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Ványai Éva az újszegedi idősek otthonát vezeti 

Alpolgármesterből diák lett 

Ványai Éva az idősek otthonában dolgozik. 

Szekcióülések és kulturális műsor a főiskolán 

Diákköri konferencia 
a tanárképzőn 
Ma nyitja meg kapuit az a tudományos és művészeti diákköri 
konferencia, melyet kétévente rendeznek meg a Szegedi Tu-
dományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán. 

Az önkormányzat egyesített 
szociális intézményhálózatá-
nak újszegedi idősek otthonát 
vezeti Ványai Éva. Szeged volt 
alpolgármestere diákigazol-
vánnyal is büszkélkedhet - meg-
kezdte tanulmányait a Szegedi 
Tudományegyetem gazdaságtu-
dományi karán. 

Három cikluson át volt Szeged 
alpolgármestere Ványai Éva. Az 
MDF-es politikus 12 évvel ez-
előtt éppen úgy a legtöbb voksot 
kapta egyéni körzetben indult je-
löltként a városban, mint 
1998-ban. Ám az idei önkor-
mányzati választásokon hiába 
gyűjtött ezernél is több szavaza-
tot, csak második lett Szőke Pé-
ter MSZP-s jelölt mögött. S bár 
listán bekerült a testületbe, el 
kellett köszönnie alpolgármeste-
ri tisztétől is. 

- A választások eredményén, 
nem is tagadom, meglepődtem 
egy kissé - kommentálta a közel-
múlt eseményeit Ványai Éva új 
munkahelyén, az újszegedi idő-
sek otthonában. - Választói kör-
zetem az elmúlt 12 évben na-
gyon sokat fejlődött, három új 
önkormányzati bérház is épült, 
orvosi rendelőket adtak át, meg-
valósult a Radnóti gimnázium 
több százmillió forintos felújítá-
sa, s hamarosan kész lesz a Rad-
nóti tornaterme is. Sikerült pá-
lyázati pénzeket nyernünk a kis-
színház felújítására, a gőzfürdő 
rekonstrukciójára - összegezte 
az eredményeket Ványai Éva, 
hozzátéve: mindezeket koránt-
sem tekinti csak a saját érdemei-
nek. Beszélt arról is, hogy alpol-

Telefon 
..Kérjük a kaputelefon haszná-
latát! " szól a fölhívás a szegedi 
Belváros egyik fekete vaskapu-
ján. amelyet a bebeszélés cél-
jából még körkörösen ki is 
lyuggattak a megfelelő helyen. 
Csakhogy a régen bezárt kapu 
mögött nemhogy telefon, de 
még épület sincsen: a szöges-
dróttal elkerített átjáróban 
csak szép levélrajzolatú ecetfa 
tenyészik. De ez ne tántorít-
son el bennünket: ha kellő 
ideig beszélünk a vaslyukakon 
át a levegőbe, hanghulláma-
inknak csak a végtelenség 
szabhat határt. 

NY. R 

gármestersége alatt valamennyi 
kulturális intézmény meg tudta 
őrizni működőképességét, na-
gyon sok pénzt fordított az ön-

fotó: Karnok Csaba 

kormányzat ezek korszerűsítésé-
re, miközben a mind pezsgőbb 
életű város hagyományos ren-
dezvényei mellett újak is csalo-

gatják már a szegedieket és az ide 
érkezőket. 

- Én úgy érzem, erőm szerint 
minden tőlem telhetőt megtet-
tem, ezért aztán talán nem is en-
gem, hanem Szőke Pétert kéne 
arról kérdezni, mi is a választási 
győzelmének titka - mondta mo-
solyogva Ványai Éva. 

A volt alpolgármester asszony 
egyébként ma sem maradt mun-
ka nélkül, sőt - mint ő fogalma-
zott - komoly feladatok várnak 
rá. 

