
4 " A K T U Á L I S * KEDD, 2003. SZEPTEMBER 2. 

KORKÉP 

BAKS. A település 
önkormányzatának képviselői 
legutóbbi ülésükön 
megtárgyalták a költségvetés 
első féléves teljesítését. Bár Baks 
az önhibáján kívül forráshiányos 
falvak közé tartozik, szép 
eredményekről is lehet beszélni. 
Felújították a ravatalozót és 
kibővítették az épületet egy 
hűtőrendszerrel. Aszfaltozták a 
bejáró utat, befejezték a 
Vörösmarty utca burkolatának 
felújítását. Most a Virág utcán a 
sor, épül az új szilárd burkolat, 
erre a beruházásra pályázatot is 
adott be a falu, az eredményét 
még várják. A faluház renoválása 
a végéhez közeledik, a belső 
része már kész van. A testületi 
ülésen határozatot hoztak arról, 
hogy az iskola és óvoda 
gazdálkodását az önkormányzat 
hatáskörébevonják. A döntés 
nem hozza hátrányos helyzetbe 
egyik intézményt sem, 
mindkettő költségvetése 
változatlan marad. 

CSENGELE. Testületi ülésre 
gyűlnek össze csütörtökön 
délután 2 órakor a csengelei 
önkormányzat képviselői. A 
tanácskozás elején Sánta Ferenc 
polgármester számol be az 
elmúlt hónap eseményeiről és 
döntéseiről. Az ülésen ezután a 
előterjesztéseket hallgatnak meg 
a résztvevők. Az előkészített 
témák között szerepel az uniós 
pályázatokhoz feltétlenül 
szükséges minőségbiztosítási 
rendszer kidolgozása is. 

MÓRAHALOM. Legutóbbi 
ülésén a város 
képviselő-testülete elfogadta 
Szűcs Julianna, a korábbi vezető 
pályázatát a könyvtár élére, az új 
kinevezés öt évre szól. A 
képviselők meghallgatták, majd 
elfogadták a polgármesteri 
beszámolót a költségvetés első 
féléves teljesítéséről. Ezután 
számba vették és felülvizsgálták 
a hatályos önkormányzati 
rendeleteket, mivel az uniós 
csatlakozás nyomán azokat a 
helyi rendeleteket nem lehet 
hatályban tartani, amelyekre 
magasabb szintű szabályozás 
vonatkozik. Emiatt 
módosították már az idei év 
elején az adójogszabályt. 
Mórahalom esetében ez az uniós 
normákhoz való illesztés 36 
rendeletet érint. A 
harmonizációt legkésőbb a jövő 
évi csatlakozásig el kell végezni. 

RÖSZKE. Szerdán rendkívüli 
testületi ülésre gyűlnek össze a 
röszkei önkormányzat 
képviselői. A napirenden 
pályázatok beadása szerepel, az 
elkészítésükben pályázatírók 
segítségét veszik igénybe. A 
tanácskozáson a pályázati 
kiírásokról beszélnek és a 
szükséges önerő mértékéről 
döntenek. A megpályázott 
összegekből a sportpályára 
költenének és játszóteret 
korszerűsítenének. 

ZÁKÁNYSZÉK. Elkészült a 
zákányszéki idősek új otthona, a 
16 lakót már kiválasztották, ők a 
napokban vehetik birtokba az 
igényesen kialakított szobákat, a 
társalgót és a parkot. A közel 100 
millió forintos beruházással 
épült létesítmény ünnepélyes 
átadását szeptember 12-ére 
rendezik, a tervek szerint a 
díszvendég Harrach Péter, a 
Fidesz szociális kabinetjének 
vezetője lesz. 

ZSOMBÓ. A Zsombói Focisuli 
Sportegyesületének ifjú focistái 
elkezdték az őszi idényre való 
felkészülést, először a jövő 
hétvégén, 13-án szombaton 
lépnek pályára Kiskunhalason a 
Hungerit Kupán. A gyerekeket 
két korosztályban indítják a 
Ferencváros és a Videoton 
csapatai ellen. Az egyik 
korosztályban a 1993-94-ben 
születettek küzdenek, míg a 
másikban az 1994-95-ös 
születésűek játszanak 
egymással. 

