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KORKÉP 

ALGYÓ. A magyar történelmi 
arcképcsarnok című 
előadássorozat következő 
részeként szerdán 17 órától a 
könyvtárban Keller Zsolt 
történész az Árpád-házi 
királyokról beszél. 

BAKS. A község 
képviselő-testülete szerdán 13 
órától rendkívüli ülést tart a 
polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. A 
polgármesteri beszámoló után a 
képviselők az önkormányzat 
2006. évi költségvetési 
rendeletét szavazzák meg, 
majd előterjesztések, 
bejelentések, interpellációk 
következnek. 

DESZK. A képviselő-testület 
pénzügyi bizottsága hétfőn 
ülésezett. Napirenden szerepelt 
a 2006. évi költségvetési 
rendelettervezet megvitatása, az 
önkormányzat és a Deszki Szerb 
Önkormányzat közötti 
gazdálkodásra vonatkozó 
megállapodás. 
Módosították az önkormányzat 
rendeletét a gyermek- és felnőtt 
étkeztetés intézményi térítési 
díjairól. Ez után 
a pályázati önerők biztosításáról 
volt szó. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban holnap 
Bibarcz Tünde tart aerobikórát. 
Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 
62/597-420. 

MÓRAHALOM. Február 23-án 
délután fél öttől rendezik a 
zeneiskola 
növendékhangversenyét az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 

SZEGED. Az anyanyelvek napját 
rendezik ma a szegedi 
Nemzetiségek Házában. Az 
érdeklődők nemzetiségi irodalmi 
esten és farsangi 
édességbemutatón vehetnek 
részt. 
- A Magyar Autóklub 
Dél-alföldi Területi 
Szervezetének elnöksége és 
annak szegedi csoportja 
minden hónap első hétfőjén 
(legközelebb március l-jén) 14 
és 15 óra között fogadóórát 
tart a klub székházában az 
autózás iránt érdeklődők 
részére, elsősorban 
érdekvédelmi, közlekedési, 
környezetvédelmi témákról. 
Minden érdeklődőt várnak a 
Kossuth Lajos sugárút 112. 
alatt, a rókusi pályaudvarral 
szemben. A Magyar Autóklub 
országosan mintegy 400 ezer 
ügyfelet szolgál, a Dél-Alföld 
három megyéjében 10 ezer, 
Szegeden 2500 taggal 
büszkélkedhet. 

ZÁKÁNYSZÉK. A Tari-erdőben 
nyolcadik alkalommal rendezik 
meg az Együtt mozog a család 
című programot február 25-én 
szombaton. A résztvevők 9 
órakor az óvoda elől indulnak az 
erdőbe, ahol elbúcsúztatják a 
telet madárbállal, tánccal, 
szalonnasütéssel. A túrát vezeti 
Licbhaber Gáborné és Pctákné 
Fazekas Aranka. Várnak minden 
családot, akik szívesen töltik 
együtt szabadidejüket a 
természetben. A programot a 
zákányszéki Egészségterv 
csoport szervezi az Egészséges 
Településekért Alapítvány 
támogatásával. 

ZSOMBÓ. Szombaton rendezik 
meg a zsombói farsangot a József 
Attila Művelődési Házban. A 
maszkások 13 óráig gyülekeznek 
a művelődési háznál, majd 
felvonulnak a környező utcákon. 
14 órakor a kiskundorozsmai 
„Szomszédoló" küldöttséget 
fogadják, majd téltemető tüzet 
gyújtanak. A maszkák 
eredményhirdetését 15 órakor 
tartják, ez után következik a 
kiskundorozsmaiak műsora. 17 
és 19 óra között a fánksütőket 
köszöntik, majd farsangi 
táncház kezdődik. 

A Béke utcában az önálló üzletvezetést gyakorolják a tanulók 

Diákkézben az iskolabüfé 
Diákok üzemeltet ik az iskola-
büfét a szegedi Béke Utcai Ál-
talános Iskolában. Az önként 
jelentkezők a tanórán elsajátí-
tott gazdasági ismereteiket ül-
tethet ik át a gyakorlatba: lel-
tároznak és kiszolgálnak, mun-
kájukért pedig a nyereség ará-
nyában ösztöndíjat is kapnak. 

