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Vihar az évismétlésre 
utasított déris diák körül 

Lakatos Ferenc igazgató azt mondja, a tantestület a jogszabálynak megfelelően döntött Krisztián 
Ügyében. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról séssel jelent meg az utolsó nap, sza, hogy megbeszéljék a továb-
akkor adta át az igazolásokat. biakat, ám nem jelentkeztek. 

A Dériben tegnap nevelőtestületi Az osztályfőnök azt állította, Az igazgató cáfolta, hogy a szü-
ülést tartottak, amelyen az emlí- hogy az igazolásokat kiállító or- löknek azt mondta, már nincs 
tett ügy is napirendre került, vos neki telefonon elmondta, mit tenni, ő javasolta, hogy az 
Krisztián osztályfőnöke, Lengyel Krisztián nem volt ennyiszer be- oktatási irodánál élhetnek jogor-
János elmondta, a harmadik iga- teg, csak megsajnálta, miután voslattal. 
zolatlan óra után osztályfőnöki fi- megtudta, hogy a fiú évismétlő A szülők nem fogadják el az is-
gyelmeztetést, az ötödik után pe- lesz, ha nem tudja igazolni hi- kola álláspontját, továbbra sem 
dig intőt adott a fiúnak, s ezek ter- ányzásait. Egyúttal megígérte, értik, miért vártak az utolsó na-
mészetesen bekerültek a fiú ellen- soha többé nem fordul elő, hogy pig az igazolásokra, amit végül 
őrzőjébe is. A félév során további így segit a fiúnak. Mindezek is- nem is fogadtak el. Számukra az 
három óra hiányzása volt Kriszti- meretében Lakatos Ferenc igaz- is érthetetlen, miért nem értesí-
ánnak, amellyel nem tudott el- gató úgy döntött, nem fogadja el tették őket fiuk hiányzásairól, 
számolni, a többiről azt mondta, az igazolásokat, ezzel pedig holott az iskolát erre szerintük 
hoz orvosi igazolást. Mivel a ren- Krisztián hiányzásai túllépték a törvény kötelezi. Mint mondták, 
deletben előírt tíz órát még nem megengedett 30 órát. Ezt közöl- a szegedi önkormányzat illetékes 
érték el, nem értesítette a gyer- ték a fiúval, majd édesanyját is irodájához fordultak, és ragasz-
mekjóléti szolgálatot, hiszen el- megpróbálták értesiteni, ám kodnak az eljárás lefolytatásá-
hitte, megkapja az orvosi papíro- nem sikerült. Megkérték Kriszti- hoz, ami szerintük az iskola fele-
kat. Ez azonban az év végéig nem ánt, hogy szüleivel még az osztá- lősségét is megállapíthatja, 
történt meg. A diák több órás ké- lyozó értekezlet előtt jöjjön visz- TÍMÁR KRISZTA 

A köztisztviselők napján, kedden 

Zárva lesznek a hivatalok 
Július elsején, a köztisztviselők napján zárva 
tartanak a közhivatalok. Másnap, szerdán min-
denütt a szokásos rend szerint fogadják az ügy-
feleket. 

Július elsején, kedden, a köztisztviselők napján va-
lamennyi hivatal zárva tart. A Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője, Dubeczné Károlyi 
Éva érdeklődésünkre elmondta, az erre vonatkozó 
törvény értelmében a hivatalok nem fogadnak ügy-
feleket. - A megyei közigazgatási hivatalhoz 30 
szervezet tartozik, ezekben a hivatalokban jövő hé-
ten kedden munkaszüneti nap lesz - tette hozzá a 
hivatalvezető. Dubeczné megjegyezte: az egynapos 
munkaszünet nem okozhat fennakadást. - Vala-
mennyi intézményben, így a polgármesteri hivata-
lokban, az adóhivatalnál, az ÁNTSZ-nél, a közle-
kedési felügyeletnél, a fogyasztóvédelemnél már tá-
jékoztatták az ügyfeleket a jövő heti munkaszüneti 
napról. 

