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A közgyűlés tagjai fontos eredménynek tartják, hogy a megyei önkormányzat nem kényszerült hitelfelvételre. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Rapcsák András a döntésről 

Értelmetlen politikai harc 
„Tökéletesen megértem, hogy a megyei 

közgyűlés szocialista többsége így határo-
zott, hisz az, hogy nemrégiben aláírtuk a ré-
gió legjelentősebb területfejlesztési beru-
házását, a 47-es főút négysávúsítását, nyil-
vánvalóan sérti a megyei közgyűlés politi-
kai érdekeit. Hiszen nem elsősorban a terü-
letfejlesztést, hanem a politikai önös érde-
keket tekintik mérvadónak" - kommentál-
ta a megyei közgyűlés döntését Rapcsák 
András polgármester, országgyűlési képvi-
selő. Hozzátette: azért nem vesz részt a me-
gyei közgyűlés munkájában, mert többször 
eredménytelenül kezdeményezte, hogy ne 
peres, hanem tárgyalásos úton rendezzék a 
megye és Vásárhely vitáját, ami a múzeu-
mok ügyében kirobbant ki. 

- Hogyan vegyek részt a megyei közgyű-

lés munkájában, amikor az rendszeresen 
beperli Vásárhelyt? - mondta Rapcsák And-
rás. - Átküldőm az egyeztető bizottsági ülé-
sekre a munkatársaimat, elkerülendő a konf-
liktust. Tisztességtelen módon tárgyalnak 
velük, hamis jegyzőkönyveket vesznek fel, 
majd azután bírósági pert bírósági per után 
indítanak. Nem tudok mit tenni. A vásárhe-
lyi múzeumépületek ügyében a törvénnyel, 
és a földhivatal jogerős másodfokú határo-
zatával ellentétesen járnak el. Értelmetlen, 
hogy a megyei közgyűlésen politikai harco-
kat folytassak. 

Rapcsák András pontosan nem tudta meg-
mondani, mennyi a most megvont havi tisz-
teletdíja, havi nettó 40 és 47 ezer forint kö-
zötti nettó összegre emlékezett. 

B. K . A . 

szóló rendeletben foglaltakat. 
Ennek értelmében pedig nem 
fizethető ki Rapcsák András 
93 ezer 540 forintos tanács-
noki tiszteletdíja. 

A megyei önkormányzat 
tegnapi ülésén jóváhagyta a 
Csongrád Megyei Közoktatá-
si Alapítvány alapító okira-
tának módosítását. Miután az 

alapítók között van Szeged 
és Hódmezővásárhely önkor-
mányzata, a két megyei jogú 
város élt azzal a jogával is, 
hogy más személyekkel kép-

viseltesse magát az alapít-
vány kuratóriumában. A gré-
mium elnöke így Burzon Má-
ria (Hódmezővásárhely, Né-
meth László Ált. Isk. igaz-
gatóhelyettese) lett. Az alel-
nök posztot Andrésiné dr. 
Ambrus Ildikó (Bedő Albert 
Erdészeti Szakiskola és Kol-
légium igazgatója, Ásottha-
lom) tölti be. A kuratórium 
tagjának delegálták még Far-
kasné Pocsai Blankát (Fő fa-
sori Ált. Isk. ig. hely., Sze-
ged), Vargacz M. Krisztinát ( 
Karolina Ált. Isk. igazgatója, 
Szeged), Mike Csabát (Rad-
nóti M. Gimn. igazgatója. 
Szeged), Szűcs Lajost (Szen-
tesi Ált. Isk. igazgatója). A 
kuratórium hetedik tagja, 
Oláh Sándor viszont a köz-
gyűlésen bejelentette: kurá-
tortársai leváltásával nem ért 
egyet, ezért szolidaritásból 
lemond ezen megbízatásáról. 
A testület ezt követően Ma-
rosvári Attilát, a megyei köz-
gyűlés alelnökét delegálta a 
kuratóriumba. 

