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csörög a Pannon GSM 
Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-

kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Kéri Barnabás ügyeletes újságíró mun-
katársunkkal oszthatják meg, aki munkana-
pokon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 
és 15 óra között a 06-20-9432-663-as rádióte-
lefon-számon várja hívásaikat. Elveszett tár-
gyaikat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetés-

ben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a Saj-
tóházban és hirdetóirodáinkban. 

Szemetes. Hiába tart Eu-
rópa felé a régió, a balástyai 
szeméttelepen ez cseppet 
sem látszik meg - panaszol-
ta egy balástyai olvasónk, 
aki szerint napok óta nem 
lehet bemenni a szemétte-
lepre, a környéket pedig el-
lepi a rengeteg hulladék. 

Maffia. Cikkünket ol-
vasva egy mórahalmi tele-
fonáló inti a polgárokat: 
rendkívül óvatosak legye-
nek, ha ingatlanjukat el kí-
vánják adni. A legveszélye-

sebbek azok, akik önként 
kínálják fel segítségüket a 
ház, vagy a lakás értékesíté-
sében. Olvasónk is majd-
nem pórul járt. Amit legfő-
képpen nehezményez az az, 
hogy a földhivatalban nem 
teljesítették a kívánságát: 
jelöljék meg az ő tulajdoni 
lapját, s csak személyes je-
lenléte esetén vezessék rá 
az új tulajdonos nevét. 

umsL n • Am őlvaaal. 

A felügyelők szerint lazul a fegyelem 

Mit érdemel az, aki...? 

Népdalverseny 
Közterület-felügyelök szolgálatban. Hiába járnak párban, sokszor kevésnek bizonyulnak. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Munkatársunktól 
Népdaléneklési versenyt 

rendeznek a szegedi Bárdos-
hét alkalmából november 20-
án 10 órától a Bartók Béla 
Művelődési Központban. A 
versenyre október 31-éig ne-
vezhetnek 14 éven felüliek, 
maximum ötperces műsorral. 
A dalok előadása mellett a 

Megnyitották a Szent-
Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetem Szülé-
szeti é s N ő g y ó g y á s z a t i 
Kl in iká jának t inédzser -
ambulanciáját. Az ambu-
lancia célja, hogy segítse 
a f iatalkorúakat szexuá-
lis életükkel kapcsolatos 
problémáik mego ldásá -
ban, különös tekintettel a 
fogamzásgátlásra. 

Csak a tb-kártyájukat kell 
felmutatniuk azoknak a tize-
néves lányoknak, akik igény-
be kívánják venni a Szent-
Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikájának 
tinédzser-ambulanciáját. A 
Szegeden most átadott ambu-
lancia egy negyvenegy intéz-
ményből álló hálózat része, 
amely a magyar nőorvos-tár-
sadalom, a Most Van Holnap 
Alapítvány, és egy társadalmi-
lag elkötelezett gyógyszeré 
gyár, az Organon összefogá-
sának eredményeképpen jött 
létre. A szegedi tinédzseram-
bulancia megnyitóján a SZO-
TE Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinikájának igazgatója, 
dr. Pál Attila professzor el-
mondta, a tizenöt-tizenhat 
éves korosztálynak húsz szá-
zaléka, a tizenhét-tizennyolc 
éveseknek pedig tizenöt szá-
zaléka szakítja meg nem kí-
vánt terhességét. Magyaror-
szágon tavaly közel százezer 
szülés, és mintegy hetvenezer 
abortusz történt. 1997-ben 

zsűri figyelembe veszi a nép-
dalok tájegység, tartalom 
szerinti stílushű összeállítá-
sát. A versennyel kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás 
kérhető: Prinyiné Györfi Ka-
talin főiskolai adjunktus, JA-
TE Szegedi Konzervatórium 
Tisza Lajos krt. 79-81., tele-
fonszám: 62/420-029. 

több mint tízezer olyan abor-
tuszt végeztek, amelynek al-
anyai tinédzserek voltak. - A 
rossz abortuszhelyzet tette 
szükségessé az ambulanciahá-
lózat létrehozását - mondta az 
Organon Hungary orvosigaz-
gatója, dr. Horváth László. 

