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„Turpisságok"

Csörög a Pannon GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű
prohlémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten Sulyok
Erzsébettel oszthatják meg. Munkanapokon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra között a
06-20-432-663-as rádiótelefonszámon várja hívásaikat. Elveszett és
talált tárgyakat kereső olvasóink
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a 06-80-820-220-as zöld
számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban.
S ü t e m é n y . Gyebnár
Attiláné, a Kálvária téri
idősek klubjának vezetője
köszöni az Adri cukrászdának, hcrgy a nőnapi ünnepségre finom süteményeket adott.
Sintér. A 493-566-ről
nehezményezik, hogy hiába kérik, az algyői sintérek nem fogják be a bejelentett kóbor kutyát,
mondván: nem tudják.
Környezet. Varga Mihály azt hiszi, hogy a Környezetgazdálkodási Kht.nak a hó nélküli télen lehetett megtakarítása. Azt
javasolja, ebből tegyenek
ki kontéreket olyan helyekre, ahova lomtalanításkor is szoktak, akkor a
lakók majd nem a kiserdőkbe, hanem a kukákba hordják a szemetet.
A Göndör soron valakik
illegális szemétlerakót
létesítettek, mondták a
482-709-ről. Dr. Czékus Frigyes azt szeretné,
ha a kht. pótolná a kiszáradt hársfát a Juhász Gyu-

la utca 13. számú ház
előtt.
Közlekedés. Kószó Ferenc azt m o n d j a , hogy
mindkét körúton balesetveszély van, mert annyira
elhalványultak a felfestések.
Posta. A Fésű utca 5ben lakók nem kapták
meg az OTP folyószámlák januári elszámolását,
mert „elveszett" - mondta
Cs. I. a 435-965-ről. Karácsonykor is itt esett
meg, hogy az üdvözlőlapok nem kerültek a címzettekhez.
Déltáv. Bálint Gabriella (479-172) telefonszámlát nem kapott a múlt hónapban, de a telefontársaságnál nem tud reklamálni, mert az ügyfélszolgálat egyik számán sem
veszik föl a telefont. (Kipróbáltam: tényleg nem
vették föl.)
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Gutenberg-hét
• Munkatársunktól
Gutenberg-hetet tart a
Gutenberg J á n o s Altalános Iskola március 6 - 1 7 .
között.

Salátaparty
Munkatársunktól

Salátakészítő versenyt
rendeznek március 13-án
(pénteken), délután három
órától a Roosevelt téri halászcsárdában. Salátarecept
beküldésével lehet nevezni a
versenyre, amit március 10éig kell eljuttatni Rózsa Edit
országgyűlési képviselő szegedi irodájába (Károlyi utca
2-4.) személyesen vagy a
62/424-130-as faxszámon. A
versenyen résztvevő harminc

ügyében

Közgyűlés, duplázva

forrás
A diplomás
n ö k

Magyarországon
• Munkatársunktál
Az elmúlt évben alakult
meg Szegeden a nemzetközi
hálózathoz tartozó Diplomás
Nők Magyarországi Szövetsége (DNMSZ) helyi csoportja. A tagok rendszeresen
találkoznak, klubszerű formában foglalkoznak különféle, a diplomás nőket érintő
és érdeklő témákkal.
A következő összejövetelük ma, 16 órakor lesz a JATE Filozófiai Tanszék 222es termében (Szeged, Petőfi
sgt. 30-34. II. emelet): Kissné Nóvák Éva egyetemi docens a diplomás nők magyarországi helyzetéről tart
előadást.

Herczeg Tamás
üveg
kisplasztikái
A megyeházi asztal körül - szegedi képviselők. [Fotó: Nagy László)
Történetében elöször
ülésezett a v á r o s h á z á n
kívül a szegedi közgyűlés. Mivel a Torony alatti
dísztermet felújítják, a
megyeháza Csongrád
termében jöttek össze
t e g n a p délelőtt a szegedi
önkormányzati képviselők, h o g y megismételjék a z e g y héttel ezelőtt
délután tartott ülésüket.
A közgyűlés folytatólagos ülése d u p l á z á s á n a k
okairól m á r beszámoltunk olvasóinknak.
A képviselők tegnapi ülésének meghívója változatlan
napirendről szólt. így aztán a
terítékre kerülő témák zömében a február 26-án hozott
döntésüket erősítették meg
tegnapi szavazatukkal a képviselők. így a lapunk szom-

