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KORKÉP 

ALGYÖ. Az Életreformklub mai 
témája a lét alapja, a víz lesz. A 
klub vendége .Szögi Tibor, aki 
filmvetítéssel egybekötött előadást 
tart A víz mint gondolkodó, 
olvasó, éra") lény címmel. 

DESZK. Ma este 6 órától a 
Kávéházi Estek programsorozat 
vendégei a Kalandozások Ábel 
birodalmában című film alkotói, 
Cseh Attila és Cseh Lívia, a 
cannes-i filmfesztivál díjazottjai. 
Az estet a faluházban rendezik 
meg. 
- A község önkormányzati 
képviselő-testülete január 31 -én 
tartott legutóbbi ülésén elfogadta 
Simicz József polgármester 
tájékoztatóját a két ülés között 
végzett munkájáról, és a települést 
érintő fontosabb eseményekről. Az 
egészségházépítésérc kiírt 
közbeszerzési pályázatra 
beérkezett ajánlatok közül az 
önkormányzat a Dombi és Társa 
Középület Építő és Felújító Kft. 
pályázatát fogadta el. A testület 
megtárgyalta a civil ház projektről 
szóló tájékoztatót, és úgy 
határozott, hogy pályázatot nyújt 
be annak megvalósítására. 
Döntöttek arról, hogy az 
önkormányzat engedélyezi az 
óvoda zárva tartását augusztusban 
azzal a feltétellel, hogy az 
intézmény biztosítja azoknak a 
gyerekeknek a felügyeletét, 
akiknek a szülei ezt igénylik. 

BORDÁNY. Megújult az 
önkormányzat által fenntartott 
szociális ellátást biztosító 
intézmény. Az idén januártól az 
Integrált Nappali Szociális 
Központhoz tartozó szociális 
alapellátások a következők: 
nappali szociális ellátás, idősek 
klubja, házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés, 
tanyagondnoki szolgálat, 
családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat. A tanyagondnoki 
szolgálat két körzetben 
működik. Az egyes körzethez 
tartozó Seregélyes dűlő, Béke 
dűlő tanyagondnoka Simon 
Mihályné, a kettes körzethez 
tartozó Bordány-dűló és 
Mező-dűlő tanyagondnoka 
Halász Krisztina. A szolgálat a 
Szent István tér 1. szám alatt 
működik, nyitvatartási idő 
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra 
között. 
- Azok a bordányi lakosok, akik 
nem kapták meg a 2005. évi 
bordányi falinaptárt, február 
28-áig átvehetik a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán. 

RÖSZKE. A község 
képviselő-testülete ma délután 5 
órától közmeghallgatást tart a 
művelődési ház nagytermeben. 
Csepregi András, a Hídépítő Rt. 
szegedi építésvezetője a 
szennyvízberuházás állásáról tart 
tájékoztatást. Ezt követően Szabó 
Ferenc, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
igazgatója tart tájékoztatást a 
községet érintő ISPA-beruházás 
jelenlegi állásáról. A Sári és Fia Kft. 
képviselője a községet érintő 
településszerkezeti tervet 
ismerteti. Magyart László 
polgármester az önkormányzat 
tavalyi tcvékenységéról számol be, 
és ismerteti az önkormányzat idei 
költségvetését, valamint 
tájékoztatást ad a közüzemi díjak, 
helyi adók idei alakulásáról. 

SZÓREG. A 22. rózsabált 
február 12-én este 7 órától 
rendezi meg a Szőregi 
Virág-dísznövény ÁFÉSZ a Két 
Dudás étteremben. Asztal 
foglalható telefonon a 
406-606-os számon, vagy 
személyesen a Szőregi 
Virág-dísznövény ÁFÉSZ 
központi irodájában Szőregen, a 
Hősök tere 5. szám alatt. 

SZATYMAZ. Ma délután 2 
órától tartja soros ülését 
Szatymaz község 
képviselő-testülete a művelődési 
házban. A képviselők 
megtárgyalják a falugyűlés 
anyagát, és megvitatnak több 
előterjesztést. 

