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hétköznapok 

Kuka-kóla 
A sugárút árnyékos oldalán sétáló, nyugdíjas nő adott 

magára. Vastagon bordázott, sötétkék macskanadrá-
got, fekete félcipőt, valamint apró mintás, halványzöld 
selyemköntöst viselt (kiegészítőként), karján a ,frizsider-
szocializmus" idejéből való, kopottas, fehér retikül lógott. 

Finom, szinte tartózkodó mozdulattal túrt bele a járda 
mellett álló, zöld kukaedénybe. Piros kupakos, félliteres 
pillepalackot emelt ki, amelynek alján még lötyögött né-
mi barna lé. Kinyitotta a flaskát és kiitta a maradékot. 
Mielőtt visszanyomta volna a szemétbe a palackot, gon-
dosan rácsavarta a kupakját. (Nem nyert.) Megigazította 
katján a retikült, indult a következő kukához-

Nyilas Péter 

Szigorítják a közterület-rendeletet 

Tisztább várost! 
Tegnap Bartha László 

po lgá rmes te r s zokásos , 
hetente megrendezett vá-
rosházi tájékoztatóján az 
e lmúl t i d ő s z a k r ó l és a 
jövö feladatairól számolt 
be a sajtó képviselőinek. 
A sa j tó t á j ékoz ta tón szó 
esett a Holt-Maros rehabi-
l i tác iójáról , v a l a m i n t a 
közterületekre vonatkozó 
rendelet tervezett módosí-
tásáról. 

A polgármester elmondta: 
az ünnepi közgyűlés vezérszó-
nokával, Dávid Ibolya igaz-
ságügy-miniszterrel egyetér-
tettek a regionális ítélőtáblák 
ügyében. Az igazságügy-mi-
niszter indokoltnak tartaná a 
helyi ítélőtáblák létrehozását, 
ám azokat financiális okokból 
egyelőre nem tudják életre 
hívni. Bartha László örömmel 
számolt be arról, hogy a Holt-
Maros rehabilitációja napokon 
belül elkezdődik. A kivitelező 
cég, a Szeviép Kft. legkésőbb 
a jövő héten megkezdi a terü-
leten a földmunkákat. Ezzel 
kapcsolatos hír, hogy az ön-
kormányzat 91 millió forintot 
nyert a Központi Környezet-
védelmi Alapból a munkála-
tokra. A beruházás teljes 
összege egyébként 364 millió 
forint. Megtudtuk: a novem-
beri közgyűlésen várhatóan 
módosítják, egységesítik a 
közterületekre vonatkozó ren-

deletet. A módosítás több 
esetben szigorítást jelent 
majd. Ha a képviselő-testület 
elfogadja a módosításokat, ak-
kor például a falfirkátokkal és 
kutyatartókkal szemben sok-
kal komolyabban lépnek fel, 
de azokat is szigorúbban bün-
tetik, akik a telkükön, illetve 
portájuk előtt nem tartanak 
rendet. Szabályozzák továbbá 
a bontási munkálatokkal kap-
csolatos tennivalókat, illetve a 
reklámtáblák kihelyezésének 
rendjét és módját. Ez utóbbira 
az önkormányzat létrehoz 
majd egy céget, amelynek a 
városkép vizuális megtervezé-
se lesz a feladata. 

Bartha László elmondta 
még, hogy a szigorítás nyo-
mán a közterületeken - főként 
a Belvárosban - 24 órás fel-
ügyeletet terveznek,-amelynek 
során a járőrök komoly, akár 
30 ezer forintos pénzbírságot 
is kiszabhatnak a szeme-
telőkre, a falfirkátokra, illetve 
azokra az ebtulajdonosokra, 
akik nem a szabályoknak 
megfelelően sétáltatják a ku-
tyáikat. Az új rendelet nem-
csak büntet, de kedvezménye-
ket is ad. A kerthelyiséget 
működtető vállalkozóknak 
például nem kell majd közte-
rület-használati díjat fizetni, 
ha a saját környezetüket rend-
ben tartják, virágosítják és 
parkosítják. 

Sz. C. Sz. 

Hangverseny 
Munkatársunktól 

A Partiscum Kamarazene-
kar ad hangversenyt október 
26-án, kedden este hét órakor 
a József Attila Tudománye-
gyetem aulájában. Az őszi 
kulturális fesztivál program-

jaként megrendezett hangver-
senyen Mozart Figaró házas-
sága című operájának nyitá-
nya, Mozart D-dúr diverti-
mentója és Schubert V. B-
dúr szimfóniája csendül fel. 
Vezényel: Somorjai Péter. 

