
Az Orszé 

V M & r S Z I E S Z T A 
o • 

DELMAGYARORSZAG 
SZOMBAT, 2003. JUNIUS 21., 93/143. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

T É M Á I N K B Ó L 

KILAKOLTATASOK JÖNNEK 
A következő hetekben az ország 
számos nagyvárosában díjhátra-
lék miatt több száz bérlőt kila-
koltatnak az önkormányzati tu-
lajdonú otthonokból. Szegeden 
100 millió forinttal tartoznak az 
IKV-nak, a legnagyobb adós hát-
raléka 700 ezer forint. Jelenleg 
összesen tíz jogerős bírósági dön-
tés kötelez bérlőket lakáselha-
gyasra. 

5. oldal 

TERMALTERVEKET SZŐNEK 
KISTELEKEN 
Nagyszabású termálprogramot 
szeretne beindítani a kisteleki 
önkormányzat: 96 hektáron fel-
épülne egy hatalmas aquapark, 
és a kisváros alatt talált 86 Cel-
sius-fokos termálvízzel fűtenék 
a település összes közintéz-
ményét. 

5. oldal 

BIHARI DRUKKOL A PICKNEK 
Őszinte szívvel drukkol annak, 
hogy a Pick Szeged Rt. sikereket 
érjen el a jövőben is - nyilatkozta 
lapunknak a posztjáról 13 év 
múltán kedden távozott vezér-
igazgató, Bihari Vilmos, aki érté-
kes munkát szeretne végezni a 
jövőben is. 

3. oldal 

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

A szegedi főposta után egy héttel az OTP megyei fiókja és egy vásárhelyi bank következett 

Példátlan bombariadó-hullám 

A rendőrség nemcsak az OTP fiókot ürítette ki, hanem a Takaréktár utcát is lezárta az akciók idejére. Fotó: Miskolczi Róbert 

Példátlan bombariadó-hullám okozott zavarokat tegnap szegedi és hódmezővásár-
helyi pénzintézetekben. Szegeden az OTP Csongrád megyei irodáját reggel nyolc 
és délután két óra között háromszor, Vásárhelyen a Kereskedelmi és Hitelbank fi-
ókját fél tizenegykor egyszer fenyegették meg telefonon. 

az épületekben, ami néhány perc múlva 
robban. A rendőrség bombakereső ku-
tyával átvizsgálta az épületeket, de se-
holsem nem találtak robbanószerkeze-
tet. 

A valószínűleg ugyanattól a középkorú, 
akcentus nélkül beszélő férfitől szárma-

zó, erőteljes hang rövid időn belül négy-
szer állította, hogy bombát helyezett el 

Péntek reggel nyolc órakor kezdődött a 
példátlan riasztássorozat. Egy férfi telefo-

nált az OTP Bank Rt. Csongrád megyei 
fiókjába. A telefonáló azt állította, bom-
bát helyezett el a szegedi, Takaréktár ut-
cai épületben, ami 20 perc múlva rob-
ban. 

Folytatás a 3. oldalon 

Perjési László: a kapitalizmus életképesebb rendszer 

Ingatlanügynök lett 
a tanácselnökből 
Ingatlanügyekkel, lakásközvetí-
téssel foglalkozik az idén 76 éves 
Perjési László (képünkön), aki a 
szocializmusban tíz évig állt ta-
nácselnökként Csongrád megye 
élén. Ma úgy véli, a tőkés társada-
lom az összes hibájával együtt 
életképesebb rendszer, mint a 
szocializmus volt. Ezzel együtt 
meggyőződése, az emberiség eljut 
még olyan szintre, hogy a kapita-
lizmus helyett jobbat talál ki. 

Bővebben a Sziesztában 

Kilenc emeletnyi zuhanás után 

Krisztián hamar felépülhet 

A képviselők a nyári szünetük előtt bezárták a Napos úti iskolát 

Pénzt kapott a színház 
A szegedi közgyűlés tegnapi ülé-
sén módosította a város költ-
ségvetését, döntött a színház 
póttámogatásáról és szigorítot-
ta az önkormányzati tulajdonú 
lakások értékesítésének feltét-
eleit. A képviselők végleg be-
zárták a Napos úti iskolát, va-
lamint a város visszavásárolja a 
Városkép Kft.-t. 

