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KORKÉP 

ALGYÓ.A faluházban ma 9 és 
13 óra között ruha- és cipővásárt 
rendeznek. 

DESZK Ezen a héten még várják 
a jelentkezéseket a faluházban a 
deszki Maros menti fesztiválra. 
A vers- és prózamondás 
kategória versenyét január 28-án 
délután 2 órától tartják. 
Érdeklődni a 62/271-510-es 
telefonszámon lehet Bene 
Ildikónál. 

FORRÁSKÚT. A szociális 
bizottság következő ülését 
január 26-án tartja. A 
kérelmeket az ülés előtt 3 
munkanappal lehet leadni. 
- Ma délután fél 2-től 
csontritkulás-szűrést szerveznek 
a kezelésben nem részesülő, 50 
év feletti nők részére az orvosi 
rendelőben. A szervezők kérik, 
hogy a szűrést azok is keressék 
fel, akik decemberben 
jelentkeztek ugyan, de 
kimaradtak a vizsgálatból. 

KISTELEKA 2004. évi 
tapasztalatokat összegyűjtve, 
elemezve, a hulladékszállítás 
rendszerét újragondolva a 
városvezetés egy teljesen új 
pilléreken nyugvó 
hulladékgazdálkodási rendeletet 
alkotott Kisteleken, amely abból 
indul ki, hogy mindenkinek 
lehetősége legyen kiválasztania a 
hulladéktermelési szokásainak 
legmegfelelőbb méretű kukát. 
Ha valakinél több hulladék 
keletkezik, mint amit a kukában 
tárolni tud, a közszolgáltatótól 
vásárolható úgynevezett címkés 
zsákban teheti ki a hulladékot a 
kuka mellé. Január elsejétől csak 
a fent említett űrtartalmú 
kukákban és a címkés 
zsákokban szállítja el a 
közszolgáltató a lakosságnál 
keletkező hulladékot. Idén a 
különböző űrtartalmú kukák 
ürítési díja heti egyszeri ürítéssel 
a következő módon alakul: a 60 
literes űrtartalmú kukáért 
évente 4 ezer 200, a 110 
litercsért évente 6 ezer 600, a 
240 literesért pedig évente 12 
ezer 240 forintot kell fizetni. 

MÓRAHALOM.Az 
Erzsébet-gyógyfürdőt hétköznap 
a mórahalmi lakosok 50 
százalék kedvezménnyel, 
a 70 év felettiek ingyen 
látogathatják. 
Ezzel a jelentós kedvezménnyel 
a város vezetése a helyi lakosság 
türelmét szeretné megköszönni 
a megnövekedett 
idegenforgalom miatt 
alkalmanként kialakult 
kellemetlenségekért. 

PUSZTAMÉRGES. Jótékonysági 
bált rendez a Pusztamérgesi 
Ifjúsági Szervezet. A bál teljes 
bevételét a Pusztamérgesen 
épülő tclcház berendezésének 
megvásárlására fordítják. A 
művelődési házban január 
29-én este 7 órakor a 
rendezvény nyitótánccal indul, 
majd Papp Sándor 
pusztamérgesi polgármester és 
Kiss-Patik Péter fővédnök - aki a 
Homokháti Kistérség Gyermek-
és Ifjúsági Önkormányzatának 
soros elnöke, a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat polgármestere -
ünnepi megnyitóját követően a 
helyi fiatalok Bárányi Ferenc A 
lónak vélt menyasszony című 
vásári komédiáját mutat ják be. 
Az előadást követően hajnalig 
tart a bál. 

SZEGED. Befútta a hó az utat 
címmel magyarnóta- és 
operettestet rendez a Dankó 
Pista Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesület szombaton a Szegedi 
Ifjúsági Házban. 
A program - a tegnapi 
számunkban helytelenül 
megjelölt 13 óra helyett -
délután 4 órakor kezdődik. 
Jegyek 650 forintos áron a 
színházi jegyirodában (Kelemen 
u. 7.), valamint a helyszínen, 
szombaton 15 óra és 16 óra 
között válthatók . 

