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TÉMÁINKBÓL 

REPÜLOJARAT 
DUBROVNIKBA 
Másfél óra alatt ér a horvátorszá-
gi Dubrovnikba a szegedi repülő-
térről induló charterjárat. Idén 
június közepén indul az első gép 
az Adria-parti városba; a repülőn 
egyszerre tizenhatan utazhat-
nak. A reptér korszerűsítéséhez 
másfél milliárd forintos beruhá-
zásra lenne szükség. 

4. oldal 

SZANATÓRIUM 
VAGY ÜDÜLŐFALU 
Szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedőket szolgáló szanatóri-
um vagy üdülőfalu épülne az 
ásotthalmi erdőben. A német be-
fektetők a kórháztőrvény módo-
sítására várnak, amely szerint 
külföldiek is tulajdont szerezhet-
nének ilyen intézményekben. 

7. oldal 

A mai közgyűlésen egy iskola bezárásáról és több összevonásáról döntenek 

63 pedagógusállás megszűnhet 
A szegedi közgyűlés mai ülésén dől el 
több oktatási intézmény sorsa, a tö-
megközlekedés fejlesztése, de szavaznak 
a képviselők a külső városrészek szé-
pítéséről is. 

Közgyűlés előtti sajtótájékoztatón jelen-
tette be tegnap Szentgyörgyi Pál gazdasági 
alpolgármester, hogy pénteken javasolják 
a költségvetés módosítását. Ennek oka az, 
hogy a városi intézményeknél és a polgár-
mesteri hivatalnál három hónapra zárolt 
összegeket véglegesen elvonják, az év hát-
ralévő időszakában pedig differenciáltan 
csökkentik a dologi kiadásokat. így május 
31-ét követően a költségvetési előirány-
zatból az általános iskolák 3, a középisko-
lák 5, a központi gazdálkodás 6, az igazga-
tási költségvetés 7 százalékkal kevesebb 

pénzhez jut majd. A pénzelvonás 550 mil-
lió forintot jelent a város számára, a böl-
csődéket és az óvodákat azonban nem 
érinti az intézkedés. 

A városvezetés más módon is törek-
szik a hiány csökkentésére. Jelenleg 837 
millió forintos forrástöbblettel rendelke-
zik az önkormányzat a plusz állami tá-
mogatások, valamint az ÁPV Rt.-tői a 
belterületi földekért kapott vételárnak 
köszönhetően. A Szetáv és az IKV Rt. 
összevonása 145 millió forintot jelent, 
300 millió a plusz helyiadó bevétel, így 
összesen - a Németh Imre Általános Is-
kola tervezett bezárását, s az oktatási in-
tézmények átszervezését is beszámítva -
1.5 milliárd forinttal csökkenhetne az 
5.6 milliárdos költségvetési hiány. Mivel 
a városnak kötelezettségvállalásai is 

vannak, a tényleges „eredmény" csak 1 
milliárd. 

Az oktatási intézmények átszervezésé-
vel kapcsolatban Kozma József várospoli-
tikai alpolgármester elmondta: óvodákat 
nem zárnak be, az általános iskolák közül 
a Németh Imre (lilaj iskolára kerül lakat, 
de nem sokáig: ebbe az épületbe költözhet 
az Alternatív Kísérleti és Speciális Szakis-
kola, amelynek József Attila sugárüti épü-
leteire rossz állaguk miatt bontás vár. Kö-
zös igazgatás alatt működik tovább a Dó-
zsa és a Dugonics, a Fekete István és a 
Gárdonyi Géza, valamint a Rókus II. Szá-
mú és a Napos Úti Általános Iskola. A pe-
dagógus-álláshelyek száma 63-mal csök-
ken. A Móricz Zsigmond iskolával kap-
csolatban elhangzott, annak üresen álló 
épületét kívánja az önkormányzat értéke-

síteni, s nem a tornatermet. Ez utóbbi a 
sportigazgatóság kezelésében áll. 

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgár-
mester az elektromos közlekedés fejlesz-
tési tervei között említette egy új, 7-es tro-
libuszvonal indítását Újszeged és a Bakay 
Nándor utca (az okmányiroda) között, új 
felső vezetékkel. Egy későbbi beruházással 
pedig megoldják, hogy a Tisza Lajos kör-
úton a Dugonics tér és az Anna-kút kö-
zötti szakaszon középre helyezik a villa-
mospályát két sínpárral. Az elkövetkezők-
ben a körgáton kívüli városrészek szépíté-
sére is költenek, a terek díszburkolatot, a 
művelődési házak pedig űj külsőt kapnak. 

F.K. 

Az iskolai-óvodai tiltakozásokról összeállításunk 
az 5. oldalon 

Sztráda 

írásunk az 5. oldalon 

Évfordulót ünnepeltünk 

Mától kajak-kenu 
Világkupa a Maty-éren 

ITDH, egyetem, Biopolisz - megállapodások 

Csábítják a külföldi 
tőkét Szegedre 

Először volt „hivatalosan itthon" tegnap az egyébként szegedi 
Lednitzky Péter, aki ez év januárjától a Magyar Befektetési és 
Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) vezérigazgatója, és mindjárt 
együttműködési megállapodásokat is aláírt - az egyetemmel és a 
Szeged-Biopolisz konzorciummal. 

