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TÉMÁINKBÓL 

FELLEBBEZNEK A FIVEREK 
Mégis fellebbezést nyújtottak be 
azok a magyarcsanádi testvérek, 
akik „primitív személyiségükre" 
való hivatkozással kaptak a 
vártnál kevesebb kártérítést az 
ártatlanul előzetesben töltött 
hónapokért. 

3. oldal 

ÉGBE KÚSZÓ ZÖLDSÉGÁRAK 
Az aszály miatt szinte az égbe 
kúsztak a zöldségárak. A 
húslevesbe való gyökér kilójának 
ára hetek óta 300-400 forint 
között mozog a 
kiskundorozsmai nagybani 
piacon. A krumpliért a tavalyi 
árnak a dupláját fizetjük. 

3. oldal 

Beszámol a 
Polgármester 

2 0 0 3 n o v e m b e r 1 2 - ó n (szerda), 
1 7 ^ ó r á t ó l 

Rókus II. 
Általános Iskola 

Szeged 
Csáky u. 2 

GYEVITEMETOVAR1ACIOK 
Valószínűleg kevesebb lakás 
épülhet a szegedi Gyevi temető 
helyén, mint a területet 
megvásárló OTP Ingatlan Rt. 
szeretné. A beépítést szabályozó 
részletes terv még el sem 
készült, így nem tudni, valóban 
letarolhatja-e a cég a területet, 
vagy sem. 

5. oldal 

ÜDÜLÉS EGYIPTOMBAN 
1 hé t re , 3 " - o s s z á l l o d á b a n , 

f é l panz ióva l , r epü lőve l 

2 0 0 3 . n o v e m b e r 19. , 2 6 . i n d u l á s s a l 

45 900 Ft/fő 
Szilveszteri utazásokra kérje 

ajánlatainkat! 
MORTONS LÉGI UTAZÁSI IRODA 
Pelófi S. sgt 7.. 62/420-088 
és a Tesco Áruházban: 
62/459-502 
wvrw.mortons.hu MORTON'S 
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Minden második óvodában találtak élősködőket 

Több a fej tetves gyerek 
Több szegedi óvodában is talál-
tak fejtetves gyermekeket az 
utóbbi napokban. A védőnők 
ugyan elvégzik az ilyenkor szo-
kásos irtást, de a gyermekek sok-
szor otthon visszafertőződnek. 

- Azt hittem, sírva fakadok - pa-
naszolta egy anyuka, mit érzett, 
amikor megtudta, hogy óvodás 
gyermeke újra fejtetves lett. - Az 
ideges szülők most egymást gya-
núsítják, kinek a kölke hozta be 
a tetveket, ki nem kezeli le őket 
otthon. Az egyik anyuka orvosi 
igazolással hozta be a gyermekét, 
ennek ellenére az óvónő is talált 
serkét a haján - mesélte a névte-
lenséget kérő szülő. 

A probléma sokakat érint. 
Csongrád megyében tavaly min-
den második óvodában találtak 
fejtetves gyermeket az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) szakemberei. 
A szülők és az intézmények ve-
zetői természetesen nem szíve-
sen nyilatkoztak a témáról. 

Egy szegedi óvoda vezetője azt 
mondta, ez nagyon kényes ügy, 
hiszen igazából nem lehet meg-
szüntetni, nem lehet kiirtani 
véglegesen a tetveket. 

Folytatás az 5. oldalon Az óvónők mostanában gyakrabban kénytelenek átvizsgálni a kicsik haját. Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon 

Elbocsátások 
az APEH-nél 
A kormány takarékossági intézkedé-
seinek következtében elkezdődött a lét-
számleépítés a közszférában. Az APEH 
Csongrád Megyei Igazgatóságán már kö-
zölték is a rossz hírt az érintettekkel. 
Számításaink szerint harminc-negyven 
dolgozótól kénytelenek megválni. 

Amiről már hónapok óta mindenki be-
szélt, annak első lépései Csongrád me-
gyében is elkezdődtek: a takarékos ál-
lam jegyében köztisztviselőktől válik 
meg az adóhatóság. De hogy pontosan 
hány alkalmazottól köszönnek el Sze-
geden és a megyében, arról Papp István, 
az APEH Csongrád Megyei Igazgatósá-
gának vezetője nem árulhatott el infor-
mációkat. Csak következtetni lehet: ha 
a helyi adóhatóság 470 dolgozót alkal-
mazott eddig, s az átlagos leépítés közel 
8 százalékos, akkor, 30-40 dolgozójától 
kénytelen megválni a hivatal. Az or-
szágban - mint ahogy azt az APEH el-
nöke, Király László György korábban 
bejelentette - az adóhatóság összesen 
1100 munkatársának ír elbocsátó szép 
üzenetet. 

Papp Istvántól megtudtuk, a törvényi 
előírásoknak megfelelően hétfőn min-
denkivel egyenként tudatták, igényt 
tartanak-e a jövőben a munkájára. Az 
igazgató ekkor azt közölte, ki az, aki 
marad, s ki az, aki a kormányhatározat 
értelmében érintett a létszámcsökken-
tésben. 

