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Csörög a Pannon GSM 

D Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-

máikat , észrevéte le iket , tapaszta lata ikat 
Kormos Tamás újságfró munkatársunkkal 

_ _ oszthatják meg, aki munkanapokon reggel 
f O á * 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra 

w f S i m J A között hívható a 06-20-9432-663-as rádióte-
lefon-számon. Elveszett tárgyaikat kereső, 
illetve talált tárgyakat visszaadni szándé-
kozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehe-

tik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra kö-
zött a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a 
Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Asszonytorna. A doma-
széki sportcsarnokban he-
tente kétszer tartanak 
asszonytornát, s az ezen 
résztvevőket nagyon zavar-
ják a konditeremben súly-
zózó fiatalok epés meg-
jegyzései - panaszolta egy 
domaszéki olvasónk. Már 
többször kérték a csarnok 
vezetőségét, hogy a torna 
idejére, ami alig másfél 
óra, zárják le a konditer-
met. de ez eddig nem tör-
tént meg. A fiúk füttyögé-
se, röhögése miatt egyre 
több asszony marad távol 
az edzésektől. 

Csatornadíj. A szegedi 
Rendes János azért „csör-
gött", mert nem érti, miért 
kell több csatornahasznála-
ti díjat fizetni a meleg ví-
zért, mint a hidegért. - A 
meleg- és a hidegvíz csa-
tornahasználat i dí jában 
nincs különbség, ugyan-
annyit kell fizetni mind-
kettőért - mondta Szőcs 
Mihály, a Szetáv főmérnö-
ke. A melegvíz árához 
azonban hozzáadódik az 
úgynevezett melegítési díj, 
s ezért kerül többe, mint a 
hideg. A telefonáló még 
egy másik kérdésre is vá-" 

laszt vár, miszerint joga 
van-e a gázóra-leolvasónak 
bejönni a lakásba vagy 
sem? - Egy 1994-es módo-
sított törvény kimondja: a 
fogyasztónak lehetővé kell 
tenni, hogy a szolgáltató 
cég megbízottja leolvas-
hassa a gázórát - tudtuk 
meg Beke Dezsőnétől, a 
Dégáz Rt. jogtanácsosától. 

Földes utca. Egy szege-
di olvasónk azért hívta 
szerkesztőségünket, mert a 
rossz minőségű út miatt 
szinte lehetetlen megköze-
líteni kocsival a Gerle utcai 
házakat. Beteg édesanyja 
lakik ebben az utcában, s 
akkora gödrök tarkítják az 
utat, hogy még a mentő 
sem tud bemenni hozzá. -
A földes, sáros utcák rend-
be tétele önkormányzati 
feladat - mondta a polgár-
mesteri hivatal műszaki 
i rodájának munkatársa . 
Képviselői alapból lehet 
pénzt előteremteni a mun-
kálatokra, ezért a lakók az 
önkormányzat i képvi-
selőjükkel vegyék fel a 
kapcsolatot. 

p a n n o n q s m 
»••»• i i é lv«MÍ. 

• Újabb iskolabezárás Szegeden 

A kiszemelt: a Gutenberg 

Gazolin a Marosban 
• Munkatársunktól 

Tegnap délután eltört egy 
olajvezeték Deszk közelé-
ben, a Maros elöntött árte-
rén. A csőből gazolin folyt a 
kiáradt folyóba. A Mol Rt. 
illetékesei a csőtörés fölfe-
dezése után azonnal lezárták 
az érintett vezetékszakaszt. 
A víz színén úszó terjedel-

mes folt a szakemberek vé-
leménye szerint nem jelent 
nagy veszélyt, mert a gazo-
lin illékony anyag, így las-
sanként elpárolog majd. 

A szennyezés körülmé-
nyeit a környezetvédelmi 
felügyelőség és a vízügyi 
igazga tóság szakembere i 
vizsgálják. 