A szegedi közgyűlés a nyári szü-
net előtti utolsó ülésén ellensza-
vazat nélkül, három tartózkodás 
mellett döntött a Napos Úti Ál-
talános Iskola alsó tagozatának 
megszüntetéséről, azaz az iskola 
bezárásáról. Az intézmény felső 
tagozatát a testület már korábbi 
döntésével átköltöztette a Rókus 
Il-es számú iskolába, az intéz-
ményben mindössze 34 alsó ta-
gozatos gyermek maradt. 

A testületi ülésen, ahogyan ar-
ra számítani lehetet, a költségve-
tés módosítása váltott ki heves 
vitát. A büdzsé hiányának 550 
milliós csökkentésén túl ez a 
csomag foglalta magába a Szege-
di Nemzeti Színház 244 millió 
forintos támogatását is. 

- A költségvetés tervezetéhez 
benyújtott saját módosító javas-
lataink köszönnek most vissza az 
előterjesztésből - jelentette ki fel-
szólalásában Dobó László. A Fi-
desz-MPSZ frakcióvezetője sze-
rint a városvezetés azokkal a 

A közgyűlés döntött az október 23-án felavatandó Nagy Imre-szo-
bor ügyében is. Lapis András tervét fogadták el. Fotó: Schmidt Andrea 

módszerekkel próbálja csökken-
teni a költségvetési hiányt, ame-
lyeket pártja dolgozott ki. - Nem 
lehet egyetlen rendelettel 450 
millió forintot spórolni, ebből is 
látszik, hogy a költségvetés nehéz 
helyzetét szándékosan eltúlozták 
- fogalmazott Dobó, aki helyette-
sével, Szöllósi Bélával együtt azt 
is kifogásolta, hogy nem ismer-
hették meg a színházi átvilágítás 
teljes dokumentációját. 

- Nem egy döntés, hanem fél 
év munkája adott lehetőséget a 
költségvetés hiányának csökken-

tésére - riposztozott Botka Lász-
ló. A polgármester emlékezte-
tett: a Fidesz a költségvetés tár-
gyalásakor nem fogadta el saját 
módosító javaslatainak csaknem 
felét. A színház végül megkapja a 
244 milliós póttámogatást, 
amelynek felét jövő évi büdzséjé-
ből vissza kell fizetnie. A költség-
vetés módosítását 24 igen, 8 
nem és 4 tartózkodás mellett fo-
gadták el. 

Folytatás az 5. oldalon, a sporttámogatá-

sokról információink a 19. oldalon 

Feltartóztattak egy szerb minisztert 

Jól érzi magát és már a jövő héten elhagyhatja a klinikát az a szegedi kisfiú, aki két hete egy panelház 
kilencedik emeletéről zuhant le az utcára Szegeden. A kétoldali combcsonttörést szenvedett Kriszti-
án nem beszél a történtekről. Részletek a 4. oldalon. Fotó: Schmidt Andrea 

A röszkei határon a magyar vámosok nem en-
gedték belépni a szerb védelmi minisztert. 

Borisz Tadics kedden, a Szegedi Biztonságpolitikai 
Központ kétnapos rendezvényén tartott volna elő-
adást. A miniszter érkezéséről előzetesen tájékoz-
tatták a határőrséget és a vám- és pénzügyőrséget, 

azt viszont a magyar hatóságokkal nem közölték, 
hogy Tadics testőreinél fegyver lesz. A magyar vá-
mosok emiatt 45 percig várakoztatták a szerb kor-
mány egyik meghatározó tagját, aki visszatért Belg-
rádba. Az ügyből diplomáciai bonyodalom szárma-
zott. Arról nincsenek információink, hogy Szerbia 
milyen szinten tiltakozott a történtek miatt. 

http://www.delmagyar.hu