A köztisztviselők napja alkalmából az APEH bu-
dapesti székházában az adóhivatal két Csongrád 

megyei munkatársa elismerésben részesült. Agod-
né Antal Zsuzsanna címzetes főtanácsos Pénzügy-
miniszteri Elismerő Oklevelet, Baráth Etelka szak-
főtanácsos Pénzügyminiszteri Elismerő Emlékla-
pot, Bolláné Kovács Ibolya osztályvezető pedig köz-
igazgatási tanácsadó címet vehetett át az APEH el-
nökétől, Király László Györgytől. 

A köztisztviselői nap alkalmából pénteken es-
te a megyeházán ünnepség keretében adtak át 
kitüntetéseket a földhivatali dolgozóknak is. 
Több évtizedes kiemelkedő földhivatali szakmai 
munkája elismeréseképpen a földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter elismerő oklevelét 
nyújtották át Sváby Gyulának, a Csongrád Me-
gyei Földhivatal földmérési osztályvezetőjének. 
Megyei hivatalvezetői dicséretet kapott Balogh 
Sándor vezető főtanácsos (Hódmezővásárhely), 
Körösparti Margit főtanácsos (Szentes), Mészá-
ros Istvánná főmunkatárs (Szeged), Grószpéter 
Zoltán főmunkatárs (Szeged) és Gera Ferencné 
főmunkatárs (Makó). 

G. SZ. L. 

Odon 
kincseket 
árvereznek 
Pénteken nyitott és vasárnap es-
tig tart az első szegedi régiségki-
állítás és vásár az Alsóvárosi Kul-
túrházban. A programot a hét 
utolsó napján ingyenes érték-
becslés és árverés színesíti. 

A kiállításon míves bútorok, 
igényesen készített szőnyegek, 
szobrok, festmények, ezüsttár-
gyak, porcelánok és a bájos antik 
enteriőr egyéb tárgyai várják az 
érdeklődőket. A hét végén, vasár-
nap délelőtt 10 órától 13 óráig 
ingyenes lakossági értékbecslés-
re is sor kerül, s a rendezvény iz-
galmas mozzanatának ígérkezik 
az ugyancsak vasárnap, délután 
öt órai kezdettel zajló árverés, 
összesen 114 tétel kerül licitre. 

Egy macska miatt történt a baleset 

Két autó ütközött 
Az 55-ös főúton, Domaszék és 
Mórahalom között két autó egy-
másba rohant. Az elől haladó 
autó az árokba borult, az utána 
jövő pedig fejtetőre állt. Senki 
nem sérült meg. A balesetet egy 
macska okozta. Az állat nem 
élte túl az esetet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy macska okozott komoly köz-
lekedési balesetet az 55-ös fő-
úton. Egy Mazda haladt Baja irá-
nyába. Domaszék és Mórahalom 
között egy macska átszaladt a 
jármű elótt. A vezető nem akarta 
elütni a cicát, ezért lefékezett. 

Az utána jövő Opel vezetője ezt 
későn vette észre és belerohant a 

Mazdába. Az ütközés következ-
tében az elől haladó autó meg-
pördült, majd az árokba borult. 
Az Opel is négyszer megfordult a 
tengelye körül és fejtetőre állt. A 
csodával határos módon egyik 
autóban sem sérült meg senki 
komolyabban. Az egyik utast a 
mentők a szegedi kórházba szál-
lították, mert fájlalta a karját. 
Megröntgenezték, majd elbocsá-
tották, mert a felvétel nem mu-
tatott ki csonttörést. 

A helyszínelés ideje alatt a sze-
mélyautókat a közeli földútra 
irányították. A terelőút gyenge 
minősége miatt a teherautók-
nak, kamionoknak és buszoknak 
azonban meg kellett várniuk a 
mentés végét. 

