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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A faluház 
színháztermében ma délután 5 
órától tartja a Fiesta Táncstúdió 
a következő összejövetelét. Ezzel 
egy időben a kisteremben 
sakkfoglalkozás kezdődik. 

DESZK Kistérségi idegen nyelvi 
napra várják az általános 
iskolások jelentkezését. A 
program során angol, német és 
szerb fordítási és 
kommunikációs feladatokat 
oldanak meg a gyermekek. 
Korosztályonként rendezik a 
versenyeket, szerb nyelven mind 
az alsósok, mind a felsősök, 
németből és angolból pedig csak 
a felső tagozatosok indulhatnak. 
A rendezvény célja az Európai 
Unióra való felkészülés, és hogy 
a gyermekek jobban 
megszeressék a különféle idegen 
nyelveket. A november 24-én a 
dcszki faluházban tartandó 
versenyre még lehet jelentkezni 
a Zoltánfy István Általános 
Iskolában a 62/271 -220-as 
telefonszámon. 

MÓRAHALOM. Környezetbarát 
és költségkímélő fűtés-, illetve 
melegvíz-ellátásról tartanak. 
előadást ma este hat órától az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 
Az érdeklődők megtudhatják a 
szakemberektől, hogyan 
termelhetnek elektromos 
áramot a napenergia 
segítségével. 

PUSZTAMÉRGES. Az Őszikék 
Nyugdíjasklub minden évben 
egy napon tartja tagjai 
névnapját. A hagyományokhoz 
híven pörköltvacsorával és 
citerazenévcl ünnepelnek a 
nyugdíjasok. A hét végi 
rendezvényen az önkormányzat 
egy-egy szál virággal köszönte 
meg a klub munkáját. Az 
Őszikék a hetvenes évek 
közepén alakult. Jelenleg 
huszonkét tagja van. Az idősek 
aktívan részt vesznek a település 
kulturális életében is. 
Legközelebb november 24-én 
Mórahalomra utaznak, hogy 
részt vegyenek az ottani klub 
ünnepségén. 

SZEGED. A Fekete István 
Általános Iskola szervezésében 
ma délelőtt 10 órakor 
Hallássérültek együttnevelése, 
cgyüttoktatása címmel 
konferencia kezdődik a 
Százszorszép Gyermekházban 
(Kálvin tér 6.). Botka László 
polgármester köszöntője után az 
együttnevelés törvényi 
szabályozásáról lesz szó. 
Ezenkívül a résztvevők még 
előadásokat hallgathatnak meg 
az iskoláskorú hallássérültek 
speciális neveléséről, a különféle 
implantátumok szerepéről, 
valamint a szervező iskolában 
folyó együttnevclési program 
tapasztalatait is megismerhetik 
az érdeklődők, iljctve 
megtudhatják, milyenek a 
hallássérültek integrált ellátási 
lehetőségei a városban. 

SZÓREG. Befejeződött az utóbbi 
évek legnagyobb beruházása a 
településen. Több mint 
harmincmillió forintból 
megvalósult az a 
térrekonstrukció, melynek 
köszönhetően Szőreg új 
központtal gazdagodott. A 
Rózsák terét holnap adják át. A 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
előtt délután fél háromkor 
térzenével kezdődik az 
ünnepség. Ezt követően Újhelyi 
István országgyűlési képviselő 
mond beszédet. A tér 
felszentelése után a Sárga Rózsa 
Népdalkör műsorral köszöntik a 
jelenlévőket. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület soron 
következő ülését holnap délután 
4 órakor tartja a polgármesteri 
hivatalban. A képviselők többek 
között megtárgyalják az idei 
költségvetés harmadik 
negyedévi végrehajtását, 
valamint elfogadják a 2004. évi 
költségvetési koncepciót is. 

A szegedi árvízi emlékmű két 
oszlopának gránitborítását és 
egy közeli műkő virágtartót tört 
össze egy gyorshajtó a Tisza La-
jos körút végén. 