• Drogsokk Szegeden 

Kábító tények 
A kábítószerekről , a 

drogfüggőségről, vala-
mint következményeiről 
szóló megelőző progra-
mot szervez a Kincs Ala-
pítvány november 16-tól 
december 11-ig „Drog-
sokk" címmel. A prog-
ram célja, hogy tájékoz-
t a s s a a f i a t a l o k a t a 
fennálló veszé lyekről , 
valamint hogy tudatosít-
sa a szülőkben, hogyan 
kell helyesen kezelni a 
problémát. 

A Szegedre, Hódmezővá-
sárhelyre, Makóra, Kistelek-
re és vonzáskörzeteikre ki-
terjedő program célja, hogy 
új fa j ta megvilágításba he-
lyezze a drogfogyasztáshoz 
kapcsolódó problémákat. A 
Kincs Alapí tvány ügyve-
zetője, Rozsnai Sándor úgy 
véli, a hatalmas társadalmi 
nyomás mellett a szülők és 
gyermekek közötti érintke-
zés hiánya is nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy 1996 
óta fo lyamatosan nő a 
d rogprob lémákka l küsz-
ködők száma. Az If júsági 
Drogcentrum vezetője, Zele-
nai Károly szerint elgondol-
koztató az a tény. hogy a ká-
bítószerfogyasztó fiatalok 
hetvenhat százaléka család-

ban él, mégis gyakran hóna-
pok, sőt évek telnek el, míg 
a szülők észreveszik, hogy a 
gyermek drogfüggő. Rozsnai 
Sándor szerint a tizenévesek 
nagy része kipróbálja a kábí-
tószereket egy-egy buli al-
kalmával, száz fiatal közül 
azonban csak tíz válik drog-
függővé. 

Zelenai Károly arra hívta 
fel a figyelmet, hogy ma már 
a fiatalok kevésbé tartanak a 
következményektől , ezért 
például az intravénás drogo-
sok ötvenöt százaléka közös 
tűt használ, amely megnöve-
li a fertőzésveszélyt. Ma már 
a drogfogyasztók tizenkilenc 
százaléka Hepati t is-fertő-
zött. 

A Drogsokk programso-
rozaton belül szülők és pe-
dagógusok konzultálhatnak 
a Drogambulancia szakem-
bereivel november 23-án és 
december 7-én 16 órától . 
December 6-án, a hagyomá-
nyos Mikulás fu tá s kí-
sérőrendezvényeként jégs-
how várja az érdeklődőket. 
A kábítószerezésről szóló 
művészet i produkciókkal 
versenyezhetnek középisko-
lások a Drogsokk keretében, 
amelynek döntője december 
11-én a Sing-Singben lesz. 

Békefi Anett 

A tanításnak vége. Elképzelhető, hogy a Gutenberg János Általános Iskolában 
a közeljövőben végleg kicsöngetnek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Mint derült égből a 
v i l l á m c s a p á s , o l y a n 
meglepetésként érte a 
Szegedi Gutenberg Já-
nos Általános Iskolát az 
önkormányzat terve az 
intézmény megszünteté-
séről. Az új városvezetés 
egy általános iskola be-
zárásával látja megold-
hatónak a Kossuth Zsu-
zsanna szakközépiskola 
elhelyezését. 

Egy oktatási intézmény, 
előreláthatólag a Gutenberg 
János Altalános Iskola bezá-
rását fontolja az újonnan vá-
lasztott szegedi közgyűlés 
oktatási bizottsága. Az isko-
labezárás terve annak nyo-
mán vetődött fel, hogy a vá-
rosnak helyet kell találnia a 
Kossuth Zsuzsanna Gimná-
zium és Egészségügyi Szak-
középiskola részére, amely-
nek épületét visszakapja a 
jezsuita rend. Az eredeti ter-
vek szerint a középiskolának 
a volt Damjanich katonai 
gimnázium épületébe kellett 
volna költöznie, ám az előző 
közgyűlés túlságosan sok-
nak találta a köl tözködés 
költségeit (mintegy 200 mil-
lió forint) és utasította a kö-
zoktatási irodát, hogy keres-
sen más helyet az intéz-
ménynek. 

