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Kikli-
bemutató 
Egerben 
Kikli Tivadar, a Szegedi Nótás-
újság főszerkesztője Az egri csa-
ta című darabjával harmadik dí-
jat nyert az egri Gárdonyi Géza 
Színház fennállásának 100. év-
fordulója alkalmából meghirde-
tett színműíró pályázaton. A 
darabot felolvasó-színházi pro-
dukcióként az elmúlt héten 
mutatta be az egri teátrum tár-
sulata az Esterházy Károly Fő-
iskola dísztermében. 

Az előadást a Szegedről elszárma-
zott Anger Zsolt rendezte, fősze-
replője az ugyancsak innen in-
dult Blaskó Balázs volt. A kétré-
szes színmű II. József uralkodása 
idején játszódik, amikor a császár 
a felvilágosodás szellemében egy-
más után adja ki reformintézke-
déseit. Abban az időben az egri 
püspöki székben gróf Esterházy 
Károly ült, akit nem csupán szék-
városa szépítésének, fejlődésének 
elkötelezettje volt, de a felsőokta-
tás magyarosításának is nagy hí-
ve, s életcéljának tekintette egy 
egyetem létesítését Egerben. Eb-
ben gátolták a császár központo-
sító, németesítő rendelkezései. 
II. József 1784. október 17-én 
Egerbe látogatott, valószínűleg 
tájékozódni kíván arról, hogy 
rendelkezéseit miként hajtják 
végre a főpapi székhelyen. 

- Elégedett voltam az előadás-
sal, amit az egri diákok viharos 
tetszésnyilvánítással fogadtak. 
Manapság már nem születnek 
ilyen történelmi drámák -
mondja a boldog szerző, aki Né-
meth Lászlót is mesterei között 
tudhatja. 

Kikli Tivadar 1921-ben szüle-
tett Budapesten, a szegedi egye-
temen szerzett jogi doktorátust. 
1968 óta él itt, több lap közölte 
novelláit,, humoreszkjeit, éveken 
át a Magyar Hírlap szegedi tudó-
sítójaként is dolgozott. 

A rendőrség őrizetbe vett egy közvetítéssel gyanúsított személyt 

Rokkantsági: százalék százalékért 

A Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál nem állapítottak meg visszaéléseket Fotó:Karnok Csaba 

Jogosulatlan rokkantnyugdíjazások mi-
att nyomoz a megyei rendőr-főkapitány-
ság. Egy feltételezett közvetítőt már őri-
zetbe vettek. A Csongrád megyei nyug-
díjbiztosítónál nem tudnak arról, hogy 
valaki is orvosokat megvesztegetve ju-
tott volna rokkantnyugdíjas ellátáshoz. 
Ugyanakkor Szegeden számos olyan sze-
mély neve forog közszájon, aki pénzért 
bárkinek elintézi, hogy leszázalékolják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-
sággazdaságvédelmi osztálya adatokat kért 
tőlünk, amelyeket átadtunk. Az ügyben to-
vábbi információink nincsenek, csak any-
nyit tudunk: a rendőrség feltételezése, gya-
núja szerint egyesek egészségügyi dolgozó-
kat vesztegettek meg, hogy leszázalékoltas-
sák magukat. A rokkantnyugdíjasokat 
egyébként előírásszerűen ellenőrizzük, az 
eddig lefolytatott kontroli-vizsgálatok azon-
ban nem állapítottak meg visszaéléseket —: 

MEGRENDÜLT BIZALOM 
A különböző visszaélésekkel kapcsolatban A j t a y A n d r á s , az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár ellenőrzési főosztályvezetője kijelentette: az egészségügy iránt megrendült lakossági 
b izalmat helyreáll íthatjuk, ha a biztosító fe lszámolja a visszaéléseket, ellenőrzi az egészség-
ügyre fordított pénz korrekt fe lhasználását . Ajtay szerint a visszaélések egyik nagy csoportjá-
ban hamis orvosi igazolást adnak ki a betegeknek, amellyel az tán jogtalan jut tatásokat , táp-
pénzt, rokkantnyugdíjat vehetnek fel. 

nyilatkozta lapunknak a Csongrád Megyei 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság vezetője. 
Dudás fózsefné igazgató megjegyezte, a 
rendőrségtől az adatkérés óta nem kaptak 
tájékoztatást a nyomozás állásáról. 

Alig két hete a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság tizenegy or-
vos szakértőt, két orvost, három asszisz-
tenst, két közvetítő egészségügyi dolgozót 
és hetvennégy, magának pénzért rokkant-
nyugdíjas ellátást vásárló személyt gyanú-
sított meg vesztegetéssel. Ügyüket vád-

emelési javaslattal továbbították az 
ügyészségnek. 

