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KORKÉP 

ALGYÓ. Kresák András grafikai 
kiállítása nyílik holnap 17 
órakor a faluház galériájában. A 
kiállítást Komlósi Mária 
főiskolai hallgató nyitja meg, a 
művek április elsejéig 
tekinthetők meg 
munkanapokon 8-tól 20 óráig. 

DESZK. A deszki óvoda fontos 
feladatának tartja a környezeti 
nevelést és környezetvédelmet, 
ezért az óvodások holnap a 
Szegedi Vadasparkban az Allatok 
farsangja című programon 
vesznek részt zoopedagógus 
vezetésével. A programban 
állatetetés és álarckészítés is 
szerepel. 

DOMASZÉK. A község 
díszpolgári címet 
adományozott Takács László 
galambásznak elismeréséül 
annak, hogy munkásságával 
hozzájárult a település 
hírnevének öregbítéséhez, 
miután az athéni olimpia nyitó 
rendezvényén 
sportgalambjaival képviselte 
Magyarországot és a hazatérő 
aranyérmes galambja révén 
Domaszék nevet ismertté tette. 
Takács 14 éve az országos 
rendezvények meghívott 
résztvevője, bírálója, 
nemzetközileg elismert 
szaktekintély. Ezenkívül a 
Domaszéki Egyházközséget és 
több intézményt rendszeresen 
társadalmi munkájával segíti. 

FORRÁSKÚT. Az általános 
iskola szülői munkaközössége 
jótékonysági bált szervezett a 
művelődési házban. Gyurisné 
Kálmán Jolán a munkaközösség 
elnöke és Sápi Zoltán megbízott 
igazgató köszönése után a 
nyolcadikosok nyitó táncával 
kezdődött a műsor. Az esten 
fellépett a NOX együttes, és a 
vendegek licitálhattak Rozsér 
Zsolt hódmezővásárhelyi 
művésztanár festményére. A bál 
teljes bevételét, közel 450 ezer 
forintot az crdciiskola-program 
cs osztálykirándulások 
támogatására fordítják. 

MÓRAHALOM. Pénteken 
délelőtt 10 órától az Alapfokú 
Művészeti Iskola hagyományos 
„kakaó hangversenyt" rendez az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 
Az iskola tanulói a 
nagycsoportos óvodásoknak és 
az első osztályosoknak tartanak 
hangszer- és táncbemutatót. 

RÖSZKE. Folytatódik az 
egészséghét a faluban, holnap 
reggel 7 és 8 óra között 
vérvételre és különböző 
szűrővizsgálatokra 
jelentkezhetnek dr. Patkós 
Róbertnél az egyes számú 
háziorvosi rendelőben. Negyed 
nyolc és nyolc között dr. Huszár 
Erika vérvételt, allergia- és 
vashiányszűrést végez a 
gyermekorvosi rendelőben. 
Kilenc és délután három óra 
között bőrgyógyászati 
vizsgálatot tart dr. Fárk Mariann 
a tanácsadóban. A művelődési 
házban 16 és 18 óra között a 
diétáról, az egészséges 
táplálkozásról kérdezhetnek az 
egészségükért aggódok. Déltől 
16 óráig fül-orr-gégészeti 
szakrendelést tart dr. Madani 
Sahram a kettes számú 
háziorvosi rendelőben. 
Légzésfunkció-mérésre a 
gyermekorvosi rendelőben lesz 
lehetőség 12 és 13 óra között. A 
kettes számú háziorvosi rendelő 
előtt álló buszban pedig 
tüdőszűrésre várják a 
röszkeieket 11 -tői 16 óráig. 

SZEGED. A nemzetiségek 
háza (Szeged, Osztróvszky utca 
6.) ma 18 órától görög 
táncházba várja a kezdőket cs a 
haladókat. A táncokat Szcltncr 
László, az Iliosz együttes 
vezetője tanítja. 
A Millenniumi Kávéházban 
csütörtökön este 6-tól 
sakk-klubba várják az 
érdeklődőket. A klubot 
villámverseny nyitja. 