A vásárhelyi régió küldöttsége a Parlamentben 

Petíció a légi mentésért 

Ritkán kell a mentőhelikopter, de akkor nagyon Illusztráció: Gyenes Kálmán 

A légi mentés visszaállítását kérő petíciót adott át 
a Parlamentben tegnap egy vásárhelyi, egy föl-
deáki és egy békéssámsoni polgár. A dokumen-
tumot az egészségügyi bizottság egyik tagja és a 
miniszter megbízottja vette át . Megígérték, az 
ügyet ma tárgyalják. A bizottság szegedi tagja, 
Bartha László nem tudott arról, hogy a légi 
mentés szerepelne a mai ülés napirendjén. 
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Egy esélyt az élethez a címe annak a petíciónak, 
amely a légimentés visszaállítását sürgeti a Dél-Al-
földön. A követelést tegnap adta át az Országház-
ban a földeáki Bugyi Attila, a vásárhelyi Czékmán 
Errtőné, valamint a békéssámsoni Kovácsné Orosz 
Katalin az egészségügyi bizottság tagjának, Kárpáti 
Zsuzsának és Vári Gyula képviselőnek, aki az 
egészségügyi miniszter megbízásából az ország egé-
szét lefedő légi mentési tervet dolgoz ki. 

A petíció aláírói közül ketten is - Bugyi Attila és 
Czékmán Ernőné - a légi mentőknek köszönhetik 
életüket. Kovácsné Orosz Katalin pedig arról be-
szélt, hogy a mentők hozzájuk, azaz a körülbelül 

kétezer-háromszáz lelket számláló Békéssámsonra 
közúton csak órák alatt jutnak el, ami ma már elfo-
gadhatatlanul hosszú idő. 

A civil küldöttséget elkísérte Égető Gyula, a vá-
sárhelyi Rádió 7 szerkesztőségvezetője, aki lapunk-
nak elmondta: támogatják a kérést, hiszen a vidé-
ken dolgozó újságírók is gyakran szembesülnek 
egy-egy baleset során a légi mentés hiányának kö-
vetkezményeivel . 

Égető arról számolt be, hogy pozitívan álltak a 
kérdéshez a petíciót átvevő honatyák. Vári Gyula 
elárulta: az egész országot lefedő légi mentési rend-
szer felállítását javasolja, tartalék mentőhelikop-
terre is szükség lesz. Azt, hogy a Dél-Alföldön hol 
lesz a leendő bázisuk, még nem tudta megmonda-
ni. 

Kárpáti Zsuzsa a küldöttségnek elmondta: az 
egészségügyi bizottság éppen ma tűzi napirendjére 
a légi mentés ügyét. 

Ugyanakkor a grémium ellenzéki tagja, a szegedi 
Bartha László tegnap kérdésünkre azt mondta: töb-
ben is hívták már ezzel a kérdéssel, de ő továbbra is 
úgy tudja, ilyen ügyről ma nem tárgyal az egészség-
ügyi bizottság. 

Gazdasági munkacsoport 
alakult a Fidesznél 
Oláh János vezetésével gazda-
sági munkacsoportot hozott 
létre a Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség szegedi elnöksége -
jelentette be tegnapi sajtótájé-
koztatóján Gyimesi László. A 
helyi szervezet elnöke szerint 
az elmúlt három évben nem 
történt komoly munkahelyte-
remtő beruházás Szegeden, így 
- bár a jelenlegi városvezetés 

létbiztonságot ígért - nőtt a 
munkanélküliség. Oláh János 
elmondta: a gazdasági munka-
csoport célja, hogy a szegedi 
szervezetbe tartozó és ahhoz 
közel álló elméleti és gyakorlati 
szakembereket közös gondol-
kodásra és cselekvésre hívja. A 
munkacsoport segíti majd a Fi-
desz közgyűlési frakciójának 
munká já t is. 

Szemközt 
Minden héten szerdán este fél 
nyolckor látható a Városi Televízió 
és a Délmagyarország közös műso-
ra, a Szemközt. A mai adásban este 
fél 8-tól Vass Imre szerkesztő-ripor-
ter és Oláh Zoltán, lapunk főmun-
katársa Merényi Kálmán nyugal-
mazott Csongrád megyei fő-
ügyésszel, kriminológus egyetemi 
tanárral beszélget a Z. Nagy-gyil-
kosság és a horgosi családirtás le-
hetséges összefüggéseiről. A be-
szélgetés szerkesztett változatát 
szombati lapunkban olvashatják. 

