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Botka László polgármester kilépett az ütött-kopott iskola kapuján, és bent hagyott egy 
í g é r e t e t a f e l ú j í t á s r a . Fotó: Miskolczi Róbert 

A szegedi Misvári Pál Közgazdasági Szakkö-
zépiskola kétszázötvenmillió forint címzett 
támogatást nyert az intézmény külső és belső 
felújítására, valamint bővítésére. Ehhez az 
önkormányzat további harmincmilliót ad. 

A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban tegnap rendkívüli tantestületi ülésen je-
lentette be Botka László polgármester, hogy 
az intézmény 250 millió forint címzett tá-
mogatást kapott az iskola felújítására, bőví-
tésére és korszerűsítésére. A fenntartó önkor-
mányzat harmincmillió forintos önrészt vál-
lalt a beruházásban. A tantestületi ülésen 
megjelent vendégeket Siposné Gyuris Valéria 
igazgató köszöntötte, s mutatta be nekik az 
iskolát Elmondta, hogy az intézményben, 
amelyet 1912-ben alapítottak, jelenleg 375 
diák tanul tizenkét osztályban nappali tago-
zaton. Megtudtuk, a Vasváriba már évek óta 
többszörös a túljelentkezés. 

Botka László azt hangsúlyozta, hogy a Vas-
vári Szeged egyik legnépszerűbb középfokú 
oktatási intézménye, de épületét tekintve a 
legrosszabb állapotban lévő iskola a város-
ban. így rendkívül időszerű annak rekonst-
rukciója. A polgármester kiemelte, a városve-
zetés alapvető célja, hogy javítsa az oktatás 
színvonalát az elkövetkező időkben. Elhang-
zott: míg a korábbi években 90-100 milliót, 
addig az idén 130 millió forintot fordított az 
önkormányzat az oktatási intézmények kar-
bantartására, felújítására. Ezt az alapot to-
vább kívánja majd bővíteni a város. Botka kö-
zölte, hogy minden, a Belügyminisztérium, 
az Oktatási Minisztérium, valamint a Gyer-
mek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által ki-
írt, az oktatási intézmények rekonstrukciójá-
ra és infrastrukturális fejlesztésére vonatko-
zó pályázaton indulni kíván az önkormány-
zat. Az OM által meghirdetett, az iskolák in-
formatikai fejlesztését megcélzó A XXL szá-
zad iskolája elnevezésű programra már be-
nyújtotta pályázatát a város. A polgármester 
azt hangsúlyozta a tantestület és a városi ve-
zetők, Kozma József és Szentgyörgyi Pál al-
polgármester, valamint Tóth Károly, a körzet 
önkormányzati képviselője előtt, hogy a Vas-

vári szakmai munkáját már nem csupán Sze-
geden és Csongrád megyében, de országos 
szinten is elismerik, ami az itt tanító pedagó-

gusoknak köszönhető. Ehhez kapcsolódva 
Botka László több évtizedes munkája elisme-
réseként díszoklevelet nyújtott át Basáné 
Szabó Rozáliának, a közgazdasági szakkö-
zépiskola történelem szakos tanárnak. 

Siposné Gyuris Valéria elmondta, hogy a 
280 millió forintból első ütemben bővítik a 
könyvtárat, a vizes blokkot és az iskolai bü-
fét, valamint két új tantermet alakítanak ki, 
második ütemben pedig elvégzik az épület 
teljes külső és belső felújítását. A beruházás 
jövőre kezdődik és 2005-ben fejeződik be. A 
tantestületi ülés után az igazgató körbevezet-
te az iskolában a város vezetőit, s bemutatta 
azokat a helyiségeket, amelyek sürgős re-
konstrukcióra szorulnak. 

SZ.C.SZ. 

VEDRES: HARMADSZORRA SEM 
A szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola vezetése az önkormányzattal össze-
fogva 2001 és 2002 után idén is benyújtotta pályázatát az állami címzett támogatásra, de 
a 700 millió forintos iskola-felújítási és -bővítési kérelmet harmadszor is elutasították. 
Dobó László igazgató elmondta, noha szomorú a döntés miatt, az megnyugtató számára, 
hogy a város évek óta szívügyének tekinti az épületegyüttes rekonstrukcióját. A tervek 
szerint első ütemben kívül-belül felújították volna az iskolát, második ütemben pedig fel-
építették volna a tornacsarnokot. Botka László a Vedressel kapcsolatosan, hangsúlyozta: 
jövőre újra pályáznak címzett támogatásra, de lehet, hogy kettébontják a beruházást a na-
gyobb nyerési esély érdekében. 