A kastély hasznosítására törekszik az önkormányzat 

Kutatóintézet Szegváron 

Valaha itt üléseztek Csongrád vármegye képviselői Fotó: Tésik Attila 

Rendvédelmi kutatóintézetet képzeltek cl a falu vezetői a szegvári 
volt vármegyeháza patinás épületébe. Az állami tulajdonban lévő 
ingatlan hasznosítása régi téma. 

A régi idők emlékét őrző kasté-
lyok sorsán változtatni nem 
könnyű feladat, az állami tulaj-
donlás alaposan köti egy-egy te-
lepülés elöljáróit. A szegvári volt 
vármegyeháza, közkeletűbb ne-
vén a kastély ebbe a sorba tarto-
zik: az épület hasznosítására 
olyan kezelő vállalkozhat csak, 
aki megfelelő anyagi háttérrel, 
jogosítványokkal rendelkezi. A 
minap a faluban konferenciát 
tartottak, Szenczi Sándomé pol-
gármester egy asztalhoz ültette a 
lehetséges érdekelteket. 

Az önkormányzat elképzelése 
szerint rendvédelmi kutatóinté-

zet helye lehetne a kastély. A le-
genda szerint az itt egykor volt 
vármegyei börtönben rabosko-
dott többek között Rózsa Sándor. 
A kastélyban nemrégiben ren-
deztek egy kisebb rendvédelmi 
kiállítást, mely várakozáson felül 
vonzotta a látogatókat. Mindeb-
ből következett, hogy ez lehetne 
a központi témája, szellemi hát-
tere az ingatlan hasznosításá-
nak. A találkozón Parády József 
főiskolai tanár kijelentette: az or-
szágban még nincsen egyetlen 
kijelölt helye a rendvédelem ku-
tatásának, a rendelkezésre álló 
anyagok együttes kezelésének. 

A találkozón ötletként felme-
rült, hogy az állam a tulajdonosi 
jogokat nem csak a Kincstári Va-
gyoni Igazgatóság által gyakorol-
hatná. Ha a Belügyminisztérium 
kezelné az ingatlant, a tárcához il-
ló szakterületnek támogatást sze-
rezni talán könnyebb volna az 
épület hasznosítása érdekében. A 
jelenlegi tulajdonos képviselőit a 
szegváriak meghívták erre a talál-
kozóra, azonban a kincstártól sen-
ki nem jött el. Lele Gyula, a 
Csongrád megyei Kincstári Vagyo-
ni Igazgatóság igazgatóhelyettese 
lapunk megkeresésére válaszolva 
elmondta, véleménye szerint jogi-
lag semmi akadálya nem lehet an-
nak, hogy a Belügyminisztérium 
átvegye az épületet. 

B. G. 

Panelfelújítási csúcs 
Idén közel nyolcszáz lakást újí-
tanak fel a panelrekonstrukciós 
program keretében Szegeden, 
ez kiemelkedően jó eredmény. 

Korábban is újítottak föl panella-
kásokat Szegeden, a most indí-
tott rekonstrukciós program 
azonban kiemelkedően sikeres -
jelentette be a polgármesteri ka-
binet vezetője tegnapi sajtótájé-
koztatóján. Solymos László el-
mondta: 2003-ban és 2004-ben 
Szegeden közel ezer család pályá-
zott a program keretében. Ezzel a 
hosszú ideig hátul kullogó Sze-

ged végre a megyei jogú városok 
élmezőnyébe került panelre-
konstrukció tekintetében. 

