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csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Újszászi Ilonával oszthatják meg. Ügye-
letes munkatársunk hétköznap reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között a 06-
20-9432-663-as rádiótelefon-számon hívható. 
Elveszett tárgyaikat kereső', illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink in-
gyenes hirdetésben tehetik közzé mondandó-

jukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld 
számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetöirodáinkban. 

Hóhó. Ha hóesés, akkor 
közlekedési akadály. A járda-
szigeten, a buszmegállókban 
balesetveszélyes járni - pana-
szolta szőregi olvasónk, Bar-
na István (405-575). A hó el-
takarításának elmulasztásáért 
a magánház tulajdonosát 
megbüntetik, de ki a felelős a 
közterületek hómentesítésé-
ért? A Környzetgazdálkodási 
Kht., de csakis az önkor-
mányzat rendeletében rögzí-
tett területeken - válaszolt a 
cég szállítási és logisztikai 
osztályának megbízott veze-
tője, Varga László. Tőle tud-
juk azt is, hogy a 275 szegedi 
és környékbeli buszmegálló 
tisztítása is e cég feladata. 
Tegnap 60 munkás dolgozott, 
a gyalogátkelőhelyek szabad-
dá tételéért is. De a lehullott 
hó nagy mennyisége miatt 
nem győzik a munkát - se 
pénzzel, se géppel. 

Parkol(hó). A belvárosi 
autóparkolásért fizetünk, a 
havat mégsem takarítják el, 
így nincs hely a megállásra, 
például a Madách iskola körül 
- kifogásolta Juhász Tibor 
(441-033), aki azért is dühös, 
mert kocsijának a lökhárító 
alatti légterelője letört, ugyan-
is fönnakadt a parkolóba 
összetúrt hókupacon. Ki a fe-
lelős, ki téríti meg a kárt? -
kérdezte. A fizető parkoló 
rendszer működtetésére az 
SZKT-t, a parkoló terület tisz-
tításra pedig a Környzetgaz-
dálkodási Kht-t jelölte ki az 
önkormányzat - közölte Ra-
dics János, az SZKT közön-
ségkapcsolatok irodája veze-
tője. A KRESZ előíija, hogy 
az útviszonyoknak megfelelő-
en kell autót vezetni, azaz ön-
kormányzati cégtől ne számít-

son kártérítésre egyetlen sze-
gedi autós se - hallottuk Var-
ga Lászlótól, a Környzetgaz-
dálkodási Kht. illetékesétől. 

Gázbajok. A becslés he-
lyett a gázóra állás közlését 
nem fogadja a Dégáz közön-
ségszolgálata - cáfolta a cég 
vezetőinek hétfői számunk-
ban közölt információját saját 
tapasztalata alapján Cs. An-
talné (Vadkerti tér), Janó Ist-
vánná (324-773), Varga End-
re (Domaszék). A gáz fűtőér-
téke e hétvégén is alacso-
nyabb volt a szükségesnél -
panaszolta Csányiné. A kifi-
zetett számla ellenére már az 
ötödik fölszólító levelet kapja 
Balázs István (Árvíz utca), 
aki nem érti, a számítógép 
miért nem tud se a pénzről se 
a válaszlevelekről. Minden 
panaszt kivizsgál, a gázóra ál-
lás telefonos közlését fogadja 
az ügyfélszolgálat - ígérte 
Kiss Tibor, a Dégáz Rt. ke-
reskedelmi és ügyfélszolgálati 
igazgató helyettese. A fűtőér-
ték egy tűréshatáron belül 
mozog, de ezt e hét végén se 
lépte át a szolgáltató - állítot-
ta az illetékes. 

Emberség. Példát mutatott 
emberségből annak a 2l-es 
busznak a sofőrje, aki vasár-
nap 22 óra 30 perc körül a 
Retek utca elején egy ittas 
embert fölemelt az úttest szé-
léről, s biztos helyre vitt. 

Bérlet. A 72Y-os buszon 
veszítette el egy kisdiák az új 
diákigazolványát, aminek 
pótlása ötezer forint. Nem ér-
ti, hogy az, aki megtalál egy 
ilyen iratot, azt miért nem ad-
ja le a pénztárban vagy juttat-
ja vissza a tulajdonosnak. 

»»»«» Jkx álveaal. 

