg. 

Folytatás az 1. oldalról 

Az elmúlt években ismét bené-
pesült a holtág. A teknősök, bé-
kák után már néhány hal is meg-
jelent a vízben. - Tavaly még alig 
lehetett éjszaka aludni a kuruty-
tyolástól, most meg csöndes az 
egész környék - folytatta a lakó. 

Angelóné Drégelyi Zsuzsanná-
nak kiskertje van a holtág mel-
lett. - Évek óta az udvarunkban 
ásott fészket egy teknős és a ki-
csik innen mentek a vízbe -
mondta az édesanya. Az idén 
azonban menekülnek a kis tek-
nősök a holtágból. Négy gyerme-
ke néhány apróságot összesze-
dett és gondozzák, amíg levonul 
a szennyeződés. Rajtuk kívül 
több kertben is lavórokban, me-

dencékben tartják a teknőspo-
rontyokat. 

A lakók véleménye szerint a 
bordó színt az okozhatja, hogy 
valamilyen nemesfém kerülhe-
tett a holttágba. A záptojásszag 
pedig annak a jele, hogy fehérje 
bomlik a vízben. A környéken 
azonban nincs egyetlen olyan 
üzem sem, aminek a szennyvize 
a csatornába folyjon. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi Felügyelőségnél (Ati-
köfe) is bejelentették az esetet. A 
felügyelőség munkatársai hétfőn 
mintát is vettek a holtág vízéből. 
Laboratóriumban vizsgálják, mi 
okozhatta az elszíneződést. Az 
eredmény várhatóan mára meg-
lesz. 

K.T. 

Vizsgálják, mi okozhatta a változásokat. Fotó: Miskolczi Róbert 

Harcolni fogunk a jogainkért, 
mint ahogy azt 1996-ban is tet-
tük, amikor szintén be akarták 
zárni az iskolánkat - jelentette 
ki Szanka István a Napos Úti 
Általános Iskolában tegnap 
megtartott lakossági fórumon. 

Békés megyében nyomoznak a szegedi fürdő előnytelen szerződéseiről 

Lengyel 101 milliót követel 
Folytatás az 1. oldalról 

Beck Zoltán elmondta, Lengyel azért követel éppen 
101 millió forintot, mert a 2002-ben módosított, 
2007-ig szóló fürdőigazgatói munkaszerződését 
vette figyelembe. Eszerint amennyiben korábban 
bocsátják el, úgy is jár neki a teljes időtartamra ki-
számított munkabér a juttatásokkal együtt. A szer-
ződést a Fürdővizek Szeged Kft. kétszemélyes tag-
gyűlése, a tulajdonos képviseletében Bartha László 
akkori polgármester és Lengyel József módosította. 

A jelenleg végelszámolás alatt álló Anna Für-
dő Üzemeltető Kft.-t, amelynek feladata a gőz-
fürdő rekonstrukciójának koordinálása lett vol-
na, tavaly augusztusban alapították. A cég rövid 
működéséről összesen 19 darab bizonylat ta-
núskodik. Ezek közül 18 az ügyvezető, illetve 

Lengyel József bérének kifizetését igazolja. A 
fennmaradó egyetlen számla egy bélyegző vásár-
lását bizonyítja. 

A közgyűlés tavaly decemberben egyhangúlag 
szavazott Lengyel felmentéséről. A cég belső vizs-
gálata szerint Lengyel József direktorsága alatt 
előnytelen szerződések születtek, és ez összesen 
170 millió forintos kárt okozott. Ezért a Fürdővizek 
Szeged Kft. új ügyvezetője, Mészáros Gábor hűtlen 
kezelés bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen felje-
lentést tett a rendőrségen. Az ügyet elfogultságra 
hivatkozva a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Békés megyébe utalta át. A Békés Megyei Rend-
őr-főkapitányság vizsgálati osztálya megkezdte a 
nyomozást - kaptunk tájékoztatást Hanyecz Zsu-
zsanna sajtószóvivőtől. 

K.B. 

Mintegy háromszáz szülő, egy-
kori és jelenlegi diák, valamint 
pedagógus gyűlt össze tegnap a 
Napos Úti Általános Iskola tor-
natermében, hogy egyrészt meg-
hallgassák az önkormányzat ille-
tékeseinek beszámolóját az át-
szervezéséről, másrészt elmond-
ják véleményüket arról. Ismere-
tes, a Rókusi II. Számú Általános 
Iskolát és a béketelepi Napos úti 
iskolát összevonnák és közös 
igazgatóság alá helyeznék. A fó-
rum elején Lauer István, a terü-
let önkormányzati képviselője 
ismertette a szülői munkaközös-
ség városvezetőkhöz írott levelét. 
Ebben egyebek mellett az állt: a 
szülők szerencsétlen lépésnek 
tartanák, ha a felső tagozatoso-
kat teljes egészében „beintegrál-
nák" a Rókus Il-es iskolába, an-
nál is inkább, mert biztosak ab-
ban, hogy nem mindenki vinné a 
gyermekét a város által kijelölt 
intézménybe. Kardos ]ános, a 
polgármesteri hivatal oktatási 
irodájának vezetője közölte, a 
Napos úti iskolába összesen tíz 
gyermeket írattak be az első osz-
tályba. Az iroda javaslata szerint 
az alsósok az iskolában marad-
nának. Szakmailag és pedagógia-
ilag megalapozott - mondta Kar-
dos - , hogy a felsősök a Rókus 
II-ben folytassák tanulmányai-
kat. - A statisztikával nem tu-
dunk vitatkozni, ugyanakkor 
harcolni fogunk a jogainkért, 

