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KORKÉP 

BORDANY. Március 4-én tartja 
soros közgyűlését a Homokháti 
Kistérség Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzata Bordányban. 
Az ülésen megvitatják a 
működési alapokmány 
módosítását, meghatározzák a 
kistérségi ifjúsági feladatokat, 
legfontosabb célkitűzéseket, 
valamint döntenek a 2005. évi 
munkatervről és a 
programokról. 

DOMASZÉK. Február 25-éig 
egészségmegőrző programokat 
rendeznek az 
egészségkózpontban. A ma 
délelőtt 9 és 12 óra közötti 
masszázsra időpontot egyeztetni 
a 284-480-as telefonszámon 
lehet. Az alakformáló torna este 
fél 7-kor kezdődik. Szombaton 8 
és 9 óra között fitneszre várják a 
mozogni vágyókat. A rekreációs-
és konditerem az 
egészségközpont nyitvatartási 
idejében látogatható. A 
programsorozatot a Domaszék 
Lakosságának' Egészségesebb 
Életéért Alapítvány szervezi. 
Ma délután 4 órakor a 
polgármesteri hivatal 
nagytermében a Déli Napfény 
Hagyományőrző Leader+ 
Kistérség megalakításáról 
tartanak tájékoztatót. A 
kistérség célja, hogy a helyi 
fejlesztési kezdeményezéseket 
közvetlenül tudják támogatni. A 
megbeszélésre mindenkit 
várnak, a szervezők szívesen 
fogadják az ötleteket, fejlesztési 
elképzeléseket, javaslatokat. 

KISTELEK. Ma délelőtt fél 
10-től aurafotőzásra és 
asztrológiai elemzésre várják az 
érdeklődőket a 
rendezvényházban. 

PUSZTAMÉRGES. A község 
nyolcvanéves vásártartási 
múltját szeretné feleleveníteni, 
ezért márciustól novemberig 
minden hónap első vasárnapján 
az önkormányzat hobbi- és 
díszállatvásárt rendez. Az első 
vásárt március 6-án tartják. 

RÖSZKE. A Nemzeti 
vidékfejlesztési tervről és a 
normatív támogatásokról 
tartanak gazdafórumot a röszkei 
művelődési házban ma délután 
5 órától. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 4-től 9-ig 
sakk-klubba várják az 
érdeklődőket. A programot 
villámverseny nyitja. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén módosította az 
ivóvíz-szolgáltatás díját. A 
lakossági alapdíj 230 forint plusz 
áfa havonta, a fogyasztási vízdíj 
130 forint plusz áfa 
köbméterenként. Változott a 
szilárd és folyékony 
hulladékkezeléssel kapcsolatos 
rendelet is, belterületen 1111 
forint ingatlanonként a 
szemétszállítás, külterületen 
pedig 800 forintért viszik el a 

, hulladékot. 

ZSOMBÓ. Zsombói .Villantó 
címmel rendezik meg a 
művelődési házban február 
26-án a zsombói amatőr 
művészek, előadók számára a 
Ki-Mit-Hid című vetélkedőt. 
Idén a versmondás kategória 
egyben József 
Attila-szavalóverseny is, 
melynek nyertesei a március 
12-én a Bartók Béla Művelődési 
Központban megrendezendő, 
VII, országos József Attila vers-, 
énekelt vers- és prózamondó 
verseny Csongrád megyei 
elődöntőjéhe jutnak tovább. A 
többi kategória - népdaléneklés, 
műdal-, magyarnóta-éneklés, 
színjátszás, színpadi tánc, 
színpadi produkció, néptánc, 
hangszeres zene, egyéb -
nyertesei a röszkei szomszédolón 
fogják Zsombót képviselni. A 
versengésre a jelentkezéseket 
február 25-éig várják a zsombói 
művelődési házban. 

Újabb önkormányzati lakásokat hirdetnek minőségi cserére 

Heten 28 négyzetméteren 
Meghirdette a tavaly vásárolt 
önkormányzati bérlakások pá-
lyázatának második fordulóját 
az IKV Rt. Ezekbe a bérlemé-
nyekbe minőségi cserével köl-
tözhetnek a bérlők. Akiknek sa-
ját otthonuk nincs, a nyáron 
ötven lakásért versenyezhet-
nek. E lehetőségre vár például a 
28 négyzetméteres lakásban 
szorongó, héttagú Hegedűs csa-
lád is. 

Huszonkilenc szegedi önkor-
mányzati lakásra március 16-áig 
pályázhatnak az érdeklődők - ol-
vasható a Szegedi Ingatlankezelő 
és Vagyongazdálkodó Rt. (IKV 
Rt.) nemrég közzétett hirdetésé-
ben. Megírtuk, hogy ötven lakó-
telepi lakás megvásárlásával kí-
nál lehetőséget a minőségi cse-
rékre a szegedi önkormányzat. A 
fölújított, 1,5-2+2-es bérlemé-
nyekre azok jelentkezhettek, 
akiknek már volt önkormányzati 
lakásuk, de nagyobb otthonra 
vágytak. 

