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A Fidesz szerint nem 
lesz stadionfelújítás 

Több mint ezer új munkahelyet teremtettek 2003-ban 

Pozitív a mérleg Szegeden 

írásunk az 5. oldalon 

A jövő héttől 
kapják a pénzt 
a kismamák 
Információink szerint a jövő héten kez-
dik el Csongrád megyében az úgyne-
vezett kismamapótlékok kifizetését. 

A Magyar Államkincstár Csongrád Me-
gyei Területi Igazgatósága csak a jövő hé-
ten kezdi el az elmaradt kismamapótlé-
kok kifizetését. Annak ellenére, hogy a 
munkatársak ugrásra készen állnak, s 
minden technikai feltétel adott. Erről teg-
nap született döntés Budapesten, a részle-
teket pedig ma ismertetik sajtótájékoztató 
keretében. A megyében várhatóan 10 ezer 
kismama juthat hozzá havi 6 ezer 700 fo-
rintos elmaradt járandóságához, de hogy 
az összeg pontosan mekkora lesz, még 
nem tudni. A kismamáknak ugyanis kü-
lönböző jogosultsági időszak után jár a 
pénz. 

A hivatalnak 30 napon belül kell majd 
kifizetnie a kismamapénzeket. A legtöb-
ben a postástól vehetik át a nekik járó ösz-
szeget, azoknak azonban, akik még min-
dig ugyanazon munkáltatónál állnak al-
kalmazásban, mint a gyes kezdetekor, a 
folyószámlájukra utalják a pénzt. 

A kismamaperekben júliusban született 
két, precedens értékű ítélet után több hó-
napjába telt az illetékes hivatalnak, mire a 
juttatásra jogosultak számát sikerült meg-
határoznia. Szeptember elejére kiderült, 
az országban mintegy 250 ezer kismamá-
nak jár három évre visszamenően az el-
maradt jövedelemkiegészítés. A járandó-
ság adómentes, az állam azonban az ösz-
szegek után kamatot nem fizet. 

F.K. 
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A Fidesz szerint nem építik újjá a szegedi, Tisza-parti stadiont, a vá-
rosházán azt mondják, megújul az Etelka sori pálya.Dobó László fi-
deszes országgyűlési képviselő látta azt a miniszteri határozatot, 
amely kimondja: Szegeden az állam nem támogatja a stadionre-
konstrukciót. 

Solymos László, a polgármesteri hivatal kabinetfőnöke azt mondta: 
a minisztériumhoz beadott pályázatok mellett tárgyalnak a Magyar 
Labdarúgó Ligával is, és más forrásokat is keresnek. 

Király Levente 40 fokos hőségben forgat filmet Las Vegasban 

Nagyapaként Nevadában 

MEDENCE A BALÁSTYAI 
ISKOLÁBAN 
Kibővítették a község iskoláját, 
öt új helyiséget adtak át. Jövőre 
szeretnének tanmedencét és 
szaunát építeni az udvaron, hogy 
helyben tanulhassanak úszni a 
gyermekek. 

4. oldal 

FÖLD ALATT A HŐ 
A szegedi klinikák fűtését 
biztosító elöregedett, ormótlan 
vezetékek elbontották. A föld alá 
süllyesztették, kicserélték a 
csöveket, így biztos nem 
maradnak fűtés nélkül a 
betegek. 

5. oldal 

Király Levente október végén jön haza Amerikából. 

TÉMÁINKBÓL 

HÉTFŐIG KELL BEFIZETNI 
AZ ÉVÁT 
Hétfőig kell átutalni az 
adóhivatal számlájára az 
egységes vállalkozói adó újabb 
részletét. Az eddigi befizetések 
meghaladták a húszmilliárd 
forintot. 

3. oldal 

A környezetvédelmi miniszter a szennyvízbírságról 

A városé lehet a zöldadó 

ORVOSOK TÜNTETTEK 
Esernyők alá húzódva 
demonstráltak az egészségügyi 
dolgozók a szakminisztérium 
épülete előtt. Követelik, hogy az 
érdekképviseletek megfelelő 
szerepet kapjanak az 
egészségügy reformjának 
kidolgozásakor. 