Hatalmas sebességgel csapódha-
tott a szegedi Tisza-parton álló 
árvízi emlékmű oszlopainak egy 
Renault Clio típusú autó, amely 
ízzé-porrá törte két betonhasáb 
borítólapjait, valamint a közel-
ben elhelyezett műkő növénytar-
tót. A fekete gránitlapok törme-
léke szétszóródott a környéken, a 
virágföld pedig úgy borította be a 
járdát, mint a tűzvész után ma-
radt pernye. 

Gila Csaba, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. közterü-
let-fenntartási divízóvezetó-he-

A Homokháti Gazdasági lá-
nácsadó Iroda három munka-
társa járja a térséget és segít a 
gazdaregisztrációban. Erre 
azért van szükség, mert az 
EU-ban csak így igényelhető 
földalapú támogatás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Néhány hete megyénkben is el-
kezdődött a gazdaregisztráció. 
Magyarország európai uniós 
csatlakozása után a termelők 
csak úgy igényelhetnek földalapú 
támogatást, ha regisztráltatták 
magukat. 

Több településen is gondot 
okoz az űrlapok kitöltése, vala-
mint a gazdák nagy része nincs 
tisztában a feltételekkel. Nógrádi 
Zoltán mórahalmi polgármester 
ezért vállalta, hogy a Homokháti 
Gazdasági Tanácsadó Iroda 
munkatársai segítenek a regiszt-
rációban. 

- Három kollégánk járja a kis-
térség hat települését, Mórahal-
mot, Zákányszéket, Rúzsát, Öt-
tömöst, Pusztamérgest, Ásott-
balmot és nyilvántartása veszik 
a termelőket - tudtuk meg Kazi 

Hárommillió forintot nyert pá-
lyázaton Szeged és térsége köz-
biztonsági és bűnmegelőzési ta-
nácsa minap a Belügyminiszté-
riumtól. Az európai uniós köve-
telményeknek megfelelő bűn- és 
baleset-megelőzési program ki-
dolgozása és végrehajtása össze-
sen 4 millió 500 ezer forintba 

lyettese tájékoztatása szerint az 
Aradi vértanúk tere felől a Hu-
szár Mátyás rakpartra tartó autós 
a kanyarban lesodródott az útról, 
s nekicsapódott az emlékműhöz 
vezető oszlopoknak. A vétkes ve-
zetőt a rendőrség felelősségre 
vonja, ezen felül kártérítést is kell 
fizetnie. A két oszlop helyreállítá-
sa félmillió forintba kerül. 

A divízióvezető-helyettes em-
lékeztetett rá, hogy az árvízi em-
lékmű védtelen oszlopait (nincs 
szalagkorlát az út szélén) szinte 
menetrendszerűen teszik tönkre 
a gyorshajtók. Legutóbb nyáron 
döntött ki mindenestül (még a 
betonszál is kitört) egy autós. Hi-
ába a 30 kilométeres sebesség-
korlátozásra, az éles kanyarra és 
a csúszós útra figyelmeztető há-

Pétertöl, a tanácsadó iroda ve-
zetőjétől. 

Azokat a gazdákat, akik már a 
korábbi években igényeltek tá-
mogatást, már nyilvántartásba 
vették és kaptak egy-egy regiszt-
rációs számot. Most ezeket is 
meg kell újítani. - A legnagyobb 
probléma, hogy nincs megfelelő 
űrlap hozzá - folytatta az iroda-
vezető. 

A regisztráció következő lépé-
se az, hogy a gazda bekerül az 
úgynevezett mezőgazdasági par-
cellaazonosító rendszerbe. Egy 
adott területen egy adott nö-
vényfajtát lehet termelni. A gaz-
da postán kapja meg regisztráci-
ós számát. Ezen az űrlapon be 
kell jelölnie az általa használt 
földet. Ezt a nyomtatványt de-
cember 20-ig vissza kell küldeni 
a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium megyei 
irodáihoz. 

Minden termelő érdeke, hogy 
regisztráltassa magát, ha állami 
támogatást kíván igénybe venni. 
Öttömösön a nyilvántartott 110 
termelőnek több mint a kilenc-
ven százaléka megjelent a kiírt 
időpontban. 

kerül. A hárommilliós támoga-
tásból párhuzamosan több prog-
ram is indítható az ifjúság- és 
családvédelem, a drogok fo-
gyasztása elleni küzdelem, vala-
mint a közlekedés- és vagyon-
biztonság erősítését szolgáló 
társadalmi mozgalom kereté-
ben. 

rom tábla, a gátlástalan sofőrök 
fittyet hánynak minden tilalom-
ra. A környezetgazdálkodási kht. 
szakembere szerint az emlékmű-
vet forgalomlassító elemek óv-
hatnák meg a közelben elhúzó 
járművektől. 