Az ITDH, amely a Gazdasági és Közlekedési, valamint a Külügymi-
nisztérium tulajdonában levő nonprofit szervezet, ezentúl Szegedre 
is segíti csábítani a külföldi működő tőkét - ez a lényege mindkét 
megállapodásnak. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a befek-
tetésösztönzéssel, a magyar kis- és középvállalkozások exporttevé-
kenységének segítésével, uniós felkészítésükkel foglalkozó ITDH 
között létrejött együttműködés elsősorban azt célozza, hogy lehes-
sen a régióban kvalifikált munkaerő. A külföldi tőkére ugyanis hiá-
ba várunk, ha a munkaerő-igényüket nem tudjuk kielégíteni. 

A kht. kapcsolatai révén - már 32 külföldi irodája dolgozik, a mű-
ködőtőke-befektetések 30-40 százalékának beáramlásában segédke-
zik - közvetítő szerepet vállal abban, hogy a vele kapcsolatban álló 
külföldi cégeknél tölthessék szakmai gyakorlatukat az egyetemisták, 
illetve munkájába bevonja a diákokat. 

Folytatás a 3. oldalon 

villámgyors internet kábeltévén 

A Délmagyarország első megjelenésének 93. évfordulóján rendezett sajtótájékoztatón Szetey András 
főszerkesztő és Kóti Zoltán terjesztési vezető a lap megújulásáról és feladatairól beszélt a Virág cuk-
rászdában. Tudós í tásunkat a 3 . o lda lon olvashatják. Fotó: Schmidt Andrea 

NEKEM 

Folytatás az 5. oldalon 

•-zê ed. Kölcnev u. 5. (A Kovai mellrtO 

lene órától már döntőknek tap-
solhatnak a nézők, majd délután 
újra a selejtezőké a főszerep. Va-
sárnap igazi finálédömping kö-
vetkezik: előbb ebéd előtt az öt-
száz, majd délután fél háromtól 
pedig a kétszázas döntők sorjáz-
nak. 

Részletek a 19. oldalon 

Akik 
búcsúznak 
az áramtól 
Behajtó céget is alkalmaz a 
Démász Rt. követeléseinek 
behajtására. Az áramszolgál-
tató vállalat az év első felében 
még 90 napig várt az áram ki-
kapcsolásával, de az elkövet-
kezőkben már csak 60 napos 
haladékot ad nem fizető ügy-
feleinek. 

A január l-jén hatályba lépett új 
villamosenergia-törvény szerint 
az áramszolgáltató felfüggesztheti 
a villamos energia szolgáltatását, 
amennyiben az ügyfél 60 napon 
túli tartozást halmozott fel. Ko-
rábban ez a határidő 90 napos 
volt. 

Kecse Nagy Sándor, a Démász 
Rt. kommunikációs osztályveze-
tője lapunkat arról tájékoztatta, 
a társaság a hideg és hosszú télre 
való tekintettel az év első öt hó-
napjában még a régi gyakorlatot 
alkalmazta, ám júniustól - ha-
sonlóképpen a többi áramszol-
gáltatóhoz - a törvény betűihez 
igazodik. 

Ledni tzky Péter é s M é s z á r o s R e z s ő a d o k u m e n t u m ü n n e p é l y e s 
aláírásánál . Fotó: Schmidt Andrea 

NEKED 

NEKI 

BÉRLETEK 
A PARKOLÓHÁZBA 
Mintegy 10 százalékos kihasz-
náltsággal üzemel a nemrégiben 
átadott szegedi parkolóház. Az 
első hetekben ingyenesek volt a 
szolgáltatás, most nappal órán-
ként 200, éjszaka pedig 80 forin-
tért tárolják a kocsikat. A parko-
lóházba szóló bérleteket május 
végétől árusítják. 

9. oldal 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma 8 órától benépesül a szegedi 
Maty-ér. A nemzeti olimpiai 
centrumban rendezik ugyanis a 
harmadik Mol síkvízi kaiak-ke-
nu Világkupát. A mezőny igen 
erős lesz, még a világbajnokinál 
is erősebb, hiszen a számok 
többségében minden ország két 

egységet indíthat. A színvonalas 
eseményen negyvenhét nemzet 
több mint ötszáz sportolója áll. 
rajthoz. A magyar csapat negy-
ven fővel érkezett, a többség már 
hetek óta a Gróf Széchenyi Ist-
ván vízicentrumban edzett. Pén-
teken elő- és középfutamokat 
tartanak két távon, ezer és ötszáz 
méteren. Szombaton délelőtt ki-

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

Újabb rejtélyes 
florinos flakonok 
Több százezer hamisnak látszó illatszeres flakont találtak a pénzügy-
őrök a szegedi Florin Rt.-nél. A dezodorok márkajelzése a hivatalos vé-
lemények szerint alkalmas a vásárlók megtévesztésére. A Florint Rt. 
vezérigazgatója szerint a cég bérmunkát végzett, így készülhettek Axe 
és Denim márkájú illatszerek az üzemben. A cégvezető, az első 350 
ezer flakon lefoglalása után, újabb 100 ezer dobozt tartalmazó dezo-
dorszállítmány visszafordításával segítette a rendőrök munkáját. 

http://www.delmagyar.hu