Fennmaradtak 
a hálón 

Az új önkormányza t e 
döntést elfogadta és a de-
mográfiai csökkenéssel is 
számolva egy működő iskola 
bezárását vette fontolóra. A 
volt Damjan ich laktanya 
épületegyüttesével a város-
vezetésnek átfogó felhaszná-
lási tervei vannak, s ebbe 
nem illik bele a Kossuth 
Zsuzsa szakközép isko la 
(amely maga is mindent el-

követett, hogy elkerülje a ki-
költözést). 

Felhasználható üres épü-
let híján, és felmérve, hogy 
az egészségügyi középisko-
lát szétdarabolás nélkül nem 
lehet más intézménybe he-
lyezni, a közoktatási iroda 
figyelme az általános iskolák 
felé terelődött. Farkasné Po-
csai Blanka, az oktatási bi-
zottság elnöke kényszerhely-
zetnek nevezte a kialakult 
helyzetet, amelyben az isko-
lák létszámadatai és a beis-
kolázási mutatók szerint 
kénytelenek dönteni. Az így 
vizsgált iskolák közül 5 in-
tézmény maradt fenn a há-
lón, s közülük a Gutenberg 
János Altalános Iskola meg-
szüntetéséről esik a legtöbb 
szó. A kiválasztást arra ala-
pozták, hogy az iskolának 
gondjai voltak az elsős beis-
kolázások idején és a körze-
ten belüli beiskolázás tekin-
tetében Szegeden a legrossz-
abbak a mutatói (350 gyer-
mek közül 26 van a kör-
zetből). 

Az iskolabezárást a csü-
törtöki bizottsági ülés tár-
gyalja majd, a végleges dön-
tést pedig a közgyűlés hoz-
za. Farkasné Pocsai Blanka 
szerint, ha a megszüntetés 
beköve tkez ik , az önkor-
mányzat igyekszik majd 
egész osztályokat pedagógu-
sokkal együtt elhelyezni a 
környékbeli iskolákban. Eh-
hez azonban, véli a bizottsá-
gi elnök, jóhiszemű együtt-
működésre van szükség az 
intézményvezetők, a tantes-
tület és a fogadó intézmé-
nyek közöt t . A tervezet t 
megoldást, amelyhez hason-
lót a Csongrádi sugárúti is-
kola bezárásakor nem sike-
rült véghezvinni, az veszél-
yezteti, hogy a szabad isko-
laválasztási rendszerben a 
szülő nem köteles elfogadni 

a felkínált iskolát, pedagó-
gusi álláshelyeket viszont 
csak teljes osztályok átvite-
lével tudnak megőrizni. 

Ez nem 
rossz tréfa! 

Füredi Ildikó, a Guten-
berg János Altalános Iskola 
igazgatónője Szigeti Károly, 
a közoktatási iroda vezetője 
telefonjából értesült arról, 
hogy vélhetőleg megszűnik 
az általa vezetett intézmény. 
Az irodavezető arra hivatko-
zott, hogy az iskolának saját 
körzetéből mindössze 26 ta-
nulója van. (Az igazgatónő 
szerint ez a szám téves, hi-
szen 56 „körzetes" tanulója 
van az iskolának, melynek 
gyermeklétszáma az utóbbi 
években növekedet t , s az 
idén 356 gyermek tanul itt.) 
Az, hogy nem rossz tréfáról 
van szó, akkor derül t ki, 
amikor - még ugyanazon a 
napon - fölkereste iskoláju-
kat a Kossuth szakközépis-
kola igazgatónője és a va-
gyonkezelő iroda munkatár-
saival együtt fölmérték az 
épületet. 

