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TÉMÁINKBÓL Ünnepi közgyűlés a város napján 

Megnyílt a kilencedik borfesztivál színes programok május 25-ig 

A bor istene az úr a platánok alatt 

ERETTSEGI-FELVETELI 
-ANGOLBÓL 
Közös érettségi-felvételi dolgoza-
tot írtak a diákok ezen a héten a 
szegedi egyetemen. Csongrád 
megyében az idén valamivel több 
mint 2 ezer 800 érettségiző ír kö-
zös egyúttal írásbeli felvételinek 
;s számító érettségi dolgozatot, 
nagyiából ugyanannyian, mint a 
korábbi években. 

4. oldal 

LEZÁRJÁK A BELVÁROSI 
HIDAT 
Pénteken este 11 órától hétfő 
hajnali 4 óráig lezárják a forga-
lom elöl a Belvárosi hidat, emiatt 
több autóbusz és troli útvonala 
módosul. A hídlezárásra a Sze-
ged-napi rendezvény, a hídi vásár 
miatt van szükség. 

5. oldal 

A LILA ISKOLA SORSA 
Petíciót nyújtottak át tegnap a 
városházán a Németh Imre t li-
la 1 Altalános Iskola szülői mun-
kaközösségének tagjai, amely-
ben tiltakoznak a szegedi intéz-
mény bezarasa ellen. Az iskola-
rendszer szervezeti átalakításá-
ról tanácskozott az oktatási bi-
zottság. döntés a penteki köz-
gyűlésén várható 

5. oldal 

Gregor József Szeged díszpolgára 
Az időjárás nem kedvezett a ce-
remóniáknak, mégis méltó ün-
nepségekkel kezdődtek meg teg-
nap a városnapi események. 

Hagyományosan Szeged napján, 
május 21-én köszöntik a városért 
sokat tett, köztiszteletben álló 
személyiségeket és ünnepi köz-
gyűlésen átadják Szeged új dísz-
polgárának a kitüntető címet, to-
vábbá a Pro Urbe-díiakat és a Sze-
gedért emlékérmeket. Az idén 
Gregor Józsefénekművész, kiváló 
basszista vehette át a kitüntető cí-
met, ő a város új díszpolgára. 
Macskássy Izolda festőművész, 
valamint dr. Szabó Imre, a tudo-
mányegyetem jogtudományi ka-
rának dékánja kapta a Pro Ur-
be-kitúntetést, s öten a Szegedért 
emlékérmet. Botka László polgár-
mester ünnepi beszédében kap-
csot talált a régmúlt és a jelen kö-
zött: akárcsak 1719-es szabad ki-
rályi várossá válása ideién, Szeged 
ma is kihívásoknak akar megfe-
lelni. Az egyetem, a tudomány 
más bázisai és a város összefogá-
sával kitörési pontokat lehet ta-
lálni, így Szeged megbecsült vá-
rosa lehet az Európai Uniónak. 
Az ünnepi ésíffiények sóra a kö-
vetkező napokban folvtatódik a 
varoslakók sokfele rendezvenven 
szórakozhatnak vasárnap estig. 

Gregor József felesége, valamint a Pro Urbe-díijal k i tüntete t t Macskássy Izolda és Szabó Imre társaságában. fotó: Miskolczi Róbert Részletek az 5. oldalon 

A kormány nem támogatja a befektetési célt 

Finomított lakáshitel 
Az állam továbbra is 20 évig biz-
tosít kamattámogatást kedvez-
ményes lakáshitelekhez, de a 
ezek maximális összegét 30-ról 
15 millióra csökkentik. 

A kormány szerdai döntéseiről 
szóló tájékoztató szerint a ked-
vezményezetteknél a kamat és 
egyéb költségek új lakás esetén az 
5 százalékot, használtnál a 6 szá-

zalékot nem haladhatják meg a 
módosítást követően sem. A vál-
toztatás szerint a jövőben nem 
lesz lehetőség arra, hogy egyidejű-
leg több lakáshoz vegyenek igény-
be támogatott hitelt. Ezzel a kor-
mány a befektetési célú lakásvá-
sárlások költségvetési finanszíro-
zását akarja megszüntetni. 

Bővebben a 2. oldalon 

Születésnap 
A Délmagyarország első száma 
93 évvel ezelőtt, 1910. május 
22-én jelent meg. Csak egy napi-
lap létezik Magyarországon, 
amely idősebb nála - a Népszava. 
Mi a titka? Talán az, hogy igyeke-
zett betartani az alapítók akara-
tát: vidéki, de nem provinciális. 
Sok jó szerzővel dolgozott, írók-
kaLköltökkel. 

Összeállításunk a 6. oldalon 

Horváth Mihály utca: társasház a fabarakk helyén 

Hétszintes épület 
váltja a bútorboltot 

A muzsika és a bor hamar találkozott tegnap a Széchenyi téren. 

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

A Széchenyi téren tegnap meg-
kezdődött a IX. szegedi borfesz-
tivál, amely része a Szeged napja 
alkalmából megrendezett ün-
nepségsorozatnak. 

A Széchenyi téri platánok alatt 
tegnap kora este ünnepi műsor-
ral megnyílt a szegedi borün-
nep. A rendezvény vasárnap es-
tig tart. Először a Vám- és Pénz-
ügyőrség koncert-fúvószenekara 
adott műsort, majd a borrendek 
vonultak a Széchenyi téri szín-
pad elé. Botka László, Szeged 
polgármestere nyitotta meg a 
fesztivált, egyúttal megköszönte 
a kiállítók és a szervezők mun-
káját. Kupa Mihály nem politi-
kusként, nem is egy borgazda-
ság tulajdonosaként, hanem a 
borok ló ismerőjeként jelentette 
ki: az EU-ban a hagyományos 
magyar borok, a rizlingek és a 
kadarkák lesznek a királyok, 
mivel ezek a fajták másutt nin-
csenek. 

Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldajon 

A belváros egyik legrégebbi sebhelye. Fotó: Karnok Csaba 

Ha nyárig pecsét kerül minden 
engedélyre, már szeptemberben 
elkezdődhet a szegedi Horváth 
Mihálv utcában egy hétszintes 
társasház építése a városképet 
csúfító fabarakk helvén. 

Szeged méltán büszke belvárosi 
palotáira. Ezért is bántja annyira 
a szemet az a tabarakk, ami már 
évtizedek óta áll a Horváth Mi-
hály utcában. Azt már hiába is fe-
szegetnénk, miért is adtak építési 
engedélyt rá a hetvenes években. 
Hamarosan lebontják a barakkot, 
s tetszetős, új épület kerül a he-
lyére. Egy 18 lakásos társasház 

emelkedik maid a szakközépisko-
la szomszédságában, amit Novak 
Péter vezető tervező és Sebestyén 
Tibor társépítész álmodott meg. 

- Az épület terveinek elkészíté-
sére a Pallér 2001. Kft.-től kap-
tunk megbízást, s megrendelő-
ink kérésére egy hétszintes ház 
kivitelezését készíthettük elő -
mondta el Sebestyén Tibor. Az 
építésztől megtudtuk: a legalsó 
szint a föld alá kerül, egy 24 autó 
befogadására alkalmas mélyga-
rázs oldja meg a házban lakók és 
dolgozók parkolási gondjait. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

