
4 • A K T U Á L I S * CSÜTÖRTÖK, 2006. JÚNIUS 29. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A képviselő-testület ma 
13 órától tartja soros ülését. 
Módosítják az egyes pénzbeli és 
természetben nyújtott 
ellátásokról, valamint a 
gyermekek védelméről szóló 
önkormányzati rendeletet. 
Beszámoló hangzik el az Algyői 
Altalános Iskola és a Szivárvány 
Óvoda 2005/2006-OS tanévének 
oktató nevelő munkájáról. A 
testület dönt az érdekképviseleti 
tanácsok létrehozásáról és a 
Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság algyői egységének 
támogatásáról. A képviselők 
tárgyalnak Kálmán Antónia 
utcajegyzék-módosítási 
kérelméről és a gyógytornász 
megbízásának 
meghosszabbításáról. 
Napirenden szerepel még a 
képviscló-testület II. félévi 
munkaterve, és a testület 
határozatainak végrehajtásáról 
szóló jelentés. 

ÁSOTTHALOM. A Nemzeti 
kulturális alapprogram 
támogatásával közművelődési 
célú tábort szervez a művelődési 
ház. A gyerekek kirándulnak 
Kecskemétre az arborétumba, a 
Népi Iparművészeti Múzeumba 
és a planetáriumba. A többi 
napon gyalog- és kerékpártúra, 
könyvtári búvárkodás, 
kézműves- foglalkozás, 
kemencében sült kalács várja 
óket. 

DESZK. Megalakult a Deszki 
Mozgáskorlátozottak Közhasznú 
Egyesülete. Az egyesület célja a 
fogyatékkal élők és családtagjaik 
összefogása, segítése. A 
szervezet székhelye: Deszk, 
Tempfli tér 8., képviselője: 
Dudás Zoltán Istvánné, titkára: 
Szűcs Lászlóné. Az egyesület 
minden hónap első keddjén 18 
órától tart közgyűlést az idősek 
napközi otthonában. A 
következő összejövetel július 
4-én lesz. Az egyesület 
szervezésében minden 
csütörtökön 17 és 19 óra között 
gyógytornát tartanak a régi 
iskola új tornatermében. 
Minden tagot várnak. 

DOMASZÉK. Kórus alakul 
Domaszékcn, melybe várnak 
mindenkit, aki kórusmüvekkel, 
hagyományos dél-alföldi 
énekekkel szívesen fellépne 
egyházi és egyéb ünnepeken. 
Jelentkezni június 30-áig lehet 
Kispéterné Kotogán Erzsébetnél 
személyesen, vagy a következő 
telefonszámon: 70/45-23-343. 

MÓRAHALOM. Az 
önkormányzat a ROP 3.2.2 -es 
pályázat keretében szociális 
gondozó és ápoló szakembereket 
képezett ki. A tanfolyamon részt 
vevő nyolc fő sikeres vizsgát tett. 
Az újonnan kiképzett 
szakemberek közül hétnek 
tudnak munkalehetőséget 
biztosítani a pályázati 
forrásból. 

SZEGED. Kirándulást szervez 
Párizsba és Eurodisneybe 
augusztus 23. és 27. között a 
Százszorszép Gyermekház. 
Jelentkezési határidő: június 30. 
Részvételei díj 60 ezer forint, 
amely a 3 éjszakai szállás és az 
utazás költségeit tartalmazza. 
Az utazás részleteivel 
kapcsolatban információ 
kérhető: Százszorszép 
Gyermekház 62/420-278, 
62/425-647. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő-testület ma 16 órától 
ülésezik a polgármesteri 
hivatal nagytermében. Az 
önkormányzat kötelező és 
önként vállalt feladatairól 
szóló beszámolók megvitatása, 
elfogadása u tán a képviselők 
módosít ják az önkormányzat 
költségvetési rendeletét, 
valamint az általános iskola és 
a művelődési ház alapító 
okiratát . A testület zárt ülésen 
dönt a díszpolgári cím és a 
Zákányszékért díj ' 
odaítéléséről. 

Tandíjat 2008-tól csak a legjobbak nem fizetnek 

Az elve és a mértéke is vitatott 
Az egyetemeken az államilag finanszí-
rozott alapképzésben 2008-tól évi 105 
ezer forint, a mesterképzésben évi 150 
ezer forint úgynevezett felsőoktatási 
részhozzájárulást (fer) kell fizetni. A 
tandíjról a szegedi egyetem oktatóinak, 
hallgatóinak, és középiskolás gyerekek 
szüleinek véleményét kértük. 

