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csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Újszászi I lonával oszthatják meg. 
Ügyeletes munkatársunk hétköznap reggel 8 
és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra kö-
zött a 06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon 
hfvható. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve 
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olva-

sóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hir-
detésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, 
illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Isizár. Az oktatási intéz-
mények bezárási hulláma el-
len tiltakozott szülők és peda-
gógusok nevében Sz. G-né, 
aki szerint a stílus nem felel 
meg sem az európai gyakor-
latnak, sem Szeged iskolavá-
rosi rangjának. A Csongor Té-
ri Általános Iskola és Gimná-
zium megszüntetése miatt há-
borgott Szakács Ildikó, aki 
úgy véli, a lakótelepi iskolák 
közül ez évek óta állandó és 
nagy létszámmal, megbízható 
elvek alapján működik, mégis 
bezárásra ítélik - szemben 
más, kihasználatlan és rosszul 
gazdálkodó paneles iskolák-
kal. A gyerekek közötti 
sztrájkhangulatról számolt be 
Mészáros József, aki úgy véli. 
az önkormányzat arra számít, 
a Csongor téren tanuló gyere-
kek szüleinek érdekérvényesí-
tő képessége kisebb, mint a 
belvárosiaké. Úgy okoskodott, 
csak az épület kell az Eötvös-
nek, hogy a Csongrádi sugá-
rúttá költözhessen a Kossuth 
szakközépiskola, s így meg-
meneküljön a bezárástól a Gu-
tenberg iskola. 

Gázár. Jelentkezzen az a 
fogyasztó, aki elégedett a 
becslés alapuló számlázás új 
rendjével! Szerintem nincs 
ilyen - állította Molnár Zol-
tánná. Olvasónk föltételezése 
talán igaz, ugyanis a „Csörö-
göt" elárasztották a gázáras 
panaszok. A telefonálók közül 
többen is, így például M. Pé-
ter és Benedek József úgy vé-
li, hogy a gázszolgáltató 
visszaél monopol helyzetével. 
A gáz fűtőértéke körüli gon-
dok is sokakat - többek között 

Balog Pétert, Ruzsali Józsefet, 
M. Pétert - foglalkoztat. Egyi-
kük állítja, létezik olyan mé-
rőóra, mely nem a köbmétert, 
hanem a fogyasztott kalóriát 
mutatja, s így segít ellenőrizni 
a szolgáltató díjszámítását. 
Ilyen szerkezet nincs - jelen-
tette ki Kiss Tibor, a Dégáz 
Rt. kereskedelmi és ügyfél-
szolgálati igazgató helyettese. 
Állította, hogy a Mol Rt.-től 
vásárolt földgázt ugyanolyan 
minőségben adják el, mint 
ahogy veszik, s a zárt rend-
szerbe egyébként se tudnának 
belenyúlni. Beczker Jánosné 
az ingyenesen hívható zöld 
számot hiányolja, aminek be-
vezetését az igazgatóhelyettes 
az év második felére ígérte. 

Hírsár. Az ingyenes hirde-
tési újságokat nem a postalá-
dába, hanem a kertbe, vagyis 
a hóba-sárba dobják és így 
használhatatlanná teszik a 
kézbesítők - panaszkodott a 
Kátai és a Rigó utca környé-
kén lakó olvasónk. 

SAT. Sajnálja Nemes Ist-
ván (a Molnár utcából), hogy 
a sportműsoros SAT1 a hiper-
sávra került, ezért otthoni té-
vékészülékével nem fogható. 
A négy új, elsősorban ismeret-
terjesztő filmeket adó csator-
nát csak a sonder-sáv újraosz-
tásával tudta megoldani a Sze-
gedi Kábeltévé Rt. Egyébként 
a 35 csatornát nehéz lenne 
úgy elosztani, hogy mind a 35 
ezer előfizető elégedett legyen 
- véli dr. Totik Vilmosné, a 
cég kereskedelmi igazgatóhe-
lyettese. 