bati számában rögzített döntésleltárt csak a képviselők
által tegnap korrigált pontokon módosítjuk.
Politikai okok miatt a
közgyűlés tagjainak többsége
nem értett azzal egyet, hogy a
Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács pályázatai közül ahhoz is hozzájáruljon
Szeged
önkormányzata,
melyben a Baloldali Ifjúsági
Társulás és a hozzá közelálló
szervezet is érintett. A szegedi közgyűlés támogatja a
testvérvárosok fesztiválját 3
millió forinttal, a kulturális
alap terhére.
Kérdésessé vált, hogy az
önkormányzat cége, a Szegedi Közlekedési Társaság átadja-e a kék buszokat a Tisza
Volán Rt.-nek, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. A
hozzászólás-lavinát az indí-

totta el, hogy az előző hét
csütörtökjén kiosztott közgyűlési anyag mellékletében
a képviselők „turpisságokat"
felfedeztek fel. így például
az SZKT felügyelő-bizottságának elnöke, dr. Szilvásy
László (Fidesz-MPP) képviselő arra hívta föl a figyelmet, hogy az önkormányzati
cég vezetése által is láttamozott szerződés nem felel meg
a város érdekinek, például
azért, mert aránytalanul nőne
a Volán Rt. önkormányzati
támogatása. Tühegyi József
(SZDSZ) azt nehezményezte,
hogy a Tisza Volán Rt. sűríti
azokon a vonalakon járatait,
melyeken az SZKT villamosai és trolijai futnak. Ennek
következménye: a sok pénzzel fejlesztett környezetbarát
járatokon csökken az utasok
száma, Így az önkormányzat

bevétele. Az SZKT-t belülről
is jól ismerő képviselő. Juhász Antal (Munkáspárt)
most is a változások ellen érvelt. A képviselők többsége a
dr. Szilvásy által fogalmazott
javaslatcsomagot fogadta el.
Ez rögzíti, hogy a közgyűlés
hozzájárul a kék buszok „volánosításához", de azokat az
rt. a tavaly érvényes menetrend alapján köteles és jogosult üzemeltetni, továbbá a
helyi tömegközlekedés támogatására 405 millió 200 ezer
forintot
szán a város,
melyből a Tisza Volán Rt.-t
31 millió 200 ezer forint illeti. A közgyűlés által módosított ajánlatot azonban nem
biztos, hogy elfogadja a Tisza Volán Rt., melynek képviselője „gondolkodási időt"
kért.
Ú. I.

• Munkatársunktál
Szombaton 18.30-kor a
Szegedi Nemzeti Színház I.
emeleti előcsarnokában
Sándor János rendező nyitja
meg Herczeg Tamás üvegplasztikai kiállítását.
Közreműködik: Gregor
Bernadett színművész. A
kiállítás - amely a Délmagyarország Kft., a Györké
Autó Kft., Gasztány Ferenc,
a Csongrád Megyei Kézműves Kamara és Teszári
Sára támogatásával jött létre
- március 17-ig tekinthető
meg.