Kurzus sebészeknek, műtősnőknek 
Traumatológus és ortopédsebész szakorvosok, va-
lamint műtősnők részére szervez háromnapos kur-
zust a Novotel Szegedben a svájci székhelyű, imp-
lantátumokkal foglalkozó AO International. Az el-
méleti és a gyakorlati képzés célja a modern sebé-
szeti eszközök alkalmazása. A ma reggel fél 9-kor 
kezdődő kurzuson magyar és svájci szakemberek 
egyaránt tartanak előadásokat, amelyet - a svájci 

cég képviselőjével együtt - a szegedi klinika trau-
matológus professzora, Simonka Aurél nyit meg. 

Mindhárom nap délelőttje és kora délutánja el-
méleti prezentációkkal kezdődik, ezt gyakorlati fel-
adatmegoldás követi, itt az implantátumok rögzí-
tési technikáját gyakorolhatják a szakemberek 
csontokon. Az AO - egyebek között - bemutatja a 
saját maga által meghatározott törésosztályzást is. 

Megyei lapok marketingesei Szegeden 

Tanulhattak egymástól 
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Tanulságos bemutatókat tar tot tak Fotó: Miskolczi Róbert 

A megyei napilapok marketinge-
seit, terjesztési vezetőit látta 
vendégül a Délmagyarország és a 
Délvilág kiadója tegnap a Novo-
tel Szegedben. A szakmai tapasz-
talatcserén arra keresték a vá-
laszt a kollégáink, hogy mikép-
pen lehet az újságok hírben, in-
formációban, sztorikban, szol-
gáltatásban, játékokban megfo-
galmazott napi üzenetét minél 
szélesebb körben eljuttatni az ol-
vasókhoz. Számos kreatív mód-
szert, ötletet osztottak meg egy-
mással a jelenlévők, melyeket 
felhasználva ki-ki még több elé-
gedett előfizetőt, olvasót szerez-
het lapjának. 

Az országos konferencia ven-
dégeit Pap Klára, kiadónk igazga-
tója köszöntötte. 

Kétszázezer forint a tízperces ünnepi beszédért 

Márciusban diák áll 
az ünnepi pódiumra 
Folytatás az 1. oldalról 

- 2004 az újjászületés éve volt, 
2005 a fiatalok éve Szegeden. A 
város vezetése fontosnak tartja, 
hogy a fiatalok itt tervezzék a jö-
vőjüket. Ezt szolgálják a nagy-
szabású fejlesztések és beruházá-
sok. A fiatalok felé fordulást szá-
mos elem mutatja a várospoliti-
kában. Ilyen a lakástámogatás is. 
Az önkormányzat eddig is jelen-
tős összeggel segítette a lakáshoz 
jutást, idén ez kiegészül a kor-
mány új otthonteremtési támo-
gatásával. De növeljük a városi 
ösztöndíjak keretösszegét is, és 
nemzeti ünnepeink mind-mind 
a fiatalokról szólnak majd - so-
rolta Botka László. Szerinte sok-
kal fontosabb és érdekesebb, 
hogy mit gondol és mond a hazá-
járól, a szülővárosáról, a hazafi-
ságról és a szabadságról egy kö-
zépiskolás, mint egy politikus. 

A pályázati felhívást nem csu-
pán a sajtóban jelentették meg, de 
eljutatták a városi, egyházi és ala-
pítványi iskolákba is. - Szerintem 
ezt az iskolák presztízskérdésként 
kezelik majd, mert nem mindegy, 
hogy mely intézmény diákja 
mondhatja el ünnepi szónoklatát 
több ezer ember előtt március 
15-én a Klauzál téren. Remélem, 
hogy a diákok nem csupán példát 
mutatnak beszédeikkel, de fel is 

adják a leckét a politikusoknak 
nemzeti összetartozásból - ma-
gyarázta Botka László. 