Tb-s c s a l á s 

Iskolák a bezárás határán 

A Móriczban a közelmúltban ava t t ák a kormánytámoga tássa l 
fölépített tornatermet . Az új létesítmény és a régi iskola nemsokára búcsút vesz 

a d i á k o k t ó l . (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A Szegedi Sütőipari Válla-
lat 6 évvel ezelőtt alakult át 
kft.-vé. A Szegedi Sütödék 
Kft. közel 300 dolgozója és 
városi önkormányzat megala-
pította a Sub-vent Vagyonke-
zelő és Szolgáltató Kft . - t , 
amely azonban nem igazán 
gyakorolta a társasági szerző-
désben leírtakat, hanem a sü-
tőipari cég 19 vezető beosztá-
sú dolgozójával, mint külta-
gokkal, létrehozta a feladatra 
az Old-meg Betéti Társasá-
got. A Szegedi Sütödék Kft. 
pedig megbízási szerződést 
kötött a bt.-vel szervezési, ve-
zetési, tanácsadói teendőkre. 

A kft. ügyvezetője, B. Jó-
zsef személyes közreműködé-
si szerződést kötött vezető 
kollégáival, amely szerint a 
„kültagokat" lényegében 
megbízta azzal a feladattal, 
amit korábban is el kellett lát-
niuk. Hogy ez fából vaskari-
ka? Nem teljesen. Az említett 
dolgozók fizetését a Szegedi 
Sütödék Kft.-nél a minimál-
bérhez közelítették, olyan be-

* Munkatársunktól 
Pintér Tibor í r ó m u t a t j a 

be „ í g é r e t f ö l d j e " c í m ű 
könyvét február 16-án 18 
órától a Herendi porcelán-
boltban (Oskola u. 17.). A 

osztásba helyezték őket, 
amelyben valójában nem 
ténykedtek. És mire volt min-
dez jó? Arra. hogy a társada-
lombiztosítási járulékon spó-
roljanak. A betéti társaságnál 
ugyanis - mivel megbízásos 
jogviszonyról volt szó - csu-
pán 10 százalékos balesetbiz-
tosítási járulékot kellett fizet-
ni. 

Mindez nem most történt, 
hanem 1993. júliusa és '95 
januárja között. Másfél esz-
tendő alatt is 12 millió 774 
ezer forinttal kurtították meg 
a megyei nyugdíjfolyósí tó 
igazgatóság kasszáját. Volt 
akinek az esetében az összeg 
meghaladta az 1 millió 300 
ezer forintot, míg a többség-
nél 6-700 ezret tett ki. 

Hogy mitől aktuális éppen 
az ügy? Attól, hogy a szegedi 
bíróságon nem sokára kitűzik 
az első tárgyalás időpontját. 
A vádlottak ellen társadalom-
biztosítási csalás miatt indí-
tottak eljárást. 

K. V. 

Közélet i kávéház rendez-
vényének vendége az író 
és Szekeres Ferenc grafi-
kusművész lesz, házigaz-
da: Galkó Bence színmű-
vész. 

Úgy tűnik, lesz helye 
annak a majd ' kilencven-
millió forintnak, amelyet 
az önkormányzat az idei 
költségvetési esztendőben 
végkielégítésekre különí-
tett el. A közelmúltban el-
végzett intézmény-átvilá-
gí tás e r e d m é n y e k é p p e n 
ugyanis jelentós intézmé-
nyi átszervezésekre lehet 
számítani. Ennek első je-
le, hogy az ok ta tás i bi-
z o t t s á g mai ü lésén - a 
s z a k e m b e r e k s ze r in t -
v é l h e t ő l e g h é t ó v o d a i 
körzet, két általános isko-
la és egy kollégium meg-
szüntetéséről , illetve két 
gimnázium összevonásá-
ról születik határozati ja-
vaslat. 

A nagy vihart kavart Gu-
tenberg-ügy kirobbanása után 
kezdett az önkormányzat tel-
jes intézményrendszerének át-
világításába. Az első körben 
az oktatási célú intézmények 
kerültek górcső alá. A korábbi 
fölmérések adatai alapján, 
amelyek szerint a városban 
kétezer üres iskolai férőhely 
van, nem is lehetett kétséges, 
mi lesz a végeredmény. 

