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Éjszakai őrjáraton Tápén 

Fiatalok zavarják a nyugalmat 
Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete 

Több mint klub 

A rendőrség és a polgárőrség közös akciójában több fiatalkorút is igazoltatni kellett, 
rendbontó magatartása miatt. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Városi 
ösztöndíj, 

fiatal 
művészeknek 

DM-információ 
Szeged Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata művé-
szeti mecenatúrájának része-
ként pályázatot hirdet: 

/. alkotói támogatásra. 
Művészeti alkotó vállalko-
zás (például: kötet sajtó alá 
rendezése, kiállítás előkészí-
tése, szerepre, föllépésre, 
rendezésre való fölkészülés, 
rendezvény szervezése, ta-
nulmányút stb.) megvalósí-
tásához. A városban élő vagy 
Szegedhez kötődő művészek 
által pályázható támogatás 
összege személyenként vál-
tozó, a beérkezett pályáza-
tok számától, minőségétől 
függ. 

II. pályakezdői támoga-
tásra. A művészi pályakez-
déssel kapcsolatos gondok 
enyhítésére 35 éves korig 
kérhetnek támogatást a fiatal 
szegedi alkotók. A pályáz-
ható támogatás összege sze-
mélyenként változó, a beér-
kezett pályázatok számától, 
minőségétől függ. 

III. művészeti ösztöndíj-
ra. Valamennyi művészeti 
ágra vonatkozó, felsőfokú 
művészeti képzésben és to-
vábbképzésben résztvevők 
által egyaránt igényelhető 
ösztöndíj alapvető feltétel: 
az ösztöndíjas a város művé-
szeti életét gazdagítja tanul-
mányai révén elért eredmé-
nyeivel. Az ösztöndíjassal 
kötött szerződés mindenkor 
a pályázó személyéhez iga-
zodik. Az ösztöndíja az év 
során folyamatosan igényel-
hető. 

A pályázatok az alábbi 
címre küldhetők. Szeged 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala-kulturális, 
ifjúsági és sportiroda. Sze-
ged, Széchenyi tér I I . Be-
küldési határidő: 2(X)I. ápri-
lis 20. 

A művészeti díjak és tá-
mogatások átadására 2(X)I. 
május 2 l-én. Szeged napján 
kerül sor. 

HOGY 
M I N D E N 

WL S I M Á N 
M E N J E N , 

Az utóbbi hetekben fia-
talok randalírozása za-
varja Tápé lakóinak nyu-
galmát. A péntek, szom-
bat esti szórakozás után 
hazainduló ifjak csengő-
ket, busztáblákat törtek 
le, zajos magatartásukkal 
felriasztják a helybelie-
ket. A tápéi polgárőrség -
a rendőrséggel együtt - a 
hétvégén éjszakai járőrö-
zést tartott. 

Péntek éjjel tíz óra. Csend 
és nyugalom honolt Tápé ut-
cáin, csupán a posta körül volt 
élet: az ott álló rendőrségi és 
polgárőrautó közelében több 
egyenruhás gyülekezett. Varga 
Mercédesz, tápéi körzeti meg-
bízott két kollégájával érkezett 
az éjszakai akcióra. Tóth Zol-
tánnéval. a Tápéi Polgárőr 
Egyesület elnökével éppen a 
járőrözés útvonalát egyeztet-
ték. A településen több kocs-
ma is sokáig nyitva tart, ame-
lyeket szívesen látogatnak a 
fiatalok. 

Autótolvajok, olajban „uta-
zók" kézre kerítésében is részt 
vettünk már - mesélte Tóthné 
Marika, miközben elindultunk 
a Szirom utcai kocsma irányá-

ba. Hat esztendeje 15 taggal 
vállaltuk, hogy Tápé közbiz-
tonságának javításához segít-
séget nyújtunk. Létszámunk 
időközben 40-re szaporodott, 
így könnyebben beoszthatjuk 
egymás között az ügyeleteket. 
Dávid István, akit felesége, 
Rózsika - mint tiszteletbeli 
polgárőr - elkísért erre az éj-
szakai akcióra, saját kocsijá-
val vállalta a részvételt. 

