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Megalakult a Szegedi Köznevelési Tanács 

A iskolavárosi lét 
kihívásokkal is jár 
Az oktatási intézmények, az oktatói, szülői érdekképviseletek régi 
óhaja teljesült azzal, hogy a városházán tegnap megalakult a 
Szegedi Köznevelési Tanács. 

- Nagyon sok olyan ügy van szinte állandóan napirenden, amelyek 
rendkívül összetettek és igénylik azt, hogy egy ilyen tanács megvi-
tassa azokat - jelentette ki Kozma József alpolgármester az alakuló 
ülés után megtartott tájékoztatón. Kozma kiemelte: azért fontos 
egy ilyen kizárólag szakmai alapokon szerveződő grénium, mert a 
tanács által felvetett problémák létezéséről eddig is tudtak, de kü-
lön-külön nem volt lehetőségük arra, hogy érdemben orvosolják a 
gondokat. 

A Szegedi Köznevelési Tanács (SZKT) a tervek szerint normál ügy-
rend esetén kéthavonta ülésezik. Tagjai a város óvodáinak, általános 
és középiskoláinak képviselői, a Szegedi Tudományegyetem, a külön-
böző szülői érdekképviseleti szervek delegáltjai. - Szeged iskolavárosi 
szerepében hatalmas kihívások rejlenek - magyarázta Kozma. - Az 
SZKT reményeim szerint olyan fórum lesz, amely valóban szakmai 
alapokról közelít az egyes problémákhoz és önmagában is fel tudja 
tárni ezeket, illetve képes arra, hogy megoldási javaslatokat dolgoz-
zon ki akár az egyes konkrét esetekre is. 

A tanácsba meghívottak kivétel nélkül üdvözölték az új fórum lét-
rejöttét, s elmondásuk szerint jó esélyt látnak arra, hogy szakmai sú-
lyuknak megfelelően kezeljék az általuk kidolgozott javaslatokat. Az 
alpolgármester elmondta: az ülés végére elfogadták azokat a legfonto-
sabb programpontokat, melyeket mindenképpen szeretnének meg-
tárgyalni. Ezek többek között a drogkérdés, az oktatási alap fölhasz-
nálhatósága, a városi oktatás minősége, a demográfiai apály lehetsé-
ges ellensúlyozása, az oktatói, tanulói közérzet javítása, a diáksport 
helyzete, a mozgáskorlátozottak, illetve fogyatékkal élők hatéko-
nyabb segítése. A tanácskozás végén Kardos Jánost, az oktatási iroda 
vezetőjét az SZKT titkárává választották. 

G. SZ. L. 

Utazás kiállítás 
nyílik a Mars téren 
A hét végén rendezik meg Szege-
den az Utazás kiállítást. A Mars 
téri rendezvény péntektől vasár-
nap estig várja a vendégeket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Immár tizedik alkalommal ren-
dezik meg Szegeden az Utazás 
kiállítást. Az eseménynek hagyo-
mányosan a Mars téri U pavilon 
ad otthont. A programot szerve-
ző MÁV Rt. ezúttal 54 kiállítót 
győzött meg arról, érdemes részt 
vennie a régió egyik legnagyobb 
ilyen jellegű rendezvényén. Ta-
valy csaknem tízezren érdeklőd-
tek a kiállítás iránt, s a házigaz-
dák remélik, ez az idén sem lesz 
másként. 

A tavaszi turisztikai jellegű ki-
állításokkal gyakorlatilag nem 
lehet melléfogni, hiszen ez a leg-
alkalmasabb időpont arra, hogy 
az emberek megtervezzék nyári 

üdülésüket, s kiválasszák, akár 
bel-, akár külföldi nyaralásuk 
színhelyét. 

A tizedik Utazás kiállításon 
résztvevő cégek, a helyiek mel-
lett a hazai tájakat népszerűsítő 
irodák, a díszvendégként szerep-
lő nyugat-dunántúli régió, vala-
mint két, romániai területről ér-
kező vállalkozás kínálata mellett 
színes kísérőprogramok dúsítják 
a háromnapos eseményt. Töb-
bek között a Százszorszép Gyer-
mekház zenés-táncos műsorai és 
divatszínház várja a látogatókat, 
s pénteken minden bizonnyal el-
dől, ki hazánk, illetve Szerbia 
legerősebb embere. A népszerű 
zenekarok mellett sztárvendégek 
is fellépnek a hét végén: Auth 
Csilla és a Desperado együttes 
mintegy a város ajándékaként 
köszöntik műsorukkal a tizedik 
Utazás kiállítás látogatóit és 
résztvevőit. 

