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KORKÉP 

ALGYÖ. Ma nyílik a faluházban 
az általános iskola iskola-
történeti kiállítása, amely az 
iskola tevékenységét mutatja be. 
Az érdeklődők megismerhetik a 
különböző sportrendezvények 
eredményeit, az iskolai 
környezeti nevelést bemutató 
anyagokat, a napközis 
tevékenységet bemutató 
dokumentumokat, nemzetközi 
kapcsolatokat, valamint a 
Comenius programban végzett 
tevékenységet bemutató 
anyagokat és fotókat, a 
kézműves-foglalkozásokon 
született alkotásokat. Az iskoláról 
szóló tájékoztató február 8-án, 
délután 5-kor kezdődik, erre az 
alkalomra a jelenlegi és a leendő 
diákok szüleit is várják. 
- Díjmentes tanácsadást 
tartanak ma és minden hétfőn a 
könyvtárban azoknak a 
mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozó gazdáknak, akik a 
Nemzeti vidékfejlesztési terv 
támogatásait szeretnék igénybe 
venni. Katona Antal a 
tanácsadáson tül vállalja 
pályázatok írását, támogatási, 
kifizetési kérelmek elkészítését, 
gazdálkodási napló vezetését. 
Katona Antal elérhetőségei: 
30/985-2285, 62/268-670, 
e-mail: 

anta l .katonai invitel.hu. 

DESZK. A Deszk Község 
Közoktatásért Közalapítvány 
kuratóriuma ma 17 órától ülést 
tart az általános iskolában. 

KISTELEK. Ma délután 3 órakor 
kezdődik a nyugdíjasklub 
farsangi mulatsága a 
rendezvényházban. Ugyanitt 
este fél 6-kor a Vega Klub tartja 
összejövetelét. 

MÓRAHALOM. A Móraép Kht. 
kivitelezésében újabb négy 
szelektív hulladékgyűjtő szigetet 
alakítottak a városban az 
Aranyszöm Rendezvényháznál, 
a volt lőtéri felújított épületnél, a 
kistérségi irodánál és a Móraép 
Kht. főépülete mellett. Kérik a 
lakosságot, hogy a 
hulladékgyűjtő edényeket a 
jelölésnek megfelelően 
használják. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délután 3 
órától tartja a Nagycsaládosok 
Egyesülete összejövetelét a 
művelődési házban. A találkozón 
a tagok az idei esztendő 
programjait beszélik meg. 

RÖSZKE. Szerdán délután 5 
órától közmeghallgatásra várja a 
röszkei polgárokat a község 
önkormányzata a művelődési 
ház nagytermében. Tájékoztató 
hangzik el az intézmények és az 
önkormányzat 2005. évi műkö-
déséről, a víz- és csatornahálózat 
üzemeltetőjének változásáról, a 
KET-ből eredő, lakosságot érintő 
változásokról, ismertetik az 
önkormányzat 2006. évi 
költségvetési rendeletét. 
Tájékoztatnak a közüzemi díjak 
és a helyi adók mértékének 2006 
évi változásairól is. 

SZEGED. Farsangi állatmaszkok 
készítésére várják a gyerekeket a 
Szegedi Vadaspark 
Zooiskolájába. A csoportok 
február 6. és február 24. között 
vehetnek részt a 
foglalkozásokon, amelyekre 
előzetesen kell jelentkezni. 
Tfelefonszám: 62/542-530, 
542-531, interneteim: 
www.zoo.hu/szeged. 

ÜLLÉS. Holnap találkoznak 
ismét a tanyai iskolák 
emlékének fennmaradásért 
dolgozó önkéntesek. A 
találkozót a Radnai utcai iskola 
nagytermében rendezik délután 
fél 5-től. 

ZSOMBÓ. Ma este 6 órától dr. 
Mészáros Tamás tart előadást 
Lábunk néhány bajáról címmel a 
Wesselényi Népfőiskola 
szervezésében a Wesselényi-
iskolában (Zsombó, Szatymazi 
út 105.). Az előadás ingyenes. 

Mikola István szerint példaértékű a Homokháti Kistérség 

Egészségközpontot 
avattak Mórahalmon 

A keresztségben Szent Margit nevét kapta az egészségközpont Fotó: Schmidt Andrea 

Átadták szombaton Mórahalmon a Szent Margit 
Egészségközpontot. A több mint ezer négyzet-
méter alapterületű egészségházban három há-
ziorvosi, két fogorvosi, egy gyermekorvosi, két 
szakorvosi rendelőt és egy természetgyógyászati 
szakrendelőt alakítottak ki. 