Phare-pénzek a Dél-Alföldnek 

A régió milliárdjai 

Nógrádi Zoltán szerint a DARFT ma már nemcsak tervezési és statisztikai, d e forrásszerzései f e lada toka t 
is sikeresen ellát. (Fotó: Karnok Csaba) 

Az elkövetkező három 
évben a Phare 2000 te-
rületfejlesztési program-
j á n a k ke re t ében a Dél-
Alföld összesen mintegy 
harmincmillió eurót , az-
az körülbelül tízmilliárd 
f o r i n t o t k a p . N ó g r á d i 
Zoltán, a Dél-alföldi Re-
g ioná l i s Fej lesztési Ta-
nács elnöke szerint a tá-
m o g a t á s s e g í t m a j d 
megtalálni azoka t a vál-
la lkozásokat , fejlesztési 
lehetőségeket és beruhá-
zási a l a p o k a t , amelyek 
a z u n i ó s c s a t l a k o z á s t 
kővetően képesek lesz-
nek fogadn i , és megfe-
le lőképpen fe lhasználni 
a z EU strukturális a lap-
jaitól várt pénzt. 

„Bizonyítanunk kell, 
hogy alkalmasak vagyunk az 

EU csatlakozás után a struk-
turális alapoktól remélt tá-
mogatásokra, amelyek segít-
ségével valóban felzárkóz-
hatunk az ország fejlett régi-
óihoz. A Phare 2000 terület-
fejlesztési programjától el-
nyert tízmilliárd forint a 
gyakorláshoz elég, azaz, 
hogy tapasztalatokat szerez-
zünk ilyen nagyságrendű 
összeg felhasználásában" -
mondta Nógrádi Zoltán, a 
DARFT elnöke tegnap, a 
Szegedi Nemzeti Színház-
ban megtartott sajtótájékoz-
tatón. A téma természetesen 
a kormány döntése volt, 
melynek köszönhetően a 
Dél-alföld részt vehet a Pha-
re 2000 területfejlesztési 
programjában. Ennek kereté-
ben az ország egyik legke-
vésbé támogatott régiója há-
rom éven keresztül évi tíz-

millió eurót, azaz összesen 
hozzávetőleg tízmilliárd fo-
rintot kap területfejlesztési 
céljainak megvalósításához. 

Nógrádi Zoltán szerint a 
Dél-Alföld az 1991-től nap-
jainkig terjedő időszakban 
országos szinten is rendkívül 
csekély mértékű területfej-
lesztési támogatást kapott, 
ráadásul olyan időszakban, 
amikor a területfejlesztési 
kiadások aránya országos 
szinten a GDP mindössze 
0.2, 0.3 százalékát éri el a 
kívánatos 3-4 százalék he-
lyett. 

A DARFT elnöke el-
mondta, a pénzt elsősorban 
intézmény- és gazdasági inf-
rastruktúrafejlesztésre, az 
ipari szerkezetátalakítási 
program megvalósítására, il-
letve a területfejlesztési ope-
ratív program keretében a 

szociális kohézió elősegíté-
sére, és a regionális turiszti-
kai termékfejlesztésre fogják 
fordítani. 

„Az, hogy a régió elnyer-
te ezt a nagy összegű támo-
gatást, egyértelműen bizo-
nyítja, hogy a DARFT nem-
csak statisztikai és szervezé-
si, de forrásszerzési felada-
tokat is képes hatékonyan el-
látni. Azaz: speciális felada-
tokat speciális eszközökkel 
oldunk meg" - szögezte le 
Nógrádi Zoltán. 

Schwertner János régió-
igazgató hozzátette: a támo-
gatás feltételei önmagukban 
is garanciát jelentenek arra, 
hogy a pénzt nem aprózzák 
szét, és kis projektek helyett 
minőségi áttörést hozó, nagy 
volumenű fejlesztéseket va-
lósítanak meg. 

Kéri Barnabás 

Munkatársunktól 
Hetvenedik születésnapja 

alkalmából tudományos ülé-
sen köszöntötték dr. Burger 
Kálmán akadémikust, a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Tanszékének professzo-
rát. A tudományos előadások 
elhangzása után a tanszék, a 
kémiai tanszékcsoport, vala-
mint a Szegedi Akadémiai Bi-
zottság nevében üdvözölték a 
születésnapját ünneplő pro-
fesszort. Mészáros Rezső, a 
JATE rektora - oktató mun-
kásságának elismeréseként -

Hetvenéves 
dr. Burger Kálmán 
átnyújtotta Burger Kálmán-
nak az oktatási miniszter által 
adományozott „Pedagógus 
szolgálati emlékérmet". 