A március 15-i ünnepség szó-
nokát pályázat útján választja ki 
a retorika- és magyartanárból, 
valamint az önkormányzat okta-
tási bizottságának elnökéből álló 
zsűri. A legjobbakat személyes 
elbeszélgetésre hívják, a kivá-
lasztottal pedig alaposan átve-
szik a 8-10 perces beszédét. A 
zsűri feladata lesz, hogy kiszűrje 
az átpolitizált pályamunkákat. 
Botka László kérdésünkre azt 
mondta, nem tart attól, hogy a 
győztes az ünnepségen eltér az 
eredeti szövegétől, s rögtönözve 
aktuálpolitikai elemeket sző a 
szónoklatába. 

a s z 0 n 0 k u t a z i k 
A március 15-i beszéd írására és 
előadására a szegedi középisko-
lák nappali tagozatos, 11-12. év-
folyamos diákjai jelentkezhetnek. 
A pályázat terjedelme: 4 - 5 gépelt 
oldal. Leadási határidő: 2005. 
március 1. Pályázati cím: Szegedi 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (6720 Szeged, Széchenyi 
tér 10.), sajtótőnök. Díjazás: I. díj 
200 ezer, II. díj 100 ezer, III. díj 80 
ezer torint értékű utazási utalvány, 
amely bel- és külföldi utazásra 
egyaránt felhasználható. 

Szeptembertől termel 
az új belga vállalat 

f 

Székfoglaló az aláírás előtt Fotó: Karnok Csaba 

Aláírták tegnap Mórahalmon a 
belga Vanreusel Snacks NV és a 
város közötti szerződést: a belga 
húsfeldolgozó a Mórahalmi Ag-
rár-ipari Parkban egymilliárd 
forintos beruházást és kétszáz 
új munkahelyet létesít. 
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Mint arról lapunk tegnapi számá-
ban beszámoltunk, a homokháti 
kisvárost 22 jelentkező közül vá-
lasztotta ki a családi vállalkozás-
ban működő cég. A vállalat ügyve-
zető igazgatója, a hamarosan Mó-
ralialomra költöző Lucas Vanreu-
sel elmondta, a Csongrád megyei 
kisváros mellett szólt logisztikai 
szempontból kedvező fekvése, az 

itt termelt jó minőségű nyers-
anyag, valamint a rendelkezésre 
álló munkaerő. 

A tervek szerint az üzem szep-
temberben már termel, az itt elő-
állított fagyasztott húskészítmé-
nyeket Németországba, Spanyol-
országba, Franciaországba expor-
tálják, de a cég szeretné a magyar 
és környező országok piacát is 
meghódítani. 

- Legyen az idei a munkahely-
teremtés éve Csongrád megyé-
ben, ez a közszereplők, polgár-
mesterek legfontosabb feladata -
mondta Nógrádi Zoltán. Móra-
halom polgármestere megígérte, 
hogy a befektető minden ügyé-
ben a legnagyobb felelősséggel 
járnak el. 

A tisztiorvosi szolgálat 
összefog a vendéglátókkal 
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Együttműködési megállapodást kötött az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) Csongrád Megyei Intézete és a Keres-
kedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Ki-
sosz) Csongrád Megyei Szervezete. A tegnapi sajtótájékoztatón elhang-
zott: mindkét felet közös érdek vezérli, teljesíteni az európai uniós elvá-
rásokat. Az EU küldöttsége februárban Magyarországon ellenőrzi a 
HACCP belső ellenőrzési rendszerek működését, így többek között a 
tárolásra, az üzletek takarítására és fertőtlenítésére vonatkozó feltéte-
lek teljesítését. Az esetleges kedvezőtlen kép nem tenne jót hazánknak. 

Kovács Ferenc megyei tiszti főorvos elmondta, az együttműködéstől az 
ANTSZ azt várja, hogy a hatóság jobban meg tudja értetni, nút miért csi-
nálnak, a kereskedők pedig megfelelően tudják majd ellátni feladataikat. 
A szolgálat igyekszik átadni azokat a speciális ismereteket, amelyek az el-
lenőrzés szempontjait is jelentik. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a fe-
lek kölcsönösen informálják egymást a hatályos jogszabályok értelmezé-
séről, valamint véleményt cserélhetnek a készülő törvényjavaslatokról. 