Táncfotók láthatók 
a szegedi várban 

Eifcrt János fotóművész nyitotta meg tegnap a Szegedi várban a 
Tbstből font jelbeszéd - tánc a fotóművészeiben című kiállítást. A 
tárlat kurátora a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeum, az Orszá-
gos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Jelenkori Fotóművé-
szeti Gyűjtemény és kortárs magyar fotóművészek munkáiból vá-
logatta. Három szegcdi fotóművész: Frank Yvette, Nagy László és 
Révész Róbert egy-egy alkotása is látható az augusztus 22-éig 
nyitva tartó kiállításon. Fotó: Karnok Csaba 

Bortúra, két keréken 
A magyar bornak szeretne hírve-
rést csapni Vasi Csaba, aki hét-
főn reggel indul Szegedről kerék-
párjával 2 ezer 500 kilométeres 
bortúrájára. 

Az ország valamennyi jelentősebb 
borvidékét bekalandozta tavaly 
Vasi Csaba. Az Oroszlányban élő, 
valaha a szegedi tanárképző főis-
kolán végzett, az extrém sporto-
kat kedvelő férfi akkor a „Bor de 
Franc"-on 3 ezer 18 kilométert 

kerekezett biciklijén.Idén már rö-
videbb távot választott magának: 
„csupán" 2 ezer 500 kilométert 
biciklizik a Bországimázs 2003 
magántúrán. Mint elmondta, 
most csak a legfinomabb borok-
ból szeretne összegyűjteni jó né-
hány flaskával, amit kiállításon is 
bemutat majd. Vasi Csaba hétfőn 
reggel 8 órakor indul a Virág cuk-
rászda elől, s július 15-én este tér 
vissza Szegedre. 

B. Z. 

HÍREK 
JOTEKONYSAGI 
KUNG-FU-BEMUTATÓ 
A Szegedi Leo Club, az első sze-
gedi ifjúsági jószolgálati szerve-
zete jótékonysági céllal vasárnap 
15 órai kezdettel kung-fu-bemu-
tatót rendez a Ságvári Endre álta-
lános iskola tornatermében. A 
rendezvény ingyenes, az önkén-
tes adományokat, hozzájáruláso-
kat a gyermeksport támogatásá-
ra ajánlja fel a Leo Club. A bemu-
tatót Duncan Leung hongkongi 
származású amerikai mester, ré-
gebben Bruce Lee edzőtársa tart-
ja svájci és magyar tanítványai 
közreműködésével. 

LEHEL-BÁLT RENDEZTEK 
RÓKUSON 
A szeged-rókusi Lehel utcában 
tegnap délután rendezték a 
már hagyományokkal rendel-
kező, negyedik utcabált - tájé-
koztatta lapunkat Kalmár Fe-
renc, a terület önkormányzati 
képviselője. Az ötlet 2000-ben 
született: a terület fejlesztési 
terveiben szerepelt a Lehel ut-
ca aszfaltozása és a romos há-
zak lebontása. Az utcabeliek 
akkor megfogadták, hogy ha 
az ígéretek megvalósulnak, 
bállal ünneplik meg a fejlő-
dést. Azóta minden évben 
megtartják a helyi ünnepet . 
Idén, az étel és ital mellett, 
még egy zenekar is hozzájá-
rult a jó hangulat kialakulásá-
hoz. A rendezvény megtartá-
sát Kalmár Ferenc is támogat-
ta, a szervezésben pedig az ott 

lakó Vígh István vállalt vezető 
szerepet. 

