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TÉMÁINKBÓL 

NÓGRÁDI BEKET AKAR 
Az egyik legfontosabb feladatá-
nak nevezte a Fidesz-MPSZ új 
Csongrád megyei elnöke, Nógrá-
di Zoltán, hogy a belső viszályo-
kat megszüntesse. 

3. oldal 

NEGYVENNEL KEVESEBBEN 
Négyszáz főről 360-ra kell csök-
kenteni a Szegedi Nemzeti Szín-
ház létszámát. A jövő héten de-
rül ki, kik kapnak felmondóleve-
let. A színészek közül többen 
már máshová szerződtek. 

4. oldal 

NÉPMŰVÉSZET IGEN, 
ADÓSSÁG NEM 
Az önkormányzat továbbra is 
működtetné az Árboc utcai alko-
tóházat, a Dél-alföldi Népművé-
szeti Egyesület adósságát azon-
ban nem tudja magára vállalni. 

4. oldal 

M I N T A B O L T 

MEGNYÍLT! 

S Z E G E D 

Haafár Ejqw és Ksrferescia Kozpont 
Karsskeéö kéz 4. 

Várjak fl«t, kedves családját, 
barátait, Bél-Magfarország 

legnagyobb általános és 
építőipari kiállításán! 

„Szeged zenéje, Szeged ízei* 

Tel.: 62 4 2 3 - 2 4 3 • Fax: 62 5 4 7 - 5 2 2 
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Rehabilitáció 
a gyermekkórházban 
A dél-magyaroszági régió gyer-
mekgyógyászati rehabilitációs 
központjának létrehozását ter-
vezi az újszegedi gyermekkór-
ház igazgatója, Tekulics Péter. 

A 105 ágyas újszegedi gyermek-
kórházban kialakítandó gyer-
mekgyógyászati rehabilitációs 
központ tervének szakmai kidol-
gozója Tekulics Péter professzor. 
Az intézmény igazgatójának el-
képzelései szerint a centrum az 
idegrendszeri-mozgásszervi be-
tegségben szenvedő gyermekek 

rehabilitációját, korai mozgásfej-
lesztését szolgálja majd. Ilyen 
betegségekben a magyar gyerme-
kek jelentős hányada, 2-3 száza-
léka szenved. Bár az ország több 
régiójában működik hasonló 
központ, Dél-Magyarországon 
nincs ilyen. Az újszegedi gyer-
mekkórházat alkalmassá teszik 
arra, hogy a legtöbb rehabilitáci-
ós lehetőségnek helyt adhasson. 
A centrum kialakításának költ-
sége 20-25 millió forint. 

Részletek az 5. oldalon 

Einstein-egyenlet a hídon 

^mmm 

Az iskola mulasztása miatt érvénytelen évet zárt egy diák 

Törölték a létszámból 
A bizonyítvány átvételekor tud-
ta meg egy szegedi házaspár, 
hogy a Déri szakközépiskolába 
járó fiuknak állítólagos igazo-
latlan hiányzásai miat t évet kell 
ismételnie. Az iskola, noha erre 
jogszabály kötelezi, a hiányzá-
sokról nem értesítette a szü-
lőket. 

„A tanuló jogviszonya 35 óra 
igazolatlan mulasztás miatt 
megszűnt, a létszámból töröl-
ve." Jegyek helyett mindössze 
ennyi olvasható a Déri Miksa 
Ipari Szakközépiskola egyik 10. 
osztályos diákjának bizonyítvá-
nyában, egy keresztbe áthúzott 
lap alján. 

A fiú, Krisztián egyébként nem 
volt ott az évzárón, ugyanis a ta-
nítás befejezése után edzőtábor-
ba vonult. Helyette szerdán édes-
anyja vette át a bizonyítványt, 
akkor derült ki, hogy fiát igazo-
latlan hiányzásaira hivatkozva 
egyetlen tárgyból sem osztályoz-
ták le. Krisztián egyébként még 
mindig külföldön van, szülei 
nem merték neki elmondani a 
rossz hírt. 

Folytatás az 5. oldalon 
Az apa mutat ja Krisztián bizonyítványát - érvénytelen az idei 
tanéve. Fotó: Schmidt Andrea 

Bombariadók, fülkéből 

Több szempontból is megmagyarázhatatlan mutatványt követett el valaki a szegedi Belvárosi híd ol-
dalán. Egy: Miért pont Einstein 1919-ben publikált képletét akarja így a világ tudomására hozni? 2. 
Milyen technikával mászhatta , festhette meg a híd oldalát az elkövető? 3. Hogy csúszhatott hiba a 
képletbe? Bővebben a 6. oldalon. Fotó: MiskolcziRóbert 

1 Szegedi, belvárosi telefonfülkékből kezdemé-
nyezték azokat a hívásokat, amelyekkel az elmúlt 
héten ötször okoztak riadalmat. 