Információink szerint a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédel-
mi osztálya a napokban őrizetbe vett egy 
férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy köz-
vetített orvos szakértők, orvosok és magu-
kat leszázalékoltaim akarók között. A 
rendőrség reméli, a közvetítő részletes 
vallomást tesz, segít eljutni a vesztegetők-
höz és a megvesztegetettekhez. 

A főkapitányságon megerősítették, hogy 

őrizetbe vettek egy feltételezett közvetítőt, 
ennél többet azonban a nyomozás érdeke-
ire és az ügy kényességére hivatkozva egy-
előre nem árultak el. így azt sem kom-
mentálták, hogy Szegeden közszájon fo-
rog azoknak az orvosoknak és közvetítők-
nek a neve, akik átlagosan 200 ezer forin-
tért olyan eredményeket produkálnak, 
hogy a „szolgáltatásukat" igénybevevőket 
67 százalékos munkaképességet megálla-
pítva rokkantnyugdíjasnak nyilvánítsa az 
illetékes bizottság. 

- A vesztegetőnek megéri, hiszen nyug-
díjasként tovább dolgozhat, jövedelmét 
pedig jóval kevesebb járulék terheli -
mondta egy rendőrtiszt, akit nem lepett 
meg az az információ, hogy a megyeszék-
helyen egyes üzletekben a dolgozók több-
sége rokkantnyugdíjas. Ugyanő hozzátet-
te: a kondicionáló termek törzsvendégei 
között számos rokkantnyugdíjas találha-
tó. Mázsányi súlyokat emelgetve még kér-
kednek is azzal, hogy mennyi a rokkant-
nyugdíjuk. 

„Útravaló" Nemzeti Ösztöndíjprogram 
Az.Útravaló" Nemzeti Ösztöndíjprogram a jó képességű, de hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását és 
tanáraik közös munkáját segíti, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el. Az Oktatási Minisztérium pályázatot 
hirdet a 2005/2006-os tanévre a hátrányos helyzetű tanulók, valamint a természettudományok, a műszaki 
tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató diákok támogatására. 

Diákok havi ösztöndíja: 4 500 Ft/hó 10 hónapon keresztül. 
Mentor tanárok ösztöndíja: tanulónként 4 000 Ft/hó 
10 hónapon keresztül, illetve a tanév végén 
20 000-40 000 Ft/tanuló. 

„Út a szakmához" 

A program célja azon szakiskolában vagy szakközépisko-
lában tanuló diákok hiányszakmákra való beiskolázásának 
elősegítése, akik a 2005/2006-os tanévben a következő 
évfolyamokon kezdi meg tanulmányaikat: 
- a szakiskola 9-10. évfolyama; 
- a 13. évfolyam (első szakképzés, első szakképző 

évfolyama) 
- a szakiskolai 11. szakképzési évfolyama 

Diákok havi ösztöndíja: 4 000 Ft/hó 10 hónapon keresztül. 
Mentor tanárok ösztöndíja: tanulónként 4 000 Ft/hó 
10 hónapon keresztül, illetve a tanév végén egyszeri 
16000 Ft/tanuló 

II. Tehetséggondozást 
célzó program: 

„Út a tudományhoz" 

A program célja a természettudományok, a műszaki 
tudományok és a matematika területe iránt kiemelt 
érdeklődést mutató diákok tehetséggondozása. 

A programba az adott területen választott bármilyen 
kutatási, innovációs témával pályázhat egy-egy tanár 
és a vele közösen kutatómunkában részt venni szán-
dékozó, a 2004/2005-ös tanévben gimnázium, szak-
középiskola vagy szakiskola legalább 10. évfolyamán 
nappali tagozaton tanuló diákok csoportja. 

Egy projekt megvalósítására 200 000 Ft és 400 000 Ft 
közötti összeg nyerhető. 

A pályázatok postára adásának határideje 2005. június 15. 
A pályázatot az alábbi címre kell küldeni: 
Tempus Közalapítvány 1438 Budapest 70. Pf. 508. 
További információ, a pályázati felhívás és a pályázati dokumentációk elérhetők 
Tempus Közalapítvány - Útravaló Programiroda 
1134 Budapest Váci út 37, VII. emelet 
Telefon: 06 (1) 237-1320 Fax: 06 (1) 239-1329 
E-mail: utravalo@tpf.hu Internet: http://www.tka.hu 

I. Hátrányos helyzetű tanulókat 
érintő ösztöndíjak 

Az .Útravaló' Nemzeti Ösztöndíjprogram első három 
eleme ösztöndíjjal támogatja a hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetű általános iskolás és középiskolás 
diákokat valamint az őket tanulmányaikban, pályaválasz-
tásukban mentoráló tanáraikat. 