H j B I l M l l m n 

• Megszüntetés, összevonás, névváltoztatás 

Szegedi iskolabajok 

• Az AMC vezetője a polgármesternél 

Együtt a 
Európa-

A hazai agrártermékek 
menedzselését és a vidék-
fejlesztést is fölvállaló Ag-
r á r m a r k e t i n g Cen t rum 
(AMC) ügyvezető igazga-
tójával, Bercsényi László-
val tanácskozott t egnap , 
kedden a Városházán dr. 
Bar tha László , S z e g e d 
polgármestere. A találko-
zón - amelyen részt vett 
még Póda Jenő kormány-
f ő t a n á c s a d ó , N ó g r á d i 
Zoltán, Móraha lom pol-
gármestere és dr. Katona 
András v á s á r i g a z g a t ó -
olyan terveket egyeztet-
lek a f e l e k , a m e l y e k 
megfelelnek a kormány, 
a földművelésügyi tárca 
és Szeged közgyűlése kö-
zötti h o s s z a b b t á v ú 
együttműködés céljainak. 

Bercsényi László elmondta: 
az AMC a hazai agrártermé-
kek bel- és külpiaci pozícióit 
erősítő marketing szervezet, 
amely állami költségvetési 
pénzekből gazdálkodik. Tá-
mogat belföldi és külföldi 
szakkiállításokat, piackutatá-
sokat, a terméktanácsokon ke-
resztül pedig közel tud kerülni 
a kis- és középvállalkozások-
hoz, valamint a családi vállal-
kozásokhoz is. Segít nekik ab-
ban, hogy megtalálják azokat 

szegedi 
házban 
a piaci réseket, ahol az áruikat 
el tudják adni, hogy megis-
merjék az EU nyilvántartási-
informatikai rendszereit, elvá-
rásait, normáit. A feladat az -
mondta Bercsényi László - , 
mondják meg végre kristály-
tisztán: mit és mennyit termel-
jen a gazdálkodó. 

Dr. Bartha László a terve-
zett szegedi multifunkcionális 
kiállítási és kongresszusi köz-
ponttal kapcsolatos tervekbe is 
szeretné bevonni az Agrármar-
keting Centrumot. Mivel a vá-
ros részéről eltökélt szándék 
ennek a régióhatárokon túlmu-
tató jelentőségű központnak a 
megépítése, szívesen vesz 
mindennemű kormányzati se-
gítséget. Szeged első lépésben 
szeretne egy olyan Európa-há-
zat is létrehozni, amely általá-
ban a térségfejlesztéssel, az 
EU-val, a kapcsolatfelvétellel, 
a csatlakozással foglalkozna. 
Ebben az épületben - az el-
képzelések szerint az Oroszlán 
utca 2.-ben - helyet kaphatna 
az Agrármarketing Centrum 
helyi irodája, a Dél-alföldi Re-
gionális Fejlesztési Tanács 
(DARF), valamint a megyei 
jogú városok európai integrá-
ciójával foglalkozó bizottsága, 
amelynek vezetője Szeged 
polgármestere. 

F. K. 

Simon Márta , a megszüntetésre ítélt Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatónője elismerte: 
nem tud jobb megoldást . (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Az ér in te t tek alig né-
h á n y nap ja tud ták meg 
h o g y i n t é z m é n y e i k e t a 
bezárás vagy összevonás 
f e n y e g e t i , s a z ö n k o r -
mányza t oktatás i bizott-
sága tegnap délután már 
el is fogadta a határozati 
j a v a s l a t o k a t , a m e l y e k 
s ze r in t s z e p t e m b e r b e n 
m á r nem lesz t an í t á s a 
Móriczban, illetve a Cson-
gor Téri Általános Iskolá-
ban, s az Eötvös Gimnázi-
um Tarjánban fuzionál a 
Csongor téri iskola gim-
náziumi tagozatával. 

Az oktatási bizottság kibő-
vített ülésén - melynek témája 
az oktatási intézményrendszer 
átvilágítását követően a közel-
múltban napvilágot látott ra-
cionalizálási tervezet megvita-
tása volt - az érintett óvodák, 
és iskolák vezetői mellett a 
város legtöbb alapfokú oktatá-
si intézménye képviseltette a 
magát. A bevezetőben az ön-
kormányzat által felkért szak-
értő ismertette az átvilágítás 
adatait, amelyek szerint a vá-
rosban sem az óvodai gyer-
meklétszám, sem az átlagos 
iskolai osztálylétszám nem 
marad el jelentős mértékben 
az optimálistól. 