Különleges büfé működik a sze-
gedi Béke Utcai Általános Iskolá-
ban. A szünetekben diákok szol-
gálják ki társaikat a pult mögött, 
ők kezelik a pénzt, döntenek ak-
ciókról és készítenek napi, illetve 
heti leltárt is. A kis kiszolgálóhe-
lyiség ugyanis gyakorlati hely: a 
vállalkozási és gazdaságismeret 
órákon tanultakat itt kamatoz-
tathatják a 12-14 éves gyerekek. 

- Négy éve, amikor elhatároz-
tuk, hogy iskolabüfét nyitunk, az 
a döntés született, hogy a mű-
ködtetést nem adjuk ki vállalko-
zónak, hanem az elméleti tan-
anyag gyakorlati oktatásának 
színhelye lesz - mesélt a kezde-
tekről az igazgató, Mészáros 
Zsolt. - Egy évbe telt, mire az 
összes engedélyt beszereztük, és 
az iskola alapítványa beindíthat-
ta a tanbüfét. 

Már az első árukészletről is a 
diákok gondoskodtak: egy papír-
gyűjtés bevételéből töltötték fel a 
polcokat. A kis árréssel dolgozó 
büfé hasznának egyik felét a tan-

A GYERMEKBARÁT 
A Béke utcai iskola büféje 
nemrégiben a megyében 
egyedüliként megkapta a 
„gyermekbarát iskolabüfé" cí-
met. Itt ugyanis nyitás óta, te-
hát három éve csak egészsé-
ges termékeket lehet kapni. 
Soha nem volt a polcokon kó-
la, chips, sem szénsavas, 
vagy tartósítószert tartalmazó 
üdítő. A gyerekek joghurtot, 
müzliszeletet, aszalt gyümöl-
csöt, mézet, tejalapú italokat 
és minimum 25 százalékos 
rostos üdítőket tudnak venni. 
Egyedül a csokit nem szám-
űzték a kínálatból - agyser-
kentő hatása miatt. 

A pult mögött diákok szolgálják ki társaikat a szünetekben Fotó: Schmidt Andrea 

tárgy színvonalasabbá tételére, 
másik felét „ösztöndíjra" fordít-
ják, azaz a dolgozó diákok kap-
ják. Ha netán veszteség keletkez-
ne, azt az alapítvány egyenlítené 
ki, erre azonban három év alatt 
még egyszer sem volt példa. 

A büfében párban, heti váltás-

ban dolgoznak az önként jelent-
kező hatodikos, hetedikes és 
nyolcadikos tanulók reggel fél 
nyolctól nyolcig, valamint a szü-
netekben. Az érdeklődés nagyon 
nagy: mindenki szívesen próbál-
ja ki magát „vállalkozóként". -
így sokkal életszerűbb a tan-

Csak a poggyásznak volt jó a menetrend 

Az ..eltérített" tanárnő 
f i 
A finnországi Kauhajokiból me-
netrend szerint megérkezett 
Budapestre Galambos Elvira -
csomagja. A szegedi hansági 
szakközépiskola tanára viszont 
csak tíz órával később landolt 
Ferihegyen, mert a légitársa-
ságok a következő útvona-
lon szállították: Vasa-Helsin-
ki-Koppenhága-Zürich-Frank-
fur t -Zür ich-Budapest . 

Ki hitte volna: egy kis köd ele-
gendő ahhoz, hogy valaki bejárja 
tíz óra alatt repülővel fél Euró-
pát. Márpedig Galambos Elvira, 
a szegedi Hansági Ferenc Ven-
déglátó-ipari, Idegenforgalmi 
Szakiskola angol szakos tanára 
nem mindennapi, kalandos úton 

érkezett meg Finnországból Bu-
dapestre, majd onnan Szegedre. 
A tanárnő egy hetet töltött kísé-
rőként Kauhajokiban, ahol az is-
kola diákjai egy hónapos szak-
mai gyakorlaton vesznek részt. 