RAJZ SZAKOSOK 
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA 
Galambos Gábor kari főigazgató 
nyitja meg vasárnap 14 órakor a 
tanszéki galériában (Brüsszeh 
krt. 37.) az SZTE Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar 
rajz-művészettörténet tanszékén 
végzett hallgatók zárókiállítását. 
A tárlat július 20-áig mindennap 
10-től 18 óráig látogatható. A 
földszinti kiállítótérben az 
OTDK művészeti szekcióján dí-
jazott hallgatók munkái látha-
tók: Fazakas János László (grafi-
ka - III. díj), Kovács Réka (festé-
szet - II. díj), Nagy Ildikó (ipar-
művészet - II. díj), Pócsik Olga 
(festészet - III. díj), Szigeti Bálint 
(iparművészet - III. díj), Vas Vil-
mos (művészettudomány - I. 
díj), Veszpi Andrea (festészet- II. 
díj). 

A RÚZSAI VIPERÁK 
BEVETÉSEN 
A Honvédelmi Minisztérium 
szervezésében a napokban Bu-
dapesten rendezték meg a Beve-
tés című vetélkedősorozat or-
szágos döntőjét. A selejtezők 
után a harminc legjobb csapat 
mérte össze erejét és tudását a 
fővárosban. Csongrád megyéből 
a rúzsai általános iskolások ér-
ték el a legjobb eredményt. A 
Rúzsai Viperák összesítésében 
az ötödik helyen végeztek a ka-
tonai vetélkedőn. 

Átépítés csak az örökségvédelmi hivatal engedélyével 

Műemlék lett az „Öreg hölgy" 
Műemlékké nyilvánították a 
szegedi Szent István téri víz-
tornyot. A 99 éves torony föl-
újítása 400 millió forintba ke-
rülne. 

Az ország első vasbeton épít-
ményei között számon tartott 
szegedi Szent István téri víz-
tornyot műemlékké nyilvání-
totta a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal. A torony koráb-
ban, hivatal területi irodája 
kezdeményezésére, ideiglenes 
védettséget kapott; a műem-
lékké nyilvánítás folyamatá-
nak lezárásakor pedig neve be-
került az országos jegyzékbe -
tájékoztatta lapunkat Széphe-
gyi László, az örökségvédelmi 
hivatal regionális vezetője. 

Az 1904-ben befejezett, ma is 
működő víztorony tervezője, 
Zielinski Szilárd Párizsban is-
merkedett az akkor még forra-
dalmian újnak számító vasbeton 
technológiával. Bodor Dezső, a 
Szegedi Vízmű Rt. műszaki igaz-
gatója érdekességképpen el-
mondta, hogy a szokatlan terv 
megvalósítására először nem is 
adtak engedélyt. Zielinski vi-
szont annyira bízott a sikerben, 
hogy amikor az ezer köbméteres 
tárolómedencét föltöltötték víz-

zel, egyedül ő mert a toronyban 
maradni... 

A tervezésben közreműködött 
még Korb Flóris és Giergl Kál-
mán, akik az épület külső meg-
jelenését, díszítését alakították 
ki. Érdekesség, hogy az ajtók, a 
zászlótartó, a korlátok és a dí-
szítés is vasbetonból készültek. 
Különleges az is, hogy a víztar-
tályt középen átfúrja a csigalép-
cső. A tizenhárom szintes épít-
m é n y k i lá tó ja 4 7 , 3 5 m é t e r m a -
gasan van. 

A műemlékké nyilvánított 
Szent István téri víztorony föl-
újítása régóta esedékes. A ter-
veket már el is készítette a 
Funkció és Szerkezet Mérnöki 
Kft. A kivitelezés igen költsé-
ges, a munka mintegy 400 mil-
lió forintba kerülne. A pénzt 
pályázatokon, illetve a vízügyi 
építési alapból igyekeznek 
megszerezni. 

A jövőre 100. születésnapját 
ünneplő, s a szakemberek által 
„Öreg hölgy"-nek becézett víz-
torony köré tavaly díszvilágítást 
szereltek föl: a reflektorok fénye 
még inkább kiemeli a szecesszi-
ós, pillérekkel és bábos korlá-
tokkal díszített épület szépsé-
gét. 

NY. P. A torony felújításához 400 millió forint kellene. Fotó: Schmidt Andrea 