- Az igazság az, hogy szol-
gálaton kívül is nyitott szem-
mel járunk mindenütt - hang-
súlyozta István. - Idefele jövet 
is „betakarózott" valaki a ke-
rékpárjával - mesélte moso-
lyogva. - Kicsit többet ivott a 
kelleténél és már inkább a két-
kerekű vezette őt, és nem for-
dítva. Persze, hogy segítségére 
siettünk. Reméljük, eljutott 
hazáig. 

- Az utóbbi években rom-
lott a lakosság biztonságérzete, 
valamint Szegedről és környé-
kéről is többen kijárnak ide, 
kérdés, hogy milyen szándék-
kal teszik ezt? - vette vissza a 
szót Marika. - Sajnos, nemré-
giben kétségbeejtő eset is elő-
fordult. Az általános iskola kö-
zelében tűntek fel gyanús és 
egyben agresszív fiatalkorúak. 

Zaklatták, félelemben tartották 
a diákokat. Felfigyeltünk a 
szokatlan eseményre és értesí-
tettük a rendőrséget. Kiderült: 
drogárus is akadt köztük. Az-
óta a tanítás befejezése után 
rendszeresen járőrözünk arra. 

Beszélgetésünk itt félbe-
szakadt. mivel az út mentén 
már igazoltatni is kellett né-
hány fiatalt, akik láthatóan 
kissé mámoros hangulatban 
haladtak az úttesten. 

- Esténként veszélyes mo-
torral, gépkocsival közleked-
ni, mert az ilyen felelőtlen, 
gyakran még ittasabb állapot-
ban lévő emberek nem érzik a 
veszélyhelyzetet. Sót! A hecc 
kedvéért még szórakoztatónak 
is találják veszélyt okozó va-
gánykodásukat - tette hozzá 
Bánfi József polgárőr. 

A polgárőröktől azt is meg-
tudtuk. hogy bár nincs diszkó 
Tápén, mulatni, pontosabban 
inni mégis sokan jönnek ide 
Szegedről és környékéről. 

Erről személyesen is 
meggyőződhettünk, hiszen az 
egyik kocsma előtt hangosko-
dó fiatalokat kellett lecsende-
síteni. Az egyik közeli házban 
lakó néni nem is győzött há-
lálkodni. 

- Tudják, én nem merek 
rájuk szólni, inkább virrasz-
tok, amíg lecsendesednek -
mondta. Pataki Zoltán, aki 
alig húszévesként csatlako-
zott a helyi polgárőrökhöz 
megjegyezte, hogy kortársai-
nak egy része kissé elvadul-
tan viselkedik. Ezért haszno-
sak az éjszakai járőrözések. 
Vanyorek úr és Nyikó Gáhor 
- az „otthonpótló" kocsma 
közelében - megerősítette a 
polgárőrök véleményét. 

- A lakosság mégsem tá-
mogatja eléggé a munkánkat 
- szólt közbe Papdi Péter. -
Pedig, ha baj van, rögtön hiá-
nyolják a jelenlétünket. 

A járőröző polgárőrcsapat 
tagjait azonban ez nem ked-
vetlenít i el. Minden apró 
eredménynek örülnek. Úgy 
vélik: ezen a hétvégén sem 
hiába rótták Tápé utcáit, hi-
szen elriasztottak néhány 
vandál, ittas fiatalt, lecsende-
sítették az éjszakai nyugal-
mat zavaró hangoskodókat. 
Az úttesten randalírozók pe-
dig talán megfogadták a jó 
tanácsot és máskor nem koc-
káztatják értelmetlenül testi 
épségüket. 

N. Rácz Judit 

Beszámolót tartott ta-
valyi munkájának ered-
m é n y e i r ő l a S z e g e d i 
Nyugdíjasok Egyesüle-
te. Marsi Mihályné, az 
egyesület elnöke foglal-
ta össze eddigi tevé-
kenységüket és vázolta 
az idei terveket. 

Az egyesület az elmúlt 
évben tizenhét alkalommal 
tett egynapos kirándulást 
35-40 fős csoportokkal. Az 
olaszországi úton is sokan 
vettek részt, idén pedig a 
tervek szerint Görögország-
ba j u t h a t n a k el a t agok . 
Kedvezményes szállás várja 
azokat, akiknek van kedve 
Hévízen tölteni négy napot. 

