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KORKÉP
ALGYŐ. Ma délután 3 órától
rendezik meg a megyei
József-napi népi kirakodóvásárt.
A hagyományokhoz híven a
megye alkotóit ismerhetik meg az
érdeklődők, s nem csak
vásárolhatnak, hanem
kipróbálhatnak többféle
mesterséget is. Délután 3 órától
gyermekeknek és felnőtteknek
szervez húsvéti játszóházat az
Algyői Művészkör, a résztvevők
megismerhetik a magyar népi élet
húsvéti szokásait, készíthetnek
húsvéti hímes tojást, játékokat és
ünnepi kiegészítőket. Az Algyői
Citerazenekar pedig 6 órától
zeneszóval vár mulatságra
mindenkit az algyői citeraest és
táncház keretében.
ÁSOTTHALOM. Ma a
Szomszédoló keretében Rúzsa
lesz Ásotthalom vendége. Fél
4-től a művelődési házban
mutatkozik be a rúzsai Weöres
Sándor Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola kamarakórusa
és furulyacsoportja, a Kesztyű
Kör amatőr felnőtt színjátszó
csoport, az Őszirózsa
Asszonykórus, a művelődési ház
felnőtt néptánc- és gyermek
mazsorettcsoportja.
BALÁSTYA. Ma este 7 órától
tartja összejövetelét a
nosztalgiaklub a művelődési ház
ifjúsági klubjában. Minden
érdeklődőt várnak a találkozóra,
ahol szó lesz - többek között - a
nyárra tervezett programokról,
és a résztvevők ötleteket
kaphatnak a családi
nyaralásukhoz is.
BORDÁNY. Munkahely
keresésben is segíti a teleház a
munkanélküli, vagy munkahelyet
változtatni szándékozó
bordányiakat. Térítésmentes
szolgáltatásként, külön
munkaállomáson van lehetőség
böngészni az interneten az
álláslehetőségek között a
bordányi Teleház Információs és
Szolgáltató Központban. Az
ügyfelek beutazás nélkül
hozzáférhetnek a Csongrád
Megyei Munkaügyi Központ
szegedi kirendeltségének
honlapján elérhető
álláskínálathoz, illetve számos,
internetes munkaközvetítéssel
foglakozó portál adatbázisához. A
teleházban dolgozók egy-egy
önéletrajz megírásában is segítik
az ügyfeleket.
PUSZTAMÉRGES. A Magyar
Köztársaság elnöke Balla Vince
iskolaigazgatót Pusztamérges
község érdekében kifejtett
kimagasló oktató-nevelő
munkája elismeréseként
március 15-e tiszteletére a
Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztje kitüntetésben
részesítette. Veres Antalné
vezető-főtanácsos kimagasló
közigazgatási munkája
elismeréseként a Közszolgálatért
Érdemjel ezüst fokozatát kapta.
RÚZSA. A község
önkormányzata országos
kertépítő versenyt hirdet. A
verseny részletes feltételeiről
Lengyel Mária tájékoztat a
30/488-78-7l-es telefonszámon.
A nevezési határidő április 4-e.
S Z E G E D . Kövi S z a b o l c s Kék

tenger meditáció című,
filmvetítéssel egybekötött
előadását láthatják a Bartók Béla
Művelődési Központban ma 18
órakor.
ÜLLÉS. Az alkotóházban ma
üvegfestésre várják az
érdeklődőket.
ZÁKÁNYSZÉK. A
képviselő-testület legutóbbi
ülésén döntött az állatfelvásárló
további működtetéséről. A telepet
eddig vezető vállalkozó nem
működteti tovább a felvásárlót,
ezért az önkormányzat
alkalmazottai oldják meg a
feladatot március 1 -jétől. Ezzel
együtt módosították a mérlegelési
díjakat is.
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Vesztegetni akart

Szabó Gábor: Sokkal óvatosabban járunk el, mint más egyetemek

A szegedi rektor cáfolja
az elbocsátások hírét

Fejenként 100 euróval akart megvesztegetni három rendőrt egy lakiteleki férfi csütörtökön Csongrádon. A sofőrt azért állították
meg a belvárosban, mert bejelentés érkezett, hogy a 45l-es főúton
egy kamion közúti jelzőtáblákat döntött ki, majd továbbhajtott.
Gyorsan kiderült: a férfi erősen ittas állapotban ült a volán mögé.
A helyszíni szemlén később megállapították azt is, hogy a főúton
egy balra ívelő kanyarban a kamion jobb elejével egy több táblát
tartalmazó oszlopot döntött ki. A sofőr megpróbálta a helyszínen
„elintézni" az ügyet, nem járt azonban sikerrel. Olyannyira, hogy
őrizetbe vették, és a Csongrádi Rendőrkapitányság vesztegetés, ittas vezetés és közúti veszélyeztetés alapos gyanúja miatt tett feljelentést ellene az ügyészségi nyomozóhivatalnál.