Huszonnégymillió forintos beruházás Gyálaréten 

Megújult a művelődési ház 

Rarnáné Miillcr Már iának te tsz ik a megúju l t épület , és szívesen részt venne ot t egy mulatsá-
g o n Fotó: Gyenes Kálmán 

Újra megnyitotta kapuit a művelődési ház Gyá-
laréten. A 24 millió forintból felújított épületet 
tegnap adták át. A körtöltésen kívül idén még 
Kiskundorozsmán, Szőrcgcn és Petőfitclepcn 
újul meg a művelődési ház. 

Gyálaréten lehetetlen eltéveszteni az új művelődé-
si ház épületét: frissen festett fehér falaival, zöld 
ablakkereteivel vonzza az arra járók szemét. Barná-
né Miiller Mária a férjét kísérte ki a művelődési ház 
előtti buszmegállóba. 

- Nagyon szép a megújult épület. Ha mulatságo-
kat szerveznek benne, biztosan elmegyek majd a 
kedvemre való rendezvényre - mondta Barnáné. 

A nyugdíjas Iványi Gergelyné az új épülettel 
szemben álló hirdetőtáblánál böngészte a plakáto-
kat. 

- Nagyon szép lett az épület. Ott működik majd a 
posta, így most már a hivatal munkatársai is szebb 
helyen dolgozhatnak. Szeretném, ha lenne árube-
mutató, meg olcsó holmik vására az új művelődési 
házban - közölte a nyugdíjas asszony. 

Ibzsár Lajos éppen munkába indult. Elmondta, 
hogy régebben az épület szégyenletes állapotban 
volt. Családjával biztosan meglátogatja a kulturális 
rendezvényeket. Tóth Imre szatyrában táskarádiót 
cipelve épp*azon dohogott, hogy ha nem jár erre, 

nem is tudott volna róla, hogy csütörtökön adják át 
az épületet. 

- Rólam mindenki tudja, hogy rendkívül kritikus 
vagyok, a kákán is csomót keresek. De az új épület 
előtt megemelem a kalapomat - mondta, s meg is 
emelte bőrsapkáját. 

Az új épületben Csicsai Antal, a szentmihályte-
leki Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgató-
ja fogadott. Ő igazgatja a gyálai házat is. Az egy-
kori iskolaépületet húsz évvel ezelőtt társadalmi 
munkában tették lakhatóvá, de az épület folya-
matos állagmegóvásra szorult. A mostani beru-
házásnak köszönhetően teljes egészében meg-
újult az iskolakomplexum fő épülete, ahol a pos-
tahivatal is működik majd. Megtudtuk, akadály-
mentes bejárót és új vizesblokkot is építettek. A 
nagyteremben konferenciákat, ballagásokat is le-
het tartani, s az új épület helyet adhat óvodai és 
egyházi rendezvényeknek is. Az intézményben 
két státust hoztak létre, egy gondnok-takarító, 
valamint egy népművelő látja el a feladatokat. 
Máté-Tóth Andrásné népművelő elmondta, hogy 
a gyálaiaknak néptánckörre és karatefoglalkozás-
ra lenne igényük. Tervezik, hogy bérbe adják 
majd a termeket különböző vállalati rendezvé-
nyekre. 

NYEMCSOKÉVA 

Bombával fenyegetett 
egy telefonáló 
Bombariadó volt tegnap Szege-
den a bíróságon. A Széchenyi 
téri épületet kiürítették, a be-
járat előtti utcaszakaszt lezár-
ták. A tűzszerészek nem talál-
tak robbanószerkezetet. 

Csütörtök délelőtt tíz óra után 
egy férfi hívta a szegedi bírósá-
got. A névtelen telefonáló annyit 
mondott: „Az épületben hama-
rosan bomba robban." A rendőr-
séget a bíróság biztonsági sze-
mélyzete értesítette. A rendőrség 
a polgárőrség segítségével lezárta 
a Széchenyi tér bíróság előtti sza-
kaszát és megkezdték az épület 
kiürítését. 

A helyszínen megjelent Né-
meth Károly alezredes, a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság közbiztonsági igazgatója, aki 
elmondta: éppen a belvárosban 
járt, amikor értesült a bombaria-
dóról, s azonnal odasietett. 