Németh István, a pályáztatást 
lebonyolító IKV Rt. elnök-vezér-
igazgatója tájékoztatása szerint 
az első fordulóban meghirdetett 
huszonegy lakás már gazdára ta-
lált, most a fönnmaradó huszon-
kilencre keresnek bérlőket. A je-
lentkezés föltételeiről az ingat-
lankezelő Dáni utcai ügyfélszol-
gálatán, vagy az 553-683-as tele-
fonszámon tudhatnak meg töb-
bet az érdeklődők. 

Azt viszont az IKV Rt.-nél sem 
tudják, hányan lehetnek, akik-
nek saját lakásuk nincs, és csak a 
város segítségében reményked-
hetnek. Molnár Edit lakásiro-
da-vezetőtől megtudtuk: várólis-
ta nincs, a meghirdetett lakáso-
kat a szociális helyzet alapján 
számított pontszámok szerint 
ítéli oda az önkormányzat. 

Hegedűséknél három felnőtt és négy gyerek lakik egy szoba-konyhás lakásban Fotó: Schmidt Andrea 

A várakozók közé tartozik a 
régi Rókuson lakó Hegedűs csa-
lád. Saját otthonuk nincs: he-
ten élnek a nagymama 28 négy-
zetméteres, Jakab Lajos utcai 
bérlakásában (szoba, konyha és 
egy kicsike fürdőszoba). Hege-
dűs Ferenc és felesége négy 
gyermeket nevel: a legnagyobb 
tizennyolc, a legkisebb kétéves. 
Ha lefekvéshez készülődnek, az 
ágyak minden szabad területet 
elfoglalnak a szobában. A kony-
ha olyan kicsi, hogy az apró asz-
tal és két hokedli mellett két 
ember csak oldalvást kerülheti 
el egymást. A gondosság apró 
jelei: hímzett terítők, kézzel 
festett fali tányérok, képecskék 
varázsolják otthonossá a lakást. 
De a falak vizesek, a mennye-

zetről levelekben hámlik a va-
kolat. 

A szülők közül a feleségnek 
van munkahelye: síkkötő a fo-
nalfeldolgozóban. Négynapos ti-
zenkét órázást négy szabadnap 
követ. Férje gyesen van: amikor 
munkát keresett, és kiderült, 
hogy három kisgyermeke van, 
már tudta, hogy nem sok jóra 
számíthat. De a férfi számára a 
gyermekek gondozása nemhogy 
terhet nem jelent, de olyan 
öröm, amelyet kevés apuka is-
merhet. 

Bármilyen jól megvannak 
együtt, mégis saját otthont sze-
retnének. A maguk erejéből 
nincs esélyük az előrelépésre: 
pénzük kevés, nem hitelképesek, 
szocpoltámogatásra koruk miatt 

(negyvenen felüliek) nem jogo-
sultak. így hát marad a várakozás 
és a remény. Rendszeresen érdek-
lődnek az IKV-nál. „Majd, ha lesz 
pályázat" - így szól a válasz. 

NYILAS PÉTER 

NYÁRIG KELL VÁRNI 
A lépcsőzetes cserékkel k iürülő 
ötven használ t , de ugyancsak föl -
újított szegedi önkormányza t i bér -
lakásra várhatóan nyáron pá lyáz -
hatnak azok az igénylők, ak iknek 
m é g nincs lakásuk - tá jékozta t ta 
lapunkat Németh István, az IKV 
Rt. e lnök-vezér igazgató ja . A pá -
lyázat i lehetőséget - a szabályok 
és a korábbi gyakor lat szer int -
időben meghirdet i az ingat lanke-
zelő. 

Az SZTE új partnerei az alkalmazott kutatásban - alakulnak a műszaki képzés feltételei 

Napfény tisztítja a falakat, indul a JEL 
Két együttműködési megállapodást is alá-
írtak tegnap a Szegedi Tudományegyete-
men, mindkettő a műszaki képzés kiala-
kításához teremt előfeltételeket, erősíti az 
intézményben folyó kutatásfejlesztést, szé-
lesíti az ipari kapcsolatokat. 

Közös laboratóriumot hoz létre a szegedi egye-
tem, valamint a vasúti és közúti fék- és 
biztonsági járműrendszereket gyártó Knorr-
Bremse. A világ egyik vezető vállalatcsoportja 
Magyarországon kutatási és fejlesztési köz-
pontot működtet: mintegy száz magasan kép-
zett mérnököt foglalkoztatnak elektronikus 
rendszerek tervezésében Budapesten, illetve 
Kecskeméten a pneumatikus és elektro-pneu-
matikus rendszerek vizsgálatában. 