- A tandíj önmagában nem elítélendő, ha-
nem inkább szükséges rossz a magyar felső-
oktatás jelenlegi helyzetében - jelentette ki 
Pukánszky Béla, a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) oktatási rektorhelyettese. - Úgy 
is mondhatnánk, hogy ez az egyetem mint 
szolgáltatás ára, aminek kifizetése azzal a lé-

lektani következménnyel járhat, hogy a 
hallgató nagyobb ügybuzgalommal foglalko-
zik a pályára való fölkészüléssel. Az persze 
más kérdés: a tandíj összegének nagysága 
mennyire elviselhető a családok számára. 
Ugyanakkor a változás egybeesik a 18 éves 
korosztály számának csökkenésével, vagyis 
a jelentkezők megnyeréséért élesedik a ver-
seny a felsőoktatási intézmények között. 

- Valamilyen változás szükséges - véli a 
diáklétet belülről ismerő Balogh Fruzsina. 
Az SZTE harmadéves angol-kommuni-
káció szakos hallgatója szerint jelenleg tül 
sokan vannak azok, akik az egyetemi éve-
ket „jó bulinak tartják", vagyis minimális 
teljesítménnyel kipipálják a vizsgákat, s 

nem tudják, mit kezdjenek a diplomájuk-
kal. - A tandíj előnyét abban látom, hogy 
megszűrne a felsőoktatási intézménybe 
jelentkezőket, a felvételt nyert hallgatókat 
pedig arra ösztönözné, hogy letegyenek 
valamit az asztalra - például a tandíjmen-
tesség elérése érdekében. Az évi 105-150 
ezer forintos tandíj egy gyerek taníttatása 
esetén talán még elfogadható, de az olyan 
családokban, mint a miénk, ahol négyen 
vagyunk testvérek, a tandíj duplázott vagy 
triplázott összegének előteremtése na-
gyon megterhelő lehet. 

- Föl vagyok háborodva! - mérgelődött a 
szegedi egyetemen dolgozó, háromgyere-
kes Moró Tamás. - Már a kétezer forintos 

tandíj idején is tudok olyan diákról, aki el-
hagyta az egyetemet, mert a családja nem 
bírta fizetni a tandíjat. Ha eddig megvol-
tak, akkor e bevétel nélkül továbbra is bol-
dogulnának az egyetemek. De a gyerekeit 
taníttató családok belerokkanhatnak a 
tandíj bevezetésébe. Ikerlányaim várható-
an 2007-től egyetemisták lesznek, vagyis 
nálunk kétszer 105, azaz 210 ezer forint 
lesz a tandíj. Közalkalmazott diplomás-
ként, harmincéves munkaviszonnyal 
nincs ennyi a havi alapfizetésem! Úgy lá-
tom, a tandíj bevezetésével anyagi szem-
pontok, nem pedig a rátermettség alapján 
szelektálódnának a jelentkezők. 

Ú. I. 

KI LESZ A POLGÁRMESTER? 

Állatvédők kezében a gyepmesteri telep 

Minőségi változás jön 

Seres Zoltán, az egyesület vezetője Fotó: Schmidt Andrea 

Egy szegedi állatvédő egyesület 
üzemelteti júliustól a gyepmes-
teri telepet. Azt ígérik, jobb kö-
rülmények között élhetnek a 
telepre kerülő állatok. 

A szegedi Orpheus Állatvédő 
Egyesület üzemelteti júliustól a 
gyepmesteri telepet. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
meghívásos pályázatot írt ki a te-
lep irányítására, s az állatvédők 
anyagát találták a legmeggyő-
zőbbnek. Az Orpheus 1999 óta 
szeretné átvenni a telepet. 

- Minőségi változást akarunk 
elérni - mondta Seres Zoltán, az 
egyesület vezetője. Hozzátette: el-
látják a gyepmesteri feladatokat -
közterületről kóbor, elhullott vagy 
sérült állatok begyűjtése - , de első-
sorban azt szeretnék, ha a telepre 
került egészséges állatoknak len-
ne esélyük életben maradni. Meg-
próbálják az elkóborolt kutyákat 
tulajdonosaiknak visszajuttatni, 
az elhagyott négylábüaknak gaz-
dát találni. A telepre kerülő álla-
tok körülményein is javítani sze-
retnének, például a mostaninál 
nagyobb kennelben tartanák őket. 
Ehhez az egyesület az önkor-
mányzat által biztosított működé-
si költségen tül saját forrásait - pá-
lyázati pénzek, a személyi jövede-
lemadó egy százaléka - is felhasz-
nálják. Az egyesület alaptevékeny-
sége az állatokkal kapcsolatos 
szemléletformálás. Rendezvé-
nyeiken a kutya-macska tulajdo-
nosok figyelmét próbálják felhívni 
a túlszaporítás veszélyeire, a fele-
lős állattartás fontosságára. 