Négyszer Szegeden, egyszer pedig Vásárhelyen kel-
lett kivonulniuk a rendőröknek bombariadó miatt. 
Az OTP megyei fiókját egy nap alatt háromszor 
kellet kiüríteniük. A hivások azonosítását követő-
en ujjlenyomatokat vettek a nyilvános fülkékből és 

összehasonlították azokat a bűnügyi nyilvántartás-
ban találhatóakkal. A tettest vagy tetteseket közve-
széllyel való fenyegetés miatt vonják felelőségre. A 
statisztikák szerint tíz telefonáló közül kettő sze-
mélyazonosságát sikerül megállapítani. A bomba-
riadók alkalmával egyébként a rendőrök egyetlen 
robbanószerkezetet sem találtak. 

Írásunk a 6. oldalon 

Szeged Plaza 
(a villamosmegállóval szemben) 

T e l . : 6 2 - 5 5 2 - 3 3 0 
Nyitva: h.-szo.: 10-20-ig, 

vas.: 10—16-ig 

A csongrádi rendőrkapitány évek óta küzd a védett fecskékkel 

Fészekrombolás, parancsra 

Segítség! - Jön Bartus Ferenc, Csongrád rendőrkapitánya. - Mi lett a fészkemmel? Fotó: Karnok Csaba, Tésik Attila 

Védett fecskék fészkeinek el-
távolítására adott utasítást a 
csongrádi rendőrkapitány. Az 
ornitológus, valamint a nem-
zeti park jogásza szerint ez bűn-
cselekmény, és az elkövetőket 
fel kell jelenteni. 

Feldúltan mesélte egy idós asz-
szony hogy kedden délelőtt a 

csongrádi rendőrkapitányság 
épületéről fiókákkal teli fecske-
fészkeket vertek le, madártete-
mek tömegét látta a falak tövé-
ben. Olvasónk e telefonhívása 
nyomán megkerestük Bartus Fe-
renc csongrádi rendőrkapitányt, 
aki elmondta: ő adott utasítást a 
fészkek leverésére. Indoklásá-
ban megfogalmazta, minden év-

ben végrehajtják ezt a művele-
tet, mert az esőt jelző madarak 
kárt tesznek az épületben és 
rengeteg gonddal járnak. Arról, 
hogy a szóban forgó molnárfecs-
kék védett madarak, a kapitány 
nem tudott. 

Megkérdeztük Lukács János 
dandártábornokot, a Csongrád 
megyei rendőr-főkapitányság 

vezetőjét a történtekről. Ő azt 
nyilatkozta, a csongrádi kapi-
tánytól hallotta, hogy az újság 
egy lakossági panaszra hivat-
kozva megkereste őt, de részle-
teket nem tud, és amíg nem tá-
jékozódik, véleményt sem 
mond. 

Vádolják 
Opusztaszer 
vezetőit 
Vádat emelt az ügyészség az 
ópusztaszeri polgármester, a 
jegyző és egy volt önkormány-
zati képviselő ellen csalás és 
közokirat-hamisítás miat t . A 
polgármester szerint ők ártat-
lanok. 

Az ópusztaszeri polgármestert, a 
jegyzőt és egy volt önkormányza-
ti képviselőt csalással és közok-
irat-hamisítással vádolja az 
ügyészség. Az I. rendű vádlott, 
M. József 1999-ben és 2000-ben 
is Opusztaszer polgármestere 
volt, a II. rendű vádlott H. Zoltán 
jegyzőként, míg V. Pál III. rendű 
vádlott pedig a képviselő-testület 
tagjaként és a pénzügyi bizottság 
elnökeként dolgozott. 

A kormány a belvízkárok 
enyhítésére állami segítséget 
nyújtott . A vádirat szerint M. 
József és H. Zoltán elhatározta: 
a belvízkárokhoz kapcsolódó 
állami keretből pénzhez juttat-
ják falujukat. A polgármester 
két önkormányzat i bérlakás vá-
sárlásra is benyújtot t javaslatot 
a képviselő-testület elé. Az in-
doklásban az állt, hogy K. Jó-
zsef né és Sz. Mihályné ingat-
lanjai a belvíz miatt megsem-
misültek. 

I Folvtatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

