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KORKÉP 

ÁSOTTHALOM. A művelődési 
házban ma délelőtt 9 órától 
Bütykölő játszóházba invitálják 
a legkisebbeket. A gyermekek 
ünnepi gyertyákat, illetve 
gyertyatartókat készíthetnek. 
Délután 5 órától pedig Luca-napi 
boszibált rendeznek a 
kultúrházban. Fellép a Csutri 
Néptánccsoport, az 
asszonykórus, a Borostyán 
Nyugdíjasklub, illetve a 
Könyvmolyklub. A vendégeket 
Luca-pogácsa sütéssel, 
mézeskalács készítéssel, 
Luca-búza vetéssel, jóslással, 
kézműves foglalkozásokkal, 
illetve hajnalig tartó mulatsággal 
várják a vendégeket. 

DESZK. A faluházban hétfő este 
6 órától azokat a helybelieket 
várják, akik az intézményi 
programok szervezésében egész 
évben aktívan közreműködtek. 
A rendezvényen a faluház 
dolgozói rövid kulturális 
műsorral és egy pohár pezsgővel 
szeretnék kifejezni köszönetüket 
támogatóiknak. 

MÓRAHALOM. A Dél-alföldi 
Regionális Marketingigazgatóság 
a napokban tartotta a 2003-as 
évet záró szakmai rendezvényét. 
Ezen többek között ismertették 
az igazgatóság 2004-es 
turisztikai 
marketingkoncepcióját. Emellett 
ötödik alkalommal osztották ki 
a Dél-Alföld turizmusáért díjat. 
A tourinform irodák 
kategóriájában most a 
mórahalmiak vehették át ezt az 
elismerést. Tavaly a mórahalmi 
önkormányzatot részesítették 
hasonló jutalomban, mivel igen 
sokat tett a település, illetve a 
szűkebb régió turizmusának 
fellendítéséért, fejlesztéséért. A 
városban 1998 óta működő 
tourinform iroda számos 
programot kínál a látogatóknak. 

RÚZSA. Karácsonyi ünnepi 
vásárt rendeznek holnap kora 
reggel a község vásárterén. A 
szervezők minden résztvevőt 
megajándékoznak, ugyanis se 
helypénzt, se parkolódíjat nem 
szednek senkitől. Ezen kívül 
tombolasorsolást is tartanak, 
amelynek fődíja egy csikó. 

SÁNDORFALVA. Két 
forgalomlassító szigetet 
létesítettek a községben. Az 
Alkotmány körút és az Iskola 
utca, valamint az Alkotmány 
körút és a Sövényházi utca 
kereszteződésében kívánják ezzel 
csökkenteni a balesetveszélyt. A 
két sziget műszaki átadását a 
napokban tartották. A tervek 
szerint januárban helyezik 
forgalomba a forgalomlassítókat, 
amelyek az önkormányzat és a 

' Csongrád Megyei Állami 
Közútkezelő Kht. közös 
beruházásban készültek el. 

SZEGED. A Dugonics András 
Piarista Gimnáziumban (Bálint 
Sándor utca) ma délután 5 órától 
Jankovics Marcell 
grafikusművész, rajzfilnikészítő 
a karácsonyi és újévi magyar 
mondakörről tart előadást. 
Közreműködik Ivanovics Tünde 
népdalénekes. Az „Egymással a 
gyógyulás útján" Rehabilitációs 
Alapítvány Luca-napi vásárt 
szervez ma 9 és 12 óra között a 
Ptilz utcai pszichiátriai osztály 
csoportterápiás szobájában. Az 
érdeklődök a foglalkoztató 
terápiás műhelyében készült 
alkotásokból válogathatnak. 