Négy év alatt közművesített házak épülnek a hajléktalanok tanyáján 

Lakópark a senki földjén 

A Franciahögy „senkiföldjén" is lakópark épül. Fotó: Káinok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

Az adásvételi szerződés szerint a 
kft. vállalja, hogy a területet négy 
év alatt beépíti. Továbbá elköte-
lezi magát, hogy az építési szabá-
lyok szerint kialakítandó utcákat 
és közterületeket a teljes közmű-
vesítés elkészítése után, az azo-
kat károsítható építési munkála-
tok befejezését követően első 
osztályú minőségben azonnal, 
térítésmentesen az önkormány-
zat és a közműtársaságok tulaj-
donába visszaadja. 

Nóvák István, Szeged főépíté-
sze arról tájékoztatta lapunkat, a 
Franciahögyön lakópark épül 
majd, de más, kedvezőbb beépí-
téssel, mint a szomszédban, a ró-
kusi temető helyén. A főépítész 
úgy tudja, a beruházónak leg-
alább 110 tulajdonossal sikerült 
megegyeznie, ami példa értékű 
összefogás lehet a Nagy-Szilléri 
dombon érdekeltek számára is. 
Hiszen a Franciahögyön is, akár-
csak a Nagy-Szillérin, a legkü-
lönbözőbb méretű telkek találha-
tók, amelyeket először össze kell 

vonni, hogy újra fel lehessen osz-
tani egyforma telkekre, valamint 
a „közös alapból" utcákat és köz-
tereket lehessen belőlük levá-
lasztani. 

Kalmár Ferenc rókusi önkor-
mányzati képviselő örül annak, 
hogy a kvázi Belvárosban felszá-
molják a dzsungelt és a hajlék-
talanok tanyáját. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 
város - annak tulajdonosi bi-
zottsága - kísérje figyelemmel a 
szerződéskötést, a telekfelosz-
tást, hogy az önkormányzat utó-

lag ne keveredjen jogi vitákba. A 
képviselő megemlítette, a Ti-
sza-Invest 2002 folyamán két 
ízben pályázta meg az önkor-
mányzati telkek megvásárlását, 
ám a bírálóbizottság különböző 
feltételek hiánya miat t egyszer 
sem hirdetett eredményt. Nem-
régiben versenyeztetési eljárás 
nélkül kezdtek tárgyalásokat a 
Tisza-Investtel, s ezúttal a cég a 
város számára előnyös adásvé-
teli szerződés aláírását ígérte 
meg. 

FEKETE KLÁRA 

A Fidesz bírálja a kórháztörvényt 
A Fidesz szegedi szervezete egészségügyi tagozatá-
nak elnöke, Péter Szilveszter tegnap sajtótájékozta-
tón ismertette a kormány egészségügyi döntéseivel 
kapcsolatos fideszes szakmai értékelést. 

A kórháztörvény módosítását érintve elmondta: a 
kórházprivatizációból az orvosokat kirekesztik, nem 
a szakmai befektetők élveznek elsőséget. Bírálta azt 
a tervet, amely szerint a benzinkutaknál, bevásárló-
központokban is lehet majd gyógyszert kapni, 
mondván: nincs itt az ideje, hogy a polgárok szak-

ember segítsége nélkül, maguk döntsék el, milyen 
gyógyszereket szednek. A február elsején életbe lé-
pett gyógyszerárváltozásokat kritizálva, részletes 
számításokra hivatkozva jelentette ki: az áremelke-
dés jelentős terhet ró a lakosságra, bevezetése ellen-
tétes az MSZP ígéreteivel, az árnövekedés csökkenti 
az esélyegyenlőséget a gyógyszerhez jutáshoz. A leg-
sürgetőbb teendők között sorolta a korszerű terápiá-
hoz szükséges új gyógyszerek mihamarabbi beveze-
tését, a teljes közgyógyellátási lista átdolgozását. 

Kerékpárutat tervez több megyei önkormányzat 

Ötven kilométer biztonság, drótszamáron 
Csongrád megyében a telepü-
léseket összekötő kerékpáruta-
kat a közeljövőben tovább épí-
tik az önkormányzatok. Többek 
között Balástyától Kisteleket 
érintve az ópusztaszeri emlék-
parkig, valamint Sziksóstól 
Bordányon át Üllésig, illetve 
Zsombón át Forráskútig. 

Ahogy javul az idő, egyre többen 
kerekeznek a közutakon. A bal-
esetek nagy részét az okozza, 
hogy a kerékpárokat nem világít-
ják ki, így az autósok nem veszik 
észre az út szélén pedálozókat. A 
legbiztonságosabb, ha védett 
úton közlekednek a kerékpáros-
ok. Megyénkben még igen ritka, 
hogy kerékpárutak kössenek ösz-
sze településeket. Az egyik legré-
gebbi kerékpárút a Makó-Ki-
szombor közötti. Ezt még a 80-as 
évek végén építették, párhuza-
mosan a határra menő 43-as fő-
úttal. 

