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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Október 18-án 
elmaradt az Algyői Népfőiskola 
3. Part Humanista 
Olvasókőrének programja, 
amelyet ma este 6 órától 
tartanak meg. A faluház 
emeleti klubtermébe 
várják az érdeklődőket: „Egyedül 
nem megy..." címmel 
beszélgetés a moziról, a 
filmekről. Az est vendége 
Petróczy Sándor, a Szegedi 
Mozgókép Kitt. nyugalmazott 
igazgatója, a Mozisok 
Országos Szövetségének elnöke. 
- Az Algyői Altalános Iskolában 
november 24. és 27. között 
drogprevenciós foglalkozásokat 
tartanak a felső 
tagozatos tanulóknak. 
A négy tanítási óra 
időtartamú csoportos , 
foglalkozások célja, hogy a 
diákok megismerjék a 
drogfogyasztással kapcsolatos 
veszélyeket. 

DESZK. Az önkormányzat 
képviselő-testülete tegnap 
ülésezett. Szó volt 
többek között a község 
szociális helyzetéről, a 
településrendezési terv 
módosításáról, illetve a 
képviselő-testület állandó 
bizottságai beszámoltak az 
általuk 2005-ben végzett 
munkáról. 

DOMASZÉK. A 
képviselő-testület ma 
14 órakor tartja soron 
következő ülését 
a községháza nagytermében. 
Napirenden szerepel 
a Domatisz Kitt. munkájáról 
készült beszámoló megvitatása, 
majd az önkormányzat 
hároméves munkájának 
értékelése. Az ülést javaslatok és 
a polgármesteri jelentés 
megvitatása zárja. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban 3 órakor 
kezdődik a baba-mama klub 
találkozója. 

KÜBEKHÁZA. ló ütemben 
halad Kühckházán a ravatalozó 
átépítése. Az önkormányzat 
pályázati támogatásból és 
önerőből, a településen elő 
mesteremberek bevonásával 
valósítja meg a kivitelezést. Az 
új ravatalozót egyedülálló 
rejtett világítással, 
elektronikus harang- és 
digitális hangvezérléssel, 
padlófűtéssel, 
légkondicionálással, új 
hűtőberendezéssel, a magyar 
ravatalozóktól eltérő belső 
építészeti megoldásokkal 
alakítják ki. 

MÓRAHALOM. A Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
használt gyermek- és felnőtt-
ruhákkal folyamatosan 
igyekszik segíteni a 
rászorulókat. A szervezet ezért 
arra kéri a lakosságot, hogy aki 
használt, feleslegessé vált 
ruhákkal tudna segíteni, azt 
juttassa el a Röszkci út 2. (a 
könyvtár másik oldala) alatt 
található gyűjtőhelyre. 

RÖSZKE. A Sri Chinmoy 
Marathon Team által szervezett 
világharmónia futás résztvevői 
ma délelőtt 11 órakor Röszkénél 
érkeznek hazánkba, ahol a 
csapatot Magyari László 
polgármester fogadja. A 
nemzetek közötti barátságért 
futók Szegedre futnak tovább. 

SZATYMAZ. Folytatódik az 
egészséghét, ma 8 és 10 között a 
művelődési házban labor-
vizsgálatokat végeznek. Az 
óvodában délelőtt dr. Bandi 
Erzsébet játékos vetélkedőt 
rendez a gyerekeknek az 
Egészséges táplálkozás hatása a 
fogazatra címmel. Tüdöszúrés 9 
és 15 óra között lesz a 
művelődési ház előtti buszban, 
ultrahangvizsgálatra pedig dr. 
Kallai Árpád várja a 
szatymaziakat 16 órától a 
művelődési házban. 