- Megtiszteltetésnek veszem, 
hogy az új önkormányzatban is 
megvan az esélyem arra, hogy a 
szociális és egészségügyi bizott-
ság munkáját elnökként irá-
nyítsam. Jelölésemmel, úgy ér-
zem, eddig végzett munkámat 
ismeri el az új városvezetés. A 
szociális és egészségügyi terüle-
ten egyébként hatalmas felada-
tok várnak hazánkra, így Sze-
gedre is az uniós csatlakozás 
kapcsán. Mivel szeretnék mind 
több tudás birtokában dolgozni, 
beiratkoztam a Szegedi Tudo-
mányegyetem gazdaságtudomá-
nyi karára. Vagyis ismét diák 
lettem. S mint látja - vezetett 
körbe Ványai Éva az újszegedi 
idősek otthona termein - , az itt 
élő ötven lakó napi gondjaira, 
bajaira is megoldást kell talál-
nom munkatársaimmal. Öröm-
mel végzem ezt a munkát, s na-
gyon bízom abban, hogy Sze-
gednek az elkövetkező években 
lesz pénze arra, hogy új szociá-
lis otthont építsen, s korszerű-
sítse a régebben üzemelő ilyen 
jellegű intézményeket is. 

BÁTYI ZOLTÁN 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Kar tudományos és művészeti di-
ákköri konferenciáján mintegy 
140 hallgató tíz szekcióban ad 
számot tudományos kutatómun-
kája eredményéről, vagy mutatja 
be művészeti alkotását. A szekci-
ókban vendégként a kolozsvári, 
nagyváradi és a nyitrai egyetem 
küldöttei is részt vesznek. 

A konferenciát reggel 8 órakor 
Karikó Sándor, a Tudományos 
Diákköri Bizottság elnöke nyitja 
meg a főiskola dísztermében a 
Boldogasszony sugárút 6. szám 
alatt, majd Galambos Gábor, a 

Európai közösségi jog és nemze-
ti jog - az új európai alkotmány 
címmel kezdődött tegnap két-
napos konferencia Szegeden. 

Felkészült-e a honi jogász társa-
dalom az európai uniós csatlako-
zásra, milyen törvényi változta-
tások szükségesek még ahhoz, 
hogy a magyar jogrendszer beil-
leszthető legyen az egységes eu-
rópai jogba? Többek között ezek-
re a kérdésekre is keresik a vá-
laszt annak a konferenciának a 
résztvevői, amely Európai közös-
ségi jog és nemzeti jog - az új eu-
rópai alkotmány címmel tegnap 
kezdődött a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia szegedi székhá-
zában. A kétnapos tanácskozást 
a Lord Slynn of Hadley Euró-
pa-jogi Alapítvány szervezte, 
együttműködve a Csongrád Me-
gyei Bírósággal, a budapesti brit 
nagykövetséggel, valamint a Sze-
gedi Tudományegyetem Nem-
zetközi Jogi és Európa-jogi Tan-
székével. A konferencián részt 
vesz Lord Slynn of Hadley, a Lor-
dok Házának tagja, aki alapítvá-
nyát többek között azzal a céllal 
hozta létre, hogy segítséget 
nyújtson Kelet-Európa jogászai-
nak továbbképzéséhez, az uniós 

kar főigazgatója köszönti a megje-
lenteket. A tudományos és művé-
szeti szekcióülések 9 órakor kez-
dődnek a kar különböző termei-
ben. Délután 4 órakor a hallgatók 
alkotásaiból álló kiállítást nyitja 
meg Hann Ferenc művészettörté-
nész a rajztanszék galériájában 
(Brüsszeli körút 37.). Este 6 óra-
kor a kar dísztermében kulturális 
műsorral és díjkiosztással ér vé-
get a konferencia. A műsorban 
fellépnek a kar irodalmi színpadá-
nak tagjai, a SIC énekegyüttes és 
a főiskola ének-zene tanszékének 
díjnyertes előadói. 