A sort mégis az óvodák 
nyitják. Az oktatási bizottság 
mai ülésén arról dönt majd, 
támogatja-e, hogy a húsz óvo-
dai körzetből hetet megszün-
tessenek. Ványai Éva alpol-
gármester elmondta: erre azért 
van szükség, mert így az ön-
kormányzat közvetlen behatá-
sa nélkül „maguktól" emel-
kednek majd a ma igen ala-
csony csoportlétszámok. így 
intézményt nem kell bezárni, 
ám az óvodai csoportok szá-
mának csökkenése huszonhét 
óvodapedagógusi álláshelyet 
tesz fölöslegessé. 

Az általános iskolákban ma 
már nem az a kérdés, megszű-
nik-e az épületét a Kossuth 
szakközépiskolának ilymódon 
„átengedő" Gutenberg János 
Általános Iskola. Sokkal in-
kább, hogy rajtuk kívül mely 
intézmények kapuit zárják 
még be. Most, a beiskolázá-
sok előtt, több intézmény neve 
is szóba került, és ebben az 
időszakban nem szokás ok 
nélkül bizonytalan helyzetbe 
hozni oktatási intézményeket. 

Dr. Ványai Éva alpolgár-
mester úgy fogalmazott: „az 
oktatási bizottság keddi ülésén 
minden bizonnyal a döntést 

Tavaly szeptember óta -
amikor bezárták a Kolozsvá-
ri Téri Általános Iskolát, s 
helyére a kilakoltatott Mórá-
sok költöztek - a Kecskéste-
lepi Fekete István Általános 
Iskolában tanulnak azok a 
hallássérült gyermekek is, 
akik korábban a kolozsvári 
téren koptatták a padokat. Új 
iskolájuk éppen tíz esztende-
je foglalkozik sérült gyerme-
kek oktatásával. A szép kör-
nyezetben fekvő épület ma-
gasföldszinti lépcsője mel-
lett felállított rámpa is jelzi, 
ide mozgásukban valami-

előkészítő dokumentumban 
foglalt tervek szellemében 
születik majd döntés." Ezek 
szerint pedig befellegzett a 
Móricz Zsigmond Általános 
Iskolának. Az átvilágítást ve-
zető alpolgármester szerint az 
intézmény csak egy-egy pár-
huzamos osztálya és mind-
össze kétszázhat tanulója teszi 
szükségessé a bezárást. 
Ugyanakkor elképzelhető, 
hogy az épület továbbra is ok-
tatási célokat szolgál majd, 
ami elsősorban a néhány esz-
tendeje, ötven százalékos kor-
mánytámogatással fölépített 
tornacsarnokának köszönhető. 
Az iskola igazgatónője az ok-
tatási bizottság döntése előtt 
nem kívánta kommentálni in-
formációinkat. 

Az első nagy iskolabezá-
rás, a Csongrádi Sugárúti Ál-
talános Iskola négy évvel ez-
előtti, az Eötvös gimnázium-
nak helyet csináló megszünte-
tése volt. Igazából még be 
sem rendezkedhettek, az Eöt-
vös máris költözni kényszerül 
az épületből , méghozzá a 
Csongor térre. A Tarján szí-
vében működő általános isko-
la és gimnázium - amely a 
közelmúltban avatta új 
könyvtárát - alapfokú képzést 
nyújtó tagozata megszűnik, s 
a 458 gyereket a környékbeli 
iskolák „szívják majd föl" az 

lyen módon korlátozott tanu-
lók is járnak, egészséges tár-
saikkal együtt. Éppen ezért 
tartotta különösen kegyet-
lennek azokat az éjszakai, 
hívatlan látogatókat az intéz-
mény igazgatónője, akik egy 
évvel ezelőtt nemcsak, hogy 
kirabolták az iskolát, de van-
dál módon minden összetör-
hetőt szét is romboltak. 

„A tizenegy számítógép, 

önkormányzat Ványai Éva ál-
tal tolmácsolt elképzelései 
szerint. A 230 gyermekkel 
működő gimnázium pedig be-
olvad az Eötvösbe, amely 403 
diákkal költözik a Csongor 
térre. 