A legtöbb diáknak határozott elképzelése van arról, milyen szakmát választ. A börzén a megtelelő iskolát kell megtalálni Fotó: Kamok Csaba 

Mozdulni is alig lehetett tegnap 
Szegeden a Mars téri U pavilon-
ban, a középiskolás börze nyitó-
napján. A gyerekek nagy része 
egyedül, szülők nélkül érkezett. 
A Tisza Lajos Könnyűipari Szak-
középiskola kiállítóhelyénél a 
Tabán iskola végzősei, Gyovai 
Renáta és Kecskés Emese tuda-
kozódtak. - Érdekel a divatterve-
zés, szeretem a ruhákat, és varr-
ni is tudok már - árulta el Rená-
ta, miért ezt az iskolát választot-
ta. Emesét is nagyon érdekli a ru-
hák világa. Tervezett már egy 
sapkát, meg is vette hozzá az 
anyagokat, igaz, a megvalósítás 
még várat magára. Kollárné Joó 
Ibolya, az iskola pályaválasztási 
felelőse elmondta: évek óta részt 
vesznek a börzén. A gyerekek 
nemcsak a középiskolai képzé-
sekről, hanem az érettségi után 
megszerezhető szakmákról is tá-
jékozódnak. 

A Kőrösy szakközépiskola 
standjánál a negyedik osztályos 
Filipovsky Ljiljana mesél a diá-
koknak az iskoláról, éppen a 
svájci cserekapcsolatokat ecsete-
li. Sütöri Orsolya és Fürtön Lau-
ra a Rókusi általános iskola vég-
zősei. Orsit leginkább a biológia 
érdekli, Laura még tanácstalan, 
épp ezért jött. A Kőrösy standjá-
nál egyébkén még azok is megáll-
nak, akik nem akarnak a közgaz-
daságtan rejtelmeivel szorosabb 
ismeretséget kötni: a pénzszám-
láló és pénzvizsgáló gépek min-
denkit érdekelnek. 

A Krúdy szakközépiskola sült 
kalácsokkal feldíszített kiállító-

helyénél a Vörösmarty két diák-
ja, Petró Gábor és Uhrin Dávid 
nézelődik. Gábor szeret főzni, 
szakácsnak készül. Dávid a mar-
ketinget tanulná szívesen, csalá-
di vállalkozásukat egyszer majd 
ő veszi át. 

A börzére a határon túlról is ér-
keztek pedagógusok, diákok. - A 
Vajdaságban nincs ipar, ezért a 
diákok nem tudják megismerni a 
szakmákat - mondta Szarapka 
Anikó. - Most végigjárjuk az ösz-
szes standot, tájékoztató anyago-

kat szedünk össze. A diákok 
készségfelmérésen vettek részt, 
így nagyjából mindenki el tudja 
dönteni, milyen pályát érdemes 
választania. 

A börze szombaton délig várja 
az érdeklődőket. A Csongrád 

Megyei Munkaügyi Központ és a 
Százszorszép Gyermekház közös 
szervezésű programja a Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium támogatásával va-
lósul meg. 

N Y . É . 

TISZTELT ÜGYFELEINK! 
Ezúton tá jékoztat juk Önöket, hogy a Délalföldi Gáz-
szolgáltató Rt. 2005. szeptember 1- jétöl új szolgálta-
tással lép Ügyfelei elé egy telefonos ügyfélkapcsolati 
központ létrehozása révén. 

A CALL CENTER számos olyan többletszolgáltatást nyújt 
az Ügyfelek számára, melyek megkönnyítik és meggyorsít-
ják a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézését. A 
telefonos ügyfélszolgálat központosítva, egy helyszínen 
fogadja az Ügyfél megkereséseket. Ez és a magas színvonalú 
technikai háttér lehetőséget nyújt az ügyintézési folyama-
tok egységesítésére, az átlagos ügyintézési idő csökkenté-
sére és az ügyfélkezelés színvonalának növelésére. 

Ügyfeleink számára modern és kényelmes megoldást kínál 
a telefonos ügyfélszolgálat, mivel minden ügyfélszolgála-
ti jellegű ügy intézésére, illetve kezdeményezésére lehető-
séget nyújt, mint például: 

• mérőóra-bejelentés 
• szolgáltatás megrendelése, illetve lemondása 
• adat- és címváltozás bejelentése 
• fogyasztásmérő átírása 
• fogyasztási hely ki- és bekapcsolása 
• számlázással és egyéb szolgáltatással kapcsola-

tos információ kérése 
• közüzemi szerződés adatváltozásainak bejelen-

tése, szabálytalan vételezés bejelentése 

A CALL CENTER helyi tarifával hívható az ország teljes 
területéről minden hétköznap reggel 6.00 és este 20.00 
óra között az alábbi telefonszámon: 40 824 825. 