Sikala János hangsúlyozta: 
a vizsgálat nem szakmai 
szempontok szerint zajlott, 
pusztán a gyermeklétszám és 
az intézmények kapacitása 

tükrében tekintették át a hely-
zetet. A szakértő ugyan elis-
merte, hogy a város óvodahá-
lózati kapacitása négy(!) fő 
híján maximális kihasználtsá-
gú, ám az óvodák közötti 
aránytalan megoszlás indo-
kolttá teszi a húsz közül hét 
óvodai körzet megszüntetését. 
Az általános iskolákban a 
gyermeklétszám a jelenlegi 
506 osztály helyett mindössze 
476-ra. elégendő, annak ellen-
ére, hogy az átlagos osztály-
létszámok (24,1 fő) itt sem 
igazán alacsonyak. 

A beszámolót követően a 
Hargittai Rita elnökletével 
összeült bizottság határozati 
javaslatként elfogadta az óvo-
dai körzetek számának csök-
kentését előirányzó tervezetet. 
Az ügyben a március 19-én 
összehívandó közgyűlés dönt 
majd, az összevont körzetek 
élére 1999. december 31-ig 
integrált intézményvezetőket 
neveznek ki. 

Simon Márta, a Móricz 
Zsigmond Általános Iskola 
igazgatónője élt a fölkínált le-
hetőséggel, és szót kért, mi-
előtt az intézményt megszün-
tető határozati javaslatot a bi-
zottság tárgyalta volna. Nem 
tagadta, bár párhuzamos osz-
tályok nélkül, nyolc teremmel 
működő kisiskoláról van szó, 
ám kapacitásuk 95 százalékos 
kihasználtságé, milliós nagy-
ságrendű alapítványi támoga-
tás segíti munkájukat, mely-

nek értékét az is bizonyltja, 
hogy a JATE gyakorló iskolá-
jaként működnek. Az igazga-
tónő elismerte: a megszünte-
tésnek nincsenek törvényi 
akadályai, s több iskolai hely 
van Újszegeden, mint ahány 
beiskolázásra váró gyermek, 
ám fájlalta, hogy a döntésben 
nem kaptak szerepet szakmai 
szempontok. Ugyanakkor 
hozzátette, a gondok orvoslá-
sára maga sem tudott jobb 
megoldást találni. 

Szemők Árpád, az oktatási 
bizottság korábbi elnöke a bi-
zottság tagjaként indítványoz-
ta, hogy a Móricz ne szűnjön 
meg, csak „épületében 1999. 
szeptemberétől ne folyjon ok-
tatás", azaz: önálló intéz-
ményként integrálják más is-
kolába. Hargittai Rita szerint 
ez „nem összeegyeztethető az 
ő munkamódszerével", s rá-
mutatott arra is: ezt a lehető-
séget annak idején a Guten-
berg sem tartotta jónak, s nem 
is fogadta el. így a bizottság 
az eredeti tervezetet, azaz a 
Móricz megszüntetését fogad-
ta el határozati javaslatként. 

Bap Adámné, a Csongor 
Téri Általános Iskola és Gim-
názium igazgatónője az iskola 
jó létszám- és kapacitás-ki-
használtsági mutatóira hivat-
kozott, ugyanakkor szakmai 
szempontokra támaszkodó fö-
lülvizsgálatot is szorgalma-
zott. Hargittai Rita válaszában 
közölte: nem a rossz mutatók 

miatt szűnik meg a Csongor 
Téri Általános Iskola, pusztán 
azért, mert gimnáziumi tago-
zatot is indítottak, s ez nem 
fér bele az önkormányzat pro-
filtisztítási elképzeléseibe. 
„Vigasztaljon a tudat, hogy 
egy, a megszüntetés szélén ál-
ló gimnáziumot mentettél 
meg" - fogalmazott Hargittai 
Rita, utalva arra, hogy az Eöt-
vös a Csongor térre költözik, s 
az ottani gimnazistákkal ki-
egészülve, tágasabb épületben 
működhet tovább. A bizottság 
a Csongor Téri Általános Is-
kola megszüntetését, s az Eöt-
vös költöztetését is elfogadta 
határozati javaslatként. 