Dr. Burger Kálmán a bu-
dapesti gyógyszerésztudomá-
nyi karon szerzett diplomát 
1954-ben. Egyetemi tanárrá 
1968-ban nevezték ki, és 
1983-ban a József Attila Tu-
dományegyetem akkori rek-

torának meghívására került 
Szegedre, ahol a szervetlen és 
analitikai kémiai tanszék ve-
zetésével bízták meg. Ezt a 
feladatát 1996-ig látta el. A 
professzort 1993-ban válasz-
tották a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává, s 
jelenleg is ó a Szegedi Aka-
démiai Bizottság alelnöke. 
Tudományszervező munkáját 

az MTA Fizikai-kémiai és 
Szervetlen Kémiai, valamint 
Analitikai Kémiai Bizottsá-
gai, illetve a Koordinációs 
Kémiai Munkabizottság tag-
jaként végzi. A JATE Habili-
tációs Bizottságának és az 
MTA Kémiai Osztálya I. 
Doktori Bizottságának elnöki 
posztját is ő tölti be. 1987 és 
1990 között tudományos rek-
torhelyetteseként részt vett a 
JATE legfelső vezetésében is. 
Munkáját számos esetben is-
merték el kitüntetéssel, 1995-
ben a Széchenyi-díjat is el-
nyerte. 

Holnap: utasszámlálás 
A szegedi helyi tömeg-

közlekedési jármüveken 
h o l n a p , s z e r d á n üzern-
kezdéstöl zá rás ig u tas-
számlálást tartanak. A Ti-
sza Volán és az SZKT va-
lamennyi járművének aj-
tajában egy-egy személy 
áll majd és „strigulázza" 
a felszállókat. A számlá-
lás célja, hogy teljes ké-
pet kap janak a jelenlegi 
hálózatról, illetve az ada-
toka t fe lhaszná l ják egy 
későbbi, javított hálózat 
beindításához. 

A szegedi önkormányzat 
utasszámlálást végeztet a Ti-
sza Volán és az SZKT összes 
járművén szerdán. A városban 
közlekedő 110 autóbuszon, il-
letve 80 villamoson, trolin 
reggeltől estig számlálják az 
utasokat a megbízottak. Az aj-
tóknál szolgálatot teljesítők a 

felszállók után egy-egy strigu-
lát húznak a füzetükbe, vala-
mint minden negyediknek ad-
nak egy kérdőívet. Ezt a több 
kérdésből álló ívet az utasok 
otthon kitöltik és november 4-
éig postán feladhatják vagy 
személyesen bevihetik a két 
társaság irodájába. A beküldők 
között 20 darab, egy évre szó-
ló kombinált bérletet és egy 
négyfős család részére pedig 
egy bécsi retúrjegyet sorsol-
nak ki. 

Az utasszámlálás és a 
kérdőív-osztás mellett egy 
harmadik módszerrel is 
gyűjtenek majd adatokat. Ok-
tóber 26-ától november köze-
péig kérdezőbiztosok járják a 
várost és becsöngetnek néhány 
lakásba. A lakókat utazási szo-
kásaikról, az általuk igénybe 
vett járatokról kérdezik. A há-
rom módon felvett adatokat 
egy budapesti cég elemzi, ér-

tékeli, eredmény másfél hónap 
múlva várható. A 7,5 millió 
forintba kerülő számlálás célja 
kettős: az egyik az, hogy tájé-
kozódjanak az utazási szakem-
berek Szeged jelenlegi tömeg-
közlekedési helyzetéről, a má-
sik pedig, hogy a begyűjtött 
adatok alapján a közeljövőben 
kialakíthassanak egy utasköz-
pontú, integrált hálózatot a vá-
rosban. Jövő év február végére 
a szakemberek elkészítik az új 
hálózat tervét és ha a köz-
gyűlés elfogadja, akkor már 
akár 2000-ben is megvalósít-
hatják. Persze csak akkor, ha 
nem igényel nagyobb beruhá-
zást a módosítás. A számlálás-
sal kapcsolatos bővebb infor-
máció a két társaság közön-
ségkapcsolatok irodáján kér-
hető, Mérey utca 6/B, 485-495 
(SZKT), illetve Fekete sas ut-
ca 28., 550-181 (Tisza Volán). 

K. T. 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű 
problémáikat, észrevételeiket, ta-
pasztalataikat ezen a héten Kéri Bar-
nabás ügyeletes újságíró munkatár-
sunkkal oszthatják meg, aki munka-
napokon reggel 8 és 10 óra között, 
vasárnap 14 és 15 óra között a 06-20-
9432-663-as rádiótelefon-számon 
várja hívásaikat. Elveszett tárgyaikat 
kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes 

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

Cuki. Algyőről telefonált 
egy kisgyermekes anya, aki 
a Téglás és a Búvár utca 
sarkán működő cukrászdá-
ban szeretett volna süte-
ményt venni. Nagy megle-
petésére azonban az egyik 
alkalmazott kiutasította a 

cukrászdából, mondván: 
oda nem lehet babakocsival 
együtt bemenni. Ezt olva-
sónk rendkívül sérelmesnek 
tartja, hiszen gyermekét az 
üzlet előtt nem hagyhatja, 
ám a tizenegy hónapos ka-
ron ülővel nem tud vásárol-

ni. így ezután két választá-
sa marad: vagy otthon 
hagyja gyermekét, vagy 
lemond az édességről. 