ZÁKÁNYSZÉK. A Zabosfa 
Táncegyüttes 15 éves jubileumi 
gálaműsorára várja az 
érdeklődőket ma este 6 órától a 
művelődési házba. Az együttest, 
illetve a vendégeket Kovács 
József polgármester köszönti. A 
műsorban fellépnek a 
táncegyüttes mostani tagjai, 
valamint egykori táncosok és az 
utánpótlás csoport fiataljai is. A 
vacsora utáni táncházban bárki 
megtanulhatja a különféle 
tánclépéseket. A talpalávalóról a 
Rokka zenekar gondoskodik. 

Az új bérletrendszerrévén az SZKT szerint igazságosabb a bevételelosztás 

Dózsa európainak tartja 

Az utazóközönség vegyes érzelmekkel fogadta az ú j bérletrendszert . Fotó: Miskolczi Róbert 

Szegeden az egységes bérletrendszer be-
vezetésével több bevételhez jut az SZKT. 
Dózsa Gábor igazgató szerint az utasok 
többségének kedvez a most elfogadott bér-
letkonstrukció. 

Évi 120-160 millió forinttal több bevételhez 
jut a Szegedi Közlekedési Társaság a bérlet-
rendszer egységesítésével. A Pénzügyminisz-
térium 100 millió forint ártámogatást ad a 
tanuló-nyugdíjas kombinált bérletekhez, s 
minthogy a közgyűlés döntése szerint janu-
ártól minden bérletes kombinált szelvényt 
vásárol majd, a Tisza Volán Rt.-vei megosz-
tott bevételből a korábbinál több jut a villa-
mostársaságnak. 

Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója szerint a 
jelenlegi bevételelosztási rendszerben az új 
bérlctkonstrukeió kedvező az SZKT számá-

ra, amely a menetrend szerint futott kilomé-
terekhez képest több utast szállít, mint a Ti-
sza Volán Rt. A korábbi bevételelosztás nem 
tükrözte a teljesítményhez közelítő arányo-
kat, ezért - az SZKT számításai szerint - évi 
170 milliós bevételtől esett el a társaság. 

Az igazgató kitért arra is, kinek jó, s kinek 
nem az új bérletrendszer. - Az utasok 57 szá-
zaléka eddig is kombinált bérletet váltott, a 
tanuló-nyugdíjas szelvénnyel utazók között 
pedig kiemelkedően magas, 70 százalék volt 
a kombinált szelvénnyel utazók aránya - so-
rolta a számokat az igazgató, aki szerint ter-
mészetes és kívánatos, hogy a dolgozóknál 
kevesebb jövedelemmel rendelkezőket (diá-
kokat és nyugdíjasokat) segítse a bérletrend-
szer. 

- Ugyancsak fontos, hogy Európában szin-
te mindenütt egységes, minden tömegközle-

kedési eszközre érvényes bérlettel és jeggyel 
utaznak. A most elfogadott változat tehát 
megfelel az uniós normáknak is, ami a máju-
si csatlakozást tekintve nem elhanyagolható 
tényező. Ezenfelül így lehetővé válik az át-
szállás bármely vonalra, ezzel ugyancsak az 
utazóközönség igényeit szolgáljuk - érvelt 
Dózsa Gábor. 

Emlékeztetett arra is, hogy a közgyűlés elé 
tett A változat (a B szólt az egységes bérletek-
ről) egységes, 15 százalékos áremelést jelen-
tett. A drágulás elkerülhetetlen, viszont az or-
szágban Szegeden javasolták a legalacsonyabb 
arányú áremelést. Ha az A változat mellett 
döntenek, a havonta háromszor villamosra 
vagy trolira szálló buszbérletes már ugyanany-
nyit fizet, mint most, a kombinált bérletért, 
amellyel viszont korlátlanul utazhat. 

NY. P. 

Húszezer forintos utalványt kaptak a győztesek 

A legvirágosabb házak Szegeden 
A növényekkel díszített szegedi 
házak idei versenyén szakmai és 
közönségdíjakat is kiosztottak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Környezetgazdálkodá-
si Kht. idei, A legvirágosabb ház 
Szegeden címmel meghirdetett 
versenyét a magánházak kategó-
riájában a Tisza Lajos utca 63/B 
számú épület nyerte; pályázó: 
Alatyán SánJorné. Ugyancsak a 
magánházak között, a közönség 
szavazatai alapján díjazták a Lö-
völde utca 133. számú házat, 

amelynek tulajdonosa Bodó Fe-
renc. 