Az ázsiai menekültek Románián át jutottak hazánkba 

Embercsempészt 
fogtak Szegeden 

Kétszáznyolcvanmilliós támogatás a szegedi közgazdaságinak 

Uj ruhát kap a Vasvári 
Folytatás az 1. oldalról 

-Az igazgatóság felderítő szolgála-
ta még 2002-ben indított nyomo-
zást ismeretlen tettesekkel szem-
ben, akik szervezetten csempész-
tek embereket a Békés megyei 
Batronya és Dombegyháza térsé-
gében - tájékoztatta lapunkat Ku-
nos Gyula százados, az orosházi 
határőrség sajtóreferense. 

Még tavaly sikerült is elfogni-
uk négy magyar (Békés megyei), 
illetve egy román és két szerb ál-
lampolgárt, akik segítették a me-
nekülteket. Emellett az a férfi is 
kézre került, aki Romániában 
szervezte a csempészetet. 

A főleg Afganisztánból, Irak-
ból, illetve kisebb dél-ázsiai és af-
rikai államokból érkező mene-
külteket Bukaresten át vitték Te-, 
mesvárra, onnan Aradig szállí-
tották őket. Ezt követően Domb-
egyházánál csempészték át őket 

magyar területre. A határőrség 
felderítő szolgálata hónapok óta 
figyelte és adatokat gyűjtött a 
Szegeden tartózkodó szerb-mon-
tenegrói férfi ellen. Miután kellő 
bizonyíték állt a rendelkezésük-
re, lecsaptak a tettesre. 

A szervező elfogásakor hamis 
névre kiállított jogosítványt, út-
levelet találtak nála a határőrök. 
Később a gyanúsított lakásából 
és autójából előkerültek az erede-
ti papírok. A valódi útlevél, jogo-
sítvány, tartózkodási engedély 
mellett közjegyző által hitelesí-
tett magánokiratok is voltak, 
köztük néhány hamis. 

- A szerb-montenegrói férfi el-
len embercsempészés, magán- és 
közokirat hamisítás, illetve ha-
mis vád miatt indult eljárás a 
Csongrád megyei ügyészségen -
tette hozzá a határőrség sajtóre-
ferense. 

K . X 

Üres kézzel, kerékpáron menekült el a támadó 

Nem ijedt meg 
a benzinkutas 
Megtámadták az egyik szegedi 
benzinkút alkalmazottját. A 
hajnali látogató a bevételt kö-
vetelte. A benzinkutas azonban 
nem hagyta magát, mire az is-
meretlen férfi kereket oldott. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy eddig ismeretlen férfi szerdá-
ra virradóra, kezében fegyvernek 
látszó tárggyal megfenyegette az 
egyik Szabadkai úti benzinkút al-
kalmazottját, és a bevételt köve-
telte. Mivel a kutas nem ijedt 
meg, a rabló megütötte néhány-
szor, majd megismételte követe-
lését. A bátor benzinkutas azon-
ban még mindig nem engedel-
meskedett. A támadó erre sietős 
léptekkel távozott, majd felpat-
tant a közelben leállított kerék-
párjára és elindult a kecskéstele-

pi vasúti átjáró felé. A kutas 
nyolc napon belül gyógyuló, 
könnyű sérüléseket szenvedett. 

A támadóról a biztonsági ka-
mera felvételeket készített. A feT-
fi 25-30 év körüh, 180 centimé-
ter magas, fehér bőrű, sportos 
testalkatú, feje kopaszra borot-
vált. Bajuszt, szakállt nem viselt, 
fülei enyhén elállóak. A rablás-
kor felül világos színű, betétes 
anorákot viselt. 

A rendőrség kéri, hogy aki bár-
mit tud az elkövetőről, vagy a bűn-
cselekményről, jelentkezzen sze-
mélyesen a Szegedi Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályán (Pári-
zsi körút 16-22.), vagy telefonon a 
62/562-400-as szám 14-38-as, 
mellékén vagy a 107-es hívószá-
mon. A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság 150 ezer forintot 
ajánlott fel a nyomravezetőnek. 

KOSZORÚZÁS 
A SZÉCHENYI-SZOBORNÁL. 
Az Országos Széchenyi Kör 
szegedi tagcsoportja minden 
évben megemlékezik „a 
legnagyobb magyar" 
születésének évfordulójáról. 
Ezúttal szeptember 19-én, 
pénteken 17 órakor az 
arisztokrata politikus Széchenyi 
téri szobránál tart 
megemlékezést és koszorúzást a 
tagcsoport és a Széchenyi István 
Gimnázium és Szakközépiskola. 

ÖTÖSFOGAT A BRÜSSZELI 
KÖRÚTON 
Szuromi Pál művészettörténész 
nyitotta meg tegnap az SZTE 
JGYTFK rajz és 
művészettörténeti tanszékének 
galériájában (Szeged, Brüsszeli 
krt. 37.) az Ötösfogat című 
kiállítást. A tárlaton a 
tanárképző főiskola 
rajz-földrajz szakán 35 évvel 
ezelőtt Fischcr Ernő, Vinkler 
László és Cs. Pataj Mihály 
tanítványaként végzett öt 
művésztanár, Görgényi Tamás, 
Kiss Ernő, Sallai Lajos, 
Szappanos István és Vollmuth 
Frigyes mutatja be alkotásait. 