Az önkormányzat a termofor 
kémények felújítására 900 lakás 
esetében nyert támogatást, s így 
két év alatt 2200 lakásban váük 
biztonságosabbá a füstelvezetés. 
A két pályázat összesen 600 mil-
lió forintos beruházást jelent. A 
kabinetfőnök kiemelte még, 
hogy a Fészekrakó programhoz 
igazították a helyi lakásrendele-
tet, és a lakbértámogatást is a 
kormány intézkedéseihez ido-
mulva adják. 

Elítélték a rablókat 
Nem hozott jogerős ítéletet a bíróság abban az ügyben, amiben két 
férfit és egy nőt csoportosan elkövetet rablással vádolnak. Megír-
tuk: a banda tavaly nyáron egy prostituált segítségével két férfit ra-
bolt ki a Bajai úton. Az elsőrendű vádlott K. Gusztávot 9 év fegyház-
büntetésre ítélte a Szegedi Városi Bíróság, a másodrendű L. János, 
és az ügy harmadrendű vádlottja, K. Anikó egy év hat hónapot ka-
pott, aminek végrehajtását négy évre felfüggesztették. Az ítéle teket 
nem jogerősek. 

Szeged és a Dante-kódex 
A szegcdi és a veronai egyetem 
hasonmás kiadásban közösen je-
lenteti meg a világ egyik legré-
gebbi Dante-kódexét. A kilenc-
vennégy miniatúrával, rajzokkal 
és iniciálékkal díszített reprezen-
tatív kódex a költő halála után 
egy-két évtizeddel, azaz az 
1330-as, 1340-es években kelet-
kezhetett. Az Isteni színjáték 
szinte teljes szövegét tartalmaz-
za, néhol velencei dialektusban. 
Az egyetlen fennmaradt kódex 
ismereteink szerint Nagy Lajos 
király tulajdonában volt, majd 
később több corvinával együtt a 

törökök Konstantinápolyba szál-
lították. 1877-ben került vissza 
Magyarországra, a budapesti 
egyetemi könyvtár tulajdonába. 
A Szegedi Tudományegyetem 
bölcsészkara csütörtökön dél-
előtt 10 órától konferenciát szer-
vez a páratlan értékű kötetről. A 
két egyetem szakemberei előké-
szítik a kódex magas technikai 
színvonalú fakszimile kiadását, 
amelyhez tanulmányok is kap-
csolódnak a kötet történetéről, 
Giotto korának festészetéről, 
nyelvészeti kérdésekről és Dante 
magyarországi hatásáról. 

Működik és segít a zöld hatóság 
Létrejött az egységes zöld hatóság, orszá-
gosan tizenkét felügyelőséggel, az év ele-
jétől. A dél-alföldi régióban az Alsó-Ti-
sza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőség képviseli. 
Igazgatója, Kardos Sándor tegnap kapta 
meg kinevezését, nyertes pályamunkája 
alapján. 

A hatósági és nem hatósági feladatok megol-
dása különvált a környezet- és a természetvé-
delem, illetve a vízügy területén belül. Az át-
szervezés 2002 nyara óta folyik, s idén év ele-
jétől, az ország egész területét lefedő 12 fel-
ügyelőség - a környezetvédelmi, a természet-

védelmi és vízügyi felügyelőségek - létrejöt-
tével vált teljessé. Az ágazat hatósági jellegű 
munkáit az újonnan megalakult szervezetek 
végzik — ugyanakkor a hagyományos intéz-
ményrendszer is megmaradt, szorosan vett 
szakmai tevékenységet folytatva. A felügye-
lőségek igazgatóit tegnap nevezték ki, Kardos 
Sándor, a dél-alföldi régióban működő zöld 
hatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség igazgatójának kinevezési okmányát Őri 
István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium közigazgatási államtitkára adta 
át az integrált szervezet csaknem teljesen el-
készült, új épületszárnyában. 