Az 1879-ben hullámsírba süly-
lyedt Szeged újjáépítését segítő 
európai országok fővárosainak 
címerével díszített oszlopok kö-
zül csupán egy maradt meg, rajta 
Bécs, Brüsszel és Berlin városjel-
vényével; Párizs, London és Ró-
ma gránitlapjait összezúzták. A 
helyreállítás attól függ, mikor 
tudják előteremteni a rávalót: ha 
idén nem foghatnak neki, ta-
vasszal újjávarázsolják a tönkre-
tett emlékoszlopokat. 

NY. P. 

Innováció, 
reklámklub 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara kommunikáci-
ós és reklámklubja csütörtökön 
délután 2 órakor tartja soron kö-
vetkező szakmai délutánját. A 
rendszeresen igényes program-
mal jelentkező klub holnapi ese-
ménye felkeltheti mindazok ér-
deklődését, akik a fejlesztés té-
makörében kívánnak tájékozot-
tabbak lenni. És ilyen szakember 
Szegeden és Csongrád megyében 
is akad bőven. 

A program meghívott vendége-
ként Hargitai Gábor kormány-fő-
tanácsadó tart előadást „Az álla-
mi szerepvállalás lehetősége az 
innováció területén" címmel, s 
szó esik majd az e témában ké-
szülő törvények várható hatásai-
ról is. 

A szervezők minden érdeklő-
dőt várnak a reklámklub hagyo-
mányos helyszínére, a szegedi 
Hotel Novotelbe, a Maros utca 1. 
szám alá. 

Utcanév-magyarázó táblákat 
helyez cl Szegeden a Soropti-
mist Club. Először ötven táb-
lával szeretnék segíteni a tá-
jékozódást és a tanulást. 

A szegedi Belvárosban sétálgatva 
valószínűleg kevesen tudnák 
megmondani, hogy a Fekete sas 
utca egy tizennyolcadik századi 
fogadóról kapta a nevét, vagy mi-
kor élt Dugonics András. Ezen 
szeretne segíteni a Soroptimist 
Club Szeged. Az elsősorban jóté-
konykodással foglalkozó, de az 
oktatást és a kultúrát is támoga-
tó civil szervezetnél egy éve me-
rült fel az ötlet, hogy Szeged terü-
letén, a Belvárosból kiindulva ut-
canév* magyarázó táblákat he-
lyezzenek el. 

Venetianer Anikó, a klub elnö-
ke lapunknak elmondta, hogy az 
első ütemben körülbelül ötven 
magyarázó feliratot helyeznek el 
a Tisza Lajos körút és a Tisza ál-
tal határolt területen. Mivel ezek 

A szegedi önkormányzat felszó-
lította a Dél-alföldi Népművé-
szeti Egyesületet, hogy hagyja cl 
az Árboc utcai székházát. In-
formációink szerint több intéz-
mény és civil szervezet is igényt 
tart az épületre. 

A szegedi önkormányzat, mint az 
Árboc utcai épület tulajdonosa, az 
elmúlt héten felszólította a 
Dél-alföldi Népművészeti Egyesü-
letet (DANE), hogy három napon 
belül hagyja el az ingatlant, mivel 
annak állagát veszélyeztetve látja 
az elzárt víz és villany miatt. /elli-
nek Márta, az egyesület vezetője 
lapunknak elmondta: kérte a vá-
ros vezetőit, hogy december köze-
péig adjanak haladékot nekik, 
amíg nem találnak maguknak új 
helyet a városban. Kérdésünkre, 
milyen jövőt jósol a civil szerve-
zetnek, azt válaszolta: erről de-
cember 6-án dönt a DANE köz-
gyűlése. Jellinek szerint valószí-
nűleg megszűnik az egyesület. 

nagy részét már felszerelték, no-
vember 20-án, 12 órakor a Dugo-
nics tér 4. előtt ünnepélyes át-
adást tartanak. A jövő év elején 
további ötven-hatvan táblát sze-
retnének kifüggeszteni a nagy-
körút és a Tisza Lajos körút kö-
zött. 