Az oktatási bizottság a töb-
bi között az épületét a Kos-
suth szakközépnek átadó Gu-
tenberg iskola a Kodály téri 
iskolába való költözésének 
ügyét is tárgyalta. Az előter-
jesztést egy módosítással fo-
gadták el. Eszerint - ha a köz-
gyűlés is megszavazza a hatá-
rozati javaslatot - a Guten-
bergnek költöznie kell, ám a 
Kodály téri iskolát annak jele-
ként, hogy a két intézmény 
valóban fuzionált, szeptem-
bertől Gutenberg János Álta-
lános Iskolának hívják majd. 

A bizottság elnöke remé-
nyét fejezte ki: ezzel véget ért 
a fájdalmas bizottsági ülések 
sora, s a számok után végre a 
szakmai munkával foglalkoz-
hatnak... 

Kéri Barnabás 

A Szent István téri víz-
torony műemlékké nyil-
ván í t á sa először tíz éve 
került szóba . A m a g y a r 
vasbe ton-ép í tésze t jeles 
a lkotásá t a Szegedi Víz-
müvek és Fürdők ajánlot-
ta a m ű e m l é k v é d ő k fi-
gyelmébe, Az ügyet ak-
kor nem sikerült végig-
vinni, most a z o n b a n re-
mény mutatkozik a hiva-
talos eljárás befejezésére. 

Ágoston István 1988-ban 
az akkor még egy cégként 
működő „vízmű" (a Szegedi 
Vízművek és Fürdők) mű-
szaki titkáraként, Tölgyesi 
Béla igazgatótól és dr. Ko-
váts Gábor főmérnöktói ka-
pott megbízást arra, hogy ké-
szítse elő a Szent István téri 
víztorony műemlékké nyil-
vánításához szükséges doku-
mentációt. Az 1904-ben el-
készült tornyon már tlz-ti-
zenegy éve is mutatkoztak a 
korrózió, a sok évtizedes ter-

• Tízéves terv 

Műemlék less 
a víztorony? 

helés, a fagyások nyomai, 
Magyarország első közüzemi 
víztornyára (és második vas-
beton építményére) már ak-
kor alaposan ráfért volna a 
fölújttás. 

A műszaki titkár levéltári 
kutatásainak eredményekép-
pen gyűjtötte és rendszerezte 
a korabeli építési engedé-
lyek, metszetek és egyéb raj-
zok, fotók másolatait. A víz-
torony 1989-es állapotát több 
mint félszáz fotó is mutatta. 
Az anyagot a műemlékké 
nyilvánítást kérő levél kísé-
retében küldték el az Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség-
nek. 

Ágoston úr ma a Fürdő és 

Hőforrás Kft. beruházási cso-
portvezetője, és kérésünkre 
ismét fölütötte a víztoronyról 
szóló dokumentumokat rejtó 
dossziét. Előkerült a műem-
lékesek 1989. augusztusában 
postára adott válaszlevele is, 
amelyben dr. Román András 
osztályvezető a következőket 
írja: „Köszönettel vettük a 
hazai vasbeton építészet úttö-
rő művének fotó- és doku-
mentációs anyagát, amely 
alapján a műemlékké nyilvá-
nítási eljárást megkezdjük. 
Az eljárás idején az épületet 
védettként kell kezelni." 

Bár a f e lügye lőség j ó 
szándéka nem hiányzott, az 
ügy mégis elhúzódott, majd 

megakadt. Most viszont föl-
éledtek a Szent István téri 
víztorony védettségéért küz-
dők reményei. A tornyot mű-
ködtető Szegedi Vízmű Kft. 
újra indította a műemlékké 
nyilvánítás folyamatát. Ke-
cse Nagy Sándor, a társaság 
értékesítési és kommunikáci-
ós osztályvezetője arról tájé-
koztatott bennünket, hogy 
tervüket Nóvák István városi 
főépítész is támogatja. 