Több mint ezer négyzetméternyi alapterületű, 
nemcsak a várost, hanem az egész térséget is ellátó 
egészségházat avattak szombaton Mórahalmon. A 
Szent Margit nevét viselő egészségközpontban ki-
alakítottak három háziorvosi, két fogorvosi, egy 
gyermekorvosi rendelőt, egy természetgyógyászati 
szakrendelőt, két szakorvosi rendelőt - melyben 
reumatológia, nőgyógyászat, ortopédia kap helyet 
- , valamint ellátó-, foglalkoztatóhelyiségeket védő-
nők számára. A központ - az építkezés és az eszkö-
zök beszerzése - 150 millió forintba került. A regi-
onális fejlesztési tanács 135 millió forintos támo-
gatását az önkormányzat 15 millió forint önerővel 
egészítette ki. 

- A folyosók és a várók tágasak, világosak, élettel 
teli hangulatot árasztanak - érzékeltette Nógrádi 
Zoltán polgármester a beruházás egyik fontos kri-
tériumát: a gyógyításhoz méltó körülmények kelle-
nek. 

Az ünnepélyes átadón részt vett Mikola István, a 
Magyar Egészségügyi Társaság elnöke, aki orszá-
gos szinten is figyelmet érdemlőnek nevezte a kis-
térség egészségügyben elért eredményeit. 

Az Egészségügyi Minisztérium képviseletében 
Huszár András főosztályvezető egy defibrillátort 
ajándékozott a Szent Margit Egészségközpontnak. 

Nógrádi Zoltán polgármester hangsúlyozta: 
Mórahalmon sikerült egységbe szervezni a sür-
gősségi betegellátást, a szakellátást és az alapellá-
tást. Ezért a sürgősségi betegellátásra szoruló tel-
jes kórképéhez az orvos könnyen hozzá tud férni 
rendelési időn túl is. Ez a rendszer nagymérték-
ben segíti a kistérség lakóinak biztonságos egész-
ségügyi ellátását. 

G.ZS. 

A szegedi egyetemen kevés a távoktatású szak 

Kényelmes diploma 
Nyugat-Európában és az 
USA-ban rohamosan fejlődik a 
távoktatás. A közlekedési, kol-
légiumi és egyéb költségeket 
megspóroló, kényelmes és ru-
galmas időbeosztású oktatási 
forma a szegedi egyetemen még 
gyerekcipőben jár. 

A szegcdi egyetemen jelenleg csu-
pán a gazdaságtudományi karon 
folyik távoktatás - európai tanul-
mányok és közgazdász szakokon. 
Czagány László, a távoktatás 
szakfelelőse szerint az 1997-ben 
bevezetett képzési forma iránt 
egyre nagyobb az igény: míg az el-
ső évben mindössze harmincnégy, 
addig mára nagyjából kétszázöt-
ven hallgató vesz részt a hat fél-
éves oktatásban. A levelező kép-
zéssel szemben itt a hallgatók nin-
csenek magukra hagyva: egy-egy 
feladat vagy a vizsgafelkészülés 
nehézségeinek megoldásában az 
oktatók folyamatos és közvetlen 
segítségére számíthatnak - az in-
terneten keresztül. A diákok év 
elején digitális tananyagcsomagot 
kapnak CD-n, a szemeszter során 
pedig gyakorlati feladatokat kell 
megoldaniuk: ez a vizsgák feltéte-
le. A számonkérés ma még szemé-
lyesen zajlik, ennek on-line meg-
oldása ugyanis nagyköltséggel jár-
na. A docens szerint a távoktatás-
ban tanulók zömének életkora a 
nappali hallgatókéhoz hasonló, 
többnyire azonban Szegedtől távol 
dolgoznak, így a hagyományos ok-
tatási formák számukra nem 

GYAKORLATI PROBLÉMÁK 
Kothencz Mihály, az SZTE Bölcsé-
szettudományi Kar tanulmányi osz-
tályának vezetője szerint a hagyo-
mányos képzések teljesen lekötik 
az oktatók kapacitását. így a távok-
tatás kivitelezése a karon megold-
hatatlan. Hozzátette: a képzési for-
ma bevezetése tul nagy infrastruk-
turális beruházást igényelne. 

megfelelőek. Az internet és a kü-
lönféle szoftverek kezeléséhez 
szükséges tudás miatt sem jellem-
ző a harmincon túli diákok rész-
vétele. Egy távoktatásban tanuló 
e-közgazdászhallgatónak jelenleg 
kilencvenötezer forint költségtérí-
tést kell fizetnie félévente, ami jö-
vőre százharmincezerre emelke-
dik. A szakfelelős elmondta azt is: 
a főiskolai szintű képzésben az 
SZTE-nek versenytársai vannak, 
ezek színvonala azonban elmarad 
az általuk kínálttól. 