Füredi Ildikó a későbbi-
ekben arról értesült, hogy az 
iroda öt megszüntethető in-
tézmény közül szemelte ki a 
Gu tenbe rge t , úgy véli , a 
Kossuthoz való közelsége 
miatt. A másik négy iskola 
épületét tudomása szerint 
nem is szemrevéte lezték. 
Füredi Ildikó tegnap dr. Vá-
nyai Éva alpolgármesterrel 
is tárgyalt az ügyben, s tőle 
tudta meg, hogy megszünte-
tendő iskolájának osztályait 
a Béke utcai, a Madách és a 
Kodály téri iskolák között 
kívánják elosztani. Ez sze-
rinte a két első iskola túlter-
he l t sége , és a ha rmad ik 
színvonala, illetve a szabad 
iskolaválasztás miatt kivihe-

tetlen. Az igazgatónő nem 
érti, miért éppen egy általá-
nos iskola .bezárásával kí-
vánják orvosolni a problé-
mát, amikor az idei tanév-
ben város i sz in ten nem 
csökkent az általános isko-
lás gyermekek száma, ellen-
tétben a középiskolásoké-
val. Füredi Ildikó úgy véli, 
iskolája szűk lenne a Kos-
suthnak, ahová százzal több 
gyerek jár, mint most az így 
is száz százalékosan kihasz-
nált Gutenbergbe, s az épü-
letet meglévő adottságai mi-
att bővíteni sem lehet. 

Ür a körzetben 
Füredi Ildikó hangsúlyoz-

ta: a körzetben rendkívül 
nagy űrt jelentene az iskola 
hiánya, hiszen a Móra Fe-
renc Altalános Iskola a Ko-
lozsvári térre való átköltöze-
tése után a szociálisan hátrá-
nyos he lyze tű gyerekek 
többsége a Gutenbergbe jár. 
Az igazgatónő szerint reális 
esélyük van a megmaradásra 
akkor, ha az illetékesek a 
végső döntést észérvekre 
alapozva hozzák meg. 

Tripolszky lmréné, a K o s -
suth szakközépiskola igaz-
gatónője elmondta, nem volt 
választási lehetőségük, a 
Gutenberg János Általános 
Iskolát a közoktatási iroda 
jelöl te meg számukra. Az 
igazgatónő megerősí tet te , 
hogy gyermeklétszámuk kö-
zel száz fővel magasabb, 
mint a Gutenberg épületében 
jelenleg tanuló diákok szá-
ma, azaz 450 fő, ugyanakkor 
hangsúlyozta, a helyszűkét 
valamilyen módon minden-
képpen megoldják, ha az il-
letékesek a költözésről dön-
tenek. 

Panek Sándor 
-Kér i Barnabás 

• Munkatársunktól 
Az árhullám a Tisza kö-

zépső szakaszán lassú ár-
adással halad az Alsó-Tisza 
vidék felé - tájékoztatta la-
punkat az Ativizig ügyelete-
se. A folyó jelenleg Tiszafü-
red térségében tetőzik, ahol 
tegnap reggel 764 centiméter 
magas volt a vízállás. 

Az Alsó-Tisza vidékén 
ezen a héten várható az ár-
hullámok tetőzése, Mind-
szentnél 720, Szegednél pe-

Tiszai árvízhelyzet 
dig 640 centiméter magas 
vízszinttel számolnak a szak-
emberek. A Maros az elmúlt 
héten néhány centivel meg-
emelkedett , tegnap reggel 
123 centit mértek Makónál. 
A Maros vízgyűjtő területén 
és a folyó Arad megyei sza-
kaszán jelentős mennyiségű 
eső hullott a napokban, ezért 
újabb árhullámmal kell szá-

molni. Első fokú árvízvédel-
mi készültséget rendeltek el a 
Tiszán Csongrádtól Algyó 
térségéig, illetve a Hármas-
Körös torkolatánál. Szeged 
környékén eddig nem volt 
szükség árvízvédelmi fokozat 
elrendelésére, de tegnap reg-
gel már elöntötte a víz a va-
sárnap a forgalomtól lezárt 
alsó rakpartot. 

Az elmúlt hónapokban, a 
sokéves átlaghoz képest, több 
csapadék esett, emiatt meg-
nőtt a belvizek száma az or-
szágban. 