G. ZS. 

Még várjuk 
a színötösöket 

Alkotói díjas mérnökök 
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MUNKATÁRSUNKTÓL Környezetvédelmi Tanácsadó 
Kft. környezetvédelmi szakértő-

A Csongrád Megyei Mérnöki Ka- jének, egyben ügyvezető igazga-
mara idén két szakembernek tójának, valamint Rigó Mihály-
adományozott alkotói díjat nak, a Magyar Közút Kht. me-
munkásságuk elismeréseként: gyei területi igazgatósága főmér-
Mű/or Tibornak, az MK Team nőkének. 

Egy régi gyilkosság 
gyanúsítottját fogták el 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Közel kilenc esztendeje körözték 
gyilkosság miatt azt a férfit, akit 
a határőrök a napokban fogtak el 
Nagylakon. A román állampol-
gárságú férfi egy francia honossá-
gú Fiat Ducato típusú kisteher-
autóval érkezett a határra, s ha-
zánkba akart belépni. Az autó el-
lenőrzésekor kiderült, hogy an-
nak 39 éves vezetőjét Magyaror-
szágon körözik: az útlevélkezelő 

a férfi okmányainak vizsgálata-
kor észrevette, hogy az illetőt 
1997 novembere óta keresi a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság 
emberölés miatt. Kunos Gyula 
századostól, az orosházi határ-
őr-igazgatóság szóvivőjétől meg-
tudtuk: a román férfit egy 1997 
nyarán, Budapesten elkövetett 
gyilkosság miatt keresték. A 
nagylaki határőrök őrizetbe vet-
ték, majd átadták a rendőrök-
nek. 

Tiszaszigeten Bodónak 
nincs kihívója - egyelőre 

szaszigeti 981 szavazatból 
628-at Bodó Imrére adtak le. 
Igaz, akkor mint országgyűlési 
képviselőjelöltre. 

Bodó a Fidesz színeiben indul 
az őszi választáson, és kéri a párt 
szövetségeseinek - így például a 
KDNR a Magosz, a Nemzeti 
Front, a Lungo Drom - támoga-
tását is. Megkerestük az MSZP 
és az MDF szegedi szervezetét: 
nincs tiszaszigeti polgármester-
jelöltjük, legalábbis egyelőre. A 
korábbi választásokon egyébként 
Bodó ellenfelei mind független-
ként indultak. 

A polgármester úgy véli, a kis-
településeken elsősorban nem 
pártszimpátia, hanem a jelöltek 
személye alapján döntenek a vá-
lasztók, ezért az sem kizárt, hogy 
a jobboldalról kap majd ellenfe-
let. Megkérdeztük Tiszasziget 
fideszes alpolgármesterét, 
Ferenczi Ferencet, de ő biztosan 
nem indul a posztért. 

G O N D A ZSUZSANNA 

A Juhász ikreket és kistestvérüket lapunk tegnapi, Szín 5-ös fotó-
zásán, a szegcdi IH-ban örökí te t tük meg - ahogy eddig már több 
száz ki tűnő tanulót megyeszerte. Ma 14-17 óra között még vár-
juk a szegedi nebulókat az ifjúsági házban, illetve Mórahalmon, 
az Aranyszöm Rendezvényházban, holnap 13 órától pedig a szen-
tesi ifjúsági házban, és 14 órától a mindszent i művelődési ház-
ban. Azon diákok kedvéért, akik e napokban nyaralni voltak, jövő 
héten kedden pótfotózást tar tunk, csak hogy senki ne maradjon ki 
a legjobb tanulók játékából Fotó: Karnok Csaba 

Sorozatunkban a Szeged környéki kistelepüléseken igyekszünk 
felmérni a politikai erőviszonyokat az önkormányzati választások 
előtt. Ki lesz a falu vezetője - latolgatjuk helyi politikusok 
segítségével, ezúttal Tiszaszigeten. 

Egyelőre nincs kihívója Bodó 
Imrének, Tiszasziget polgár-
mesterének. Az ellenfelek hiá-
nya azért is meglepő, mert ed-
dig minden választáskor leg-
alább három polgármesterje-
löltje volt a településnek. Bodó 
szerint a helyzet változhat, leg-
később az ajánlószelvények 
gyűjtéséig még felbukkanhat-
nak jelöltek. 

Bodó 1994-től 1998-ig alpol-
gármestere volt, '98-tól pedig 
polgármestere Tiszaszigetnek. 
Arra a kérdésre, hogy megméret-
teti-e magát idén is, így vála-
szolt: természetesen, hiszen a 
község szépen fejlődik, de van-
nak még további feladatai. 

Elmondta: egyelőre nem tud 
róla, hogy lenne rajta kívül más 
induló Tiszaszigeten, de a vá-

lasztás nem „kiszorítósdi", aki 
ambíciót érez, helyesen teszi, ha 
megméretteti magát. Ugyanak-
kor úgy érzi: megvan a kellő tá-
mogatottsága ahhoz, hogy újból 
megválasszák. Az országgyűlési 
választásokkor egyébként a ti-