A társasházak közül a Tisza 
Lajos körút 36. számú épület, 
amelyet Pelikános udvar néven 
is ismernek a szegediek (átjáró-
ház a körút és a Fekete sas utca 
között), a szakmai zsűri és a kö-
zönség szerint is első helyezést 
érdemelt. A társasház nevében 
Nagy Matild adta be a pályázatot. 

A lakótelepi házak közül, a kö-
zönségszavazatok alapján díjazták 
a Bálint Sándor utca 8. számú épü-
letet. Pályázó: Adorjányi Istvánná. 
A lakótelepi házak szakmai díját 

megosztva kapta a Tabán utca 
10-12. épület, pályázók: Várhelyi 
Gáborné és Borsiné Kürti Klára. 

Az intézmények közül a zsűri 
döntése szerint a Kálvária tér 8. 
szám alatti fogyatékosok nappali 
intézete nyerte a virágos házak 
versenyét; a pályázatot Ábrahám 
Viktória nyújtotta be. A közönség 
díját az intézmények közül a Liszt 
utca 9. számú ház, vagyis a Gőry 
pince kapta; pályázóAbel Antal. 

A díjazottakat húszezer forint 
értékű, növényápolási eszközök-
re beváltható utalvánnyal jutal-
mazták. 

Ünneplő szabad demokraták 

A Szabad Demokraták Szövetségének szegedi szervezete tegnap ünnepel te t izenötödik születésnap-
ját a Novotel Szállóban. Az eseményen jelen volt (képünkön) Kuncze Gábor pártelnök, Gregor József 
operaénekes, Székhelyi József, a Szegedi Nemzet i Színház direktora Juronics Tamás, a Szegedi Kor-
társ Balett művészeti vezetője. A születésnapi partin a Peter Pan duó muzsikált és levetítették az 
SZDSZ 15 éve című filmet. Fotó: Gyenes Kálmán 

Felújították a 
szentmihályi 
rendelőt 
Tfegnap délután átadták a fel-
új í tot t orvosi rendelőt Szent-
mihályon. A több mint ötven-
éves épületben még egy kilincs 
sem maradt, ami a régi házra 
emlékeztetne. 

Szili Barnabás háziorvos jórészt 
kölcsönökből, 11 millió forintból 
varázsolta újjá 80 négyzetméte-
res rendelőjét, amely most már 
az uniós szabványoknak is meg-
felel. Mint mondta, másfél évi 
tervezés után mindössze két hó-
nap alatt elkészültek, amiben 
nagy szerepük volt a falubeliek-
nek is: a kőművesmunkától a 
vízvezeték-szerelésig szinte min-
dent ők csináltak. Éppen ezért az 
átadáson is ők voltak a díszven-
dégek. 

A rendelőben az eddigi felnőtt 
körzetorvosi rendelés és a gyer-
mek szakrendelés mellett janu-
ártól mozgásszervi centrum is 
megkezdi működését, és hama-
rosan gyógymasszázsra is lesz 
lehetőség. Bartáné Tóth Mária 
képviselő a falu nevében kö-
szönte meg Szili doktornak a 
nagy beruházást, és ígéretet tett 
arra, hogy tavasszal az épület-
hez vezető le- és felhajtót is 
megcsinálják, hogy a környék is 
méltó legyen a színvonalas ren-
delőhöz. 