Véradás

• DM-információ
Az elmúlt hónapban Szegeden a Vöröskereszt és a
véradó állomás szervezésében 1538-an 637 liter vért
adtak.
A tejipari vállalatnál 10en, a B.V. Intézetben 51-en,
a Budalakknál 12-en, Deszken 34-en, a Démásznál 15en, a Gabonakutató Intézetben 7-en, az MVK Kivitelezési Kft.-nél 19-en,
a kereskedelmi raktáraknál
6-an, Bakson 38-an, Móra
halmon 91-en, az Épületkc
Az u t ó b b i n a p o k b a n zik. Ilyenkor meg összezsúsabb lenne, ha olyankor rény-tömböt áthelyezzük a zelő és Fenntaró Kft.-nél
k ü l ö n ö s e n s o k a n bosz- folják az embereket, pedig ez
járnának a kézbesítők, terem másik részébe. Helyén 18-an, Algyőn 47-en, Küszankodtak amiatt, hogy nem jó a postáskisasszonyokamikor a lakosok zöme új ablakot nyitunk, hogy kü- bekházán 21-en, a Centrum
ajánlott küldeményeikért
nak sem.
már otthon tartózkodik.
lön választhassuk a postafi- Kft.-nél 7-en, a Magyar
n e m c s a k vissza kellett
Ilyen és ehhez hasonló - Erre mi is gondoltunk. ókbérlők részére érkező kül- Nemzeti Banknál 5-en, a rumenni a posta Híd utcai persze, gyakran kevésbé fi- Felméréseink azt igazolták, deményeket. Könnyítést je- hagyárban 55-en, a 624.
ügyfélszolgálati irodájá- nom stílusú - vélemények ta- hogy a többség, köztük a cé- lent majd - úgy az ügyfelek- Szakmunkásképző Iskoláb a , d e ott hosszú v á r a - núja lehet az, aki a sorban ál- gek, intézmények, ragasz- nek, mint dolgozóinknak - , ban 5-en, a sporthivatalban
kozási idő után vehették lók között várakozik és maga kodnak küldeményeik dé- hogy a kiemelt forgalmú vá- 44-en, a rendőr szakközépá t l e v e l ü k e t , p é n z ü k e t . is érzi: valami nincs igazán lelőtti átvételéhez. Ezenkívül rosrészekbe, a 23, illetve 24- iskolában 133-an, CsengeAz áldatlan állapot pedig rendben, megoldás kellene e a város közbiztonsága sem re végződő irányítószámokra lén 27-en, a véradó állomákellemetlen vitákhoz ve- lehetetlen állapot feloldására. teszi lehetővé, hogy munka- érkező leveleket szintén kü- son 1072-en adtak vért.
zetett, amelyek elkerülé- Ezzel egyetértett Szécsényi társaink este dolgozzanak. lön ablaknál lehet majd át- Februárban 4 szív-, 21
se e g y átalakítási, illetve Józsefhé, a Szeged I. Számú Hiszen előfordult már, hogy venni. Természetesen jól lát- érműtétet és 5 veseátültetést
átszervezési program ki- Postahivatal vezetője is, ami- fényes nappal is bántalmaz- ható táblákkal jelezzük, ki- végeztek a SZOTE klinikád o l g o z á s á r a ö s z t ö n ö z t e kor a körülmények okairól, a ták, kirabolták a kézbesítőt. nek melyik ablakhoz kell áll- in.
a Szegedi Postaigazgató- változás lehetőségeiről fag- Mi lenne akkor sötétedés nia. Könnyíti a munkát az is,
Véradást minden szerdán
ságot.
gattuk.
után? Persze a táviratkihordó, hogy hamarosan számítógé- 8 és 18 óra között, más na- Az utóbbi hetekben va- igaz, külön díjért, bármikor pen tartjuk majd nyilván a pokon 8 és 13 óra között
Aki járt már a nagyposta lóban minden eddigit felül- kiviszi az ajánlott küldemé- kezelt hivatalos iratokat, a szerveznek.
napi levélküldeményeket.
Híd utcai ügyfélszolgálati múló tömeg gyűlt össze nap nyeket.
irodájában, tudja, hogy a vi- mint nap az ügyfélszolgálati
O Az itteni zsúfoltság, a Ezek listájából - a mostani
Közéleti
szonylag szűk helyiségben irodában - hangsúlyozta a
hosszú várakozási idő vi- egy-egy, kézzel vezetett heKávéház
gyakran hosszasan kell vára- postavezető. - Ebben az időszont joggal borzolja a lyett - annyit nyomtatunk ki,
kozni a küldemények átvéte- szakban több tízezret megha.kedélyeket. Nem lehetne ahány ablaknál dolgoznak. • M u n k a t á r s u n k t ó l
lére. A kígyózó sorok látvá- ladó tértivevényes levelet
meggyorsítani a küldemé- Tervezzük továbbá a televí„Emberi jogok - kemény
zió-ügyintézés „felköltözteté- intézkedések
nya - különösen egy influen- kellett kikézbesítenünk, a
nyek kiadását?
Ameriká- A jobbító szándékú ész- sét" az egyik emeleti szobá- ban" címmel tartja követfőt egy öttagú zsűri választja zás időszakban, mint amilyen megszokott napi forgalom
ba. Sajnos, kinőttük az épüle- kező estjét a Közéleti Kávéki. Az első öt versenyzőt dí- a mostani - természetesen mellett. Szeged területén ma revételeket, amelyeket kötet, a földszinten egyelőre ház.
jazzák, a közönség által leg- felbosszantja a munka után már kilencven - egyenként szönettel fogadunk, igyeknem tudunk e célra helyet
13-15
kilométeres
kézbemegfáradtán
odaérkezőket.
szünk
figyelembe
venni.
Dr. Rovó Márta törzsjobbnak ítélt saláta pedig a
sítőjárásban
visszük
házhoz
a
Egyelőre növeltük a délutáni biztosítani.
zászlós, dr. Márton István
- Felháborító, hogy ilyen
készítője nevével felkerül a
O Mennyi idő szükséges alezredes és Balogh László
halászcsárda nyári étlapjára. ügyfélforgalmat ekkora he- küldeményeket, de ha kétszer létszámot, egy ablaknál ketmindezek megvalósulásá- közbiztonsági tanácsos beA verseny és a kóstolás után lyen bonyolítanak le - mor- sikertelenül próbálkozunk, ten dolgoznak. Sőt: további
szél a kéthetes amerikai tahoz?
az Arany Pódium ifjú tehet- molta fogai között az egyik ügyfeleinknek ide kell befá- két kollégát állítottunk be a
- A beruházó legkésőbb nulmányútjuk tapasztalataiségei szórakoztatják a vendé- várakozó hölgy. A közelében radniuk. Igaz, ez utóbbi elke- háttérmunka ellátására. De
geket. A rendezvényt a Roo- álló férfi vette a „lapot" és rülhető, ha átvételi meghatal- döntés született egy belső át- egy hónap alatt elkészül, a ról.
Az érdeklődőket ma.
sevelt téri halászcsárda, a rákontrázott: - Nem értem, mazást adnak az otthon tar- szervezésről, az ügyfélszol- számítógépes adatrögzítést is
Délmagyarország Kft., a Pa- miért délelőtt viszik ki az tózkodó szomszédnak, élet- gálati iroda részbeni átalakí- igyekszünk mielőbb megol- péntek este hat órától várják
tásáról is. Ennek lényege az, dani.
a Kortárs Galériában (Szepagáj Markét és a Média 6 ajánlott küldeményeket, ami- társnak.
kor szinte mindenki dolgoRádió támogatja.
N. Rácz Juciit ged, Nádor utca).
• Sokak szerint logiku- hogy az egyik postafiókszek-

