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T É M Á I N K B Ó L Tízmilliárdos közműberuházás kivitelezési munkái kezdődtek meg Szegeden 
VALSAG A SZOBOR MIATT 
Romániában belpolitikai 
válságot okoz a 
Szabadság-szobor ügyében 
kirobbant újabb botrány, mely 
ezúttal a belügyminisztériumot 
érinti. Az RMDSZ Arad megyei 
választmánya felfüggeszti az 
együttműködést a kormányzó 
párttal. 

3. oldal 

ÖTSZINTES IDŐSOTTHON 
Szeged első, nem állami 
tulajdonban lévő idősek 
otthonát adták át tegnap. Az 
ötszintes, 50 személyes Szegedi 
Ósz Idősotthon 15 hónap alatt 
készült el. A Zákány utcai 
intézményben szinte már 
minden szobát lefoglaltak leendő 
lakói. 

4. oldal 

KERESIK A GRAFFITIST 
Miután nyáron a szőregi 
autóbusz-végállomáson két 
kocsit fújtak be a graffitisek, a 
Tisza Volán Rt. jutalmat tűzött 
ki a nyomravezetőnek. A 
felhívás megtette hatását, 
jelentkezett valaki, aki azt 
állítja, tudja ki okozta a 200 ezer 
forintos kárt. 

5. oldal 

NEVETNI KELL, 
ENNYI AZ EGÉSZ 
Laboratóriumi vizsgálatok 
megállapították, hogy a nevetés 
mind fizikailag, mind lelkileg jó 
hatással van az emberre. Dr. 
Fazekas Éva szerint a nevetés 
mesterségesen is fejleszthető, 
pár hónapja működik is 
Szegeden egy hahotaklub. 

Gyógy-ír 
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Csatasorban a csatornaépítők 
Egyszerre nyolc helyszínen 
kezdték meg a csatornaépítési 
munkálatokat tegnap reggel Sze-
geden. Három év alatt 253 kilo-
méter csatorna készül el. A közel 
tízmilliárdos beruházás tizen-
egyezer ingatlant érint. 

Az Európai Unió környezetvé-
delmi alapja, az ISPA által is tá-
mogatott, közel tízmilliárd fo-
rintos csatornaberuházás mun-
kálatait tegnap reggel egyszerre 
nyolc utcában kezdték el Szege-
den. A csatornahálózat bővíté-
séről szóló megállapodást szep-
tember 19-én írta alá Botka 
László polgármester és Zsig-
mondi András, a kivitelező cég, 
a Culvert 2003 konzorcium 
képviselője. 

A beruházás első szakaszá-
ban Alsóvároson, Béketelepen, 
Kecskéstelepen, Marostőn, Új-
szegeden a Szőregi úton, a Szer-
viz utcában, Petőfitelepen és 
Tápén kezdték el a munkát . A 
petőfitelepi Göndör soron a la-
kók érdeklődése mellett végez-
ték el az első „kapavágásokat". 
A város polgármestere ugyanitt 
kezdte munkanapját , együtt az 
építőkkel. 

A petőfitelepi Göndör soron is megélénkült az élet - megkezdték munkájukat a csatornaépítők. Fotó: Gyenes Kálmán Folytatás az 5. oldalon 

Nő az értelmi fogyatékos gyermekek száma 

Ági a bizottság előtt 
Megyénkben az elmúlt években a sokszorosára nőtt a sajátos nevelési 
igényű, gyógypedagógiai ellátást igénylő gyerekek száma. Míg 
1995/96-ban egyetlen ilyen gyermeket sem tartottak nyilván, jelenleg 
több mint háromszázan vannak. Legtöbben speciális iskolába kerülnek, 
gyógypedagógusok foglalkoznak velük. A sajátos nevelést igénylő gyer-
mekek után magasabb normatív támogatást igényelhetnek az intézmé-
nyek, valószínűleg ezért is pontosabb a regisztrációjuk, mint korábban. 

írásunk a 4. oldalon 

Öt éve nem volt ekkora méretű vízhiány a megyeszékhelyen 

Felrobbant egy iskolai 
gázkazán Vásárhelyen 
Egy gázkazán robbanása, majd 
az azt követő tűz te t te használ-
hatat lanná az egyik vásárhelyi 
általános iskola épületét . Sze-
rencsére a robbanáskor nem 
tartózkodtak gyerekek az épü-
letben, senki nem sérült meg. 
Az anyagi kár jelentős. 

Két telep meghibásodott 
A vásárhelyi Klauzál Utcai Álta-
lános Iskola Róka utcai épületé-
ben a hét végén robbanás tör-
tént. A két folyosói kazán közül 
„szállt el" az egyik. A robbanás 
mintegy 20-25 négyzetméternyi 
területen rombolt, legalább 
másfél millió forint kárt okozva 
az épületben. Az egykori kocs-
maépület vályog falai megrepe-
deztek. 

A robbanás és tűz ellenére az 
iskola minden felszerelését si-
került megmenteni . A pedagó-
gusok és a helyszínre érkező 
szülők két napig dolgoztak 
azon a Klauzál utcai iskolá-
ban, hogy a szünet u táni első, 
azaz a hétfői napon zökkenő-
mentesen folytatódhasson a 
tanítás. 

Folytatás az 5. oldalon Mintha bombatámadás érte volna az iskolát. Fotó: Tésik Attila 

Vasárnap este Szeged több vá-
rosrészében hörögtek a vízcsa-
pok. Az egy-másfél óráig tartó 
átmeneti vízhiányt két vízmű-
telep meghibásodása okozta. 

Mint Bodor Dezsőtől, a Szegedi 
Vízmű Rt. műszaki igazgatójától 
megtudtuk - normál esetben nem 
lett volna fennakadás, de javítás 
miatt az ünnepek előtt lekapcsol-
ták az egyik telepet a hétből. Nem 
tudni pontosan hány embert érin-
tett az üzemzavar, az biztos: 1998 
óta nem volt ekkora kiterjedésű 
vízhiány Szegeden. 

Török Zoltán folyamatirányító most már nyugodtan figyeli a mo-
n i t o r o k a t . Fotó: Karnok Csaba Részletek az 5. oldalon 
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