Közel 500 millió forint 
kötbért követel a város 

UJTEmeI 

Tegnap hivatalosan is átadták a Radnóti tornacsarnokát. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Szentgyörgyi Pál reményét fejezte 
lei, hogy sikerül peren kívül meg-
egyezni a fővállalkozóval. Ugyan-
ezt szeretné a Maszer Rt. is - tud-
tuk meg Horváth Zitától. A cég 
kommunikációs igazgatója közöl-
te, törekednek arra, hogy mérsé-
keljék a késedelmi kötbér össze-
gét. Ennek érdekében például 

2002. november 1. és 2003. ápri-
lis 30. közötti időszakra vonatko-
zóan lekérték az Országos Meteo-
rológiai Szolgálattól a napi közép-
hőmérsékleteket. - Az adott idő-
szakban 117 olyan nap volt, ami-
kor a nappali középhőmérséklet 5 
fok alatt maradt. Az építőiparban 
ilyen hidegben nem lehet a sza-
badban munkát végezni - hang-
súlyozta Horváth Zita. A szakem-

CSATORNA: NINCS ELORELEPES 
A szegedi csapadékvíz-elvezető csatornarendszert megépítő KÉSZ 
Kft. áprilisban beperelte az önkormányzatot, mert a cég szerint a 
város tavaly decemberben megakadályozta a csatornarendszer 
műszaki átadását, és 140 millió forintot visszatartott a munkadí-
jából. Az önkormányzat viszontkeresettel élt több mint 300 millió 
forint késedelmi kötbérre. Noha a műszaki átadás-átvételi eljárás 
2003. június 16-án lezárult, továbbra is perben áll egymással a ki-
vitelező és a város. Vaskeba György, a polgármesteri hivatal város-
üzemeltetési irodájának osztályvezetője és Árvái István, a KÉSZ 
Kft. kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta: nincs előre-
lépés, mivel még nem volt bírósági tárgyalás az ügyben. 

berek szerint ugyanakkor kapha-
tók már a piacon olyan adalék-
anyagok, amelyek segítségével 
akár mínusz négy-öt fokban is le-
het betonozni. A kommunikációs 
igazgató nem kívánt arról nyilat-
kozni, mekkora az az összeg, amit 
a Maszer Rt. hajlandó kifizetni a 
városnak késedelmi kötbérként. 

A gimnázium tanévnyitó ün-
nepségén elhangzott, hogy a fő-
épület teljes belső felújítása 150, 
míg az új könyvtár, étterem és 
konyha megépítése 143 millió 
forintba került. Utóbbi beruhá-
zást szeptember végén adják át. 
Mike Csaba gimnáziumigazgató 
lapunknak nyilatkozva elmond-
ta: az idei tanévre teljesen kiköl-
tekeztek azzal, hogy megvásárol-
ták a könyvtári berendezéseket, 
bútorokat. A következő tanévben 
új asztalokat, padokat és széke-
ket vásárolnak majd, s tervezik, 
hogy az előadótermekbe videó -
projektorokat állítanak be. 

sz. c. sz. 

Szeptember első napján mindenütt becsöngettek 

Az első osztályos diákok 
nagyon várták a tanévet 
Hétfő reggel becsöngettek az ál-
talános és középiskolákban. 
Ahogy a diákok, úgy a tanárok 
többsége is várta már a tanév 
kezdetét. 

Álmos, fáradt tekintetű gyerme-
kek, fiatalok népesítették be teg-
nap reggel a troli-, busz- és villa-
mosmegállókat és a tömegközle-
kedési járműveket Szegeden. 
Bármennyire fáj, minden diák-
nak tudomásul kellett vennie, 
hogy véget ért a vakáció. Hétfő 
reggel ismét becsöngettek. 

Az SZTE Ságvári Endre Gya-
korló Általános Iskola diákjait 
megosztotta a tanévkezdés. 
Volt, aki várta már az iskolát, 
más viszont megnyújtotta volna 
még a szünidőt. A 7/c osztályos 
fiúk azon sajnálkoztak, hogy 
ezentúl korábban kell kelniük, 
és szabadidejük sem lesz annyi, 
mint a nyáron, annak viszont 
örültek, hogy újra együtt lehet-
nek. Sümegi Balázs azért várta 
izgatottan a tanévkezdést, mert 
kíváncsi volt, milyen hetedikes-
nek lenni. 

A nagyszünet után a kis első-
sök közül az l/b-s Ági amint 
meglátta édesanyját, sírva fakadt 
és nem akart az osztályteremben 
maradni. Az osztályfőnöknek, 
Némethné Aszódi Katalinnak 
ezért a szomszéd padsorban ülő 
Dórát kellett megkérnie, hogy vi-
gasztalja meg a kislányt. A gyer-
mekek pár perc múlva már önfe-
ledten színeztek. 

A legkisebbek közül szinte 

mindenki nagyon várta már az 
iskolát. A kisgyermekek - annak 
ellenére, hogy még csak néhány 
órát töltöttek az intézményben -
kórusban sorolták, miért jó az is-
kola. Többek között azért, mert 
sok barátot lehet szerezni és a ta-
nár néni is nagyon kedves. Sza-
bolcs viszont azt hallotta a bará-
taitól, hogy nem jó az iskola. 
Borbálának két testvére van, a 
nagyobbik, Anna hatodik osztá-
lyos. - O azt mondta nekem, 
hogy az iskola nem olyan rossz -
mesélte a kislány. 