Mintegy tíz évvel a kiszombori 
kerékpárút átadása után elké-
szült a Szőreget Deszkkel össze-
kötő szakasz is. Erre a 2,6 kilo-
méterre is azért volt szükség, 
mert a 43-as főút tranzitforgal-
ma igen nagy a határátkelő kö-
zelsége miatt. 

Szegedről nem csak a ro-

mán-magyar határ felé kerekez-
hetünk biztonságosan, hanem 
Sziksósfürdőig is. Ezt a kerékpár-
utat elsősorban a nyári strand-
szezonban használják ki, de 
egész évben fontos szerepet ját-

szik a kiskundorozsmaiak és a 
subasaiak mindennapjaiban. 

A térség önkormányzatai kö-
zül több is tervez kerékpárút-épí-
tést. A tavaly megnyílt kiszom-
bori határátkelőhöz vezető köz-

úttal együtt egy kerékpárút is 
nagyrészt elkészült. A 43-ason 
lévő csanádi körforgalomtól 
mintegy 5 kilométer hosszan ve-
zet ez az út az átkelőig. A kerék-
párosok még nem használhatják, 

mivel még nem készült el telje-
sen. 

A balástyai és a kisteleki ön-
kormányzat közösen szeretne 
pályázni egy kerékpárút megépí-
tésére. Az elsődleges tervek sze-
rint Balástyáról indulna az út az 
E75-ÖS bal oldalán és Kisteleket 
érintve egészen az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkig 
vezetne. A több mint 16 kilomé-
ter hosszú aszfaltkígyótól azt 
várják mindkét településen, 
hogy ezzel is föllendül a térség 
turizmusa. Hiszen igen sok tu-
rista, főleg külföldiek, magukkal 
hozzák kerékpárjukat is. 

Négy település, Zsombó, For-
ráskút, Bordány és Üllés veze-
tősége nem a kirándulók csalo-
gatása, hanem a lakosok biz-
tonsága érdekében tervez ke-
rékpárutat. A fenti négy telepü-
lést forgalmas út szeli át, mivel 
Szegedről raj tuk keresztül lehet 
eljutni az Észak-Dunántúlra. 
Az önkormányzatok a megye-
székhellyel közösen pályáznak 
a beruházás finanszírozására. 
A több min t 30 kilométer hosz-
szú kerékpárút folytatása lenne 
a már Sziksósig vezetőnek. A 
tervek szerint 5-6 éven belül 
kezdődhetne a munka. 

K.T. 

Butikot 
találtak 
a kamionban 
Több mint 320 jogsértő cselek-
ményt derítettek fel az elmúlt 
napokban a Vám- és Pénzügyőr-
ség Dél-alföldi Regionális Pa-
rancsnokságának munkatársai. 

Röszkén jelentkezett belépésre 
kamionjával T. R. magyar állam-
polgár. A vámvizsgálat során ki-
derült, hogy az okmányokon fel-
tüntetett árukon felül egy majd-
nem komplett kis butik található 
a platón, ugyanis 2 ezer 598 nad-
rágot, 227 kabátot, 419 inget, 
168 pulóvert, 1323 pólót, 18 ka-
talógust és 40 darab kalendáriu-
mot is szállított a kamion. Az 5 
millió 800 ezer forint értékű 
csempészett áru a vámraktárban 
landolt. Szintén Röszkén vizs-
gálták át alaposabban a fináncok 
T. U. szerb-montenegrói állam-
polgár autóját. A kocsi hátsó aj-
tajának burkolatában, két cso-
magban összesen 1047 gramm 
marihuánát találtak. A több 
mint egymilliót érő kábítószert 
lefoglalták. 

Lőkösházán is egy szerb utas-
nak gyűlt meg a baja a pénzügy-
őrökkel. A Dacia nemzetközi 
gyorsvonattal hazánkba érkező L. 
J. régiségeket akart becsempészni 
az országba. A vámosok két fest-
ményt, egy-egy ingaórát, réz gyer-
tyatartót, rézmozsarat, lőportar-
tót, lőporszarut és kardmarkola-
tot foglaltak le, mintegy 151 ezer 
forint összértékben. A bajai vám-
hivatal munkatársai B. P.-né kun-
bajai lakos ellen kezdeményeztek 
jövedéki eljárást, ugyanis az asz-
szony házában 22 kannában 431 
liter tiszta szeszt találtak, amely-
nek eredetét a nő nem tudta iga-
zolni. A mintegy egymilhót érő al-
koholt, a 25 ezer hter cukorcefrét 
és a pálinkafőzőt lefoglalták. 

B. Z . 


