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Az alacsonyabb komfort is sokak álma 

Hússzor több 
igénylő, mint lakás 
A közelmúltban meghirdetett 
harminc szegedi önkormányza-
ti bérlakásra 719 igénylő jelent-
kezett. A pályázati anyagokat 
tartalmazó borítékokat köz-
jegyző jelenlétében bontották 
föl. Eredményhirdetés október 
26-án lesz. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Közjegyző jelenlétében, a szabá-
lyok szigorú betartásával bontot-
ták föl a Szegedi Ingatlankezelő 
és Vagyongazdálkodó (IKV) 
Rt.-nél a közelmúltban meghir-
detett lakáspályázat anyagait. 
Amint arról többször is hírt ad-
tunk, a lépcsőzetes lakáshoz ju-
tási program részeként ötven ön-
kormányzati lakásból költöztek 
komfortosabb vagy nagyobb bér-
leménybe a lakók. A megürese-
dett lakásokból harmincra pályá-
zatot írt ki azJKV. Molnár Edit la-
kás- és helyiséggazdálkodási iro-
davezető tájékoztatása szerint 
összesen 719 pályázati anyag ér-
kezett meg határidőre. 

A borítékbontás után minden 
dokumentumcsomaghoz irat-
jegyzék készül a pályázatokhoz 
mellékelt dokumentumokról (jö-
vedelemigazolás, anyakönyvi ki-
vonat stb-1. Ezután megnézik, 
szabályosak-e a beküldött anya-

gok: többek között vizsgálják az 
igénylő jogosultságát is. (A fölté-
telekről a pályázati anyagokban 
részletesen tájékoztatták az 
igénylőket.) Következik a ponto-
zás, amelynek rendszerét ugyan-
csak ismerik a pályázók, így akár 
maguk is kiszámolhatták, hány 
pontra van esélyük. 

A tapasztalatok szerint fölte-
hetőleg most is lesznek, akik 
nem felelnek meg az előírt köve-
telményeknek. Őket levélben ér-
tesítik az eredményről. Az eluta-
sított pályázók megnézhetik az 
értékelést. 

A 719 anyag földolgozása idő-
igényes: csupán a borítékbontás 
és iratjegyzék-készítés legalább 
két napig tart. Ezért kell várni az 
eredményhirdetésre október 
26-áig. Az IKV Rt. Dáni utcai 
központjának ebédlőjében tud-
ják meg a jelentkezők, kiknek jut 
a harminc bérlakás. 

A megüresedett ötven lakásból 
a pályázat után maradó húszra 
nem írnak ki pályázatot. Néhány 
lakás bontásra ítélt házban van, 
a többi Székely sori és Kereszttöl-
tés utcai garzon. Utóbbiak bérle-
ti jogát kérelem benyújtásával le-
het megszerezni. Az igénylés 
szabályairól az IKV Rt. ügyfél-
szolgálatán tájékoztatják az ér-
deklődőket. 

A katonák segélyt 
vittek Deszknek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Segélyszállítmányt hozott tegnap 
a Magyar Honvédség Deszkre. A 
múlt heti esőzések idején nehéz 
helyzetbe került községben a 
Honvéd Vezérkar Műveleti Főcso-
portfőnökségének főcsoportfő-
nök-helyettese, Tokovicz József 
mérnök ezredes adta át Simicz Jó-
zsef polgármesternek és a község-
nek az adományt: hétszáz élelmi-

szercsomagot, ágybetéteket, háló-
zsákokat, valamint védőköpenye-
ket, árvízben, belvízben használ-
ható vízhatlan védőharisnyákat 
és szerszámokat. A Honvédelmi 
Minisztérium az elmúlt napok-
ban tíz megye kilencvenegy tele-
pülésére, elsősorban kis falvakba 
és döntően Heves és Borsod me-
gyébe küldött hasonló adományo-
kat, de a romániai és bulgáriai ár-
vízkárosultakon is segített. 