Mivel az elmúlt időszakban az ügyfélforgalom szerkezete 
átalakult, társaságunk döntése értelmében a szegedi Vásár-
helyi Pál utcai, a csongrádi, valamint a makói ügyfélszolgálati 
irodák 2005. október 28-án befejezik működésüket. 

Kérjük Ügyfeleinket, hogy földgázszolgáltatással kapcso-
latos kérdéseikkel forduljanak telefonos ügyfélkapcsolati 
központunkhoz, munkatársaink készséggel állnak rendel-
kezésükre! 

Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 
I 
I 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kisiklott a 4-es villamos tegnap délután a Petőfi Sán-
dor sugárút Tisza Lajos körút kereszteződésében, a 
körforgalomnál. A balesetben senki nem sérült meg, 
de a gyalogátkelőt teljesen, a körforgalmat félig lezá 
ró jármú átmenetileg óriási forgalmi dugót okozott. 

- Nem tudjuk, hogy hibázott-e a jármú vezető-
je, azt majd a szakértők megállapítják. Elöljáró-

ban annyit mondhatok, hogy a körforgalom vál-
tójával korábban már többször is volt probléma -
nyilatkozta lapunknak a baleset u tán Elek Ist-
ván, az SZKT főmérnöke. A vizsgálat egy héten 
belül tisztázza, hogy a baleset műszaki hiba vagy 
emberi mulasztás miatt következett be. 

Télen ugyanitt már történt hasonló baleset, ak-
kor a villamosvezető elismerte, nem győződött meg 
a váltó állásáról. 

Fejlesztik a hallgatói 
ügyintézést az SZTE-n 
Tegnaptól november 7-éig „befagyasztották" a szegedi hallgatók oktatási 
ügyintézését segítő, képzési adataikat tároló adatbázist, az ETR-t. Erre 
azért volt szükség, hogy a használat közben adódó számos probléma mi-
att fejlettebb szoftverre cseréljék az eddigit. A bolognai folyamathoz kap-
csolódó kétszintű egyetemi képzés adminisztrációját is jobban támogatja 
az új program. Mint Makay Árpád, az egyetemi számítóközpont docense 
elmondta, új szolgáltatások bevezetését is tervezik. Jövő év elejétől a diá-
kok - különdíj ellenében - SMS-ben értesülhetnek például kollokviumuk 
elmaradásáról vagy vizsgaeredményeikről. Az elektronikus ügyintézés 
körét is szeretnék bővíteni, lehetőséget teremtve például a kérelmek, je-
lentkezések e-mailben történő leadására. A kari tanulmányi osztályokon 
az ETR leállása a „holtszezon" miatt nem okoz problémát. 

T. R . 

Felrobbant 
a reptéri 
lövedék 
Hatástalanították tegnap a sze-
gedi repülőtéren azt a veszélyes 
robbanószerkezetet, amit még a 
múlt héten találtak a légikikötő 
építése közben. Megírtuk: két vi-
lágháborús bombát is felfedez-
tek, ám az egyikről tegnap kide-
rült, hogy csak vasdarab. A má-
sik viszont egy M8-as katyusalö-
vedék volt, amit felrobbantottak 
a tűzszerészek. 

Kisiklott a 4-es villamos 

Retonútra tévedt a villamos egyik fele Fotó: Kamok Csaba 

Vajdaságból is érkeztek a szegedi középiskolás börzére 

A diákok tudják, mit akarnak 
Megtelt érdeklődőkkel tegnap 
délután Szegeden a Mars téri U 
pavilon, ahol a megyéből 22 kö-
zépiskola mutatkozik be. A bör-
zére a Vajdaságból is érkeztek 
pedagógusok. 


