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TÉMÁINKBÓL 

MEGÁLLHATNAK 
A VILLAMOSOK 
A sztrájktól sem riadnak vissza a 
Szegedi Közlekedési Társaság és 
a Vivaép Rt. dolgozói a kollektív 
szerződés aláírásának 
elmaradása miatt. Ha leállnak a 
villamosok és a trolik, megbénul 
Szeged tömegközlekedése. 

4. oldal 

VETERÁN AUTÓK 
CSONGRÁDBAN 
Pénteken délután érkezett 
Szegedre százhúsz veterán autó. 
A hét végén sorra kerülő 
negyedik nemzetközi dél-alföldi 
veteránjármű-találkozó 
keretében a mai túrán Csongrád 
megye több településén 
áthaladnak a régi kocsik. 

6. oldal 

KOPÁNCS A RÉGÉSZEK 
PARADICSOMA LETT 
A 47-es út szélesítése kapcsán 
Kopáncson jövőre is folytatódik 
az ásatás, mert még mindig van 
mit keresni a föld alatt. Eddig 
már számos régészeti emlék 
került elő. 

6. oldal 

SÁRTENGERBEN IS 
VIDÁM AZ ÉLET 
A kiadós eső sártengerré 
változtatta a Sziget-fesztivál 
helyszínét. A kedvezőtlen 
időjárás sokakat távol tartott a 
Szigettől, ám az ott lévők jól 
érezték magukat. 

Szieszta 

KAJAK-KENU OB 
KEZDŐDÖTT SZEGEDEN 
A Szegeden megrendezett 
kajak-kenu országos bajnokság 
pénteki első napján a 
selejtezőkre és a középdöntőkre 
került sor. A mai döntőn Joób 
Márton és Fürdők Márton vív 
várhatóan nagy csatát. 

19. oldal 

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

Az SZTE új rektorhelyettesei: Lonovics, MucsiRácz, Dékány, Pukánszky és Badó 

Szabó Gábor a rektori székben 
Szabó Gábor egyetemi tanárt 
tegnap ünnepélyes keretek kö-
zött beiktatták a Szegedi Tu-
dományegyetem rektori tisztsé-
gébe. Az egyetem első embere 
megnevezte helyetteseit. 

A Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) Dugonics téri központi 
épületének rektori hivatalában 
tegnap beiktatták rektori tisztsé-
gébe Szabó Gábor egyetemi ta-
nárt. Emlékezetes, hogy az SZTE 
Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
volt főigazgatóját, egykori gazda-
sági és közkapcsolati rektorhe-
lyettest április 7-én választotta 
rektorrá az egyetem harmincki-
lenc tagú tanácsa. Tegnap az 
egyetem és a város vezetőinek 
körében Mészáros Rezső lekö-
szönő rektor ünnepélyes keretek 
között átadta az ötvenéves Szabó 
Gábornak a rektori tisztség jelvé-
nyeit, köztük a legfontosabb 
szimbólumot, a rektori láncot. 
Mészáros Rezső útravalóul azt 
mondta Szabó Gábornak, hogy 
„legyél sikeres, mert ez vala-
mennyiünk érdeke." 

A kinevezett rektor ígéretet 
tett arra, hogy méltósággal viszi 
tovább az egyetem hagyománya-
it és viseli majd a feladatot. 

Szabó Gábor (balról) vette át az egyetem vezetését Mészáros Rezsőtől. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon 

Előnytelen szerződések miatti cégösszevonások és vételek 

Százmillióért vásárolt a város 
A szegedi önkormányzat október óta összesen 
százmillió forintot költött a városi cégek ösz-
szevonására és korábban önkormányzati válla-
latok visszavásárlására, valamint egy új közhasz-
nú társaság alapítására. 

Az új városvezetés beiktatása előtt ígéretet tett arra, 
hogy megvizsgálja az önkormányzati tulajdonú cé-
gek felépítését és gazdálkodását, s ha kell, átalakítja, 
egyszerűsíti a cégstruktúrát, és felbontja a város 
s z á m á r a e lőny te len szerződéseket . O k t ó b e r ó ta 
négy, száz százalékban városi tulajdonú céget von-
tak össze: a Szetáv Kft.-t az IKV Rt.-vel, valamint a 
Szegedi Közterület-fenntartási Kht.-t a Szegedi Kör-

nyezetgazdálkodási Kht.-val. - Ezek a cégfúziók az 
önkormányzat számára nem kerültek pénzbe - nyi-
latkozta lapunknak Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester. Megtudtuk, a közterület-fenntartási 
cég háromszázmillió forintos veszteségét a környe-
zetgazdálkodási kht. bnanszírozta az egyesítéskor. 

Az összevonások mellett visszakerült városi tulaj-
donba a Városkép Kft., a Ritek Rt. és a Vivaép Rt. Az 
alpolgármester hangsúlyozta: azért vásárolták visz-
sza az előző ciklusban magántulajdonba került tár-
saságokat , m e r t a vá ros óriási vagyont vesz í te t t vol-
na az előnytelen szerződések fenntartásával. 

Folytatás az 5. oldalon 

Eső fenyegette a premiert 

Jézus Krisztus a dóm színpadán 

Krisztus a szegedi szabadtéri színpadán. 

Tegnap este veszélybe került a 
Jézus krisztus szupersztár sze-
gedi premierje. 

Felhőszakadás majd esőfelhők 
látványa tette még este fél ki-
lenckor is bizonytalanná, vajon 
megtarthatják-e a Szegedi Sza-
badtéri Játékok tegnap esti Jézus 
Krisztus szupersztár bemutató-
ját. Szerencsére az előadást sike-
rült időben elkezdeni. 

Andrew Lloyd Webber világ-
hírű musicalje másodszor sze-
repel a szegedi szabadtérin: 
1986-ban itt volt a magyaror-
szági ősbemutatója. Az idei 
előadás a Musical Színház pro-
dukciója, amit Molnár László, 
az öt éve alapított magánszín-
ház egyik alapító-tulajdonosa 
rendezett. A három estére ter-
vezett musical címszerepét Fe-
ke Pál énekelte, Mária Tunyogi 
Bernadett volt. 

Fotó: Karnok Csaba A rendezőről írásunk a 4. oldalon 

Tizennyolc emelet, 
ajándékpanorámával 

A Temesvári körúti toronyházban 24 órás őrző-védő szolgálat mű-
k ö d i k . Fotó: Gyenes Kálmán 

Újszeged messziről látszó 19 
szintes toronyházában százhúsz 
család lakik. Az ember azt gon-
dolná, ennyien már nem férnek 
meg békében egy helyen, de az itt 
lakók között ritkán fordul elő ve-
szekedés. A Temesvári körúti 

bérház legfelső emeletén lakók 
pedig nap mint nap pazar kilá-
tásban gyönyörködhetnek: Sze-
ged panorámája onnan lenyűgö-
ző. 

Riportunk az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