A konferencia nyilvános, 
amelyre a szervezők minden ér-
deklődőt várnak. 

jogszabályok és bírósági gyakor-
lat megismertetéséhez. 

A tanácskozás előadói kitértek 
arra, hogyan működik a jogérvé-
nyesítés és a jogorvoslati rend-
szer az európai jogban, informá-
ciókat kaphatnak az érdeklődők 
az Európa Bíróság és a nemzeti 
bíróságok közötti kapcsolatokról 
és az európai állampolgárság kér-
désköréről is. 

Heidrich Gábor, a megyei bíró-
ság elnöke az Európai Unió bi-
zottságának jelentésére hivat-
kozva beszédében elmondta: 
Magyarországon megfelelően ki-
épültek az igazságszolgáltatás al-
kotmányos és törvényi garanciái, 
a bírósági önigazgatás hatéko-
nyan működik. Különösen jelen-
tős lépésnek minősíti az uniós 
bizottság az ítélőtáblák felállítá-
sát, s elismerően szól a bírósági 
személyzet összlétszámának nö-
vekedéséről, a bírósági informá-
ciós rendszer fejlesztéséről. Per-
sze azért még vannak tennivaló-
ink - hangsúlyozta Heidrich Gá-
bor - , ugyanis a bírósági infra-
struktúra, a technikai körülmé-
nyek még nem megfelelőek, s 
erősíteni kell a bírósági szervezet 
anyagi hátterét is. 

B. Z. 

Szegedi férfi nyerte az országos versenyt 

Sportmotorral a rajzpályázaton 
A szegedi Dékiny Attila nyerte az egyik szá-
mítógépes magazin és két grafikai szoftver for-
galmazója által kiírt országos rajzpályázatot. 

Az országos versenyre Corel vagy a Xara elnevezésű 
grafikai szoftvercsomagokkal készített alkotások-
kal lehetett nevezni négy kategóriában. Az egyik 
pályázó, a szegedi Dékány Attila korábban autósze-
relőként dolgozott. - Inkább a technikai rajzok áll-
nak közelebb hozzám, ezért ebben a kategóriában 
neveztem. Fanatikus motorkerékpár-kedvelő va-
gyok, ezért egy Suzuki Hayabusa sportmotort ké-
szítettem - mesélte a két éve, a szegedi Axon Inno-
vációs Kft.-nél webdesignerként, tervezőként dol-
gozó férfi. 

Dékány Attila, aki első számítógépét azért vásá-

rolta, hogy hobbiból rajzolgasson, a legnehezebb 
kategóriát választotta. Az árnyalatokat, tónusokat 
ugyanis rendkívül nehéz elkészíteni. Ehhez többek 
között komoly szakmai tudás és a program ismere-
te szükséges. A díjnyertes mű végül egy fotó alap-
ján, körülbelül 120 óra alatt készült el. A megmé-
rettetésre mintegy 150 pályamunka érkezett, ezek 
közül a zsűri a szegedi férfi alkotását találta leg-
jobbnak. - A bírálóbizottság semmilyen szakmai 
hibát nem talált a munkámban - mesélte a 35 éves 
designer, aki 2000-ben egy hasonló versenyen is 
szép eredménnyel szerepelt. - Két évvel ezelőtt a 
Corel hasonló nemzetközi pályázatot írt ki. Ennek 
egyik közönségdíját sikerült elhoznom. Akkor egy 
fantáziamotort készítettem - tette hozzá. 

A. T. J. 

Az európai jogról tanácskoznak 

Unióra készülnek 
a jogászok is 

SCHMIDT ANDREA 
KIÁLLÍTÁSA 
Lapunk munkatársának, 
Schmidt Andreának tegnap dél-
után nyílt kiállítása Budapesten, 
a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének rendezésében. A 
Jó napot! címmel összeállított 
válogatást november 22-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők a 
Magyar Sajtó Házában (And-
rássyút 101.). A Lapcom Délma-
gyarország Kiadó fotóriportere 
1995 óta rendszeresen szerepel 
kiállításokon itthon és külföldön 
egyaránt. 