Fölszentelték a szegedi gyermekgyógyász síremlékét 

Megemlékezés 
Tekulics Péterről 

Az egy évvel ezelőtt elhunyt, köztisztelettel övezett szegedi gyer-
mekgyógyász, Tekulics Péter síremlékét szentelte föl Gyulay End-
re megyés püspök tegnap délután a Belvárosi temetőben. A szege-
di gyermekkórház - ma már Szegedi Gyermekgyógyászati Cent-
rum - egykori főigazgatójának gránit síremlékénél Túri Sándor 
professzor emlékezett meg volt kollégája munkásságáról. A meg-
emlékezésen Tfekulics Péter családja és számos tisztelője mellett 
ott volt Botka László, Szeged polgármestere is Fotó: Gyenes Kálmán 

Kicsi elsősök 7-31 fős osztályokban - Klebelsbergtelepen nem indul osztály 

Százhússzal kevesebb elsős 

Tanévnyitó ünnep a klebelsbergtelepi iskolában - remélik, jövőre ismét lesznek elsős kisdiákjaik Fotó: Karnok Csaba 

Százhússzal kevesebb elsős ül először iskolapadba Szeged ön-
kormányzati iskoláiban. Az általános iskolások létszáma három-
százzal csökkent - a múlt évhez képest. Az ovisokból lett kis-
iskolások az alapítványi Kincsesházban 7, a szőregi suliban 31 fős 
osztályban kezdik meg tanulmányaikat. A klebelsbergtelepi tag-
iskolában viszont idén nem indulhatott elsős osztály. 

Szeged 26, önkormányzati álta-
lános iskolájában tavaly 1272, 
idén 1152 elsős ismerkedik a 
számokkal és a betűkkel. A má-
jusi beiratkozáskor derült ki, 
hogy az egyik legrégebbi, Kle-
belsberg Kúnó iskolaprogramjá-
val alapított intézmény idén 
nem is indíthat új osztályt, 
mert ott csak hét ovis jelentke-
zett elsősnek. Az Alsóvárosi Ál-
talános Iskola e klebelsbergtele-
pi tagiskolájának vezetőjétől, 
Feketéné Kökuti Ildikótól meg-
tudtuk, mindent elkövetnek, 
hogy a szülőket meggyőzzék: a 
gyerek számára az az előnyös, 
ha egy kisebb létszámú, az ott-
honához közeli suliban kezdhe-
ti tanulmányait. 

Az elnéptelenedést mérséklő 
erőfeszítés eredményesnek bizo-
nyult a tápai Bálint Sándor Álta-

lános Iskolában, ahol 2003-ban 
még csak 19, idén viszont már 
30 óvodást írattak be az első osz-
tályba. A többi városperemi isko-
la viszont tart a létszámgondok-
tól: az alsóvárosi intézményben 
két osztályban 38, a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában össze-
sen 19 (tavaly 24), a Hunyadiban 
17 (tavaly 20), Szőregen egy osz-
tályban 31, a Fekete István Álta-
lános Iskolában pedig két osz-
tályban 36 (tavaly 37) gyerek 
gyürkőzik neki az elsőnek. 

A beiskolázás nem probléma a 
legtöbb belvárosi suli igazgatója 
számára. Tavaly például a Béke 
utcai intézmény akár négy elsős 
osztályt is indíthatott volna, ak-
kora volt az érdeklődés, de ott - a 
múlt évhez hasonlóan - idén is 
három csoportnyi kisiskolást kö-
szönthetnek a tanévnyitón -

tudtuk meg Kardos Jánostól, a 
városi oktatási iroda vezetőjétől. 
Egyedül a legnagyobb önkor-
mányzati fenntartású iskolának, 
a 854 tanulót számláló rókusi-
nak engedélyezi a közgyűlés már 
több mint tíz éve a négy elsős 
osztályt, ahol szeptembertől 103 
kicsit ültetnek a padokba - ma-
gyarázta Kókai Gyula, a 75. szü-
letésnapját idén ünneplő intéz-
mény igazgatója. De például a 
roma gyerekeknek külön figyel-
met szentelő Móra 15 fős, a lakó-
telepiek iskolája, a Kodály téri ki-
csivel nagyobb létszámú, de csak 
egy elsős csoportot indíthat. 

