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Simona 
A 25 esztendős marosvásárhelyi 
Popberes Simona és kisfia drá-
mai történetéről több alkalom-
mal beszámolt lapunk, a szerep-
lők indítékait, körülményeit és a 
hivatali eljárás nehézségeit azon-
ban most ismerhetik meg. 

Bővebben a Bizalmasan mellékletben 

Az új ártámogatásig a szolgáltató állja a veszteséget 

Őszig marad a díj 
A gázáremelés miatti fűtésdíjemelés egyelőre nem érinti a szegedi 
fogyasztókat. 

Május 15-étől 646 forint/gigajoule-ról 750 forint/gigajoule-ra nőtt a 
távfűtés számára szolgáltatott földgáz ára. A drágulás a lakossági 
táv-hőszolgáltatási díj 6-7 százalékos emelkedését vonná maga után, 
a Szegedi Hőszolgáltató Kft. azonban az őszi fűtési szezon kezdetéig 
biztosan nem javasolja az áremelést. 

Básthy Gábor, a társaság ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy amíg 
nem készül el a gázáremelés hatását enyhítő kormányzati ártámoga-
tási rendszer, addig a Szegedi Hőszolgáltató Kft. viseli a gázáremelés 
miatti többletköltségeket. A fűtésdíj emelésének halasztását Botka 
László polgármester kérésére határozta el a távfűtő társaság. 

A döntést a szociális szempontok mellett'szakmai érvek is indokol-
ják: az új díjtámogatás ismerete nélkül fölösleges lenne „átmeneti" 
árat kialakítani, majd - a kompenzációs rendszer megszületése után 
- újra módosítani a hódiját. A 2002/2003-as fűtési szezon elszámolá-
sát tehát még a tavalyi áron végzi a szolgáltató, s az új, emelt fűtésdíj 
várhatóan az október 15-ével kezdődő fűtési idénytől lép érvénybe. 
Az áremelésről a városi közgyűlés dönt majd. 

A földgázt azonban már most drágábban kapják a távfűtők, így az 
őszi díjemelésig várhatóan 7-8 millió forint többletköltséget kell ki-
gazdálkodniuk. A hiányzó összeg jelentős részét a tavaly üzembe ál-
lított, hőt és elektromos áramot egyaránt termelő gázmotorok se-
gítségével fedezik. A gazdaságosan működő motorok havonta 
egy-két millió forinttal olcsóbban állítják elő a hőt. 

NY. P. 

Tíz kicsi hiba 

A város átvette a Radnóti csarnokát 
Noha a fővállalkozó átadta, az 
önkormányzat pedig átvette 
tegnap a Radnóti Miklós gim-
názium tornacsarnokát, az is-
kola igazgatója egyelőre nem 
engedi a küzdőtérre a diáko-
kat. 

Lapunkban 2002 áprilisa óta fo-
lyamatosan nyomon követjük a 
szegedi Radnóti Miklós gimnázi-
um tornacsarnokának építését. 
Legutóbb arról tudósítottunk, 
hogy patthelyzet alakult ki az ügy-
ben, mert a 2003. május 30-ára 
tervezett műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását meghiúsította a 
beruházó önkormányzat. Ugyan-
akkor a kivitelező Maszer Rt. 
kommunikációs igazgatója, Hor-
váth Zita úgy nyilatkozott lapunk-
nak, hogy ők befejezték az építke-
zést, kijönnek a létesítményből. 
Azt még vállalták, hogy elvégzik a 
hátsó bejárat felőli tér aszfaltozá-
sát és elkészítik a bejárati kaput. 

Tegnap a műszaki ellenőrök, az 
önkormányzat és a kivitelező cég 
képviselőinek jelenlétében lezár-
ták a tornacsarnok műszaki át-
adás-átvételi eljárását. A Maszer 
Rt. több mint kilenc hónapot 
csúszott a közel negyedmilliárd 
forintos beruházás átadásával, 
hiszen a budapesti cégnek erede-
tileg 2002. augusztus 15-éig kel-
lett volna végeznie a munkával. 

Folytatás az 5. oldalon Egyelőre még nem pattogjhat) a teremben a labda. Fotó: Miskolczi Róbert 
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TÉMÁINKBÓL I Nancy Goodman Brínker nagykövet látogatása 

Folytatás az 5. oldalon 

MILLIÓKANÓKÉRT 
Ingyenes felkészítő és szakképző 
tanfolyamokat indít a Szegedi If-
júsági Ház Kht., ugyanis 55 mil-
lió forintnyi Phare-támogatást 
nyertek A középpontban a nők 
elnevezésű programra. 