A MÁV büntet, a Tisza Volán és az SZKT rugalmas 

Hiányzik kétezer 
diákigazolvány 
Mintegy kétezer szegedi egyete-
mistának önhibáján kívül még a 
mai napig nincs diákigazolvá-
nya. A mulasztásért felelős Álla-
mi Nyomda hallgat. A MAV 
meg már bünteti a diákokat. 

Október 31-éig voltak érvénye-
sek az egyetemisták és főiskolá-
sok régi érvényesítő matricái, va-
lamint azok az ideiglenes diák-
igazolványok, amelyeket azon el-
sősök között osztottak szét, 
akiknek nem készült el határidő-
re a „rendes" igazolványuk. -
1809 hallgatónak továbbra sincs 
semmilyen diákigazolványa -
mondta Fekete Csaba, a Hallga-
tói Szolgáltató Iroda (HSZI) ve-
zetője. - Ezen diákok között van 

olyan, aki még a nyáron vissza-
küldte az igénylését, és van, aki-
nek szeptemberben újra kellett 
igényelni az igazolványát. 

A legnagyobb hátrány a hall-
gatókat az utazásoknál érheti. 
Nem biztos, hogy hitelt érdem-
lően tudják bizonyítani azt, jo-
gosan veszik igénybe a kedvez-
ményeket. - A MÁV elfogadta 
és alkalmazza az Oktatási Mi-
nisztérium döntését, amely sze-
rint az előző féléves matricák és 
az ideiglenes diákigazolványok 
október végéig voltak érvénye-
sek - közölte Veres Bernadett, a 
MAV sajtóosztályának munka-
társa. 

Folytatás a 4. oldalon 

Sorba állnak az európai uniós regisztrációért 

Számot kapnak a gazdák 
Ezen a héten elkezdődött a gaz-
daregisztráció Csongrád megyé-
ben is. Az FVM-hivatalt és a falu-
gazdászokat már az első napok-
ban százak keresték fel. A nyil-
vántartásba vétel nem formaság, 
e nélkül ugyanis nem kaphatnak 
pénzt az EU-tól a termelők. 

Az agrárium ügyfél-regisztrációs 
rendszereinek egységesítése kez-
dődött meg tegnap reggel a me-
gye valamennyi településén. 
Olyan folyamatosan működte-
tett rendszert hoznak létre Ma-
gyarországon is - tájékoztatta la-
punkat Tasnádi Gábor, az FVM 
megyei hivatalának vezetője - , 
amelyet nem kell évente megújí-

tani. Az egyszer kiadott tízjegyű 
regisztrációs szám a gazdálkodót 
mindaddig azonosítja, ameddig 
termel. A jövőben bekövetkező 
változásokat azonban mindig 15 
napon belül kell majd az 
FVM-hivatalnak bejelenteni: ha 
valaki ezt elmulasztja, vagy ha-
mis adatokat szolgáltat, fél évig 
nem kaphat uniós támogatást. 

A most kezdődött ingyenes el-
járás során azoknak kell jelent-
kezniük a falugazdászoknál, 
vagy az FVM-hivatalban, akiket 
már korábban regisztráltak, azaz 
valaha már részesültek mezőgaz-
dasági támogatásban. 

Folytatás a 3. oldalon 

Fórummal, kitüntetésekkel és koncertekkel ünnepelt az universitas 

Hetvenöt éve költözött 
az egyetem Szegedre 
Hetvenöt éve és egy napja, 1928. november 11-én 
indult meg a tanítás a Kolozsvárról Szegedre 
helyezett egyetemen. A Szegedi Tüdományegye-
temen tegnap illusztris vendégek társaságában 
ünnepelték az Egyetem napját. 

Tudományos konferenciával, ünnepi egyetemi 
tanácsüléssel és hangversennyel ünnepelte az 
Egyetem napját a szegedi universitas. A jeles 
napot Botka László, Szeged polgármestere, 
Mang Béla, az Oktatási Minisztérium felsőok-
tatási helyettes államtitkára, Guido Fumagalli, 
a Veronai Egyetem Természettudományi Kará-
nak dékánja és számos más illusztris vendég, 
politikus, hazai és külföldi professzor is meg-
tisztelte jelenlétével. A délelőtti Felsőoktatás az 
Európai Unióban című fórum előtt Szabó Gá-
bor rektor hangsúlyozta: ezen a napon szellemi 

öröksége előtt tiszteleg az egyetem. A fórumon 
a polgármester arról számolt be, hogy egyre 
szorosabb az együttműködés az egyetem és a 
város között, ami azért is fontos, mert közös a 
felelősségük a térség fejlődésének biztosításá-
ban. 

Az előadások után a délutáni ünnepi egyetemi ta-
nácsülésen Professor emeritus címet kapott Fehér 
Ottó, Fejes Pál, Balogh Sándor, H. Tóth Imre és Ko-
vács László, valamint Pro Unversitáte- és Klebels-
berg Kunó-díjat, Egyetemi Sportért kitüntető címet 
és Kanyó Zoltán irodalomelméleti díjat vehettek át 
a kitüntetettek. 

A tanácsülés után az SZTE Zeneművészeti Főis-
kolai Kar hallgatói adtak koncertet a kar Tisza La-
jos körúti Fricsay Ferenc Koncerttermében. 

Részletek az Universitas mellékletben 

Az egyetemi tanács ünnepi üléssel emlékezett meg a háromnegyed százados évfordulóról. Fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