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezér-
igazgatója, Lepsényi István, valamint Szabó 

Gábor, az SZTE rektora tegnap arról írt alá 
megállapodást, hogy az egyetemen közös Jár-
műipari Előfejlesztési Laboratóriumot (JEL) 
hoznak létre. A Szabó Gábor akadémikus, lé-
zerfizikus vezette SZTE Műszaki és Anyag-
tudományi Intézetben létrehozandó JEL az 
ipari partner stratégiai fejlesztéseit segíti in-
terdiszciplináris alap- és alkalmazott kutatá-
sokkal. Az egyetem célja, hogy az ipari kuta-
tások rövid időn belül bekerüljenek az okta-
tásba és a doktoranduszképzésbe, megte-
remtve a kívánatos műszaki képzés feltétele-
it. A közösen alapított laboratórium nyitott 
lesz, más vállalkozások is részt vehetnek a 
tevékenységében. 

Az ugyancsak világ-élvonalbeli német inté-
zet, az anyagtudományi és nanotechnológiai 
alkalmazott kutatással foglalkozó Fraunho-
fer igazgatója is szerződést írt alá tegnap Sza-

bó Gábor rektorral. Matthias Busse elmond-
ta, a Dékány Imre akadémikus által vezetett 
- az országban egyetlen - Nanoszerkezetű 
Anyagok Kutatócsoporttal és a Kolloidkémi-
ai Tanszékkel a következő két évben 200 ezer 
euró értékben végeznek nanotechnológiai 
kutatásokat. A szegedi tudományos műhe-
lyek sikeres alapkutatásokat folytattak már a 
90-es években olyan nanorészecskék előállí-
tására, amelyek napfény hatására elbontják a 
környezetre káros anyagokat - levegőben, 
vízben, talajban. A NATO által támogatott 
projekt nemzetközi szakirodalomban megje-
lent eredményeire figyelt föl a brémai intézet 
és együttműködést kezdeményezett, elsősor-
ban olyan nanoszerkezetű anyagok kutatásá-
ra, amelyekkel napfény hatására tisztuló fe-
lületeket lehet létrehozni. 

S. E. 

HÍREK 

POLGÁRI ESTEK 
CSINTALAN SÁNDORRAL 
A Polgári Esték mai 
rendezvényén Csintalan Sándort 
látják vendégül a szervezők. A 
beszélgetés 18 órakor kezdődik 
Szegeden, a Rákóczi téri 
megyeházán. 

A SZÓLISTA: NAGY PÉTER 
Művészeti vezetője, a 
Franciaországban élő Fürst János 
dirigálásával ad koncertet a 
Szegedi Szimfonikus 
Zenekarma 19.30-tól 
a Szegedi Nemzeti Színházban, a 
Filharmónia Fricsay-bérleti 
sorozatában. A műsoron Weiner 
Szerenádja, Beethoven G-dúr 
zongoraversenye és Richárd 
Strauss Hősi élet című műve 
szerepel. A versenymű 
szólistája Nagy Péter 
zongoraművész, aki 1960-ban 
született Mátészalkán. 1987 óta 
a zeneakadémián tanít, 
2001-ben Liszt-díjjal 
tüntették ki. 

Próbajel 
az éterben 
Szeged első közösségi rádiója, a 
Rádió Mi leadta első próbajelét. 
A sugárzásra sem kell sokáig vár-
ni: amint megkapja a rádiót mű-
ködtető egyesület a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság engedélyét, 
indul a műsor. 

Mintegy 10-15 ezer szegedi hall-
gathatja néhány hét múlva az FM 
89,9-es frekvencián sugárzó Rádió 
Mi adását. Az „Itt Szeged - Egye-
sület a Rádióért és a Kultúráért" 
elnevezésű szervezet 2003-ban 
nyerte el a kisközösségi frekvenci-
át az Országos Rádió és Televíziós 
Testülettől. A Rádió Mi-t hetek 
választják el a műsorsugárzás kez-
detétől, már csak a Nemzeti Hír-
közlési Hatóság engedélye hiány-
zik ahhoz, hogy megszólaljon Sze-
ged első civil rádiója. 

- Amint megkapjuk az enge-
délyt, kezdődik a műsorok sugár-
zása - mondta Nagy Gábor főszer-
kesztő. - A 24 órás adásban reggel 
6 órától este 6-ig élő műsorokat 
hallhatnak mindazok, akik a 
89,9-es frekvenciára állítják rádió-
juk állomáskeresőjét. 