- Megnézem, hogy mindent jól 
csinálnak-e a fiúk - közölte. 
Ilyenkor ugyanis a terület lezárá-
sának, az épület kiürítésének, át-
vizsgálásának megvannak a kü-
lönleges szabályai. A közbizton-
sági igazgató elmondta, hogy 
mindent rendben talált. Németh 
Károly hozzátette, érdekes, hogy 
csütörtökön nem volt olyan tár-
gyalás, ami esetleg „megmagya-
rázta" volna a bombafenyegetést. 

A bíróságon három hónappal 

TOBB SZAZAN DOLGOZTAK 
VOLNA 

H A Széchenyi téri épületben mű-
ködik a Szegedi Városi és a 
Csongrád Megyei Bíróság, vala-
mint a Szegedi ítélőtábla, a Sze-
gedi Városi és a Katonai Ügyész-
ség, illetve a Csongrád Megyei 
Főügyészség. A tegnapi bomba-
riadó több száz ember munkáját 
hátráltatta. 

ezelőtt, október 19-én volt utol-
jára bombariadó. A névtelen fe-
nyegetőt még mindig keresi a 
rendőrség. Akkor nem csupán a 
gyalogosokat nem engedték az 
épület közelébe, de az autósok 
sem hajthattak be a bíróság kör-
nyékére, sőt a villamosokat is 
megállították. 

A tegnapi kényszerű pihenő 
ideje alatt a legtöbben megebé-
deltek. Az épület átvizsgálása 
több óráig tartott. A tűzszerészek 
ez alkalommal sem találtak rob-
banószerkezetet az épületben. A 
rendőrség közveszéllyel fenyege-
tés miatt indított eljárást isme-
retlen tettes ellen. 

Cseh Attila, a Csongrád Me-
gyei Bíróság elnökhelyettese la-
punknak elmondta: a tárgyalá-
sok nem maradnak el, azokat az 
első kitűzetlen, szabad tárgyalási 
napon bepótolják. 

A. T. J. 

A bíróságot több óráig vizsgálták át a rendőrök Fotó: Miskolczi Róbert 

A Százszorszép Gyermekház is beszáll a ringbe: gyermekekért küzdenek a művészeti iskolák 

A csalást kódolással szűrik ki 
A szegedi Százszorszép Gyermekház 
igazgatója évek óta azért küzd, hogy a 
művészeti oktatás bekerüljön az intéz-
mény alapí tó okiratába. Ezzel a gyerme-
k e k után normat ív támogatás t kapnának 
az ál lamtól . Szegeden jelenleg tizenegy 
nem önkormányzat i művészeti nevelé-
si-oktatási in tézmény működik, a rend-
szert azonban a visszaélések mia t t szigo-
r í t ják. 

Az oktatás minden területének finanszíro-
zására nincs elegendő pénz, így az Oktatási 
Minisztériumban fontossági sorrendet állí-
tottak fel. Ebből kiderül, hogy míg az infor-
matikai eszközökre fordítható normatíva 
nő, addig a művészeti oktatás fejkvótája 

csökken. A méltán híres magyar alapfokú 
művészeti oktatást az elmúlt tanévben közel 
háromszázezren vették igénybe, a megszorí-
tások után azonban valószínűsíthető, hogy a 
létszám csökkeni fog. Egyrészt mert nem 
minden szülő tudja kifizetni az emelkedő 
havi hozzájárulást, másrészt az eddigi laza 
ellenőrzési rendszer szigorodik, kiszűrik 
azokat a tanulókat, akik két-három művé-
szeti iskolába is járnak, és az intézmény sza-
bálytalanul felveszi utánuk a fejkvótát. Ezt 
szünteti majd meg hamarosan a számítógé-
pes nyilvántartás, mivel minden művészeti 
iskolában tanuló diák kódszámot kap. 

A szigorítás ellenére a szegedi Százszorszép 
Gyermekház igazgatója, Orbán Hédi évek 
óta azért harcol, hogy egy mondat bekerüljön 

Orbán Hédi évek óta harcol a művészeti oktatási forma bevezetéséért Fotó: Schmidt Andrea 

a tevékenységi körök közé az alapító okira-
tukba, amely az önkormányzati intézmény 
vezetőjét feljogosítaná a művészeti oktatási 
forma bevezetésére. 

