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ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK SZERDÁN 
9 óra: térzene és mazsorettbemutató a Széche-

nyi téren 
9.45: az országzászló felvonása 
10 óra: ünnepi közgyűlés, beszédet mond Bot-

ka László polgármester, majd átadják a díszpol-
gári címet, a Pro Urbe-díjakat, a Szegedért em-
lékérmeket és köszöntik a testvértelepülések 
képviselőit 

16.30: 111 éves a Belvárosi Napfényműte-
rem címmel kiállítás nyílik a szegedi várban, 
a polgármester köszöntője u tán Kass János 
Kossuth-díjas grafikusművész és Cs. Plank 
Ibolya, a Kulturális és Örökségvédelmi Hiva-

tal fotógyűjteményének vezetője muta t j a be a 
tárlatot 

17 óra: Az MTSZE aulájában (Kígyó utca 4.) 
Kéz a kézben - A művészet nem ismer határokat 
címmel vajdasági és szegedi művészek közös ki-
állítását nyitja meg Papp Árpád szabadkai műve-
lődésügyi titkár és Czenéné Vas.s Mária, a szegedi 
önkormányzat irodavezető-helyettese 

19 óra: Az alsóvárosi ferences templom 500. 
évfordulójának ünneplése. A szegedi Bartók Kó-
rus többek között előadja Orbán György Timor 
et tremol című művét. Vezényel: Rozgonyi Éva, 
köszöntőt mond Kozma József alpolgármester 

Egy szakközépiskolában elnézték az időpontot 

A Dériben egy héttel 
korábban írásbeliztek 

Ismét kiadták „a legszögedibb szögedi" Szeged-kötetét 

Újjászületett a városkalauz 

Hasispipa 
Nagylakon 
Több mint 260 jogsértő cse-
lekményt derítettek fel az el-
múlt napokban a vám- és pénz-
ügyőrség dél-alföldi regionális 
parancsnokságának munkatár-
sai. Az elkövetési érték meg-
haladta a 329 millió forintot. 

Néhány hete még úgy tűnhetett, 
a kábítószerfutárok új útvonala-
kat kerestek maguknak, s elkerü-
lik a dél-magyarországi körzetet. 
Aztán egyre-másra buktak meg a 
narkócsempészek a déli határsza-
kaszon, s az elmúlt napok sem 
múltak el nagy értékű kábítószer-
felderítés nélkül. Mint arról már 
beszámoltunk, Gyulán 54,9 kilo-
gramm heroint foglaltak le a 
dél-alföldi régió vámosai, mint-
egy 329 millió forint értékben. 

Ehhez képes valóban csekély-
ség, hogy Nagylakon R. L. német 
állampolgár utazótáskájában 2,9 
gramm hasist, egy hasispipát és 
egy szintén narkózást segítő 
mérleget találtak a vámosok, 
amit lefoglaltak. 

Pálinkafőzőt foglaltak le a fi-
náncok a tiszaszigeti Sz. I. házá-
ban. A jövedéki ellenőrzést végző 
vámosok a komplett desztilláló-
berendezést magukkal vitték, 
míg a házigazda ellen jövedékkel 
való visszaélés segítése miatt 
kezdeményeztek vizsgálatot. 

Egyéb eljárások során lefoglal-
tak még régiónk pénzügyőrei 2 
ezer 623 karton cigarettát, 488 
liter szeszes italt, 2 ezer 422 pó-
lót, 345 radiátor-sarokszelepet, 
200 magnókazettát és 70 darab 
mobiltelefon-akkumulátort. 

B. Z. 

A tegnapi könyvbemutatón: Barna Gábor, Ilia Mihály, Szalay István és Lázár István. Fotó: Kantok Csaba 

hasonlí tot ta a színes borító-
val, igényes kivitelben, de vál-
tozatlan tar ta lommal megje-
lent ú j kötetet saját régi példá-
nyával. Beszélgetőtársai közül 
először Barna Gábor néprajz-
kutató, az SZTE Néprajz Tan-
székének vezetője mondot t kö-
szönetet a kiadónak. Úgy vél-
te, Bálint Sándor 

azóta sem meghaladott köny-
vét a szegedieknek ismerniük 
kell. 

Ilia Mihály irodalomtörté-
nész - aki a tápéi gyűjtései ide-
jéből már gyerekként megis-
merhet te a legszögedibb szöge-
dit, majd tanítványa, végül 
kollégája volt - azt hangsú-
lyozta: különleges városkalau-

zával Bálint Sándor először 
irányította a figyelmet Szeged 
gazdag középkori történelmé-
re. Megkereste a város szakrá-
lis tereit, ahol igazi karaktere 
a legerősebben megnyilvánul. 
Ilia tanár úr szerint a kötet ma 
is aktuális: például felhívja a 
figyelmet arra, hogy a körtöl-
tést meg kell védeni. 

A legtöbb támogatást a katolikusok kapták 

Döntöttek az egyházügyi 
alap felosztásáról 
Döntö t tek a szegedi önkor-
mányzat negyvenmillió forin-
tos egyházügyi alapjának fel-
osztásáról. A legtöbb támoga-
tást a római katolikus egyház 
kapta. 