Marsi Mihályné elmond-
ta: a Kálvária sugárút 14. 
szám alatti irodájukban to-
vábbra is vá r j ák azoka t , 
akik jogi, pénzügyi tanácsot 
szeretnének kérni. Az egye-
sület közbenjárására tavaly 
39 fő kaphatott méltányos-
sági nyugdíjemelést . Ez a 
lehetőség január elsejétől 
már nem elérhető, helyette 
rendkívüli kiadásokra lehet 
igényelni egyszeri segélyt a 
Szociális és Családügyi Mi-
n i s z t é r i u m t ó l . Az e h h e z 

DM-információ 
A tavaszi idő beköszönté-

vel beindulnak az építkezé-
sek. A polgármesteri hivatal 
ezúton hívja fel mindazok fi-
gyelmét , akik épí tkezési 
munkálatokat fo lyta tnak, 
hogy az építési törmeléket 
Szeged város közigazgatási 

A 06-80-820-032-es, in-
gyenes, zöld számon hívhat-
ják a szegedi polgárok az 
önkormányzatot, ha kérdése-
ik, javaslataik vannak a vá-
rost érintő ügyekben. A tele-
fonos rögzítőn bárki hagyhat 

szükséges önkormányzat i 
igazolás beszerzését vállal-
ja az egyesület, amely to-
vábbra is intézi a gyógy-
szervásárláshoz igényelhető 
segély adminisz t rác ió já t . 
Meg tud tuk : az egyesüle t 
minden hónapban szervez 
bálásruha-akciót is, amely 
nagy segítséget jelent a lét-
minimum közelében, vagy 
az az alatt élő nyugdíjasok-
nak. 

Az elnök elmondta, hogy 
a területi összekötők ingye-
nesen juttatják el a Nyugdí-
j asok Lapját a tagoknak , 
akik az éves tagsági díj el-
lenértékét teljes egészében 
visszakapják majd a kará-
csonyi csomagban. Az el-
n ö k s é g , a k a p c s o l a t o k a t 
ápoló területi összekötők, 
az irodában ügyeleti felada-
tot ellátók, az általában már 
szintén nyugdíjas tanácsadó 
szakértők honorárium nél-
kül végz ik m u n k á j u k a t . 
Mars iné hangsú lyoz ta : a 
Szegedi Nyugdíjasok Egye-
sülete - amelynek tagjai fő-
ként egyedülálló nők - nem 
klubként, hanem érdekkép-
viseleti szervezetként mű-
ködik. 

W . A. 

területén csak a sándorfalvi 
úti központi szeméttelepen 
helyezhetik el. Ezt az úgyne-
vezett „egyes közszolgáltatá-
sok ellátásáról szóló 53/1997. 
(XII. 23.) számú" közgyűlési 
rendelet szabályozza. A köz-
terület-felügyelet fokozottan 
ellenőrzi a rendelet betartását. 

üzenete t egy percben , és 
szükség esetén az illetékesek 
vissza is hívják, ha meg-
hagyja nevét és elérhetősé-
gét. A telefonszám csak a 
62-es körzetszámról érhető 
el. 

Zöld szám, 
ingyenesen 

Építési 
törmelék 

Radnótis siker a megyei vetélkedőn 

Brüsszelt ért a „nemzetköziség 
Ki tud többet a nemzet-

közi szervezetekről? Ezzel a 
címmel szervezett megyei 
vetélkedőt a hét végén a 
Szegedi Biztonságpolitikai 
Központ a középiskolák 
számára. Összesen 11 csa-
pat jött el a Tisza Szállóba 
és tett tanúbizonyságot fel-
készültségéről. A háromta-
gú csapatok előbb selejte-
zőt vívtak a döntőbe jutá-
sért, majd ott még néhány 
akadállyal megküzdöttek 
a minél jobb helyezésért. 
A hatalmas küzdelembál a 
Radnóti gimnázium csapa-
ta került ki győztesen. 