Cáfolja az egyetemi elbocsátásokról internetes portálokon
megjelent információkat Szabó
Gábor, a Szegedi Tfidományegyetem (SZTE) rektora: nem
igaz, hogy 500 dolgozótól megválnának.
Az egyik kereskedelmi televízió
hírműsorának on-line változatában jelent meg csütörtökön,
hogy a debrecenihez hasonló méretű elbocsátások várhatók az
SZTE-n is. A debreceni egyetem
vezetője azt jelentette be szerdán, hogy több mint 500 dolgozótól kényszerülnek megválni.
Szabó Gábor, az SZTE rektora
kérdésünkre azt mondta, Szegeden nincs szó ilyesmiről.
- Lényegesen óvatosabban járunk el, mint más egyetemek hangsúlyozta a szegedi rektor. Ebben a pillanatban nálunk
nincs olyan kényszer, ami elbocsátásokról szóló döntést követelne meg. Az azonban tény,
hogy már most gondolkodnunk
kell a hosszabb távra szóló megoldásokon.
Szabó Gábor tájékoztatása szerint a rektori kabinet mai, szombati ülésén tárgyalják meg, élnek-e a törvény adta lehetőséggel
és megszüntetik-e a közalkalmazotti munkaviszonyát a 65 éven
felüli dolgozóknak - vagy nem.
Mint ismert, erre az idei költségvetési törvény ad lehetőséget. Az
SZTE-n jelenleg 120-an vannak
azok a dolgozók, akik betöltötték
a 65. életévüket. (Nem érinti a
rendelkezés az akadémikusokat,
a tudományok doktorait, az
egyetemi tanárokat, a habilitált
főiskolai tanárokat.)
Ha az SZTE-n úgy döntenének, hogy élnek a jogszabályi lehetőséggel és 120 dolgozó közalkalmazottkénti további foglalkoztatásától eltekintenének, ezzel a lépéssel sem tudnák előteremteni a szeptemberben esedékes 4,5 százalékos béremelés fedezetét - amit a kormány nem
biztosított. Szabó Gábor személy

Esélyegyenlőségi terv és feltámadt szakszervezet

„Nem mellébeszélés"
Kötelező esélyegyenlőségi tervet készítenie minden olyan, áttételesen az állami költségvetésből gazdálkodó szervnek, ahol
ötven főnél többen dolgoznak. Ez alapján a szegedi önkormányzat
alkalmazottai közül is az, akit diszkrimináció ér, az Egyenlő
Bánásmód Hatósághoz fordulhatna.

S z a b ó G á b o r k ö l t s é g v e t é s i p ó t e l ő i r á n y z a t r a s z á m í t Fotó: Káinok Csaba

szerint költségvetési pótelőirányzatra számít.
Megkérdeztük a rektort arról
is, mit írt alá szerdán az oktatási
miniszterrel, mert egymásnak
ellentmondó hírek kerültek nyilvánosságra a PPP-konstrukcióban építendő kollégiumok ügyéről is.
- Egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, mely szerint az egyetem él a lehetőséggel, hogy bizonyos fejlesztéseket magántőke
bevonásával valósít meg - fogalmazott Szabó Gábor. - Ez a szándék azonban semmifajta elkötelezettséget nem jelent. Magyarán: ha az egyetemnek ez megfelel, akkor PPP-konstrukcióban
valósul meg a kollégiumfejlesztés, ám ha ez az egyetem számára előnytelen, mert hosszú távra
szóló eladósodáshoz vezet, akkor
nem élünk vele. Ez utóbbi esetben saját forrásainkból, illetve