Botka László polgármester már-
ciusban találkozott és tárgyalt a 
különböző egyházak képviselői-
vel a városházán. Ezen a megbe-
szélésen felmerült, hogy az ön-
kormányzat negyvenmillió fo-
rintos egyházügyi alapjának fel-
osztásáról a jövőben a különbö-
ző egyházak képviselőiből álló 
egyeztető fórumnak kellene 
döntenie. Ez tegnap megtörtént. 
Pászti Ágnes kulturális és egy-
házügyi tanácsnok lapunknak 
elmondta, az egyeztető fórum 
két fordulóban döntött az egy-
házügyi alap felosztásáról. Meg-
tudtuk: mindazok az egyházak, 
amelyek felújításra, karbantar-

tásra, tehát dologi kiadásra pá-
lyáztak, megkapták a támoga-
tást az önkormányzattól. 

Az egyeztető fórum tagjai - a 
római katolikus egyház részéről 
Kiss Imre püspöki helynök és 
Kondé Lajos kanonok, a refor-
mátus egyház képviseletében 
Kereskényi Sándor lelkész, az 
evangélikus egyház képviseleté-
ben Cserháti Sándor lelkész, a 
Szegedi Zsidó Hitközség részé-
ről Lednitzky András, a hitköz-
ség elnöke, valamint az ortodox 
egyházak képviseletében Imré-
nyi Tibor parókus - negyvenmil-
lió, egészen pontosan csak har-
minchatmillió forint felosztásá-
ról határoztak, ugyanis a város 
nehéz gazdasági helyzetében az 
egyházközségekre is érvényesek 
a megszorítások. 

A pályázati pénzt kizárólag 
egyházi létesítmények, így 
templomok, temetők és kul-

tuszhelyek felújítására, karban-
tartásra lehet fordítani. Pászti 
Ágnes elmondta, hogy a fórum 
döntését még jóvá kell hagynia a 
közgyűlés kulturális bizottságá-
nak, ami után Botka László je-
lenti be és hozza nyilvánosság-
ra, kik kaptak támogatást. Meg-
tudtuk, bár a kisegyházaknak 
lett volna rá lehetőségük, nem 
pályáztak, így a nagy történelmi 
egyházak között osztották fel az 
alap összegét. 

Információink szerint húsz 
különböző egyházi létesít-
mény rekonstrukciójában 
egyeztek meg a fórum tagjai. A 
legtöbb támogatást a római ka-
tolikus egyház kapta. A katoli-
kusok u tán a reformátusok, az 
evangélikusok és a Szegedi 
Zsidó Hitközség részesült leg-
nagyobb mértékben az egyház-
ügyi alapból. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Pénzt kapart elő a kábítószerkereső kutya 

Hamis dollárokat 
és okmányokat leltek 

Folytatás az 1. oldalról 

Pósfai Péter nyilatkozata szerint 
csak a tételsort tartalmazó borí-
tékon négy helyen tüntették fel a 
felbontás időpontját. Az OKÉV 
szabálysértési és fegyelmi eljá-
rást kezdeményez az érintett is-
kolaigazgatókkal szemben. Pós-
fai elmondta: ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírságot szabhatnak 
ki arra az intézményvezetőre, 
akiről bebizonyosodik, hogy 
szándékosan tért el a szabályzat-
tól. 

- Nem hittem volna, hogy 
ilyen előfordul abban az iskolá-
ban, ahol én vagyok az igazgató -
nyilatkozta lapunknak Lakatos 
Ferenc, a Déri Miksa szakközép-
iskola direktora, aki 1992 óta ve-
zeti az intézményt. Elmondta, 
amikor május 8-án személyesen 
átvette az OKÉV szegedi irodájá-
ban a fizika, az angol és a német 
írásbeli érettségi tételsorokat tar-
talmazó borítékokat, elkerülte a 

figyelmét a német írásbeli idő-
pontja. Közölte: az év elején a 
tanrend alapján elkészítették a 
munkatervet és ebben még má-
jus 16-a szerepelt a német és az 
angol írásbeli érettségi időpont-
jának. Később módosították a 
szakközépiskolai érettségi idő-
pontokat, de ezt elfelejtették fel-
jegyezni. Angolból a rendes idő-
pontban, május 16-án több mint 
hetven déris diák megírta érett-
ségi dolgozatát. Ugyanekkor 
adott számot német tudásáról 
írásban huszonöt déris diák is. 
Ez volt a probléma. 

- Amikor hétfőn este a televí-
zió hírműsoraiban bemutatták a 
miskolci szakközépiskolában 
történt malőrt, rádöbbentem: én 
is hibáztam - mondta Lakatos 
Ferenc. A direktor hangsúlyozta: 
kedden reggel azonnal jelentette 
az esetet az OKÉV szegedi irodá-
jának és az önkormányzat okta-
tási irodájának. 

SZ. c. sz . 