Az alpolgármester szerint a 
Eötvös Csongrádi sugárúti 
épületének hasznosításáról 
még nem döntöttek, azt azon-
ban a tervek nyilvánosságra 
kerülése után két nappal Bagi 
Ádámnétól, a Csongor Téri 
Általános Iskola igazgatónőjé-
től megtudtuk: már közösen 
szervezik nyílt napjukat az 
Eötvössel - a Csongor téren. 
Az igazgatónő szerint a kör-
nyékbeli általános iskolák 
képtelenek lesznek átvenni a 
közel ötszáz általános isko-
lást, és ha nem képesek teljes 
osztályokat tanárokkal együtt 
befogadni, úgy félszáz peda-
gógus állása kerül veszélybe. 
Bagi Ádámné értetlenül áll az 
előtt, hogy egy zsúfolt, har-
minc fölötti általános iskolai, 
és negyven fölötti gimnáziumi 
osztálylétszámmal működő 
intézményt szüntetnek meg, 
amelyről egyébként már hiva-
talosan is kaptak értesítést. 

Mező Tamás, az Eötvös 
újonnan kinevezett igazgatója 
megerősítette: mióta hírül vet-
ték a tervezett fúziót, keresik 
az együttműködés lehetősége-

az alapítványi bál bevételé-
ből vett vadonatúj erősítő, a 
színestévé és videó mellett a 
tolvajok - művégtagokon át-
gázo lva - még egy zsák 
matchboxot is magukkal vit-
tek, pedig ezek csak a gyer-
mekek számára ér tékesek 
igazán" - mondta Szil Ele-
mérné, az iskola igazgatónő-
je, aki még ma sem tudja pa-
lástolni felháborodását . A 

it. A direktor szerint jó szelle-
mű, ütőképes gimnázium szü-
lethet az összevonás nyomán, 
a panelnegyedbe költözés pe-
dig enyhíthet az Eötvös torna-
és tanteremhiányán. 

A Tisza Lajos Szakközép-
iskola Rigó utcai kollégiuma 
ugyancsak az átvilágítás ered-
ményeképpen szűnik meg, hi-
szen mindössze hatvanan lak-
nak a diákszálláson, és a vá-
ros kollégiumaiban száz ki-
használatlan hely van. Koráb-
bi információinkkal ellentét-
ben nem szűnik meg azonban 
a Fodor József Gimnázium és 
Élelmiszeripari Szakközépis-
kola és Szakmunkásképző Is-
kola szakközépiskolai tagoza-
ta. Az pedig már valóban 
szinte belügynek tekinthető, 
hogy a tápéi Bálint Sándor 
Általános Iskola az eddigi há-
rom helyett két telephelyen 
működik majd, amennyiben -
az előzőekkel együtt - az ok-
tatási bizottság mai ülésén így 
dönt, s a határozati javaslatot 
a közgyűlés is elfogadja. 

Mindezek ellenére a város 
közelmúltban összeállított 
1999-es költségvetési rende-
let-tervezetében a fönt emlí-
tett oktatási intézmények -
közöttük a Gutenberg is -
szerepelnek. 

Kéri Barnabás 

tolvajokat egyébként elfog-
ták, ám furcsamód ez az is-
kola számára nem túl sze-
rencsés fordulat az ügyben. 
A biztosító ugyanis csak ak-
kor fizet, ha az ügy véglege-
sen lezárul. És ez eddig, a 
betörés után egy évvel még 
nem történt meg. A biztosító 
méltányosságból a kárösszeg 
felét azért átutalta az intéz-
ménynek, s a szülők össze-
fogásával sikerült a legszük-
ségesebb segédeszközöket 
újra beszerezni. Ebben nagy 
szerepe volt az iskola „Csil-
logó Szemekért" elnevezésű 
alapítványának is, amely az 
elmúlt hét péntekén rendezte 
meg negyedik alkalommal 
hagyományos szülői bálját. 
Ottjártunkkor, a bál délelőtt-
jén már a végső előkészüle-
tek zajlottak. Az igazgatónő 
szerint a segítőkész szülők, 
vállalkozók és cégek hozzá-
járulásainak köszönhetően a 
bál után szinte mindent pó-
tolhatnak majd, amelynek 
lába kélt, s a Fekete István 
iskolában visszatérhet az élet 
a rendes kerékvágásba. 