Háromórás kálváriát
jártak Szegeden
Az idei virágvasárnap előtti pénteken, azaz tegnap éjszaka is Jézus keresztút jára emlékeztek a keresztény fiatalok, hívek és érdeldődők Szeged utcáit járva - a tavalyi, városi keresztút hagyományát folytatva.
A több száz hívő tegnap este hét
órára gyűlt össze a Dóm téren, a
különös liturgia szervezését a
szegedi katolikus egyetemi lelkészségvállalta.
Az idei keresztút is a keresztények összetartásának jegyében
zajlott, hiszen a katolikusok mellett református hatalok is részt
vállaltak a stációk megszervezésében - tudtuk meg Pálfai Zoltán
egyetemi lelkésztől. A fáklyás menetben egy jókora fakeresztet cipeltek, körben az egész városon,
ezt fáklyákkal, mécsesekkel követték a fiatalok. Az egyes stációknál a város vallási kisközösségei
vállaltak elmélkedést, és a hagyományos keresztút liturgikus szövegeit is együtt imádkozták, az
egyes állomások között énekelve
vonultak végig. A tradícióktól eltérve azonban egy újabb, tizenötödik stációval zárták le a progra-

mot, amit Krisztus feltámadásáról
a Fény állomásának neveztek el,
ezt a dómhoz visszatérve, már késő éjszaka ünnepelhették.
A gyülekezőt követően az Aradi vértanúk terén állt meg a menet, majd a Tisza-parti árvízi
emlékmű és a klinikasor következett. A belvároson végigvonulva a Glattfelder térhez értek, itt a
diktatúrák áldozatairól emlékeztek meg, majd a Szent István tér,
a Moszkvai körúti hajléktalanszálló, a Jósika utcai Karitász
központ és az egyetem következett. A keresztút a Honvéd téri
református templom érintése
után érkezett vissza a dómhoz.
- Keresztutunk Szeged és a kereszténység egységét is szimbolizálta - fogalmazott a lelkész - , ezzel is tanúságot tehettünk róla a
polgárok előtt, hogy komolyan hiszünk a feltámadásában.

Cotton Club-koncert
A II. Szegedi Tavaszi Fesztivál
nyitóprogramjaként hétfő este 7
órától a Belvárosi moziban ad élő
koncertet a Cotton Club Singers.
László Boldizsár, az együttes szegedi kötődésű tagja elmondta:
kifejezetten erre az alkalomra új
műsort tanultak be, ugyanis a
koncerten vendégelőadó is fellép
majd. Udvaros Dorottyával több

dalt is elénekelnek, amelyeket a
művésznő évekkel ezelőtt megjelent lemezéről válogattak össze,
majd formálták át élő zenekaros
kísérettel, a tagokkal kiegészítve.
- Nagyon jó volt vele együtt
dolgozni, mert alaposan fel akart
készülni, és mindenben maximalista volt - mesélte László
Boldizsár.

magánbefektető közbeiktatása
nélkül felvett hitelből valósítjuk
meg a kollégiumfejlesztést.
Erről a témáról is a napokban
hoznak döntést az egyetem vezető testületei, akárcsak az Ady téri
új épület működtetéséhez szükséges összeg forrásairól. Információnk szerint fölmerült, hogy a
TIK pluszszolgáltatásaiért - ilyen
egyebek mellett a jelenleg ingyenes internethasználat - valamilyen formában díjat kérjenek, ám
ennek jogi keretei még nem tisztázottak. Mivel a minisztérium
az idén először nem járul hozzá
új egyetemi épületek fenntartási
költségeihez, a TIK működtetését teljes egészében az egyetemnek kell megoldania, ami nagyon
megterheli a karok költségvetését. Az intézmény idei büdzséjéről az Egyetemi Tanács a március
21 -i, hétfői ülésén dönt.
S. E.

Megszületett a szegedi önkormányzat esélyegyenlőségi terve a
decemberi határidőre. Am létezéséről napokon át kellett faggatóznunk a hivatalban.
- Nem mellébeszélés, a terv létezik. Egyes részeit már tavaly is
alkalmaztuk - kezdte magyarázni a kedvezmények és juttatások
rendjét Szabó Pál személyzeti
osztályvezető. - A szegedi önkormányzatnál a negyven évesnél
idősebb dolgozókra, a fiatalok
beilleszkedésére és a nők helyzetére figyelünk kiemelten. Roma,
vagy megváltozott munkaképességű személy nálunk egyelőre
nem dolgozik.
Az esélyegyenlőség jegyében
például beiskolázási támogatást
adtak a szegedi polgármesteri hivatal érintett dolgozóinak, rendkívüli
juttatással
segítettek
munkatársaik gyógykezelésében,
a köztisztviselők kamatmentes
munkáltatói kölcsönt vehettek
fel. E juttatásokat is megtartják,
ugyanakkor januártól szerepel az
esélyegyenlőségi tervben - többek között - a képzési programra
és a nök előmenetelére vonatkozó pont. A személyzeti osztály figyel a bérek karbantartására, a
csökkentett munkaidős kívánságokra, valamint a béren kívüli
juttatásokra. Segíti a gyesen és
gyeden lévő fiatal nők visszail-

