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TÉMÁINKBÓL 

RENDEZESI TERV NELKUL 
Csongrád megye hatvan 
települése közül ötvennyolc 
rendelkezik településfejlesztési 
tervvel. Ez fontos feltétele a 
pályázati támogatások 
elnyerésének. Az új előírásoknak 
azonban csak tíz terv felel meg 
maradéktalanul. 

3. oldal 

MEGÚJUL A BÖLCSÉSZKAR 
ADY TÉRI ÉPÜLETE 
Közel 170 millió forintba kerül 
az SZTE bölcsészkari épületének 
felújítása. Az Ady téren az 
októberben befejeződő 
rekonstrukció eredményeképpen 
a régi épület méltó párja lesz az 
új egyetemi könyvtárnak. 

4. oldal 

NINCS DÖNTÉS A VIVAÉPNÉL 
Két héttel elhalasztották a 
Vivaép Rt. közgyűlését, így nem 
született döntés arról sem, hány 
dolgozónak mondtak fel a 
cégnél. Az SZKT igazgatója 
hivatalosan is bejelentette a 
Szepark, az SZKT és a Vivaép 
újraegyesítésének tervét. 

5. oldal 

AZ ORSZÁG MAGDI ANYUSA 

Tizenhat éven át szegedi 
színésznő volt a Barátok közt 
Magdusa. Fodor Zsóka azt 
mondja, hiányzik neki a 
színpad. A művész szívesen 
emlékszik szegedi éveire. 

Bizalmasan 

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

A megzsarolt szegedi vállalkozó visszavonta terhelő vallomását 

Kumbor tagadja bűnösségét 
Információink szerint visszavonta vallomását az a szegedi vál-
lalkozó, aki korábban azt állította, hogy Kumbor Tibor rendőr 
alezredes és két arab társa megzsarolta őt. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomozóosztályának egykori vezetője is azt 
valotta, hogy nem ismeri a sértetteket, soha nem is látta őket. A 
rendőr alezredessel együtt elfogott két külföldi férfi sem érti, 
Kumbor neve hogyan merült fel az üggyel kapcsolatban. 

A zsarolással gyanúsított Kum-
bor Tibor rendőr alezredes to-
vábbra sem kíván nyilatkozni a 
sajtónak. Az egykori sztárnyo-
mozó ügyvédje, Bálint Gyula 
azonban lapunknak elmondta, 
Kumbor azt állítja, semmilyen 
bűncselekmény elkövetésében 
nem vett részt, ezért nem tud 
miről nyilatkozni. Őt is váratla-
nul érte elfogása és letartóztatá-
sa. 

Kumbor Tibort, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
nyomozóosztályának egykori 
vezetőjét július 10-én az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság kom-
mandósai fogták el. Kumbor a 
déli órákban ebédelni érkezett a 
városi rendőrkapitányságra ti-
zenhat éves lányával. Amikor az 
épület előtt kiszállt kis Polskijá-
ból, a rendőrség bejárata előtt 

. hirtelen lerohanták a komman-
dósok. 

- Nem értem, miért volt szük-
ség erre a látványos akcióra, hi-
szen védencem szinte minden-
nap bejárt a rendőrségre. Akár 
meg is kérhették volna, hogy fá-
radjon velük - mondta Bálint 
Gyula. 

Mint azt korábban megírtuk, 
az alezredest és két arab férfit, M. 
R.-t és T. H.-t folytatólagosan el-
követett zsarolással gyanúsítja 
az ügyészség. Az akció előtt né-
hány nappal két vállalkozó, egy 
szegedi és egy budapesti üzlet-
ember feljelentést tett, hogy arab 
férfiak megzsarolták őket. Vallo-
másában egyikük azt állította, 
Kumbor Tibor is vett át tőlük vé-
delmi pénzt. 

Folytatás a 3. oldalon 
Bálint Gyula, Kumbor Tibor védője: Bízom benne, hogy kiderül, 
védencemnek semmi köze a zsaroláshoz. Fotó: Karnok Csaba 

Felsőoktatás: 
zuhanó 
ponthatárok 
A kedden lezárult vonalhúzó 
konferencián kiderült: a 160 
ezer jelentkező közül 105 ezer 
diákot vettek fel a felsőoktatási 
intézményekbe. A pontszámok 
tovább csökkentek, sok helyen 
elég volt a 7 2 pontos minimu-
mot elérni ahhoz, hogy a fel-
vételiző bekerüljön. 

A Szegedi Tudományegyetem 11 
karára több mint 11 ezer diák je-
lentkezett. Az egyetemen tegnap 
még nem tudták megmondani, 
közülük hány felvételizőt vettek 
fel, mert a kari, egyetemi összesí-
tések csak a jövő hétre készülnek 
el. 

Az viszont világosan látszik, 
hogy egyre több képzésre lehet 
egyre könnyebben bekerülni. A 
helyzet szakértők szerint egyre 
kritikusabb és csak kevés a re-
mény a javulásra. A jelentkezők 
52 százaléka került be államilag 
finanszírozott képzésre, közülük 
46 százalékot vettek fel egyetemi, 
54 százalékot főiskolai szakra. 