Az SZTE Távoktatási Központ-
jának igazgatója, dr. Fábricz Kár-
oly szerint abban, hogy az egyete-
men még mindig gyerekcipőben 
jár a távoktatás, közrejátszik a 
tanszékek anyagi ellenérdekeltsé-
ge. Jelenleg ugyanis a távoktatás-
ban részt vevő hallgatók után nem 
jár állami normatíva, viszont a di-
gitális tananyagok kidolgozása, a 
folyamatos konzultáció, és a rend-
szerben való jártasság megszerzé-
se jelentős többletmunkával jár. 
Az igazgató azonban bizakodó, 
ugyanis az elmúlt tíz évben sike-
rült egy teljes digitális tanulási 
„környezetet" kialakítani uniós 
forrásokhói, és a multimédiás tan-
anyagfejlesztés is folyik. Mint 
mondta, kezdetben ugyan jelentős 
beruházást igényel egy teljes mér-
tékben az internetre alapozódó 
képzési forma kialakítása; fenn-
tartása és működtetése azonban 
olcsóbb, mint bármilyen más ok-
tatásé. A távoktatásban ráadásul 
lehetőség van az egyénre szabott 
kurzusokra - ha valaki az elfog-
laltságai miatt esetleg hónapokig 
nem tud készülni. Az egyetemi 
képzés szerves részét képező on-li-
ne kurzusok beindítását idén ősz-
re tervezik. Fábricz elmondta: a 
szomszédos országokban élők 
ugyanúgy érdeklődnek a távokta-
tás iránt, mint a világban elszór-
tan élő magyarok - akiknek talán 
már nem kell sokat várniuk. 

TOMBÁCZ RÓBERT 

Szentes 
rendőrkézen 
A szentesi Tóth József és a Kos-
suth utca kereszteződésében 
ezentúl minden reggel rendőr 
irányítja a forgalmat, mivel külö-
nösen nagy a forgalom a bíróság 
és a felújított megyeháza közötti 
területen. 

A „kézi vezérlés" azért is indo-
kolt, mert a környéken három ál-
talános és két középiskola is ta-
lálható, ahová reggelente a diá-
kok és a tanárok igyekeznek. A 
városi kapitány, Földvári N. Ist-
ván azt követően rendelte el a 
rendőri jelenlétet, hogy interpel-
láltak az ügyben. A szentesiek 
különben utoljára a hetvenes 
években közlekedtek rendőri irá-
nyítás mellett a már akkor is for-
galmasnak számító helyen. 

Nógrádi nem készül 
uniós miniszternek 
A Fidesz-MPSZ uniós szakembereként a pályázati rendszer egy-
szerűsítésével, a Nemzeti fejlesztési tervvel is foglalkozik Nógrádi 
Zoltán. Mórahalom polgármestere uniós szakminiszternek nem 
készül, elmondta: erről párt ján belül nem volt szó. 

Az európai uniós ügyek közül a fejlesztéspolitikával, a közösségi 
irányelvekkel, a kohéziós politika értelmezésével, a pályázati rend-
szerek jövőbeni működésével, valamint a Nemzeti fejlesztési tervvel 
foglalkozik a Fidesz-MPSZ uniós szakpolitikusaként Nógrádi Zoltán 
országgyűlési képviselő, Mórahalom polgármestere. 

- A következő időszakban 12 ezer milliárd forintnyi uniós támoga-
tás elköltéséről és intézményrendszeri hátteréről kell szakszerűen 
gondolkodni. A jelenlegi működési rendszer legnagyobb hibája, hogy 
nem jut el a pályázati pénz széles rétegekhez, a Nemzeti fejlesztési 
terv nem a valós fejlesztési igényekre ad választ, illetve az uniós pá-
lyázati rend túlságosan bonyolult és bürokratikus - magyarázta Nóg-
rádi Zoltán, akitől ezeknek a problémáknak a megoldására kért javas-
latokat a Fidesz-MPSZ elnöksége. 