N. R. J . 

A városok kérik 
az iskolatejet 

Mu n k a tá rsai n któl 
A rendkívül rövid határidő miatt a legtöbb önkormányzat pol-

gármestere elvi döntést hozott arról, hogy településük részt kí-
ván venni a kormány iskolatej-akciójában. 

Csongrádon a mai testületi ülés elé sürgősséggel tetjeszti Mol-
nár József a határozati javaslatot, melyben szerepel, hogy a vá-
ros üdvözli a kezdeményezést, azt azonban még nem tudni, hogy 
ehhez mekkora önrészt tud felvállalni. 

Mórahalom is él a lehetőséggel, a jegyző tájékoztatása sze-
rint elvi döntés született, melyet a későbbiekben a testület va-
lószínűleg utólagosan fog megszavazni. 

Kisteleken - Mórahalomhoz hasonlóan - a 30 százalékos ön-
részt vállalják, de további információkra lesz szükség a vég-
leges döntéshez. A településen feltűnően nagy, 60 százalékos 
a tejérzékeny gyermekek aránya, ezért feltehetően kevesebb há-
rom deciliteres pohárkára lesz szükség, mint ahány diák egyéb-
ként részt vehetne az akcióban. 

Makón egyéb okok miatt hívták össze a rendkívüli testüle-
ti ülést, de így az iskolatejről is tudtak dönteni. Kérik a kormány 
támogatását, és ehhez maximum 10 százalékos önrészt tesz az 
önkormányzat. Az egyházi iskolások számát is feltüntették a 
Belügyminisztériumnak küldött határozaton - tájékoztatta la-
punkat a polgármesteri hivatal. A településen 2593 fő 6-14 
éves korú gyermek él, figyelembe véve a vonzáskörzet telepü-
léseiről Makón tanulmányaikat folytató gyerekeket is, az ön-
kormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézmények-
ben 2401 fő, az egyházak által fenntartott oktatási-nevelési in-
tézményekben 666 fő tanul. 

Szeged városa mindenképpen igényli az iskolatejet, de to-
vábbi információkat kér a közigazgatási hivataltól. 

Mindszent önkormányzatának költségvetése forráshiányos, 
ezért a megadott feltételek mellett nem indítja el az akciót. 

Szentes pedig fenntartja korábbi álláspontját: az akció csak 
abban az esetben valósítható meg, ha a kormány eltekint az ön-
résztől. 

Hódmezővásárhelyen előreláthatólag a legközelebbi közgyű-
lés fog dönteni az akcióban való részvételről. 

HÍREK 

E G É S Z S É G Ü G Y I FÓ-
R U M CSER ÁGNESSEL. 
Az egészségügyi reform ak-
tuális kérdéseiről rendeznek 
fórumot ma, pénteken 18 
órakor a szegedi rendelőin-
tézetben (Tisza Lajos körút 
97.) A meghívott előadók: 
Cser Ágnes, az Egészség-
ügyi Dolgozók Demokrati-
kus Szakszervezetének el-
nöke, Toldi Zoltán, az 
EDDSZ Csongrád megyei 
elnöke. Valamint Fenesi Ist-
vánná, a kórház szakszerve-
zeti titkára. 

Ü G Y F É L F O G A D Á S -
MÁSKOR. A Mozgáskorlá-
tozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének szegedi iro-
dájában (Petőfi Sándor sugá-
rút 75.) megváltozik az ügy-
félfogadási rend november 
19-től, hétfőtől. A tagok és 
az érdeklődők hétfőn, ked-
den 11-től 16-ig, szerdán, 
csütörtökön pedig 8 és 13 óra 
között kereshetik fel az iro-
dát. 

SONKODI RITA TÁR-
LATA. Sonkodi Rita szegedi 
festőművész kiállítását ren-
dezik meg Makón, ma 16 óra-
kor a Megyeház u. 4.-ben. A 
tárlatot Nóvák István, Sze-
ged város főépítésze nyitja 
meg. 