T. K. 

Tízéves 
a Lokalitás 
Tíz éve, 1993 decemberében 
alakult meg a Lokalitás, a 
Csongrád Megyei Helyi Lapok 
Egyesülete. Kezdetekben mind-
össze 8-10 településen jelent 
meg helyi újság, mostanra azon-
ban negyvennek van saját ki-
adványa. 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jubileumát ünnepelte tegnap a 
mórahalmi Aranyszöm Rendez-
vényházban a Lokalitás, a Csong-
rád Megyei Helyi Lapok Egyesüle-
te. A kiállítással egybekötött ta-
nácskozáson a kisebb-nagyobb te-
lepülések lapjainak szerkesztői, 
munkatársai vettek részt. 

- Megalakulásunkkor mind-
össze 8-10 községben jelent meg 
helyi újság. Napjainkban azon-
ban már negyven településnek 
van saját lapja - mondta Magyar 
Istvánné elnök. A megyében leg-
először, 1986-ban Mindszenten 
jelent meg helyi újság, majd egy 
évvel később kinyomtatták a 
Szegvári Napló első példányait is. 

A különféle kis újságok szere-
pe, hogy a helyi történéseket, in-
formációkat eljutassa a település 
lakóinak. A jelenlegi negyven lap 
nagy többségét az önkormány-
zatok adják ki és ingyenesen ke-
rülnek a postaládákba. Néhány 
lapot egyesület terjeszt, mint a 
Deszki Hírmondót. A kiskundo-
rozsmai lapot egy baráti társaság 
alapította, a szegvári újság pedig 
alapítványi segítséggel jut el ol-
vasóihoz. 

A tegnapi tanácskozáson ki-
emelték, hogy napjainkban a he-
lyi lapok legfontosabb teendője a 
különféle uniós információk, il-
letve a vidékfejlesztés lehetősé-
geinek megismertetése az olva-
sókkal. - Lényeges, hogy min-
denki első kézből, egyénre le-
bontva ismerje meg a különféle 
elvárásokat. Ezt pedig csak a he-
lyi lapok tudják nyújtani -
mondta beszédében Nógrádi Zol-
tán mórahalmi polgármester. 

HÍREK 
A FŐKAPITÁNY 
DARMSTADTBAN 
A közelmúltban szakmai 
látogatáson vett részt a 
németországbeli Darmstadtban 
a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
vezetősége. Lukács János 
dandártábornok, megyei 
rendőrfőkapitány és 
munkatársa, Fülöp Zoltán 
alezredes Volker Bouffier 
államminiszter, Hessen 
tartomány belügy- és 
sportminisztere meghívására 
érkezett a városba. A látogatás 
oka, hogy az ottani 
rendőrfőkapitány Rudolf Kilb 47 
évnyi szolgálat után 
nyugállományba vonul. A 
rendezvényen Lukács János a két 
főkapitányság közti kapcsolatot 
méltatta. 

ÁLLATOK KARÁCSONYA 
ACORÁBAN 
A Tappancs Alapítvány idén is 
megrendezi az állatok 
karácsonyát a Corában. Ma és 
holnap 10 és 18 óra között 
várják az áruház 1 -es bejáratánál 
mindazokat, akik állateledellel, 
pénzadománnyal, etetőtállal 
vagy bármi egyéb, hasznosítható 
ajándékkal támogatnák a 
kutyamenhelyre befogadott, 
gazdátlan ebeket. A Corában 
egyébként a hétvégén az 
eleségeken kívül minden 
kisállat-felszerelés 15 
százalékkal olcsóbban kapható. 

Baka-kötet Belfastból 
Kabdebó Tamás szerkesztésé-
ben, Zollman Péter fordításá-
ban a belfasti Abbey Press Se-
lected Poems címmel kiadta az 
1995-ben elhunyt szegedi köl-
tő, Baka István válogatott ver-
seit. A kötetet ma 14 órakor 
muta t ják be a Somogyi-könyv-

tár I. emeleti olvasójában. Köz-
reműködnek: Zollman Péter, 
Andóczi Balogh József, Balog Jó-
zsef és a kiadó képviseletében 
Adrián Rice. Kabdebó Tamással 
Olasz Sándor irodalomtörté-
nész, a Tiszatáj főszerkesztője 
beszélget. 