- Leendő pincéreket és szaká-
csokat kísértem ki egy pályázaton 
nyert útra Finnországba, ahol 
finn és a lapp felszolgálási rend-
szerrel és a helyi ételek elkészíté-
sével ismerkednek - mondta a ta-
nárnő, aki a kisvárosból reggel hat 
órakor személygépkocsival indult 
a közeli Vasába. Innen még me-
netrend szerinti járattal átrepítet-
ték a fővárosba, Helsinkibe. Ah-
hoz, hogy Budapestre eljusson -
elvileg - , már csak egyszer kellett 
átszállnia, mégpedig Koppenhá-

A poggyász több órával korábban érkezett meg, min t Galambos El-
v i r a ' Fotó: Schmidt Andrea 

gában. Először azonban a gépnek 
landolnia kellett volna Dánia fő-
városában. Ehelyett Skandinávia 
legnagyobb és legpezsgőbb városa 
felett körözött a repülő. 

- Azt mondják, felülről nem 
mindennapi élmény Koppenhá-
gát látni. Nekem viszont a köd 
miatt egy nagy „tejföl" jutott. Sőt 
a hóvihar miatt olyan légörvé-
nyek keletkeztek, amik - kis túl-
zással - majdnem szétrázták a 
gépet. Fél óránál is többet köröz-
tünk, míg végre leszállhattunk -
emlékezett vissza a történtekre 
Elvira, aki aztán a késés és a köd 
miatt néhány óráig repülőtéri 
„fogságba" került. Délután ket-
tőkor, amikor már Magyarorszá-
gon kellett volna lennie, közöl-
ték vele: Budapestre közvetlenül 
már nem tud eljutni, de negyven 
perc múlva átrepülhet Zürichbe 
és majd onnan Budapestre. Mi-
vel a zürichi gép az időjárás miatt 
több mint egyórás késéssel in-
dult, „természetesen" lekéste az 
akkor még utolsónak hitt Zü-
rich-Budapest járatot. A svájci 
reptéren úgy döntöttek: legjobb 
lesz, ha a fiatál hölgy Frankfurtba 
utazik és majd onnan Ferihegyre. 
Németországban, Európa egyik 
legnagyobb légikikötőjében vi-
szont nem értették, Elvirát miért 
reptették át, amikor onnan Bu-
dapestre már akkor elindult az 
utolsó járat, amikor a tanárnő 
még Zürichben volt. Még aznap 
visszaküldték Svájcba. 

- Második zürichi landolásom 
után kiderült: mégis van egy éj-
szakai gép Budapestre. Ezt sike-
rült megcsípnem, és éjfél előtt 
nem sokkal megérkeztem Feri-
hegyre. Innen viszont Szegedre 
aznap már nem tudtam lejutni -
mesélte a hanságis nagy utazó, 
akinek a pesti landoláskor hal-
vány fogalma sem volt, hogy a 
poggyásza merre lehet. Am kide-
rült, a csomag menetrendszerű-
en, délután kettő körül megérke-
zett. A több órán át a szállítósza-
lagon köröző cuccot a biztonsági-
ak rendkívüli óvintézkedések kö-
zepette átvizsgálták, és amikor 
mindent rendben találtak, úgy 
visszacsomagolták, hogy még tu-
lajdonosa sem ismerte fel. 

Elvira néhány nap múlva indul 
vissza Kauhajokiba a diákokért. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

anyag: a pénzzel gazdálkodást, a 
lejárt szavatosságú termékek ke-
zelését, az akciózást, a leltáro-
zást és még számtalan dolgot 
élesben tapasztalhatnak meg a 
gyerekek - mondta el Zsi-
day-Galgóczyné Kékes-Szabó 
Andrea tanárnő. 

A nyolcadikos Ladányi Fanni a 
kezdetek óta büfés. - Az első nap 
nagyon nehéz volt - mesélte. -
Amikor hatodikosként hivatalos 
dokumentumot kellett aláírnom, 
hogy átvettem az árukészletet, 
azt mondtam magamban: Jézu-
som, hiszen írni is csak nemrég 
tanultam meg. De aztán hamar 
belejöttem. Amellett, hogy köny-
nyebb így a gazdaságról tanulni, 
ez a munka segített az időbeosz-
tásban, és megtanított arra, hogy 
jobban megbecsüljem a munkát. 