A tanulók többsége mellett a 
pedagógusok is várták a tanév 
kezdetét, amely nem csupán a 
diákokat, de a tanárokat is új ki-
hívások elé állítja. A közoktatási 
törvény módosításával, az alsó 
tagozaton történő buktatással 
kapcsolatosan Sipos Ibolya, a 
Ságvári általános iskola igazgató-

ja kifejtette, a matematika, írás 
és olvasás tanításának megvan a 
maga ideje, ami a gyermek 10-11 
éves koráig nem halogatható. - A 
gyermeke érdekeit szem előtt 
tartó szülő szükség esetén eddig 
is elfogadta az évfolyamismét-
lést, de van, aki presztízskérdést 
csinál ebből - magyarázta az 
igazgató. 

Az úgynevezett titoktartási kö-
telezettségről szólva (ennek ér-
telmében a tanár nem hozhatja 
hátrányos helyzetbe a diákot) az 
igazgató elmondta, hogy az, mi-
vel kiskorú gyermeket érint, el-
lentmond más törvényeknek, 
például ifjúságvédelmi törvény-
nek, de helyenként a közoktatási 
törvény más paragrafusainak is. 
- A szülők nem maradhatnak ki 
a gyermekeiket érintő problémák 
megoldásából-véli Sipos Ibolya. 

A. T. J. 

ELSŐSÖK LÉTSZÁMA 

Általános iskola Népiskola 
Város 

2002 2003 2002 2003 
Csongrád 178 162 317 349 
Hinvhely 491 434 934 1054 

Kistelek 88 86 66 84 
Makó 217 228 455 438 

Mindszent 73 72 - -

Mórahalom 54 50 - -

Szöged 1415 1256 3069. kb. 3000 
Szentes 213 244 628 691 

Leszúrlak 
Bizonyára már sokuknak feltűnt, hogy a hajléktalanok, a lecsú-
szott (de csúnya szó...) emberek általában az autóbusz-pályaud-
varokon gyülekeznek. Pedig valószínűleg már nem várnak sem-
mire... Az ok egyszerű: a városokban ott található a legtöbb pad. 
Ezek az alkalmatosságok először ideiglenesnek vélt, majd állandó 
lakhelyekké válnak - kicsorbult, leszűkült életterük helyszínei, 
jelképei. 

Azt hihetnénk, ezek az emberek összetartanak, segítik egy-
mást, hisz mindannyian szerencsétlenek, nyomorultak - ki job-
ban, ki kevésbé. Ez így is van - mármint hogy segítik egymást -, a 
pia, az étel, ha akad, közös. Lopni nincs mit, egy reklámszatyor-
ban elfér a vagyonuk. Ennyi maradt. De ők is megvívják minden-
napos harcaikat - egymással. 

A minap a miskolci Búza téri autóbusz-pályaudvaron - lehetett 
volna a szegedi Mars is, s több személyes példa hirtelen nem jut 
eszembe - arra figyeltem fel, hogy egy jó hatvanas, nagydarab, 
WC-nek a buszok oldalát használó férfi éktelenül átkozódik: - Te 
mocskos, piszkos fráter, még emberek közé mersz jönni ? Taka-
rodj innen, fene az anyád k... úristenit! Leszúrlak! Alig hallható-
an érkezett a válasz: - Tessék, próbálja meg. A drabálisnak sem 
kellett több: - Még neked jár a szád ? Már másodszor vágtál át, te-
ee! (Megteszem harmadszor is - szólt a megnyugtató, közheve-
tettígéret.) Leszúrlak! - ismételte sokadjára, majd a táskája alján 
kurkászott, és kisvártatva egy kés villant a kezében: - Ezzel szúr-
lak le - bökött a keszeg negyvenes felé. - Ezt is tőlem kapta - szólt 
amaz közönyösen. - S mit adtam érte, azt mondd?- Semmit. 

Még volt egy-két kevésbé éles szó, megjegyzés arról, ki kinek 
mit köszönhet, mit cseréltek el, s ki hány kést lopott el másoktól. 
De kisvártatva megérkezett a lillafüredi ásványvizes palackba 
csomagolt, békítő bor. Igaz, a megfenyegetett nem kapott a nedű-
ből, őt az újonnan érkezettek is kiközösítették. Lassan minden el-
csendesedett, a „leszúrlak" címzettje megágyazott, lefeküdt a 
padra, majd békésen elszenderült. Egy méterre a haragostól. 

A megbecsüléslétrát mászva, taposva mi is vívjuk csatáinkat -
mindenki kezében ott a „kés". A karrierünk, az előmenetelünk -
vagyis az életünk a tét. 