3 . oldal 

VÁLTOZÓ TÁMOGATÁSOK 
Több pontban is változott a me-
zőgazdasági támogatási rendszer, 
így például az ültetvénytelepítési 
pályázatokon el lehet számolni 
az öntözésfejlesztés költségeit. 

3 . oldal 

DESZKI ELISMERÉS 
Harmadik alkalommal kapta 
meg a Csongrád Megyei Mellka-
si Betegségek Deszki Szakkórhá-
za a Koránvi-vándorserleget. 

3 . oldal 

Szegedre látogatott tegnap 
Nancy Goodman Brinker, az 
Egyesült Államok magyarorszá-
gi nagykövete. A város kultu-
rális, egészségügyi és oktatási 
intézményeit kereste fel. 

Fél kilenckor landolt az az ame-
rikai „felségjelzésű" kisgép a 
szegedi repülőtér gyepszőnye-
gén,, amellyel Nancy Goodman 

Brinker, az Egyesült Államok 
magyarországi nagykövete érke-
zett Csongrád megye székhelyé-
re. 

Délelőtt a nagykövet asz-
szony meglátogatta a szülé-
szeti és nőgyógyászati klini-
kát, ahol a mellrákszűrésben 
elért eredményekről érdeklő-
dött. Ezt követően egy másik 
egészségügyi intézményt kere-

sett fel. Megismerkedett a 
Pulz utcai neuropszichiátriai 
rehabilitációs osztállyal. 

Nancy Goodman Brinkert 
fogadta Botka László szegedi 
polgármester, akivel a négy-
szemközti beszélgetés után kö-
zös sajtótájékoztatót tartottak. 
Délután a polgármester az új 
zsinagógába kalauzolta a nagy-
követet, ahonnan Nancy Good-

man Brinker a Dugonics téri 
rektori hivatalba hajtott. Itt Mé-
száros Rezsó rektorral folytatott 
megbeszélést. A nap végén ellá-
togatott a bölcsészkar an-
gol-amerikai intézetébe is, ahol 
oktatókkal és diákokkal találko-
zott, sőt egy rövid előadást is 
tartott. 

Részletek a 3. oldalon 

Egy amerikai Szegeden 
Szabóékhoz 
beköthetik 
az áramot 

Nancy Goodman Brinkert Botka László kalauzolta a Kárász utcán. 

A lapunk fölhívására indult 
gyűjtés eredményeként néhány 
héten belül bevezetik az áramot 
a Dorozsmán élő Szabóék ta-
nyájába. 

Már csupán néhány hetet kell vár-
nia a kiskundorozsmai Szabó Ilo-
nának és három gyermekének, 
hogy árvíz előtt épült tanyájukban 
fölgyulladjon a villany. A gyerme-
keit, köztük egy állandó gondozás-
ra szoruló, autista kisfiút egyedül 
nevelő édesanya Medgyessy Péter 
miniszterelnökhöz fordult segít-
ségért, s kérte az áram bekötését |a 
Miniszterelnöki Hivatal vissza-
utalta az ügyet Csongrád megyé-
be). A villany különösen azért hi-
ányzik, mert elektromos háztartá-
si gépek nélkül nehéz ellátni a be-
teg kisfiút, aki csak péftes ételeket 
fogyaszthat. 

Lapjaink, a Délmagyarország 
és a Délvilág kezdeményezésére 
gyűjtés indult a villany bekötésé-
hez szükséges önrész, mintegy 
600 ezer forint előteremtésére. A 
Vöröskereszt különszámláián 
gyorsan gyűltek a forintok. Lap-
kiadónk 100 ezer forinttal gyara-
pította az áram bevezetésére ado-

Fotó: Gvenes Kálmán m á n y o z o t t összege t . 
Szabó Ilona türelmesen vária 

ügye előreheladását, bár azt nem 
tudja pontosan, meddig is kell 
várnia. A hivatalos intéznivalók-
ban Fábián József önkormányza-
ti képviselő segítette, ha kellett, 
hozta-vitte a dokumentumokat. 

- Bízom benne, az adakozásból 
összegyűlt pénz elegendő a bekö-
téshez - mondta a képviselő. 
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