leszkedését a munkahelyükre.
Sőt tevékenyen együttműködnek
az újraéledt szakszervezettel.
- Tizenöt év tetszhalottság
után újraélesztettük szakszervezetet - mesélte Czenéné Vass
Mária, a helyi köztisztviselői
szakszervezet frissen megválasztott titkára. - Az elmúlt tizenöt
év viharai után hozzáláttunk érdekeink érvényesítéséhez, és közösségteremtő programok szervezéséhez.
DOMBAI TÜNDE

EGYENLŐ ESELYEK TERVE
Az esélyegyenlőségi terv a m u n káltató törvénybe iktatott odafigyelése a dolgozóira, akik között
a k a d h a t n a k negyven évnél idősebbek, romák, fogyatékosok és t í z
éven aluli gyermeküket nevelő
egyedülállók. Januártól elvileg kötelezően működteti a tervet valamennyi ötven főnél többet foglalkoztató költségvetési szervezet a
költségvetésének megfelelően és a
rendelkezésére álló eszközökkel.
Akit bármilyen hátrányos megkülönböztetés ér, a február óta m ű ködő EHB-hoz (Egyenlő Bánásmód
Hatósághoz) fordulhat jogorvoslatért. A hattagú testület hivatalosan március 22-étől működik, tagjai sorába 6 5 civilszervezet jelölt
tagokat.

Cserhalmi a Pinceszínházban
A szegedi Pinceszínház januárban elindított talkshow sorozatának következő vendége szombaton
este fél 8-tól Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, aki az elmúlt három évtizedben több mint
százhetven filmben, tévéjátékban játszott - többnyire főszerepet. Beszélgetőtársa Sándor János rendező, színháztörténettel foglalkozó szakíró, aki pályafutásáról, színházi és filmes szerepeiről is fag-

gatja a ma is népszerű művészt, aki híres volt arról,
hogy még a veszélyesebb filmes jeleneteit is kaszkadőr nélkül forgatta. Az utóbbi években új oldaláról is bemutatkozott: dalszövegeket írt. - Mindig is
írtam. De egyáltalán nem azért, hogy meg is jelenjenek - nyilatkozta. - Én színész vagyok. Nekem
csak benyomásaim vannak, lebiggyesztem és ott
maradnak.

A kereskedelmi és iparkamara tízéves születésnapján

Új székház és üzleti központ

Az épület homlokzata a körút felől
Hosszú évek albérletezése és a tavalyi kényszerű
költözés után a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elfoglalhatta végleges otthonát a
Brüsszeli körút 8-12. szám alatt. A volt Elektroház 1700 négyzetméter alapterületű épületét
2003-ban vásárolták meg.
A tegnapi átadási ceremóniát és a közjogi kamara tízéves ünnepségét abban az 500 fő befogadására tervezett konferenciateremben tartották, amely a harmadik emeleten található, s amely Palánkai Tibor Ybl-díjas építész ötletének köszönhetően Némo kapitány
hajójára hasonlít az udvar felőli nézetben. A második
szintre az irodákat, az ügyfélszolgálatot és az oktatási
központot helyezték el, az üvegfalú földszintet pedig

Fotó: Schmidt Andrea

bérbe adják. Gesztusértékű a kamara részéről, hogy
hat termüket Szegedhez, a kamarához kötődő személyekről - például a tavaly elhunyt Lednitzky Péterről
és Gedei Zoltánról - nevezték el. Szeri István, a kamara elnöke a népes vendégsereg előtt köszöntőjében elmondta: az 1994-ben létrejött közjogi kamara nagy
ívű fejlődésen ment át az eltelt esztendőkben. Az
együttműködő partnereknek, önkormányzatoknak,
cégeknek oklevelet adott át, emlékéremben pedig
azok részesültek, akik kiemelkedő munkát végeztek a
kamarában. Az ünnepségen részt vett Parragh László
és Tolnay Lajos, az országos kamara jelenlegi és volt
elnöke. Tegnap este az új székházban rendezték meg
az iparosok, kereskedők és szolgáltatók bálját.
F.K.