- A gyermekház megfelel a szigorú elvárá-
soknak, a tárgyi feltételek biztosítottak, ha 
nem így lenne, akkor a Pro Musica Alapfokú 
Művészeti Zeneiskola - akikkel nagyon jó a 
kapcsolatunk - nem bérelne tőlünk termeket 
- érvel az igazgató. Orbán Hédi tizenhárom 
éve vezeti a Százszorszép Gyermekházat és a 
Tabán, a Gedói, valamint a Juhász Gyula ál-
talános iskola mintájára működtetné intéz-
ményét, ahol az alap- és a művészeti oktatás 
egyensúlyban van. Elképzelése szerint mo-
dern- és néptánccal, balettel, színjátszással, 
kézművességgel és bábozással foglalkozná-
nak elsősorban. Ezek nem lennének újdonsá-
gok, mivel szakköri formában jelenleg is ma-
gas szinten működnek. 

- Valahogy lépést kell tartani a művészeti 
iskolákkal, ami egyre nehezebb, hiszen mi 
nem kapunk normatív támogatást a gyere-
kek után az államtól - mondja Orbán Hédi. -
Jelenleg az a taktikánk, hogy hatéves kor 
alatt elkezdünk a gyerekekkel foglalkozni 
szakköreinkben, s az a tapasztalat, ha jó 
munkát végeznek a foglalkozásvezetők, ak-
kor a szülők iskolás korú csemetéiket is a 
gyermekházba hozzák művészeti oktatásra. 
A nagy kínálat és a konkurencia miatt azon-
ban ez nem lehet biztosíték számunkra, ezért 
szeretnénk bővíteni tevékenységi körünket -
mondja az igazgató, aki biztos abban, hogy 
legalább százhúsz diák választaná a gyer-
mekházban működő művészeti iskolát, ami 
a jelenlegi szabályozás szerint mintegy hét-
millió forint állami normatív támogatást je-
lentene a Százszorszépnek. A város tavaly 28 
millió forinttal támogatta az intézményt, 
amelynek 32 millió forint volt a saját bevétel 
2004-ben. 

CS. G. L. 

HÍREK 
A BALAZS ELEMER GROUP 
SZEGEDEN 
A szegedi Kreatív Zenei 
Alapítvány (Kreza) 
szervezésében ma este 8 órától a 
Balázs Elemér Group tartja 
lemezbemutató koncertjét a 
Belvárosi moziban. Az igényes 
dzsesszt játszó zenekarral együtt 
lép színpadra a szegedi 
érdekeltségű Hajdú Klára, akit a 
Megasztár legjobb 16 szereplője 
között ismerhetett meg a 
közönség. 

DARÁZS ÉS SEJBEN 
KIÁLLÍTÁSA 
A Fiatal Képzőművészek 
Stúdiójának tagjaként indult két 
progresszív szegedi 
alkotóművész, Darázs József és 
Sejben Lajos fél 100 című közös 
tárlatát Nagy Imre 
művészettörténész nyitja meg 
ma délután fél 5-kor Szegeden, a 
Móra Ferenc Múzeum első 
emelet i k iá l l í tó termében. 
Közreműködik a Mehari Garoba 
zenekar. A tárlat március 27-éig, 
hétfő kivételével naponta 10-től 
17 óráig tekinthető meg. 

NYÍLT NAP AZ ALLLANCE 
FRANCAISE-BEN 
Nyílt napot rendeznek holnap 
délelőtt 9 órától 12-ig a szegedi 
Alliance Francaise-ben (Petőfi 
Sándor sgt. 36.). A szervezők 
mindazokat várják, akik 
szeretnék jobban megismerni a 
francia kultúrát, szeretnének 
nyelvet tanulni. 
A Szegedi Francia Kulturális 
Egyesület munkatársai és 
nyelvtanárai készséggel állnak 
majd az érdeklődők 
rendelkezésére. 