Az utcanév alá kerülő, húsz-
szor ötven centiméteres felüle-
ten két-háromsoros magyarázó 
szöveg segíti a tájékozódást. Sze-
mélyek esetén a tábla ismerteti, 
hogy ki volt és mikor élt a név-
adó, míg várostörténeti jelentő-
ségű elnevezéseknél a név erede-
tét mutatja be. 

A tájékoztató febratok Bony-
hádon készültek, ugyanott, ahol 
az utcanévtáblák is. A két ütem-
ben kihelyezett száz-száztíz ma-
gyarázó tábla együtt körülbelül 
hét-nyolcszázezer forintba kerül. 
A klub ezt részben saját bevétele-
iből, részben pályázati úton 
nyert pénzből finanszírozza. 

SUHAIDA ZOLTÁN 

Lapunkban korábban beszá-
moltunk arról, hogy az egyesület 
az elmúlt években közel tízmilbó 
forintos adósságot halmozott fel. 
Kozma József várospohtikai al-
polgármester többször kijelen-
tette: a város nem tud oly módon 
segítséget nyújtani a szervezet-
nek, hogy átvállalja közüzemi 
tartozásait. Ugyanakkor azt is el-
mondta, hogy az önkormányzat 
számára rendkívül fontos a nép-
művészet, így ezt a tevékenysé-
get valamely közművelődési in-
tézményen keresztül folytatná 
tovább a város. 

Információink szerint több 
közművelődési intézmény és 
egyesület is igényt tart az épület-
re. Többen tudni vélik, hogy a jö-
vőben a Százszorszép Gyermek-
ház irányításával, civil szerveze-
tek bevonásával működik majd 
tovább az Árboc utcai alkotóház. 
Döntés a decemberi közgyűlésen 
várható. 

sz. c. sz. 

Milliók bűnmegelőzésre 

Jellinek Márta kérte a város vezetőit, hogy december közepéig ad-
j a n a k h a l a d é k o t . Fotó: Miskolczi Róbert 

A vád szerint hamisítottak az APEH egykori megyei vezetői 

Elnapolták Ványaiék perének 
kecskeméti tárgyalását 
További bizonyítási eljárás miatt elnapolta a 
Kecskeméti Városi Bíróság az APEH volt Csong-
rád megyei igazgatójának, helyettesének, vala-
mint társainak tárgyalását. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hivatalos személy által elkövetett közokirat-hami-
sítással és más bűncselekményekkel vádolta meg 
évekkel ezelőtt az ügyészség Ványai Lászlót, az 
APEH volt Csongrád megyei igazgatóját és helyet-

tesét, Bednár Károlyt, valamint társaikat. Az ügy-
ben Bednár az I . rendű, Ványai a I I I . rendű vádlott. 
A vádirat szerint a megyei adóhivatal egykori veze-
tői hamis tartalmú igazolásokat készítettek, ami-
ket hitelek felvételéhez használtak fel. 

Az ügyet először a szegedi, majd elfogultságra hi-
vatkozva a hódmezővásárhelyi, végül tegnap dél-
előtt a Kecskeméti Városi Bíróság tárgyalta. A bíró-
ság illetékesétől kapott tájékoztatás szerint a tár-
gyalást elnapolták, mivel az ügyben további bizo-
nyítási eljárást tartanak szükségesnek. 

Gránittörmelék, összezúzott virágtartó az árvízi emlékműnél 

Oszloptörő gyorshajtó 
autós a Tisza-parton 

A gyorshajtó egy csapásra két emlékkövet tett tönkre. Fotó: Kantok Csaba 

Magyarázó táblák 
Szeged utcáin 

Kifogták a szelet a civil szervezet vitorlájából 

Többen is igényt 
tartanak a székházra 

A homokháti gazdák többsége él a lehetőséggel 

Tanácsadók segítik 
a regisztrációt 