Szabóné Nyári Erika igazgató (mikrofonnal a kezében) szerint az összevonás minden bizonnyal az 
iskola halálát jelenti. Fotó: Schmidt Andrea 

mint ahogy azt 1996-ban is tet-
tük, amikor szintén be akarták 
zárni az iskolánkat - jelentette ki 
Szanka István iskolaszéki elnök. 
Az intézmény igazgatója, Szabó-
né Nyári Erika azt hangsúlyozta, 
hogy az összevonás az iskola ha-
lálát jelenti, hiszen az intéz-
ményben jelenleg tanuló 154 di-
ákból 89 felső tagozatos. A direk-
tor elmondta, ha csak közös irá-
nyítás alá vonnák a két intéz-
ményt, számításaik szerint nyolc 
státusz megszüntetésével 12 
millió forint megtakarítást ér-
hetnének el - s akkor maradhat-
nának a felsősök Béketelepen. 
Bejelentését nagy taps fogadta. 

Gyuris ¡ános szülő azt kérte szá-
mon Révész Mihály oktatási bi-
zottsági elnöktől, hogy miért 
nem a rókusiból irányítanak 
gyermekeket Béketelepre, majd 
azzal zárta mondandóját, hogy 
az önkormányzat elégedjen meg 
a 12 milliós megtakarítással, s 
ne zárja be a béke szigeteként 
működő iskolát. - A Waldorf há-
rom osztályának jó lesz az isko-
la? Mennyit ígért a Waldorf az in-
tézményért? - kiabálta dühödten 
egy férfi a hátsó sorokból. A ko-
rábbi igazgató, Masa Gézáné azt 
hangsúlyozta: a béketelepi isko-
lának nem lehet vége. Szerinte 
meg lehet győzni a felelősen gon-

dolkodó önkormányzati képvise-
lőket arról, hogy ne az összevo-
nás mellett döntsenek. 

A hetedik osztályos Seres Ibolya 
levelet írt Botka László polgár-
mesternek, amit több mint száz-
harminc tanuló írt alá. A levél a 
következőképpen ér véget: „így le-
vélben nehéz megfogalmazni az 
iskola hasznát, létezésének elő-
nyeit. Ezt az iskolát látni kell! 
Szükségünk van a tanárainkra, a 
barátainkra és az iskolánkra. 
Amennyiben lehetősége engedi, 
egyszer látogasson el Polgármes-
ter Úr, az iskolánk felé, és győződ-
jön meg arról, hogy igazat írtam!" 

S Z . c . s z . 

Rendkívüli meleg és figyelmetlenség a szegedi utakon 

Koccanások és sérülések 
Szegeden tegnap több koccaná-
sos baleset is történt. Szinte 
mindegyikben közrejátszott a 
figyelmetlenség, ami a rendkí-
vül meleg, fülledt időjárásnak 
is köszönhető a szakértők sze-
rint. 

Két autó ütközött össze tegnap 
délelőtt fél tizenkettő előtt 
Szegeden a Kossuth Lajos su-
gárút és a Török utca kereszte-
ződésben. A baleset akkor tör-
tént, amikor egy Ford Mondeo 
a Török utcából akart egyene-

sen áthajtani a Vadász utcába, 
ám a sugárúton balról érkező 
Mercedes nekiütközött. A gép-
kocsivezetőket könnyebb sérü-
lésekkel szállították kórházba. 
A műszaki mentés és a helyszí-
nelés ideje alatt, körülbelül fél 
óráig, a villamosközlekedés szü-
netelt a Kossuth Lajos sugár-
úton, ahol közben hatalmas du-
gók alakultak ki, feltorlódtak a 
járművek. Az utasokat villa-
mospótló autóbuszok szállítot-
ták. 

Kora délután Szeged Belváro-

sában, a Tisza Lajos körút és a 
Kiss Ernő utca kereszteződésé-
ben, a Centrum Áruház köze-
lében három autó koccant ösz-
sze. A koccanás érdekessége, 
hogy mindegyik járművet nő 
vezette. 

A történtek után nem sok-
kal egy személykocsi szaladt 
bele hátulról egy másik jármű-
be a Dorozsmai úton. Szemé-
lyi sérülés egyik esetben sem 
történt, de az anyagi kár jelen-
tős. 

A. T. 1. 

Ötvenéves oktatás 
Szegeden 50 éves a szervezett gyógypedagógiai oktatás és nevelés. Eb-
ből az alkalomból a Sólyom Utcai Óvodában és Általános Iskolában 
május 15-én és 16-án ünnepséget rendeznek. Csütörtök délelőtt az 
Etelka sori SZEOL-pálya ad otthont a tanulásban akadályozott tanu-
lók hetedik megyei atlétikai versenyének. Az iskola udvarán pedig 13 
órától majálist szerveznek. Pénteken 10 órakor az SZTE Auditórium 
Maximumában szakmai konferencia kezdődik. Délután 5 órakor az 
iskolában zászlót avatnak, majd megnyitják a Múltunk és jelenünk 
című kiállítást. 
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