BESZÉLŐ 
WOJTILLA GYULÁVAL 
A Sík Sándor Piarista Egyetemi 
Szakkollégium (Szeged, Lechner 
tér 2/A) Beszélő című sorozatá-
nak következő vendége Wojtilla 
Gyula, az SZTE BTK ókortörté-
neti tanszék tanára, orientalista, 
aki kedden 19 órától Indiai vallá-
sok Magyarországon címmel tart 
előadást a kollégium társalgójá-
ban. 

MÁRTON-NAPI EST 
A KÁVÉHÁZBAN 
Márton-napi újbotünnep cím-
mel rendeznek kávéházi estet 
ma 18 órától a Royal Szállóban. 
Az est vendége: Kovács (ános bo-
rász (Bóly, siklós-villányi borvi-
dék). Háziasszony: Horváth Er-

zsébet, a Duna Hungária Borház 
vezetője. Közreműködnek: Do-
bos Kati színművész és Soós Ist-
ván (ének, szintetizátor) Beszél-
getőtárs: Szilágyi Árpád városvé-
dő polgár. 

DALEST 
A KONZERVATÓRIUMBAN 
A Szegedi Nemzeti Színház 
operatagozata dalestsorozatot 
indít. Az első koncertet, ame-
lyen Simon Krisztina, a társu-
lat új mezzoszopránja magyar 
szerzők, Bartók, Kodály, Rei-
nitz, Balassa, Huzella dalait 
énekli, kedden este 7 órától 
rendezik meg az SZTE Konzer-
vatóriuma kistermében. A zon-
goránál Oberfrank Péter zene-
igazgató. 

FILMVETÍTÉS 
A KÁVÉHÁZBAN 
A Millenniumi Kávéházban 
(Szeged, Dugonics tér 12.) ma 
folytatódik A leléptetett század 
elnevezésű filmklub, amelynek 
keretében este 7 órától a Kolja cí-
mű filmet vetítik. 

A NYERS ŐSZI 
KLUBKONCERTJE 
Az Évi rendes címmel tartja ma 
este 9 órától évi rendes koncert-
jét a JATE-klubban a szegedi 
Nyers együttes. Előzenekarként 
fellép a makói The Garde. 

Szerencsésen megúszták a négyméteres zuhanást 

Árokba csúszott az autóbusz 
Árokba csúszott tegnap a déli 
órákban egy Domaszék felé tar-
tó Ikarus busz az 55-ös úton, a 
Maty-éri leágazás közelében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kisegítőjárat felirattal közleke-
dő, a Tisza Volán Rt. gépjármű-
parkjához tartozó buszon a sofő-
rön kívül szerencsére csak egy 
utas tartózkodott, amikor a bal-
eset történt. 

A jármű vezetője, aki nevének 
elhallgatását kérte, ' elmondta: 
amikor fékezni kezdett a busz 
hirtelen félrecsúszott, majd a bal 
oldali árokba borult. Elmondása 
szerint a balesetet műszaki hiba 
okozta. 

A vezetőnek és utasának óriási 
szerencséje volt, hogy a négy mé-
ter mély árokba zuhanva a buszt 
a fák megfogták és lelassították, 
így nem borult fel. - Huszonegy 
éve vezetek, de még soha nem 
történt velem ilyen - jegyezte 
meg a sofőr, akinek az ijedtségen 
kívül nem esett nagyobb baja. Az 
Ikarus utasa nyolc napon belül 
gyógyuló, könnyebb sérüléseket 
szenvedett. 

A műszaki mentés idejére a fél 
útpályát lezárták. Az Ikarus az 55-ös úton, a Maty-éri leágazástól nem messze csúszott az árokba. fotó. MiskokziRóbert 