Nógrádi elmondta, olyan rendszert terveznek, melynek során beje-
lentkezéses alapon, egyszerű adatlap kitöltésével lehetne pályázati pén-
zekhez jutni. A pályázat során csak a jogosultságot vizsgálnák, szigorú 
lenne viszont az utólagos elszámoltatási rendszer, és szigorú lenne a 
szankció is - nem szakszerű felhasználás esetén. Önkormányzatok ese-
tében a feladatuk: kiiktatni a település és település között kialakult pá-
lyázati versenyt. A cél olyan programozás, melynek során minden tele-
pülés tudná, hogy fejlesztései melyik évben kerülnek sorra. így nem kel-
lene minden évben pályázatot beadniuk, hanem konkrét évekre készül-
hetnének önerővel is és műszaki tartalommal is. A Nógrádiék által el-
képzelt Nemzeti fejlesztési terv súlyoz, megállapít prioritásokat, de a le-
hető legszélesebb rétegekhez jut el. Azt a pontot szeretnék megtalálni, 
ami a legtöbb térség számára problémás, ugyanakkor nem akarnak sok 
ilyet kijelölni, mert akkor elaprózódnának az erőforrások. 

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz-MPSZ esetleges győzelme után le-
het-e belőle uniós szakminiszter, a politikus elmondta: ilyesmiről 
nincs szó. Amikor Orbán Viktor felkérte erre a munkára, feladatot és 
nem pozíciót kapott. A miniszterséggel azért sem foglalkozik, mert 
az esetleges kérdéseken való töprengés „elveszi az erőt és az energiát a 
mindennapi munkától". 

GONDA ZSUZSANNA 

125 esztendős 
a Kiss Lajos-iskola 
A Kiss Lajos Általános Iskola ré-
gi épületének százhuszonöt év-
vel ezelőtti átadását, valamint a 
névadó születésének 125. évfor-
dulóját ünneplik a vásárhelyi 
oktatási intézményben. 

Kiss La|os néprajzkutató egykoron 
a vásárhelyi tanyavilágban élő em-
berek szokásait, mindennapjait 
vizsgálta. Az újvárosi Nádor utcai 
általános iskolában már alapítása 
óta nagy hangsúlyt fektetnek a ha-
gyományőrzésre és a különféle 
népszokásokra. Innen jött az öt-
let, hogy 1967-ben az intézmény 
felvegye a Kiss Lajos nevet. 

- Az idén dupla évfordulót ün-
neplünk. Egyrészt 125 esztendő-
vel ezelőtt adták át iskolánk régi 
épületét, valamint most van név-
adónk születésének 125. évfordu-
lója is. Ebből az alkalomból szá-
mos programot szervezünk - nyi-
latkozta Patócs Anikó igazgató. 

Régi iskolai okmányokból ki-
derült, hogy az újvárosi embere-
ket mindig is foglalkoztatta az 
ősök múltja, népszokásai. Ezért 
számos rendezvényen - nem 
csupán iskolain - előtérbe kerül-

tek a hagyományok. A március 
közepéig tartó ünnepségsorozat 
tavaszköszöntő mulatsággal in-
dult. Az Újvárosi Olvasókör 
színpadán műsorral köszöntöt-
ték a diákok a vendégeket. Első-
ként a hatodikosok úgynevezett 
balázsolást adtak elő. 

- Második éve már az óraren-
dünkben is szerepel a tánc és a 
dráma. Számos darabban fellép-
tem már, így nem ismeretlen előt-
tem a színpadi mozgás - árulta el 
Csarmaz Róbert. A hatodikos fiú 
több osztálytársával huszárnak öl-
tözött, s így járt házról házra, va-
gyis balázsolt a darabban. 

A Gyermekeinkért, a Jövőért 
Alapítvány szervezte mulatság 
jótékony célú volt. A bevételt az 
immár hagyományosnak mond-
ható erdei iskola programjainak 
finanszírozására fordítják. 

- Március 4-én kezdődik a ju-
bileumi hetünk. Az Ügyes kezek 
elnevezésű kiállításon bemutat-
koznak kézműves diákjaink, va-
lamint a korábban meghirdetett 
rajzpályázat nyertesei is - foly-
tatta az igazgató. 

K.T. 

Bambi 2 - előfizetőinkkel 

Szombaton újra moziba hívtuk előfizetőinket: a Cinema Cityben 350 felnőtt és gyermek vett részt 
lapunknak köszönhetően a Bambi 2 premier előtti vetítésén. Az előadás megkezdése előtt Szetey 
András főszerkesztő köszöntöt te á szülőket és a gyerekeket, legifjabb „előfizetőinket". A kicsik 
egy-egy bambis plakátot kaptak ajándékba Fotó: Schmidt Andrea 

http://www.zoo.hu/szeged