- A zöld hatóság nem korlátozni akar, ha-
nem utat mutatni a hozzá fordulóknak - hív-
ta föl a figyelmet Kardos Sándor. Régóta tevé-
kenykedik a szakmában, s tapasztalja: az em-
berek többsége, ha érthetően elmagyarázzák 
nekik, hogy tervezett - a környezet, termé-
szet állapotába beavatkozást jelentő - lépése-
ik esetleg milyen kockázatokkal járhatnak, 
és ezek helyett milyen, kárt nem okozó, s 
számukra is megoldást, fejlődést eredménye-
ző út lehet a megoldás, akkor szívesen 
együttműködik. Ebben segít a vele kapcsolat-
ba kerülőknek, hozzá fordulóknak a zöld ha-
tóság, határidőre, magas színvonalon. 

F. CS. 

KÜLFÖLDI TULAJDONU MAGYAR VALLALKOZAS 
SZEGEDEN VAGY VONZÁSKÖRZETÉBEN 
IPARI TEVÉKENYSÉGRE ALKALMAS, KB. 8000 m2-IG BEÉPÍTHETŐ 

IPARTERÜLETET 
VAGY 

8000 m2 EPÜLETET (ÉPÜLETEGYÜTTEST) 

HOZZÁ TARTOZÓ FÖLDTERÜLETTEL VÁSÁROLNA! 

FELTÉTEL: 

- j ó közúti megközelíthetőség 

- t e l j e s energia- és közműellátottság (esetleg g ő z is) 

- épületeknél beépített terület 95%-án 
min. 5,5 m szabad belmagasság. 

Kérjük az ajánlatokat „2005. március" jeligére 
2005. március 20-ig részletes leírással, rajzzal, tulajdonlap-másolattal 
a 9002 Győr, Pf. 590 címre megküldeni szíveskedjenek. 

Csongrádi 
szobor 
Brüsszelben 
Lantos Györgyi A megtalált Eu-
rópa című szobrát ma avatják 
fel az Európai Parlament brüsz-
szeli épületében. A magyar or-
szággyűlés ajándékául szolgáló 
alkotásba a csongrádi képzőmű-
vész bronzöntő műhelyében 
szerettek bele a megrendelők. 

Hazánk uniós csatlakozásának 
kíván emléket állítani a csongrá-
di Lantos Györgyi A megtalált 
Európa című alkotása, amelyet 
ma Szili Katalin, az országgyűlés 
elnöke avat föl az Európai Parla-
ment brüsszeli épületében. A 
magyar országgyűlés ajándékául 
szolgáló három és fél méteres 
kompozíció ünnepélyes átadá-
sán Sebestyén Márta és Oláh 
Ibolya énekes is közreműködik. 
A zöld márványoszlopon „szár-
nyaló" allegorikus, a kontinens 
egységet szimbolizáló nőalak kö-
rül az unió országai jelennek 
meg egy-egy csillagként. A szo-
bor címét az EU huszonegy hiva-
talos nyelvén tüntették fel a ta-
lapzaton. 

- A szerencsés véletlennek kö-
szönhető, hogy engem választot-
tak erre a munkára - fogalmazott 
lapunk érdeklődésére a csongrádi 
szobrászművész. Lantos Györgyi 
szerint közismert köztéri alkotá-
sai miatt keresték fel Tisza-parti 
otthonában a magyar parlamen-
tet képviselő megrendelők, akik a 
művészházaspár bronzöntő mű-
helyében szerettek bele a kivá-
lasztott kész alkotásba. A szár-
nyaló nőalakot néhány elemmel 
ki kellett egészíteni, de a leleple-
zésre váró teljes művet még maga 
az alkotó sem látta. 

Az eddigi munkái kapcsán 
Lantos Györgyi elmondta, a ha-
táron túlról már érkezett hozzá 
felkérés portrék megformálására, 
továbbá az országban számos he-
lyen, így Hódmezővásárhelyen is 
több szobra díszíti a közterületet. 
Ez a mostani viszont az első al-
kalom, hogy külföldre kerül köz-
térre tervezett alkotása. 

B. D. 