Az új rádió gerincét az élő stú-
dióbeszélgetések adják: a minden-
napi problémákra, felmerülő 
ügyekre az átlagemberek oldaláról 
is rávilágítanak, egy-egy témáról 
civil szervezetek szakértőivel is 
beszélgetnek. A rádió zenei réteg-
műsorokat is kínál: rendszeresen 
jelentkezik majd a reggae, a drum 
and bass, valamint a jazz műfajból 
álló válogatás. A civilrádió mun-
katársai hobbiból készítenek mű-
sorokat, s remélik, azon rétegek 
képviselőit tudják visszacsábítani 
a készülékek mellé, akik már le-
szoktak a rádióhallgatásról. 

NY. É. 

Maradtak 
a kérdőjelek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gyanús halálesetről számoltunk 
be tegnapi számunkban: egy idős 
szentesi asszonyt holtan találtak 
saját házában. A helyszíneléskor 
a nyomozók a körülmények és az 
összegyűjtött adatok alapján 
nem zárták ki a bűncselekmény 
lehetőségét. 

A soron kívüli igazságügyi bon-
colás nem igazolta a bűntett meg-
alapozott gyanúját, így az eljárás 
orvos szakértők bevonásával foly-
tatódik. A nyomozók szakértő se-
gítségével rekonstruálják az idős 
asszony utolsó óráinak esemé-
nyeit is. Amíg a szakvélemény 
egyértelműen nem zárja ki, hogy 
az idős nőt megölték, a bűnügyi 
osztály büntetőeljárás keretében 
vizsgálja az eset körülményeit. 
Mindenesetre halált okozó testi 
sértés gyanúja miatt indult eljá-
rás egy szentesi férfi ellen. 

Morvái Krisztina jogvédő szerint semmit sem csinálnak a török hatóságok 

Nem találják a Szegedről elrabolt 
nyolcéves Mehmet Tüysüz Károlyt 
Semmit sem csinálnak a török hatóságok 
azért, hogy megtalálják a tavaly július-
ban Szegedről Törökországba vitt nyolc-
éves Mehmet Tüysüz Károlyt - állítja 
Morvái Krisztina. A Női és Gyermekjogi 
Kutató és Oktató Központ vezetője teg-
nap nyílt levelet adott át Törökország 
budapesti nagykövetének a gyermek 
ügyében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nyolcéves kisfiút tavaly július 11 -én török ál-
lampolgárságú apja - az édesanya akarata elle-
nére, hamis útlevéllel - Szegedről Törökor-
szágba vitte, majd arra kérte az asszonyt, 
mondjon le a gyermekről. A Szegedi Rendőrka-
pitányság augusztusban nyomozást indított, 
de Mehmet Tüysüz Károly hollétéről azóta 
sincs biztos információ. A magyar kishú ügyét 

Somogyi Ferenc külügyminiszter is felvetette 
tavaly novemberben Anka rában , a m i k o r török 
partnerével, Abdullah Güllel tárgyalt. 

Januárban a török illetékesek jelezték a 
magyar külügyminisztériumnak, hogy nagy 
erőkkel igyekeznek felkutatni a Magyaror-
szágról eltűnt Mehmet Tüysüz Károlyt. A tö-
rök fél megígérte, hogy a kutatásba bevonják 
az ügyészséget, a rendőrséget és az idegen-
rendészeti hatóságokat. 

Tegnap Morvái Krisztina, a Női és Gyermek-
jogi Kutató és Oktató Központ vezetője nyílt le-
velet adott át Törökország budapesti nagykö-
vetének a Törökországba csempészett magyar 
gyermek ügyében. Ebben felhívja a török fél fi-
gyelmét arra, hogy a gyermekek jogellenes kül-
földre viteléről szóló hágai egyezmény értelmé-
ben sokkal határozottabb lépéseket kellett vol-
na tenni az édesapja által Törökországba vitt 
nyolcéves kisfiú megtalálása érdekében. 

- Gyakorlatilag semmit nem csinálnak a 
török hatóságok azért, hogy ez a gyerek meg-
legyen, tartózkodási helye jelenleg ismeret-
len, az apukáról szintén azt állítják a törö-
kök, hogy nem lehet tudni, hol van - nyilat-
kozta Morvái Krisztina. Hozzátette: év végén 
nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a tö-
rök férfi ellen. Ismeretei szerint a férfi egy tö-
rökországi telefonszámon elérhető, de „a tö-
rök hatóságok ennek ellenére szemrebbenés 
nélkül az állítják, szerintük nincs is Törökor-
szágban". 

A nyílt levéllel rá akarják ébreszteni a török 
felet arra: kötelezettségük, hogy minden le-
hetséges lépést megtegyenek a gyermek meg-
találása érdekében. A hágai egyezmény alap-
ján haladéktalanul, de legkésőbb hat héten 
belül a gyereket meg kell találni és vissza kell 
juttatni Magyarországra - mondta Morvái 
Krisztina. 