De mi, „hajiékosok " ki is nyírjuk egymást. 
I M R E P É T E R 

Lapátra került a szegedi sportstáb a TV2-nél 

Kirúgott tévések 
Folytatás az 1. oldalról 

Rényi Adóm nyilatkozata szerint 
azért volt szükség a változtatás-
ra, mert a sporthírek nem voltak 
elég frissek, aktuálisak. A kirú-
gott sportriporterek cáfolták eze-
ket a kijelentéseket. Lapunknak 
elmondták: volt olyan, hogy 
nyolcgólos nemzetközi labdarú-
gó-mérkőzést nem akartak a hír-
szerkesztők a műsorba tenni, 
mondván, hogy az senkit sem ér-
dekel. A háromperces sportmű-
sort felesleges időnek ítélték a 
kereskedelmi tévé vezetői, így 
szeptember elsejével hét embert 
bocsátottak el a sportrovattól. 
Váczi Kiss Gábor, aki öt évig volt 
a szegedi körzeti stúdió riportere, 
meglepődött a döntésen. Váczi 
hat éve, vagyis a kezdettektől 

fogva a csatornánál dolgozott. 
Tőle is a struktúraváltás miatt 
váltak meg. Váczi érdekesnek ta-
lálta, hogy az olimpia előtti év-
ben hoz ilyen döntést a televízió 
vezetése. A 2002 végén Szegeden 
megrendezett Szuperbajnok gá-
lán, ahol Váczi Kiss Gábor Csisz-
tu Zsuzsa oldalán műsorvezető-
ként dolgozott, még nagy becs-
ben volt a sportstáb. Az övék volt 
az egyik legnézettebb műsor, 
mégis felszámolták a rovatot. Az 
egykori szegedi tévés elmondta: 
látott olyan felmérési adatokat, 
amiből kiderült, sokan csak a 
sport miatt nézik a Tényeket. 
Váczi Kiss gyorsan talált új mun-
kát, a Fradi TV alkalmazottja 
lett, az Újpest-Fradi fociderbin 
debütált. 

T.Á. 

Hiányoznak a térképek és az emléktárgyak 

Viszik a paprikát 
és a szegedi szalámit 
Konferenciavendégeknek so-
vány a város kínálata, aki hosz-
szabb időt tölt Szegeden, jobban 
ráérez a hangulatára - foglalja 
össze turizmussal kapcsolatos 
tapasztalatait a szakember. 

A Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) Angol-amerikai Intézete 
rendszeresen fogad konferencia-
vendégeket. Számuk alkalman-
ként eléri a 100-120-at. A Hun-
garológia Tanszéken évente 
mintegy száz külföldi diákot ok-
tatnak, akik fél évre, vagy még 
ennél is hosszabb időre jönnek 
Szegedre. 

- A konferenciavendégekkel 
legfeljebb két nap alatt meg lehet 
nézni a város szerény kínálatát, 
aztán, jobb híján, messzebbre ki-
rándulunk velük - kezdte beszél-
getésünket Szőnyi György Endre, 
az SZTE Angol-amerikai Intéze-
te és a Hungarológia Tanszék ve-
zetője. - Régiónkban Gyulát tar-
tom a legjobb helynek, az ottani 
sok kis múzeumot a külföldiek 
különösen kedvelik. Ha Szegeden 
el tudnánk vinni őket egy beren-
dezett napsugaras tájházba, akkor 
az lényegesen, vonzóbb lenne, 
mint a nagy múzeum tárlói a ma-
gukvegyes anyagával. 

A tanszékvezető megjegyezte: 
Hódmezővásárhelyen az Alföldi 
Galéria és a magyar agyagedé-
nyek gyűjteménye, Gyopároson 
a fürdő üde színfolt, Opusztasze-
ren az emlékpark világszínvona-
lú létesítmény, igazán maradan-
dó élményt nyújt. Akik hosszabb 
ideig tartózkodnak nálunk, külö-
nös módon, kedvezőbben ítélik 
meg Szegedet - hangsúlyozta 
Szőnyi György Endre - ők a város 
hangulatából is ízelítőt kapnak. 

Szőnyi György Endre a kelle-
metlenségeket sem hallgatja el: -
Az idei nyáron nagyon gazdag 
volt a kulturális kínálat, ám kife-
jezetten hiányzott hozzá egy „ke-
ret". A „csomagolás" mellett per-
sze az is fontos, hogy a szervezők 
minél hamarabb tájékoztassa-
nak a programokról. Tapasztala-
taim szerint a környékbeli város-
okat praktikus kiadványok mu-
tatják be, Szegeden évek óta nem 
találunk megfelelőt. Nem jutott 
prospektus a két júliusi konfe-
renciánk száz résztvevőjének, a 
mappáikba magunk rajzoltunk 
információs térképet. Az emlék-
tárgyválaszték sovány, hiányoz-
nak az igényes könyvek, a papri-
kát és a szalámit ellenben viszik. 

DOMBAI TÜNDE 