Háromtagú zsűri előtt kellett 
„felmondani a leckét" a diákok-
nak, s bizonyítani, hogy nem 
csupán az írott, a felkészülésre 
kapott anyagból kiválóak, ha-
nem a napi politikát is jól isme-
rik, és ha kell, érvelni is tudnak, 
így azután záporoztak a kérdé-
sek és a válaszok a NATO, az 
Európai Unió, az EBESZ, az 
ENSZ és egyéb nemzetközi 
szervezetekkel kapcsolatosan. 

A dönlóbe a pusztamérgesi 
gimnázium, a Dugonics András 

Piarista Gimnázium, az Ötvös 
József Gimnázium és a Radnó-
ti Miklós Gimnázium csapata 
jutott he. A zsűri - Szabolcs Ot-
tó. a Magyar Történész Társa-
ság tanári tagozatának elnöke (a 
zsűri elnöke), Kiss Tamásné. a 
polgármesteri hivatal oktatási 
irodájának vezetője és dr. J. 
Nagy László, a Szegedi Tudomá-
nyegyetem EU-tanulmányok 
tanszékének vezetője - elége-
detten vette tudomásul, hogy a 
tanulók milyen kiválóan felké-
szültek a nemzetközi szerveze-
tekből. A négy csapat egy ideig 
fej-fej mellett haladt, majd a 
pusztamérgesiek némi előnyre 
tettek szert, s ezt meg is tartot-
ták az utolsó fordulóig. Ekkor 
azonban hibáztak, s kicsúszott a 
kezükből a győzelem. 

Az első helyet a Radnóti 
Miklós Gimnázium csapata -
Ambrus Gergely, Kondács Ad-
rienn és Tichv-Rács Adám -
szerezte meg (felkészítő taná-
raik: Vida Róbert és Kocsis Il-
lés), a Dugonics András Piaris-
ta Gimnázium és a Pusztamér-
gesi gimnázium csapata előtt. 
Az első helyezett együttes 
brüsszeli jutalomutat nyert. így 

A boldog győztesek (balról jobbra): Ambrus Gergely, Kondács Adrienn és Tichy-Rács Ádám -
Gimnázium tanulói. (Fotó: Schmidt Andrea) 

a Radnóti Miklós 

azután testközelből is megnéz-
hetik mindazt, amit elméletben 
már nagyon jól ismernek: a NA-
TO-központot és a mons-i főpa-
rancsnokságot, útközben pedig 

Bécsben az ENSZ-irodát. A má-
sodik helyezett piaristák 100 
ezer, a harmadik pusztamérge-
siek pedig 75 ezer forint értékű 
könyvjutalmat kaptak. 

Nem kell azonban szégyen-
kezniük a többieknek sem, hi-
szen kiválóan teljesítettek: az 
Ötvös József Gimnázium, az 
Ortutay-kollégium, a Ságvári 

Endre Gimnázium, a Tömör-
kény István Gimnázium, a Dé-
ri Miksa Szakközépiskola, a 
Bethlen Gábor Református 
Gimnázium, a Hódtói gimnázi-

um (a két utóbbi hódmezővá-
sárhelyi) és a Vasvári Pál Gim-
názium csapata is ajándékkal 
térhetett haza. 

A verseny befejeztével J. 
Nagy Lászlótól, a zsűri tagjától 
kértünk rövid értékelést. Az 
SZTE EU-tanszékének vezető-
je szerint, mint minden vetél-
kedő, ez is igen hasznos volt, hi-
szen játékosan versengve ren-
geteget tanulhattak a fiatalok a 
nemzetközi szervezetekről. Bár 
ezekről a kérdésekről sokat hal-
lunk a médiában, sok a félreér-
tés egy-egy fogalom, esemény 
kapcsán. Ezért jó, ha már a kö-
zépiskolákban pontos ismere-
teket kapnak a diákok. Az ilyen 
vetélkedő pedig ösztönzést ad 
arra, hogy tovább tanuljanak, 
bővítsék tudásukat. A verseny-
zők közül már most sokan jelez-
ték, hogy ha egyetemre kerül-
nek, akkor ők ilyen jellegű tanul-
mányokat szeremének folytami. 
J. Nagy tanár úr szerint imponá-
ló volt a gyerekek felkészültsé-
ge, ami még a zsűrit is meglep-
te. Az ismereteikre pedig nagy 
szükség lesz, ha mi is belépünk 
az Európai Unióba... 

K. F. 