A tinédzser ambulancia el-
sősorban a fiatalok szexualitá-
sát érintő kérdések megoldá-
sában kíván segítséget nyújta-
ni, emellett azonban az ambu-
lancia munkatársai hangsúlyt 
fektetnek az iskolai szexuális 
oktatásra, a fogamzásgátlásra, 
és arra, hogy a tizenéves lá-
nyok ultrakönnyű, alacsony 
hormontartalmű fogamzásgát-
ló szerekhez jussanak hozzá. 

Az ambulancia az orvosi 
rendelők rideg hangulatát fe-
ledtető kellemes környezetben 
várja a tizenéves lányokat, 
akik bármilyen kérdést felte-
hetnek a nemi éréssel, az élet-
viteli problémákkal és a fo-
gamzásgátlással kapcsolatban. 

Amennyiben a fiatal igényt 
tart rá, az ambulancia munka-
társai megalapozott tanácsa-
dás és vizsgálat alapján kere-
sik meg számára a legmegfe-
lelőbb fogamzásgátló mód-
szereket. Az ambulancia jövő 
hétfőtől huszonnégy órán ke-
resztül vátja a tinédzsereket, a 
felvilágosítás és az ellátás in-
gyenes. November elsejétől a 
Most Van Holnap Alapítvány 
telefonos tanácsadó szolgálata 
a 4-65-35-65-ös telefonszá-
mon hívható. 

Békefi Anett 

A tavalyi esztendőben 
a Szeged városi közterü-
let-felügyelet munkatá r -
sai közel ötmillió forint 
helyszíni b í rságot szab-
t a k ki a t i l to t t h e l y e n 
parko lókra és hirdetők-
re, engedély nélkül áru-
s í t ó k r a , v a l a m i n t a 
p a r k r o n g á l ó k r a és sze-
mete lökre . Az ebrende-
le t m e g s z e g é s e m i a t t 
1998-ban mindössze há-
rom kutya ta r tó t büntet-
tek meg. 

A Bartha László polgár-
mester által a hét elején 
megtartott városházi sajtótá-
jékoztatón elhangzott, hogy 
a novemberi közgyűlésen 
várhatóan módosítják, egy-
ségesítik a közterületekre 
vonatkozó rendeletet, amely 
több esetben szigorítást is je-
lent majd. Négyökrű Dezső, 
a Szeged városi közterület-

H á r o m f e l s ő o k t a t á s i 
centrum, köz tük a Sze-
gedi Tudományegyetem 
részesülhet elsőként ab-
ból a 250 millió dolláros 
v i l á g b a n k i kö lcsönbő l , 
amelyet az integrációval 
összefüggő fejlesztések-
re ford i tanak. Ez azt je-
lenti , h o g y jövőre m á r 
f e lha szná lha tó a z a 30 
mil l ió d o l l á r , a m e l y e t 
Szeged k a p a felsőokta-
tási be ruházásokra . 

A hét elején fejezte be 
magyarországi látogatását az 
a világbanki delegáció, 
amely a jövő év elejétől me-
galakuló egyes felsőoktatási 
centrumok által készített in-
tézményfejlesztési tervekről 
nyilvánított véleményt, vala-
mint ellenőrizte azok meg-
alapozottságát és az integrá-

felügyelet vezetőjének véle-
ménye szerint is szigorítani 
kell a rendeleteket, mert sa-
ját és munkatársai tapaszta-
lata szerint rendkívül laza az 
állampolgári fegyelem. A 
várost járó közterület-fel-
ügyelők sokszor tehetetlenek 
a szabályokat megszegőkkel 
szemben. Elmondta: mint 
ahogy Budapesten az első 
kerületben, a Várban, úgy 
Szegeden is akadnak olyan 
frekventált területek, ahol 
minden további nélkül mű-
ködhetne közterület-felügye-
leti kommandó. A városban 
jelenleg huszonnégy közte-
rület-felügyelő járőrözik, s 
bizony kerültek már olyan 
szituációba, amikor csak a 
rendőrökkel együtt értek el 
sikert, mert önmagukban -
hiába járnak párban - kevés-
nek bizonyultak ahhoz, hogy 
eredményt éljenek el. 