Lángolt a Sirocco 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Valószínűleg műszaki hiba mi-
att gyulladt ki egy Volkswagen 
Sirocco tegnap délután Szege-
den, a Murányi utcában. A gép-
kocsit tulajdonosa három héttel 
ezelőtt vásárolta 180 ezer forin-
tért. A férfi odébb akart állni au-
tójával, ám körülbelül negyven 
méter után a járókelők figyel-
mezették, hogy füstöl a kocsi 

hátulja. A tulajdonos erre ki-
szállt, ám addigra már lángok 
csaptak ki a kocsi hátsó részé-
ből. A közeli ház lakói poroltó-
val próbálták megfékezni a lán-
gokat, kevés sikerrel. Mire a 
tűzoltók a helyszínre érkeztek, a 
Sirocco csomagtere teljesen ki-
égett. Személyi sérülés nem tör-
tént - tájékoztatta lapunkat 
Harter Árpád főhadnagy, a tűz-
oltóság ügyeletese. 

A város napjához kapcsolódó 
ünnepi rendezvénysorozat nyi-
tányaként tegnap könyveket fo-
gadtak örökbe, kiállítást nyi-
tottak, könyvbemutatót tartot-
tak és önkormányzati támoga-
tásokat adtak át Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Somogyi-könyvtárban tegnap 
délelőtt Gregor József Kos-
suth-díjas operaénekes - akinek 
a mai ünnepi közgyűlésen adják 
át a díszpolgári címet - és Botka 
László polgármester könyveket 
fogadott örökbe Szeged napja al-
kalmából. Délután Kozma József 
alpolgármester adta át a városhá-
zán az idei alkotói és pályakezdői 
támogatásokat, valamint a mű-
vészeti ösztöndíjakat. A városhá-
za I. emeleti folyosóján Csíky 
László szobrászművész alkotása-
iból nyílt kiállítás. 

Este a házasságkötő teremben 
tartották Bálint Sándor újra ki-
adott Szeged városa című köteté-
nek ünnepi bemutatóját. A Lázár 
István vezetésével működő Lazi 
Kiadó a polgármester és az egy-
házmegye támogatásával jelen-
tette meg az először 1959-ben 
napvilágot látott, s régóta könyv-
ritkaságnak számító kalauzt, 
amely Szeged városképi fejlődé-
sének, képzőművészeti és 'építé-
szeti múltjának első autentikus 
összefoglalása. Gyulay Endre 
megyés püspök köszöntőjében 
úgy fogalmazott: Bálint Sándor 
életútja teli volt göröngyökkel, 
de sohasem bukott el, mindig 
igaz keresztény és szegedi polgár-
ként folytatta példamutató mun-
káját. Könyvét ma is érdemes el-
olvasni és követni. Botka László 
szerint a kötettel méltóképp le-
het ünnepelni a város napját. Bá-
lint Sándorra nemcsak büszke-
séggel, hanem szeretettel is gon-
dolnak a szegediek, mert arra a 
szellemiségre, amit ő képviselt, 
ma is nagy szükség lenne. 

A Szeged városa bemutatásá-
ra Szalay István expolgármes-
ter vállalkozott, aki össze is 

Kaján-rajz 

Előbb a lakók próbálkoztak az oltá 
fik, a tűzoltók. 

I, később megérkeztek a pro-
Fotó: Oláh István 

Kass János Kossuth-díjas grafikus-
művész, Szeged díszpolgára nyitja 
meg ma 15 órakor a Fekete Ház-
ban a Munkácsy-, és Pulitzer-díjas 
Kaján Tibor karikatúráiból rende-
zett kiállítást. A 82 esztendős mű-
vész népszerű alkotásai a Lúdas 
Matyiban, az Új Tükörben később 
pedig országos napilapokban je-
lentek, jelennek meg. 

Ötven darab hamis százdollá-
rost és hamis okmányokat ta-
láltak tegnap hajnalban a ha-
tárőrök Röszkén, egy bolgár au-
tóbuszban. 

A röszkei magyar-szerb határát-
kelőhelyen kábítószert kereste-
tett kutyájával tegnap egy határ-
őr, s nagy meglepetésére, száz-
dollárosokra bukkant. Egy bolgár 
autóbusz átvizsgálásával voltak 
elfoglalva az egyenruhások, ami-
kor az ülések alpi egy nejlonzacs-
kóba rejtve 50 darab amerikai va-
luta került elő. Az is hamarosan 
kiderült, hogy a dollárok hami-

sak. Am nem csupán hamis 
pénzt fedeztek fel a határőrök, 
hanem egy-egy, feltételezhetően 
fényképcserével hamisított útle-
velet, személyi igazolványt és ve-
zetői engedélyt. 

A buszon utazók közül senki se 
vállalta, hogy övé a pénz, vala-
mint a hamis okmányoknak sem 
jelentkezett a gazdája, a sofőr 
sem tudott megfelelő magyaráza-
tot adni arra, hogyan kerültek az 
ülések alá. Ezért aztán a buszt a 
határőrség feltartóztatta, a talált 
tárgyakat lefoglalták, az ügyet át-
adták a szegedi rendőrségnek. 

B. Z. 

Szép kis summa, kár, hogy semmit nem ér. Fotó: Objektív Hírügynökség 