2. oldal 

Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter (balról) és Ilosvay György Csemete-elnök a Tisza-parton. Fotó: Schmidt Andrea 

A tisztítatlan szennyvíz kibocsátásáért kirótt környezetterhelési 
díj (más néven: zöldadó) fizetése alól a csatornát és tisztítóművet 
építő Szeged sem kaphat fölmentést, de a pénz a városé lehet. 

Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter egyetért Botka 
László és Újhelyi István országgyűlési képviselők módosító in-
dítványával, amely szerint az önkormányzat környezetvédelmi 

alapjába kerülne a befolyt összeg. A miniszter a magyar-román 
környezetvédelmi kapcsolatok alakulásáról szóló fórumon a ha-
tárvízi egyezményről és a romániai Verespatakon tervezett 
aranybánya ügyéről is beszélt. 

Részletek a 3. oldalon 

Salamon András Getno címmel 
egy magyar család kalandjairól 
forgat dokumentumfilmes mód-
szerekkel készülő tragikomikus 
road movie-t Amerikában. A cí-
met a Rolling Stones híres szá-
mából kölcsönözte („I can get no 
satisfaction..."). Sokáig keresett 
megfelelő színészt a főszerepre, 
de senki sem jutott eszébe, ezért 
megkérte Koltai Tamást, hogy ol-
vassa el a forgatókönyvet, és ja-
vasoljon valakit. A neves színi-
kritikus rögtön a friss Kos-
suth-díjas Király Leventét aján-
lotta, aki legutóbb a hatvanas 
években szerepelt filmben. 

Folytatás a 4. oldalon 

A megszűnő munkahelyek helyébe újak jönnek 
létre Szegeden, igaz, más területeken, más szak-
mákban. A nyertes továbbra Is az élelmiszer-fel-
dolgozás, valamint a szolgáltatás. 

Szegeden lapunk számításai szerint 2003-ban 
mintegy 1000-1200 új munkahely jött létre, mi-
közben közel 650 szűnt meg, a mérleg tehát pozi-
tív. Közülük 200 körüli azon álláshelyek száma, 
amelyek új beruházások, meglévő cégek tevékeny-
ségének bővülése következtében születtek, a többi 
ezer a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ mun-
kahelyteremtő támogatásainak köszönhető. 

Szegeden befejezéséhez közeledik a Sole Hungá-
ria Rt. tavaly elkezdett 1,5 milliárd forintos beru-
házása, amelynek keretében új üzemcsarnokot, 
raktárt, árudepót és kamionparkolót építettek a 
Budapesti úton. Az épület áll, már csak a gépek te-
lepítése van hátra - tájékoztatott Nagygyörgy Éva 

kommunikációs igazgató. A bezárt pásztói üzem-
ből Szegedre került a poharas termékek gyártása, 
ennek, valamint az új beruházásnak köszönhetően 
2003 folyamán már 50 dolgozót vettek föl a gyár-
tásba és annak kiszolgálására, az elkövetkező idők-
ben újabb 20-30 ember munkába állásával számol-
nak. A lehetőséget folyamatosan hirdetik a napi 
sajtóban. 

A Pick Szeged Rt.-nél az első félévben bővítették 
a húskészítmény raktárt és üzemet, azon a terüle-
ten újabb 50 szegedinek tudtak munkát adni. Ezzel 
együtt azonban a húsipari nagyvállalat, Szeged 
meghatározó cégének összlétszáma nem változott 
- szervezeti átalakítás is történt ugyanis de a 
meglévő közel 2130-2150-es létszámot tartják, az 
iparág átmeneti válsága miatt óriási erőfeszítések-
kel. 

Folytatás az 5. oldalon 

Salamon András új filmjének 
főszereplőjeként Las Vegasban 
forgat Király Levente. A Szegedi 
Nemzeti Színház Kossuth-díjas 
színművésze a napjainkban ját-
szódó tragikomédiában egy ma-
gyar emigráns nagyapát alakít, 
aki harminc éve él az Egyesült 
Államokban. A Szilánk már száz embert vett fel idén. Fotó: Gyenes Kálmán 
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