TÍMÁR KRISZTA 

Kiegészült az SZTE 
gazdasági tanácsa 
Átadták a megbízóleveleket a felsőoktatási intézmények gazdasági 
tanácsaihoz a Magyar Államkincstártól (MÁK) delegált megbí-
zottaknak. A hallgatók önkormányzata is megnevezte delegáltját, 
így teljessé vált a Szegedi Uidományegyetem március l- jétől 
hivatalba lépő gazdasági tanácsa. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az új felsőoktatási törvény értelmében március elsejével megalakí-
tandó gazdasági tanácsokhoz kinevezett államkincstári megbízottak-
nak a pénzügyi szempontok érvényesítését kell biztosítaniuk. Ez azt 
jelenti, hogy ha a kincstári megbízott nem ért egyet a testület dönté-
sével, jelentést készít, amit - az államkincstár elnökének értesítése 
mellett - közzétesz. Tegnap átadták a megbízóleveleket a felsőoktatá-
si intézmények gazdasági tanácsaihoz a MÁK-tól delegált megbízot-
taknak. Ebből az alkalomból Veres János pénzügyminiszter azt hang-
súlyozta, hogy az éves költségvetési keretből több mint 200 milliárd 
forint felhasználását fogják figyelemmel kísérni a megbízottak. 

A Szegedi Tudományegyetem kincstári megbízottja, Rigó Szilvesz-
terné, a MÁK Csongrád megyei igazgatója. Tegnap az egyetemi hall-
gatóiönkormányzat bejelentette, hogy Mák Balázs, az EHÖK korábbi 
elnöke képviseli a diákokat az SZTE gazdasági tanácsában. 

Lapunkban korábban beszámoltunk arról, hogy e testületnek hiva-
talból tagja a rektor és a gazdasági főigazgató. Az Oktatási Minisztéri-
um által delegált tagok: a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szö-
vetségének elnöke, Széles Gábor, továbbá az Országos Széchenyi 
Könyvtár szegedi illetőségű főigazgatója, Monok István, valamint Ker-
tesi Gábor közgazdász. A tanácsba az intézmény jelenlegi irányitó tes-
tülete is három tagot javasol: Rácz Béla stratégiai rektorhelyettest, Vé-
csei László akadémikust, a neurológiai klinika igazgató professzorát és 
Dervarics Attilát, az egyetem társadalmi tanácsának elnökét. 

Telegdy EHÖK-elnök 
Ismét Telegdy Gergelyt válasz-
totta egy évre a Szegedi Tudo-
mányegyetem Egyetemi Hallga-
tói Önkormányzatának Választ-
mánya a szervezet elnökévé. A 
posztra a korábbi elnök egyedüli-
ként nyújtotta be pályázatát. A 

pályázat - többek között - részle-
tesen foglalkozik az elektronikus 
hallgatói ügyintézés rendszeré-
nek kiépítésével, a kollégiumi 
felújítási programmal, valamint 
a hallgatók életét könnyítő szol-
gáltatások bevezetésével. 

Minilakás mini díjért 
A Tápai utca 5. szám alatti „fecs-
keház" tetőterében tizenegy la-
kást egyetemistáknak ad bérbe a 
szegedi önkormányzat. A 27 
négyzetméteres garzonok közül 
kettő megürült, ezeket pályáztat-
ja meg az egyetem és az IKV Rt. 

Jelentkezési lapot 1500 forintért 
vásárolhatnak az érdeklődők az 
IKV Dáni utcai ügyfélszolgálatán, 
a nyertes pároknak beköltözés 
előtt 150 ezer forintos óvadékot 
kell leróniuk. A szegedi egyetem 
nappali tagozatos hallgatói jelent-
kezhetnek, akik 35 évnél fiatalabb 

élettársak vagy házastársak, és 
ezenkívül semmilyen ingatlantu-
lajdonnal vagy önkormányzati 
bérlakással nem rendelkeznek. A 
jelentkezéseket az egyetem hallga-
tói irodája fogadja március 3-áig. 

Beköltözni áprilisban lehet, leg-
feljebb öt évre. 4500 forint a lakás 
bérleti díja havonta, rezsivel együtt 
tehát megközelítőleg 20 ezer forint 
a költsége. A két tetőtéri garzont 
eddig nagyon kevesen nézték meg. 
Az IKV holnap délelőtt tíztől tizen-
egy óráig és délután négytől ötig új -
ra bemutatja a két lakást. 

i 