K. B. 

MA 
A SZÁZSZORSZÉP GYER-

MEKHÁZBAN 10 órától Baba-
Mama torna 1-3 éveseknek.-

MEGYÉNK KÖZMŰVELŐ-
DÉSI ÁLLAPOTA. Csongrád 
Megyei Közművelődési Egyesü-
let szakmai napja délelőtt 10-től 
a Bálint Sándor Művelődési Ház-
ban. Témakörök: a megyei és he-
lyi önkormányzati rendeletek, 
valamint a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram közművelődési pá-
lyázatai. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) jogi tanácsadást 
tartanak elsősorban bűncselek-
mények sértettjeinek 13 és 15 
óra között. 

TANÁCSADÁSOK: 13-tól 
18 óráig polgári katonai szolgá-
lattal kapcsolatos-, 14.30-16.30 
óráig pszichológiai-, életvezeté-
si- és grafológiai-, 15 és 17 óra 
között életmód tanácsadás a Ber-
zsenyi u. 3. szám alatti Mandala-
klubban. 

ENERGIRATAKARÉKOS-
SÁGI TANÁCSADÁS 15.30 
órától, kiállítás munkanapokon 8 
órától 18 óráig a Technika Házá-
ban (Kígyó u. 4.). 

GYERMEKVÉDELMI-peda-
gógiai tanácsadás 16 órától a 
Gyermeksors Alapítvány irodájá-
ban (Dózsa Gy. u. 5.). 

FILMES ÖNKÉPZŐKÖR 
16.30 órakor a Somogyi-könyv-
tár I. emeleti zeneszobájában a 
Kabaré című filmet vetítik. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 17 
órakor Természetbúvár-klub. A 
„Cukorüvegtől" az Amazonasig. 
Elődadó. dr. Makra László a JA-
TE Éghajlattan Tanszék docense. 

A BARTÓK BÉLA MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN 19 
órakor: „Szegedi Szalon" - Be-
szélgetés a Tiszáról. Házigazda: 
Tandi Lajos, vendégek: dr. Trog-
mayer Ottó és Segesdi György. 

ISMERD MEG ÖNMAGAD! 
címmel filozófia előadássorozat 
kezdődik 19 órakor a Bartók Bé-
la Művelődési Központban Fe-
renci Kinga előadásában. 

BIBLIAÓRA 19 órakor Sző-
regen, a Tömörkény István Mű-
velődési Házban (Magyar u. 14.). 

A JATE-KLUBBAN 19 óra-
kor: Mrozek: A nyílt tengeren. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) ma, 16 órakor bőr-
műves, 16.30 órakor fazekas 
szakkör; holnap 15 órakor hím-
ző, 15.30 fazekas kör. 

Európai 
vetélkedő 

• Munkatársunktól 
Az Európa 2000 a De-

mokráciáért Alapítvány által 
a 14-18 éves fiatalok számá-
ra szervezett vetélkedősoro-
zat következő állomása Sze-
geden lesz, február 17-én 
15.30-tól a Gábor Dénes 
Gimnáziumban. A vetélke-
dők célja, hogy a fiatalokat 
megismertessék az Európai 
Unióhoz alapjaival és képet 
alkothassanak a folyamatban 
lévő integrációs tárgyalások-
ról. 

A sorozat egy éve alatt 
több mint 2000 diák vett 
részt. 

Környezetről 
a vtv-n 

• Munkatársunktól 
Darumuzsikás Fehér-tó a 

címe a VTV következő kör-
nyezetvédő filmsorozatának. 
A Szeged határában elterülő, 
természeti szépségekben bő-
velkedő hajdani Vadvízor-
szágba Csizmazia György 
biológus kalauzolja el a né-
zőket. A műsor kezdési idő-
pontja 20.00 óra. 

Közéleti kávéház 

• Kecskéstelepen a jövőre gondolnak 

Mulatság lesz az 
Éppen egy esztendeje, 

az iskola h a g y o m á n y o s 
a l a p í t v á n y i b á l j a u t á n 
törtek be a Kecskéstele-
pi Fekete István Altalá-
nos Iskolába. A tolvajok 
akkor az o rgazdák szá-
m á r a é r t é k t e l e n , á m a 
g y e r m e k e k n e k n a g y o n 
kedves já tékokat is ma-
gukka l vi t tek. Az intéz-
mény pénteki szülői bál-
jának bevételével együtt 
t a l á n v é g r e sikerül pó-
tolni a hiányt. 

A tavaly ellopott berendezések jó részét mára 
sikerül t pótolni . (Fotó: Miskolczi Róbert) 

évfordulón 