A tavalyi és az idei év sta-

ciós folyamat állapotát. A 
magyar kormány az elmúlt 
év elején írta alá a világbank-
kal azt a szerződést, amely-
nek értelmében a nemzetközi 
pénzintézet százmillió dollá-
ros kölcsönnel járul hozzá a 
felsőoktatási szektor fejlesz-
téséhez, a magyar állam pe-
dig százmillió dollárral egé-
szíti ki ezt az összeget. A 
kétszázötven millió dollár 
közel nyolcvan százalékát az 
integrációhoz kapcsolódó be-
ruházásokra fordíthatják az 
egyetemek és főiskolák. Az 
intézménycsoportonként el-
nyerhető legmagasabb ösz-
szeg harmincmillió dollár. 

A világbank és az oktatási 
tárca két nappal ezelőtt befe-
jeződött tárgyalásait követő-
en a pénzintézet szakértői az 
oktatási miniszterrel együtt 
megnevezték azt a három 

tisztikáit böngészgetve kide-
rül, hogy a közterület-fel-
ügyelők leginkább a tiltott 
helyen várakozókat, parko-
lókat bírságolták. 1998-ban 
2635 esetben mintegy négy-
millió, míg ebben az eszten-
dőben 937 esetben több mint 
másfél millió forint helyszíni 
bírságot szabtak ki a tilosban 
állókkal szemben. Azokat, 
akik nem fizettek a helyszí-
nen, feljelentették. Tavaly ez 
az összeg közel tízmillió fo-
rintra rúgott, ám ennek 
mindössze 15 százaléka 
folyt be eleddig. 

Négyökrű Dezső elmond-
ta: a feljelentést követően a 
rendőrség viszi tovább az 
ügyet, s a közterület-fel-
ügyelet nem kap arra nézve 
visszajelzést, hogy kit és 
mennyire büntettek meg. A 
helyszíni bírság összege 
egyébiránt szeptember l-jé-
től ötszáztól tízezer forintig 

felsőoktatási centrumot - a 
Szegedi Tudományegyete-
met, a Miskolci Egyetemet 
és a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolát - , 
amelyek a leghamarabb ré-
szesülhetnek a fejlesztésekre 
fordítható kölcsönből. A 
Szegedi Felsőoktatási Szö-
vetség Stratégiai Bizottságá-
nak elnöke, dr. Szabó Gábor 
a bejelentés után azt mondta: 
„Ezzel hivatalosan is zöld 
utat kapott a szegedi felső-
oktatás fejlesztése, és a mi-
nisztériummal megkötendő 
keretszerződés aláírása után 
a jövő évben már a világban-
ki pénz is rendelkezésre áll a 
tervezett beruházásokhoz." 
A szegedi felsőoktatási in-
tegráció kapcsán két nagy 
értékű beruházás valósul 
meg: az Ady téri sportléte-
sítmény helyett egy korsze-

terjed. A statisztikából az is 
kiolvasható, hogy a szemete-
lökkel és vadlerakókkal, va-
lamint az ebrendeletet meg-
szegő kutyatulajdonosokkal 
szemben igen kevés eljárás 
indult az elmúlt évben. A 
kutyájukat nem az előírás-
nak megfelelően sétáltató 
ebtulajdonosok közül 1998-
ban csupán hármat bírságol-
tak meg a helyszínen, össze-
sen 4500 forintra. Ezen a té-
ren több okból kifolyólag te-
hetetlenek a közterület-fel-
ügyelők. Nem tudnak példá-
ul mit kezdeni azzal a kutyát 
sétáltató gyermekkel, akinek 
nincsenek okmányai. De 
olyannal is találkoztak már, 
aki egyszerűen elszaladt az 
állatával az intézkedő közte-
rület-felügyelő elől. A harci 
kutyákat tartókkal szemben 
pedig, hm..., mondjuk úgy, 
hogy ők is óvatosak... 

Sx. C. Sz. 

rűbb sportcentrum alakíta-
nak ki a Kossuth laktanyá-
ban, a bölcsészkar épülete 
mögött pedig egy tanulmá-
nyi és információs központot 
építenek fel. 

Az oktatási minisztérium 
ez év végéig dönt arról, 
hogy további négy intéz-
mény - a Debreceni Egye-
tem, a Nyíregyházi Főiskola, 
a gödöllői Szent István 
Egyetem és a Kecskeméti 
Főiskola - közül melyik ket-
tő kaphat pénzt a közeljövő-
ben beruházási koncepciójá-
nak megvalósítására. A töb-
bi felsőoktatási központ, 
amelyek fejlesztési terveit a 
minisztérium folyamatosan 
bírálja el, az előbb említett 
intézményekhez képest csak 
később számíthat a világban-
ki támogatásra. 