Oázis. Telefonálónk a 
közelmúltban a gégészeti 
klinika „vendége" volt. 
Mint mondja: a sokat bí-
rált magyar egészségügy 
oázisában gyógyulhatott. 
Az orvosok, nővérek áldo-
zatkészségére és szakmai 
felkészültségére sokáig 
emlékezni fog. 

Bélyeg. Kővágó Endre 
benevezett a Tesco bé-
lyeggyűjtő akciójába. Meg 
is kapta a bélyegekért járó 
poharakat, ám sajnos, az 
akcióban meghirdetettel 
ellentétben csak azonos fi-
gurájú ivóalkalmatosságo-
kat vihetett haza gyerme-
kének, ráadásul hosszú tü-
lekedés után. 
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forrás 

Pályázat 
a demokráciáért 
Munkatársunktól 

Az Európai Bizottság ma-
gyarországi delegációja pályá-
zatot hirdet a Phare Demokrá-
cia Program mikro-projektjeire. 
A pályázatra kizárólag kis, he-
lyi civil szervezetek jelentkez-
hetnek. Idén az EU 400 ezer 
euróval (körülbelül 104 millió 
forinttal) kívánja támogatni a 
hazai civil szektor fejlődését. 

A támogatás összege mun-
katervenként 780 ezertől 2 mil-
lió 600 ezer forintig terjedhet, 
mely a projekt kiadásának ma-
ximum 90 százalékát fedezheti. 

Pályázni a következő témák-
ban lehet: a helyi demokrácia 
fejlesztése; a helyi közösségek 
erősítése; a nem-kormányzati 
szervezetek belső struktúrájá-
nak fejlesztése, szervezeti de-
mokráciájuk erősítése; a füg-
getlen, plurális és felelős tájé-
koztatás; a konfliktusok me-
gelőzése és kezelése a helyi kö-
zösségekben; az emberi jogok 
érvényesítése és figyelemmel 
kísérése. 

A feltételekről az Autonó-
mia Alapítvány 1-237-60-23-as 
telefonszámán adnak informá-
ciót, a pályázatok beérkezési 
határideje: november 22. 

Csellásolc sikere 
Munkatársunktál 

A napokban rendezték meg 
Kecskeméten a Friss Antal Ze-
neiskolák gordonkaversenyé-
nek regionális selejtezőjét. A 
válogatón a szegedi Király-Kö-
nig Péter Zeneiskola két növen-
déke is kivívta az országos 
döntőben való indulás jogát. 
Mészáros Zsófia az első, Szalai 
Szandra pedig a második kor-
csoportban diadalmaskodott. 
Felkészítő tanáruk Gárdián Gá-
bor, zongorán dr. Szüts István-
ná kísérte a gyerekeket. 

Polgárőrök 
elismerése 

Munkatársunktál 
Az 1956-os forradalom tisz-

teletére a polgárőr szövetség 
október 22-én központi ünnep-
séget rendezett Budapesten. 
Ezen két Csongrád megyei pol-
gárőrt is kitüntettek a bűnme-
gelőzés terén nyújtott eredmé-
nyes munkájáért. Magyari Bé-
la, a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének el-
nöke belügyminiszteri dicséret-
ben és jutalomban részesült, a 
pusztaszeri Rózsahegyi Sándor 
pedig „Az év polgárőre" kitün-
tetést vehette át. 

Felolvasóest 
Munkatársunktól 

Ma 18 órától a Mojóban ren-
dezik meg a fiatal erdélyi írók 
könyvbemutatóját, amelyen 
részt vesz: Fekete Vince, 
György Attila, Kelemen Hunor, 
Lövétei Lázár László, Molnár 
Vilmos, Orbán János Dénes, 
Papp Sándor Zsigmond és Sánt-
ha Attila. A dedikálással egybe-
kötött felolvasóest műsorve-
zetője: Lakatos Mihály. 

Előadás 
a hadseregről 

Munkatársunktól 
A Nemzeti Hadsereg mega-

lakulása címmel ismeretter-
jesztő előadást tart a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület sze-
gedi területi szervezete. A Sze-
gedi Honvéd Kulturális Alapít-
vány (volt helyőrségi klub, De-
ák Ferenc utca 29.) első emele-
ti előadótermében október 26-
án délután 3 órakor Horpácsy 
András beszél az érdeklő-
dőknek az említett témáról. A 
belépés díjtalan. 