HUMORISTÁK A TI-
SZÁBAN. Markos György, 
Nádas György és Selmeczi Ti-
bor hosszú idő után ismét 
együtt lép fel. A szegedi kö-
zönség szombaton a Tisza 
Szálló nagytermében láthatja 
őket. A népszerű humoristák 
20 órától veszik célba a kö-
zönség rekeszizmait, a zenét 
pedig Siliga Miklós és zeneka-
ra szolgáltatja. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 
a Royal Szállóban 18 órakor: 
a középkori székelység - kró-
nikák és oklevelek a középko-
ri székelyekről. Dr. Kordé 
Zoltán egyetemi adjunktussal 
dr. Tóth Sándor tanszékvezető 
egyetemi docens beszélget. 

A megye megvonta Rapcsák tiszteletdíját 

Képtárügy: kinek van igaza? 
Közmeghallgatás keretében 

adott tájékoztatást tegnap a 
megyei önkormányzat a 2002. 
évi költségvetési koncepció-
ról. A Horváth Mihály utcai 
képtár épületének eladásával 
kapcsolatban a képviselő-tes-
tület leszögezte: nem azért ad-
ták el az ingatlant, hogy a be-
folyó pénzt feléljék. Az épüle-
tért kapott 100 millióból - 160 
milliót hozzátéve - egy kor-
szerű raktárbázist és restaurá-
tormúhelyt hoznak létre, éppen 
a kulturális javak védelme ér-
dekében. Hangsúlyozták: az 
ingatlan nem múzeum, hanem 
kiállítóhely volt. Ezért a testü-
let megerősítette korábbi ál-
láspontját, mely szerint a köz-
gyűlés nem követett el tör-
vénysértést azzal, hogy értéke-
sítette az ingatlant. (Mint teg-
nap megírtuk: a Belügyminisz-
térium és a Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal szerint a 
megyei közgyűlés törvényt sér-
tett a képtár eladásával.) 

Csongrád megye kistérsé-
geinek és településeinek fej-
lettségéről Klonkai László, a 
KSH megyei igazgatója tájé-
koztatta az ülés résztvevőit. A 
képviselők egyetértettek az-
zal a megállapítással, hogy a 
megye pozícióvesztése első-
sorban gazdaságszerkezeti 
okokra vezethető vissza. Ezzel 
is magyarázható, hogy a gaz-
dasági ágazatok fejlődőképes-
ségi mutatói jóval az orszá-
gos átlag alatt vannak. A vizs-
gálati anyag arra is rámuta-
tott, hogy ebben szerepet ját-
szik az autópálya hiánya, a 
kedvezőtlen földrajzi elhelyez-
kedés és a felsőfokú műszaki 
képzés hiánya. 

A megyei képviselők ez al-
kalommal tájékozódtak a tér-
ség lakosságának egészségi 
állapotáról is, ami jóval az or-
szágos átlag alatt van. A téma 
tárgyalása során külön hang-
súlyt kapott, hogy a lakosságot 
öszönözni kellene, hogy részt 
vegyenek a tüdőszűrő és más, 
preventív célú szűrővizsgála-
ton. 

A képviselő-testület végül 
abban értett egyet, hogy meg-
vonják Rapcsák András kép-
viselőtársuk tiszteletdíját. 
Hódmezővásárhely polgár-
mestere ugyanis sorozatosan 
nem jelenik meg a közgyűlé-
seken, ez alkalommal pedig 
már igazolatlanul maradt távol 
az ülésről. A közgyűlés ezért 
utasította elnökét, hogy tartas-
sa be a képviselők juttatásáról 

Vincze elhatárolódik 
a torgyánistáktól 

Munkatársunktá l 
A zárszámadási törvényt Vincze László or-

szággyűlési képviselő, a kisgazda frakció tag-
ja feltétel nélkül támogatta, ugyanis szerinte a 
költségvetési lehetőségek kihasználása ez al-
kalommal is jó célokat szolgál. 

Döntésének indokairól szólva lapunknak 
elmondta: a magyar gazdaság a természeti ka-
tasztrófák és a nemzetközi gazdasági gondok 
ellenére végre úgy tudott teljesíteni, hogy a zár-
számadás kapcsán a törvényhozók most 285 
milliárd forint felhasználásáról dönthettek. 