Hegedős Szabolcs 

Villamosok 
a temetőhöz 

Munkatársunktól 
A Szegedi Közlekedési 

Társaság a halottak napi te-
metői forgalom zavartalan 
lebonyolítása érdekében já-
ratainak menetrendjét a kö-
vetkezők szerint módosítja. 
A 3-as vonalon október 30-
án és 31-én, valamint no-
vember l-jén és 2-án a villa-
mosok 7.30-tól 18.30-ig 10 
percenként, egyéb időben 20 
percenként közlekednek a 
Dugonics tér-Postás Sport-
telep között. A 4-es vonalon 
október 30-án és 31-én 
4.32-től 18.12-ig 10 percen-
ként, ezt követően 20 per-
cenként szállítják az utaso-
kat a villamosok. A jármű-
vek október 29-e és novem-
ber 4-e között megállnak az 
alsóvárosi temető kapujánál 
kialakított ideiglenes megál-
lóhelynél is. 

A szemétszüret 
jutalma 

DM-információ 
A Szegedi Környezetgaz-

dálkodási Közhasznú Tár-
saság Zöld Pont irodájában 
adták át az idei „Őszi sze-
métszüret" legszorgalma-
sabb hulladékgyűjtőinek járó 
jutalmakat. Szegeden szep-
tember 13— 17-ig zajlott a 
Takarítási világnap tisztele-
tére megrendezett szemét-
szüret, amelynek idei célja a 
szelektív hulladékgyűjtés 
volt. • 

Tizenhárom szegedi isko-
la több mint hatezer diákja 
szedegette és válogatta szor-
galmasan a papírt, üveget és 
műanyagot. A versengő is-
kolák gyorsan megtelő kon-
ténereit a Sándorfalvi úti 
hulladéklerakó telep korsze-
rű hídmérlegével mázsálták. 
A szemétszüretelő diákok 
sorsjegyeket kaptak - a sor-
soláson közel kétszáz aján-
dékot osztottak szét. 

Idén 22 tonna papírt, 5 
tonna üveget és 3 tonna mű-
anyagot gyűjtöttek össze a 
diákok. Az iskolák verse-
nyében az Alsóvárosi Általá-
nos Iskola Klebelsbergtelepi 
Tagiskolája győzött: jutal-
muk 100 ezer forint értékű, a 
környezetgazdálkodási kht. 
tevékenységi körébe tartozó 
szolgáltatás. Második a Ju-
hász Gyula Tanárképző Fő-
iskola Gyakorló Általános 
Iskolája — 75 ezer forint érté-
kű szolgáltatást kapnak aján-
dékba. Harmadik helyen, 
holtversenyben, a Karolina 
Általános Iskola és a Napos 
úti Általános Iskola végzett. 
Jutalmuk 25-25 ezer forint 
értékű szolgáltatás. 

Kiáll ítás 
Munkatársunktól 

Sinkó János festőművész 
alkotásaiból nyílik kiállítás 
október 29-én 16.30 órakor a 
Móra Ferenc Múzeum Hor-
váth Mihály utcai Képtárá-
ban. A tárlatot dr. Szigeti 
Lajos Sándor tanszékvezető 
egyetemi tanár nyitja meg, 
gitáron közreműködik: Balá-
zsevity István. 

OPostaBank Megújuló betét 
és T a k a r é k p é n z t á r Rt. * * 

• Megújuló futamidő 

• Kamatos kamat 

• Kamatprémium 

Haszon megállás nélkül! A Postabank Meg-
újuló betét már új futamidővel is köthető. 
Az eddigi 1 hónapos, 3 hónapos és 1 éves 
futamidők mellett, kiemelkedően magas 
kamattal már 6 hónapra is lekötheti pénzét! 

6 havonta hasznosabb! 
Igénye szerint váiasztHAT! 

Családias környezetben 

Tinédzserambulcmcia 

Világbanki kölcsön a felsőoktatásnak 

Elsőként Szeged kap ja 