Válogathat a jelentkezők kö-
zött a tudományegyetemhez tar-
tozó két gyakorló általános isko-
la: a Juhász Gyula négy elsős osz-
tályába 120, a „kis Ságvári" há-
rom új csoportjába 75 nebuló ke-
rült. Az egyházi fenntartású Ka-
rolinában a tavalyi kettővel 
szemben idén három osztályban 
78 kicsit kezdenek okítani. Az 
alapítványi támogatottságú, te-
hetségekkel foglalkozó Táltos-
ban 10, a speciális képzést igény-

lő gyerekekkel törődő Kincses-
házban 7 elsőst gyámolítanak 
szeptember l-jétől. 

Az idei tanévnyitón Szeged 
összes iskolájában közel 1500 ki-
csit bíznak a szülők a tanítókra. 

ÚJSZÁSZI ILONA 

az oktatas kultusza 
Korszerű oktatási rendszert szer-
vezett a két világháború közötti 
időszak legnevesebb kultúr- és tu-
dománypolitikusa, gróf Klebels-
berg Kúnó kultuszminiszter. Isko-
laprogramja alapján 1928. szep-
tember 30-án készült el az az in-
tézmény, mely 1978 óta az Alsóvá-
rosi Általános Iskola tagiskolája. 
Az egyesítést megelőző ötven év-
ben az épülethez tanítói lakás, fi-
ókkönyvtár is tartozott, a két tan-
teremben úgynevezett osztatlan 
oktatás folyt. Az utóbbi, közel har-
minc esztendőben viszont már 
négy osztályba szervezték az alsó 
tagozatos diákokat. Az iskola ed-
digi történetében ez az első olyan 
tanév, hogy nem ül első osztályos 
kisdiák a padokban. 

Minden második középiskolás vidékről érkezik - Kicsivel nőtt is a létszám 

Szeged őrzi iskolavárosi rangját 
A tanévnyitók napján diákvárossá növe-
kedik Szeged. Az itteni középiskolákba a 
tanulók 40 százaléka vidékről érkezik. Sze-
ged egyik legnagyobb és legszínesebb ok-
tatási intézménye, a Móra Ferenc Szak-
közép- és Szakmunkásképző Iskola és Kol-
légium - információink szerint - idén el-
nyerte a Közoktatásért minőségi díjat. 

Csökken a diákok száma a középiskolákban 
- ez az országos tendencia. Ezzel szemben 
Szegeden stagnál, idén kicsivel (a májusi be-
iratkozás adatai szerint 360 fővel) még nőtt 
is a középfokú oktatási intézményekbe járók 
száma. Ez annak is köszönhető, hogy nagy a 
vonzáskörzet, minden itteni 2-3. gimis vagy 
szakközepes vidéki általános iskolából érke-
zik - tudtuk meg Kardos Jánostól, a polgár-
mesteri hivatal közoktatási iroda vezetőjétől. 
A képzés költségeit az államtól az önkor-

mányzathoz érkező állami normatíva nem 
fedezi, ezért segítséget jelent a vidékről bejá-
ró diákok után fejenként és évente ide utalt 
15 ezer forintos támogatás is. 

A 19 városi fenntartású középiskola 9. osz-
tályába idén 2959 kamasz lépett. Rajtuk kí-
vül a Szegedi Tudományegyetem Ságvári gim-
náziuma öt osztályában 183, a Karolinában 
és a piarista gimnáziumban közel ötven-öt-
ven, a Hanságiban 81 általános iskolásból lett 
középiskolás. Velük együtt Szegeden idén kö-
zel 15 ezer gimis és szakközepes 30-35 fős 
osztályokban koptatja az iskolapadot. 