A honatya úgy véli: a parlamenti többség 
hétfői határozatának köszönhetően a kormány 
- többek között - nyugdíj- és béremelésekre, 
valamint az agrárium- és a vidékfejlesztésére 
jelentős összegeket tud fordítani. Szerinte az 
ellenzék is csak részindokokkal tudta a szava-

zatát alátámasztani. Szomorúnak tartja, hogy 
a kisgazda képviselőcsoport nyolc tagja, vala-
mint a frakcióból korábban kizárt öt képvise-
lő is „nem"-mel voksolt. Elgondolkodtatónak 
nevezte, hogy az ellenzékkel együtt szavazó 
kisgazdák közül ketten Csongrád megyéből 
kerültek az Országgyűlésbe. Szerinte ők már 
elvesztették az alapszervezeti támogatottsá-
gukat. 

Vincze László leszögezte: egyértelművé 
vált, hogy „Tárgyán József politikája sehová 
nem vezet, ma már az európai közeledés nem 
a hőbörgésről és a kiszámíthatatlan kiabálás-
ról szól". Mint mondta: továbbra is küzdeni kí-
ván a korrupció ellen, s mindent megtesz a 
közélet tisztaságáért, még akkor is, ha ez ko-
rántsem tartozik a könnyű képviselői felada-
tok közé. 

Biztonság 2 0 0 1 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

„Biztonság 2001 vagyon-
védelmi konferencia" cím-
mel előadásokkal egybekö-
tött szakmai fórumot tart a 
Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Csongrád megyei 
szervezete november 17-én, 
szombaton 9 órától a Qeák 

Ferenc utca 22. szám alatt. 
Az immár harmadik alkalom-
mal megrendezésre kerülő 
fórumon vagyonőrök és cég-
vezetők találkoznak, hogy 
továbbképezzék magukat, il-
letve kicseréljék szakmai ta-
pasztalataikat. Az előadáso-
kon többek között szó lesz a 
biztonságvédelmi piacról, a 

fegyvertörvényről, a rend-
őrségi távfelügyeleti rend-
szerről, a biztonságtechniká-
ról, valamint a foglalkoztatás 
időszerű kérdéseiről. Az 
előadásokat neves szakem-
berek tartják. Délután 2 órá-
tól fórumot szerveznek az 
előadók és kamarai tisztség-
viselők részvételével. 

Megnyitó a színházban - operával 

Gyógytornászok kongresszusa 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

A Magyar Gyógytorná-
szok Társaságának 111. 
kongresszusát tegnap ün-
nepélyes keretek között nyi-
totta meg Mészáros Tamás, 
az ortopédiai klinika igazga-
tója a Szegedi Nemzeti 
Színházban. Üdvözöl te a 
résztvevőket Szekeres Pál, 
az Ifjúsági és Sportminisz-
térium helyettes államtitká-
ra is. A köszöntők után, az 
ünnepi megnyitó második 
részében Donizetti Szerel-
mi bájital című vígoperáját 
élvezhette a kongresszusi 
közönség. 

Az Ifjúsági Házban ma 
folytatódó háromnapos ta-
nácskozáson a gyógytorná-
szokkal együttműködő társ-
szakmák képviselői: testne-
velő tanárok, gyógytestne-
velők, orvosok, pszicholó-
gusok a mozgásszervi és ízü-
leti, a szív- és keringési be-
tegségek megelőzéséről, il-
letve ezek gyógyításáról cse-
rélnek eszmét. Külön szekci-
óban vitatják meg a fogyaté-

Szekeres Pál, a z If júsági és Sportminisztérium helyettes á l lamtitkára is 
köszöntötte a k o n g r e s s z u s résztvevőit. (Fotó: Karnok Csaba) 

kossággal élők sportjának a rendezvény helyszínén in- szolnak az érdeklődők élet-
kérdéseit. formációs szolgálat múkö- móddal kapcsolatos kérdé-

A kongresszus ideje alatt dik, ahol szakemberek vála- seire. 