Az osztályvezető kapcso-
latba léptet t az Országos 
Műemlékvéde lmi Hivatal 
szegedi k i rendel t ségével , 
amelynek kérésére a vízmű 
szakemberei ismét összeállít-
ják a legfr issebb műszaki 
fölmérésekkel kiegészített 
dokumentációs anyagot. Ke-
cse Nagy Sándor szerint jó 
esély mutatkozik arra, hogy 
most befejezzék, amit előde-
ik tíz éve elkezdtek: Szeged 
újabb műemlékkel lehet gaz-
dagabb... 

Ny. P. 

Kizárt ügyvéd 
• Munkatársunktál 

Február 13-án jelent meg 
lapunkban az Ügyvéd a pác-
ban című írás, amely arról szá-
molt be, hogy egy makói ügy-
véd, dr. S. A. 1996-ban 315 
millió forint áfa-visszaigény-
lést nyújtott be jogosulatlanul 
az APEH megyei igazgatósá-
gához. Dr. Dobozy Levente, a 
Szegedi Ügyvédi Kamara el-
nöke arról tájékoztatott ben-
nünket, hogy a kamara fegyel-
mi tanácsa már korábban, 
1995-ben kizárta tagjai sorá-
ból dr. S. A.-t, aki így nem 
ügyvédként követte el a cse-
lekményét. Azért kérte ennek 
közzétételét, mert a „Szegedi 
Ügyvédi kamara súlyt helyez 
rá, hogy a tagjai feddhetetlen 
ügyvédek legyenek, rossz hí-
rüket ne keltsék és méltóak le-
gyenek ügyfeleik bizalmára". 

„Sorszámozott 
éjszakák" 

• DM-információ 
Üveges Tamás „Sorszámo-

zott éjszakák" című verseskö-
tetének bemutató előadását te-
kinthetik meg az érdeklődők 
február 18-án (csütörtökön) 
este 7 órától a SZITI Mandala-
klubjában (Szeged, Berzsenyi 
Dániel u. 3.). 

Fábry a 6. Pontban 
• Munkatársunktól 

Az elsó egyetemi utazó-
fesztivál szegedi megállójába, 
a G. Pont Caféba ma, szerdán 
este érkezik meg a Z. Plusz 
zenecsatorna turnébusza. Az 
utasok között ott lesz Fábry 
Sándor, aki bőröndjében a 
Showderből kimaradt legjobb 
poénjait hozza. Útitársai: Ke-
mény Henrik bábművész, aki 
természetesen sohasem indul 
útnak egyedül, Vitéz László 
mindenhová elkíséri. Roy és 
Ádám is együtt érkezik, de itt 
lesz a Quimby, a Másfél és 
D.J. Palotai is. A fesztivál jó 
alkalom arra, hogy a több, 
mint két hét alatt, zárt ajtók 
mögött megújult klub, szóra-
koztató centrum, és kávézó, 
azaz a G. Pont újra megteljen. 

Közgazdáknak 
• Munkatársunktól 

Deficit és/vagy infláció 
címmel Hegedűs Miklós tart 
előadást február 18-án, csütör-
tökön délután 3 órakor Szege-
den, a SZAB székházában. A 
téma a Gazdaságkutató Rt. 
1999. évi előrejelzése, a rende-
zők: a Magyar Közgazdasági 
Társaság és a Magyar Élelme-
zésipari Tudományos Egyesü-
let Csongrád megyei szerveze-
tei, valamint az MTA Szegedi 
Akadémiai Bizottsága. 

Államilag elismert 

MAGASÉPÍTŐ 
MESTERVIZSGA 
felkészítő tanfolyam indul 
a Vedres István Építőipari 

Szakközépiskolában. 
Jelentkezés a titkárságon, 
Szeged, Horváth M. u. 2. 

Tel.: 62/425-237, 
www.vedres.sulinet.hu, email: 

epki@vedres.sulinet.hu 

AKCIÓS 
FŰTŐOLAJ VÁSÁR! 

0,859 sűrűséggel 70 Ft/l. 
0,890 sűrűséggel 57 Ft/l. 

Cím: BENOVA Kft 
Kecskemét, 

Mészöly Gy. u. 22. 
TeL: 06-76-496-183 , 

http://www.vedres.sulinet.hu
mailto:epki@vedres.sulinet.hu