Jegyzetünk a 3., 
információink a 7. oldalon 

Gázvezeték épül Szeged és Arad között 

Még az idén hozzálátnak 
Még az idén megkezdődik és a tervek szerint 
2004 telére befejeződik a Szeged-Arad közötti 
gázvezeték építése - közölték szerdán román 
illetékesek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A román gazdasági és kereskedelmi miniszter, Dart 
loart Popescu a román közszolgálati rádiónak adott 
nyilatkozatában kijelentette: idén elkezdődik és 
2004 telére befejeződik a Szeged és Arad közötti 
gázvezeték építése. A miniszter rendkívül fontos 
beruházásnak nevezte a projektet, mivel ez lesz az 
első gázvezeték, amely összeköti Romániát Nyu-
gat-Európával. 

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az érintett 
államok már megállapodtak a Törökországból in-
duló, Bulgárián, Románián és Magyarországon ke-

resztül Ausztriába érkező gázvezeték kiépítéséről. 
Ez a vezeték lehetőséget ad majd arra, hogy az Irán-
ból és Egyiptomból Törökországba érkező földgáz 
eljusson Nyugat-Európába, illetve lehetővé teszi, 
hogy az Oroszországgal kötött hosszú távú megál-
lapodások alapján érkező gázszállítás esetleges fe-
leslegét tovább forgalmazzák. 

Elhangzott, hogy az Európai Bizottság július 
15-én jóváhagyta az öt ország tervét, és felerészben 
finanszírozza a vezeték megvalósíthatósági tervé-
nek 1,5 millió eurós költségét. A Szeged-Arad kö-
zötti vezetéket a román Transgaz és a Mol Rt. építi. 
A Transgaz az idén 35 kilométeres szakasszal ké-
szül el, a román félnek összesen 65 kilométernyi 
vezetéket kell kiépítenie. Az első 35 kilométeres 
szakasz építési költségeit 40 millió dollárra becsü-
lik, ezt teljes egészében a Transgaz finanszírozza 
majd saját erőből. 

Nem tudni, mikor kezdődhet a 800 milliós helyreállítás 

Késik a nagyállomás felújítása 
Már hozzávetőleges dátuma 
sincs annak, mikor indulhat a 
szegedi nagyállomás rekonst-
rukciója. Az önkormányzat tá-
mogatja a korszerűsítést és a 
műemléki helyreállítást, vi-
szont információink szerint a 
MAV-nak egyelőre nincs pénze 
beruházás elkezdésére. 

A szegedi nagyállomás felújítá-
sát már többször is elhalasztot-
ták. Igaz, pontos dátumot soha-
sem jelöltek meg, de a beruhá-
zás hírének bejelentésekor, ta-
valy januárban még abban bíz-
tak a város és a vasút vezetői, 
hogy 2002 nyarán megkezdőd-
het, 2005-re pedig be is fejeződ-
het a munka. 

Az ugyancsak tavaly januárban 
aláírt együttműködési megálla-
podás szerint a szegedi önkor-
mányzat 100 millió forinttal tá-
mogatja a felújítást. 

Milliós kárt okozott a viharos erejű szél 

Ideiglenes tető 
a lakók feje fölött 

A kedd esti vihar darabokra szedte a tetőt. Fotó: Schmidt Andrea 

A kedd esti tornádó két lépcső-
ház fölött szakította le a tetőt 
és a szellőzőkéményt a szegedi 
Juharfás utcában. Szerdán reg-
gel az önkormányzat segítségé-
vel elkezdődött az égi csapás 
okozta károk helyreállítása. 

A viharos szél letépte a szegedi 
Juharfás utca 3. szám alatti öt-
emeletes panelház két lépcsőhá-
za feletti, megközelítőleg 300 
négyzetméteres tetőszigetelést. 
A nikecellborítás és kátrányréteg 
négy-öt méteres darabokban hul-

lott le. A szigeteléssel együtt a 
bejárat felőli járdára esett a szel-
lőzőkémény betonkoszorúja is, 
valamint a csatorna darabjai. A 
lakók ébren töltötték az éjszakát, 
a legkisebb rezdülésre kilestek az 
ablakon, esik-e az eső. Nagyon 
féltek, hogy beázik a tető, de sze-
rencsére az óriási széllökést nem 
követte csapadék. 

Szerdán a lakók és az IKV Rt. 
munkatársai összeszedték a tör-
meléket. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az évtizede halogatott helyreállításra még mindig várni kell. Fotó: Gyenes Kálmán F o l y t a t á s a z 5 . o l d a l o n 
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Minden csütörtökön este 20-22 óra közön élő színházi műsor a Ju ventus Rádióban 
A Szegedi Szabadtéri Játékokról, interjúk, bejelentkezések, játékok! 
A mmar telefonszám»: 62/44-22-44 • Az MM mobilszám* 30/3030244 ¿ F & y , § 
A műsor létrejöttét támogat óinknak köszönhet jük: 

Á * ACT(>KL"RZ í, CO. Kft. 
6725 Szeged. 6728 Szeged. 
Vásárhelyi Pál u. 15. Cserje sor 2. 
Tel.: 62/466-631 Tel.: 62/464-005 

'iADÍ 
6725 Szeged, 
Petőfi S. sgt. 16 
Tel.: 62/44-55-66 

"JOHNBI)U.TUB" | 
kioicaiy j. 

6720 Szeged. | 
Oroszlán u. 6. 
Tel.: 62/484-217 * 

http://www.delmagyar.hu