ORBÁN VIKTOR A TÉVÉBEN 
Ma este fél 8-kor Dlusztus Imre 
újságíró beszélget Orbán Viktor 
exkormányfővel a Szeged 
Televízióban. Az interjú a Szeged 
TV és a Mórahalmi VTV közös 
produkciója. A beszélgetést 
szombaton délelőtt 9 órakor 
megismétlik. 

A benzinkút belső kamerájának felvétele a rablóról. 

Szegeden az autómentes napon nem lesz forgalomkorlátozás 

Ingyenes tömegközlekedés 
Az eredeti tervekkel ellentétben mégsem zárják le 
hétfőn, az autómentes napon a szegedi Belvárosi 
hidat. A helyi tömegközlekedés ingyenes lesz. 

Autómentes napot rendez hétfőn a szegedi önkor-
mányzat, de a járművek haladását nem korlátoz-
zák. Szeged az európai autómentes nap programso-
rozatához korábban a Belvárosi híd lezárásának 
tervével csatlakozott. A város vezetése azonban az 
utolsó pillanatban úgy döntött, hogy minden más 
programot megtartanak, a hídon azonban a kiala-
kult gyakorlat szerint lehet közlekedni. Nagy Sán-

dor alpolgármester szerint alternatívát kell kínálni 
az autósoknak, és nem bosszantani egy esetleges 
korlátozással. - A helyi tömegközlekedés hétfőn 
ingyenes lesz - jelentette be Nagy Sándor tegnapi 
tájékoztatóján. Az alpolgármester hozzátette: -
Mézesmadzag lesz, bunkósbot nem. 

A Tisza Volán Rt. elsősorban az autósokat céloz-
za meg az autómentes napon, forgalmi engedély 
felmutatásával a család ingyenesen utazhat a bu-
szokon. Az SZKT járatai is mindenki számára nyi-
tottak, szabadon igénybe vehetőek lesznek hétfőn. 

M. B. I. 

Beköltöztek az első deszki fészekrakók 
A napokban népesül be Desz-
ken az a 15 lakásos önkormány-
zati ház, melyben szociális bér-
lakások kaptak helyet. 

Minden költözés izgalmas vállal-
kozás, ám amikor egy vadonatúj, 
friss, festékszagú, ház egy-két 
nap alatt népesül be, ott aztán 
valóban páratlan a nyüzsgés 
hangulata. Deszken e bét elején 
kapták meg az új bérlakások kul-
csait a lakók. 

A csaknem két hete rendezett 
házavató ünnepségen egyébként 
nagyon sokan voltak: büszke vá-
rosvezetők, kíváncsi, minden la-
kásba bekukucskáló népek, s a 
„sztár" a belügyminiszter asz-
szony volt - mesélik a házbehek. 
„Új lakása bárkinek lehet, de 

olyan, amelyhez egy miniszter 
gratulál, kevesebb akad" - mond-
ja Matuska Brigitta, aki szerint 
életükben komoly előrelépésnek 
számít, hogy immár a család idő-
sebb generációjától elválva önál-
ló életet kezdhetnek egy új ott-
honban. A fiatalasszony meséli, 
két picinyke gyermeke mese-
könyvet, apró játékot kapott a 
megnyitón, ők, a szülők pedig bi-
zony eltették emlékbe az avató-
ünnepségen átvágott nemzeti-
szín szalag darabjait. 

- A gyerekek már felavatták, be-
lakták a házat, mi még bíbelő-
dünk a pakolással - mondja Pan-
kovics Bernadett, aki szabadko-
zik, s kéri, ne fényképezzünk, ak-
kora a rendetlenség, hiszen két 
napja költöztek. De ilyenkor ez a 

természetes: a ruhák zsákban, a 
könyvek dobozban, a bútorok la-
pokban várakoznak. Ez a család a 
legnagyobb, 77 négyzetméteres 
lakásban talált új otthonra, mint 
mondják, szerencsére nem volt 
nehéz a pályázat. 

Kérdezzük a lakókat, hogyan 
szereztek tudomást a pályázati 
lehetőségről, s szinte egyszerre 
mosolyodnak el. Hiába, Deszk 
kicsi hely, gyorsan jönnek-men-
nek a hírek.'Barátok, ismerősök, 
nyugdíjasklubba járó jól értesült 
nagymamák, bolti eladók „előz-
ték meg" a hivatali hírlevelet, ki-
nek-kinek más hozta az infor-
mációt, s biztatta, érdeklődjön, 
pályázzon. Az új szomszédok 
friss öröme mutatja, nem hiába. 

O.K.K. Nagy rumli, nagy boldogság, ilyen egy új lakás. Fotó: Karnok Csaba 