Szeged őrzi régi iskolavárosi rangját. A ki-
sebb, háromszáz fős iskolák közé tartozik pél-
dául az erdészeti szakközép. A gimik közül a 
legnagyobb a Deák, ahol több mint ezer diák 
tanul. Még ennél is nagyobb intézmény a Móra 
Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Isko-
la és Kollégium, ahol a várható tanulói létszám 

a nappalin több mint 800, míg az esti és levele-
ző tagozaton közel 600. De nem a méreteire 
büszke az iskola. Információink szerint a tanév 
elején a Közoktatásért minőségi díjban résre-
sül. Ezt részben összetettségének, azaz a szak-
középiskolai, a szakiskolai, az iskolarendsze-
ren belüli és azon kívüli felnőttoktatás és a kol-
légium egységbe fogásának is köszönheti - vé-
lekedett Vtlonya Sándor. Az igazgatóhelyettes-
től megtudtuk, 30-35 OKJ-s szakma oktatásá-
ra készek, de a jelentkezők érdeklődése alapján 
csak 15 képzését indíthatták el. A Móra részt 
vesz több szakmai programban, így például 
„Comenius 2-es" intézmény, de a szakiskolai, 
a szakképzési, a térségi fejlesztés irányaihoz is 
hozzáteszi ötleteit. Ezt a töretlen újítási kedvet 
az igazgatóhelyettes úgy jellemezte, hogy „a 
Mórában az oktatók többségének kezéből nem 
esik ki a csavarhúzó, ha kicsöngetnek". 

Ú. I. 

Pénzhamisítók a Szegedi ítélőtábla előtt - Ezreseket nyomtattak, börtönt kaptak 

A Mars téri zölségpiacon még a kofákat is becsapták 
Három Békés megyei férfit is elítélt pénzhamisítás miatt tegnap a 
Szegedi ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntetőtanácsa. Az 
ügy elsőrendű vádlottja Sarkadon gyártotta a szkennelt ezreseket, 
és a szegedi Mars téren mintegy harminc darab hamis bankóval 
„ajándékozta meg" a gyanútlan árusokat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Sarkadon élő Strausz Róbert, 
aki az ügyben elsőrendű vádlott-
ként szerepelt, tavaly május vé-

gén egy számítógépet és egy szí-
nes nyomtatóként is használható 
szkennert vásárolt. A szkenner 
próbálgatása közben - egyebek 
mellett - bankjegyekről is készí-

tett másolatot. Ezek közül az 
ezerforintosról gyártottat találta 
a legjobbnak, s úgy döntött, hogy 
azokból többet is nyomtat, majd 
a hamis pénzt forgalomba hozva 
próbál valódi pénzhez jutni. 
2004. május 25-éig meg nem ha-
tározható mennyiségű, de leg-
alább 40 darab hamisítványt ké-
szített, majd aznap a szolnoki 
piacon 10 darab hamis ezerforin-

tost hozott forgalomba. Május 
28-án Strausz Szegedet szemelte 
ki magának - itt a Mars téri zöld-
ségpiacon vásárolt a hamis ezre-
sekkel. Még aznap felkereste la-
kásán Strauszt a másodrendű 
vádlott Czinanó Roland és a har-
madrendű vádlott Szabó Árpád. 
Utóbbi felvetette, a bankjegy-
utánzatokat ő is forgalomba tud-
ná hozni. Megállapodtak: az első-

rendű vádlott darabonként 200 
forintért legyártja a hamis ezrese-
ket. Másnap estére elkészült 160 
darab hamis ezrest. Aztán újabb 
rendelés érkezett kétmillió forint 
névértékben. Az elsőrendű vád-
lott hozzá is látott az újabb hamis 
pénzek elkészítéséhez, amikor a 
rendőrség tetten érte. 

A Szegedi ítélőtábla az első- és 
a másodrendű vádlottat folytató-

lagosan elkövetett pénzhamisí-
tás, míg a harmadrendű vádlot-
tat nem jelentős mennyiségre el-
követett pénzhamisítás miatt 
ítélte el. Strausz Róbert 8 hónap, 
fogházban letöltendő szabadság-
vesztés büntetést kapott, Czina-
nó Roland büntetése 1 év, 3 év 
próbaidőre felfüggesztett börtön-
büntetés lett, s ugyanezt a bünte-
tést kapta Szabó Árpád is. 