Az Ativizighez tartozó te-
rületen több mint ötezer hek-
tár került víz alá és 8-10 hek-
tár nedvesedett át. A folyók 
magas vízállása miatt a vízel-
vezetés jobbára csak szi-
vattyúval végezhető, ezért 
hat szivattyútelepet üzemel-
tetnek az Ativizig területén. 

forrás 

Nem tolvaj 
• Munkatársunktól 

Szombati lapszámunkban 
beszámoltunk arról, hogy a 
Tesco Áruházban a szeptem-
ber 23-i nyitás óta negyven-
nyolc alkalommal fogtak el 
áruházi szarkákat. A cikkhez 
egy illusztratív felvételt kö-
zöltünk. amelyen egy vásárló 
és egy biztonsági őr látható, 
rutinellenőrzés közben. A 
kép félreértésre adhat okot, 
de sietünk leszögezni: a fotón 
szereplő hölgy természetesen 
nem gyanúsított. A kellemet-
lenségért elnézést kérünk. 

Debreczeni Kálmán 
a tőzsdéről 

• Munkatársunktól 
A Magyar Közgazdasági 

Társaság Csongrád megyei 
szervezete a Szegedi Akadé-
miai Bizottsággal közösen 
rendezi meg azt az előadást, 
amelyet ma, kedden 14 órai 
kezdettel tartanak a SZAB-
székházban . Debreczeni 
Kálmán, a Dunainvest Tőzs-
deügynökség elnöke az ér-
téktőzsde aktuális kérdése-
iről beszél, különös tekintet-
tel a budapesti tőzsdére. 

Bach-hangverseny 
• Munkatársunktál 

Barnácz Erzsébet (he-
gedű), Szászvárosi Sándor 
(gordonka) és Cs. Nagy Ildi-
kó (zongora) közreműködé-
sével rendeznek hangver-
senyt Johann Sebastian Bach 
műveiből november 17-én 19 
órától a Bartók Béla Mű-
velődési Központban. Szász-
városi Sándor, a budapesti 
Rácz Aladár zeneiskola taná-
ra négy éves kora óta játszik 
gordonkán, 1982-től a szege-
di konzervatóriumban tanult 
zeneszerzés és gordonkát. 
1992-ben diplomázott a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola Debreceni Tagozatán, 
majd nyolc évig hallgatója 
volt Joseph Podhoransky 
mesterkurzusainak. Barnácz 
Erzsébet hegeművész 1984-
ben és 1992-ben is különdíjat 
nyert a szombathelyi Koncz 
János hegedűversenyen, va-
lamint idén második helye-
zést ért el a Hubay és harma-
dik helyezést a Zatureczky 
hegedűversenyen. Részt vett 
a F r i s c h e n s c h l a g e r . Tanárai 
között szerepel többek között 
Szecsődi Ferenc, Masopust 
Péter és Perényi Eszter. 

Ny fit nap 
a Deákban 

• Munkatársunktól 
Nyílt napon mutatja be az 

érdeklődőknek négyéves an-
gol kéttannyelvű, speciális 
nyelvi, humán és informati-
kai osz tá lyai pedagógia i 
programját a Deák Ferenc 
Gimnázium november 17-én 
17 órakor. 

Autómánia 
• Munkatársunktól 

Ma, kedden ismét jelent-
kezik az Autómánia című 
magazin a Telin tévén 18.30-
kor. Az adásban összefogla-
lót adnak a hétvégén a Pors-
che Szeged autószalonban 
megrendezett Audi TT-be-
mutatóról. Az autótulajdono-
sokat pedig hasznos taná-
csokkal látják el a téli közle-
kedéssel kapcsolatban. Be-
számolnak az Országos Bal-
esetmegelőzési Bizottság ál-
tal meghirdetett „Közlekedik 
a család" vetélkedő városi 
fordulójáról, melyet szomba-
ton a Makkosházi Általános 
Iskolában rendeztek. 