vetkezik, végül tanár-diákszülő játékos sportverseny és
hangverseny-látogatás lesz.
Március 11.: Az alsó tagozatosok 14 órától városi programok keretében kirándulA rendezvénysorozaton a nak a Vadasparkba, múzekövetkező programok lesz- umba és könyvtárba látogatnek. Március 6.: kirándulás nak, a felsősöknek 14 órakor
Budapestre, a Természettu- a „Gutenberg és a könyvdományi Múzeumba, az óce- nyomtatás" városi történelmi
ánok óriásainak kiállítására. verseny döntője következik,
Március 9.: 9 órakor meg- majd angol alkotóház, végül
nyitó ünnepség keretében látogatás a tűzoltó laktanyáGutenberg domborművének ba és a Vadasparkba. Márcimegkoszorúzása és színda- us 12.: az alsósok számára
rab bemutatása, az alsó tago- 14 órától osztályok közti vezatosok részére 10 órakor ré- télkedő lesz, a felsősöknek
gi könyvek kiállítása a „Béka-vadászat" közgazdakönyvtárban, 13 órakor sági játék és inicálék készísportdélután, a felsősöknek tése. Március 13.: az alsó ta10.30-tól könnyűzenei, is- gozatosok 8 órától osztámeretterjesztő, logikai vetél- lyonként zászlót és kokárdát
kedő lesz, majd kézműves készítenek, majd mesemonfoglalkozás és látogatás a dó illusztrációs verseny, 11
hajóállomásra. 14 órakor órakor március 15-i iskolai
Gutenberg-vetélkedő iskolai ünnepély következik. A
fordulója következik és ki- felsősöknek 8 órától játékos
rándulás a Fehér-tóra. Már- vetélkedőt rendeznek, 12
cius 10.: az alsó tagozato- órakor megemlékezés lesz
soknak 14 órától kézműves március 15-éről, 14 órakor
foglalkozások lesznek, a tanár-diák kosárlabda-mérfelsősök ellátogathatnak az kőzés. Március 17.: Táltos
MTV szegedi körzeti stúdió- előadást tartanak, ahol szó
jába, majd angol nyelvi ve- lesz őseinkről, a természettélkedő, amőba- és malom- gyógyászatról és a csontkoverseny iskolai fordulója kö- vácsolásról.

•

a kék buszok

• Átalakítják a posta Híd utcai irodáját

Sorkígyó - méreggel