Ki számít hátrányos helyzetűnek? 

Hátrányos helyzetű tanuló: 
- Akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a 

jegyző védelembe vett, 
VAGY aki után rendszeres gyermekvédelmi támoga-
tást folyósítanak. 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 
- Akinek szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolya-

mán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen 
ÉS a szülő a tanuló után rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra jogosult; 

- Az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek. 

„Út a középiskolába" 

A program célja azon diákok érettségit adó középiskolá-
ban való továbbtanulásának támogatása, akik 2005/2006-
os tanévben kezdik a 7. vagy a 8. osztályt. 
Diákok havi ösztöndíja: 3 500 Ft/hó 10 hónapon keresz-
tüL Mentor tanárok ösztöndíja: tanulónként 4 000 Ft/hó 
10 hónapon keresztül, illetve a tanév végén egyszeri 
15 000-35 000 Ft/tanuló. 

„Út az érettségihez" 

A program célja azon diákok érettségiig való eljutásának 
támogatása, akik a 2005/2006-os tanévben a 9-10-11 -12. 
évfolyamon kezdik tanulmányaikat. 

©IWI ÚTR̂ LÓ 
• I i II Nemzeti Ösztöndíjprogram 

Oktatási 
Minisztérium A tehe tség cé lba ér. 

József Attila és Vásárhely kapcsolatáról állított össze érdekes 
könyvet Szigeti János és Kőszegfalvi Ferenc. Utóbbi a szeretet 
lexikonénak nevezi a munkát, amelyből sok érdekesség kiderül a 
költő itt-tartózkodásáról. Többek között az is, milyen alkalomból 
öltözött be József Attila afrikai bennszülöttnek. 

József Attila-emlékkötet szüle-
tett két vásárhelyi helytörté-
nész, kutató jóvoltából. Szigeti 
János és Kőszegfalvi Ferenc. Az 
„Én József Attila vagyok, a költő 
vásárhelyi világa" című munká-
ja nemrégiben került nyomdá-
ba. A Máyer Nyomda és Könyv-
kiadó jóvoltából hamarosan 
napvilágot látó kötet különle-
gessége, hogy gyűjteménybe fog-
lalja a költő Vásárhelyen szüle-
tett, itteni fogantatású, vagy itt 
befejezett munkái mellett az 
unokaöccseihez, unokahúgához 
és nővéreihez írott alkalmi, rig-
musszerű verseit. De olvasható 
lesz a városban keltezett tizen-
hét levele mellett a Fábián Dá-

niellel közösen írt Ki a faluba! 
című röpirat is. 

- A kötet összerendezi a József 
Attiláról szóló tanulmányokat, 
illetve lexikonszerűen, azaz szó-
cikkekben összegzi mindazokat 
a helyszíneket, ahol a költő a vá-
rosban megfordult, tartózkodott, 
és azokat a személyeket, akikkel 
kapcsolatban állt - mondták a 
szerzők, akik fontosnak tartot-
ták e könyvbe foglalni a Medve-
tánc születését, a Móricz Zsig-
monddal való megismerkedést, s 
lózsef Attilának a kortárs költé-
szetről tartott előadásának az 
emlékét. 

- A könyv nem más, mint a 
szeretet lexikona - fogalmazta 

meg Kőszegfalvi Ferenc. - Még 
akkor is, ha Attila anyagi és er-
kölcsi válsága elöl menekült Vá-
sárhelyre. 

- Olyan képanyagot sikerült 
összeválogatnunk, mely repre-
zentálja a költő által a városban 
felkeresett helyeket, s hármon ő 
is látható - árulta el Szigeti Já-
nos. - Ezek egyikén például zu-
lukaffer-lány jelmezben, azaz 
háncsszoknyában látható test-
véreivel és sógorával, Makai 
Ödönnel egy vásárhelyi farsangi 
bálon. 

A szerzők olyan kötetet kíván-
tak összeállítani az emlékév tisz-
teletére, mely nemcsak a korábbi 
vásárhelyi lózsef Attila-kutatók, 
így László József, vagy Grezsa Fe-
renc irodalomtörténész eredmé-
nyeit összegzi, de pontosítja, ki-
egészíti a költőről megjelent ki-
adványokat is. 

B. K.A. 

A szeretet lexikona készül József Attiláról, Vásárhelyen 

Zulukaffernek öltözött 

Szigeti János és Kőszegfalvi Ferenc. József Attila és Vásárhely kapcsolatát kutatták Fotó: Tésik Attila 
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