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A szegedi Vedres István Építőipa-
ri Szakközépiskola udvarán te-
herautók forgolódnak. A kapu-
nál elsőbbséget adunk egy mobil 
vécéket utaztató kocsinak. Az 
aszfaltpálya szélén konténersor, 
az építőmunkások öltözői, szer-
számos kamrák, irodák. A Dél-
építő Zrt. művezetője, Tóth 
György megnyugtat, bizony itt 
lesz a tanévnyitó. A sportpályát 
egyébként is megkímélik, 
amennyire lehet. így is két nehéz 
tanév vár az iskolára. 

- Itt a csücsökben három szin-
ten 180 méteres, kívülről üvegfa--
lű zsibongó épül - mutatja Dobó 
László igazgató. Közben a Hor-
váth Mihály utcai szárnyban ta-
nítás lesz. A tornaterem és a 
díszterem használhatatlan. 

- Először az épület két szárnyát 
kellett függetleníteni egymástól, 
szétbontották a villany-, víz-, 
csatorna- és a fűtőrendszert. Leg-
később jövő júniusra kész a Deák 
Ferenc utcai szárny, a tetőtérben 
megépül a vadonatúj könyvtár és 
hat dolgozószoba - tolmácsolta 
az építők menetrendjét az igaz-
gató. (övő nyáron helycserés tá-
madás, megint költöznek. Akkor 
a Horváth Mihály utcai szárnyat 
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ürítik ki. Még egy tanév és telje-
sen kész a régi-új iskola. 

Nem lehetett egyszerű összeál-
lítani az órarendet ötszáz gyerek-

NYÁRI KOZEPISKOLAI FELÚJÍTÁSOK 

Iskola 

Kiss Ferenc szakközépiskola 

Csonka János szakközépiskola 

Móra Ferenc szakközépiskola 

Körösy József szakközépiskola 
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nek. A diákok fele .tanulhat csak 
az iskolában, a másik fele az új-
szegedi Vedres-kollégium tanu-
lószobáiban és a Dózsa-iskolá-
ban „albérletezik", tornatermet 
pedig a József Attila iskolában 
használhatnak tömbösítve. Do-
bó László elmondja: - Tanévnyi-
tó természetesen lesz, pénteken 
reggel 8-kor az udvaron gyüleke-
zünk. Arra az időre a munkate-
rületet elkerítik az építők, cseré-
be meghívtam őket is. Építőipa-
risok az építkezés kellős köze-
pén. Díszterítő sem lesz a tanári 
asztalon, hálóval terítjük le. Ho-
gyan nyitom meg az évet? Kö-
szöntöm az építőket. 
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K Ö R K É P 

BORDÁNY. A Berkenye 
Népdalkör szeptember 7-én 18 
órától az Ádám Jenő Általános 
Iskolában tartja a nyári szünet 
utáni első próbáját. A régi és az 
új tagokat Peténé Füzesi Márta 
művészeti vezető várja. 

MÓRAHALOM. A 
képviselő-testület csütörtökön 
14 órától tartja soros ülését az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 
Kedden a gazdasági bizottság 
tartott egyeztető megbeszélést, 
ma pedig a művelődési bizottság 
ülésezik. 
- A Homokkert Kistérségi 
Integrációs Kht. a Határ 
vidékfejlesztés - regionális 
kézműipari bázis 
létrehozása című 
programja uniós támogatással 
valósul meg. A program 
célja egy regionális kézműves 
bázis és látványműhely első 
ütemének létrehozása. A 
kézműves ház a Homokhát 
Térségi Agrár-Ipari Parkban 
épül, a Vállalkozók útja 3. szám 
alatt. A 74 millió forintos 
beruházás május 29-én 
kezdődött el, és a tervek szerint 
szeptember 30-án fejeződik be. 
Az építkezésen túl a 
működéshez szükséges 
technikai, oktatási eszközöket is 
beszerezik. A beruházás kapcsán 
a szervezők szeptemberben 
kézműves találkozót tartanak 

PUSZTAMÉRGES. 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Konferenciát tartanak 
Pusztamérgesen a helyi 
gimnázium konferencia 
termében ma 9 órától. A 
szennyvíztisztítás helyzetéről 
Nemcsók János egyetemi tanár 
beszél, Géczi József 
országgyűlési képviselő a Sapard 
és AVOP programok szerepéről 
tart előadást. Kozák Péter 
előadásának címe: Fejlesztési 
irányok a Homokhátság 
területén. Bognár Mihály uniós 
pályázatokról, az EU 
kompatibilis közbeszerzésekről 
tájékoztatja a hallgatókat. 
Hegyes Zoltán 
Szennyvízcsatorna-hálózatok és 
szennyvíztisztító telepek építése, 
illetve Pusztamérgesi természet 
közeli szennyvíztisztító telep 
címmel tart előadást. Nóvák 
Gyula a szennyvízcsatornázás 
szegedi tapasztalatairól beszél. A 
konferencia résztvevői 15 órakor 
közösen megnézik a község 
külterületén megépült 
szennyvíztisztító telepet. A telep 
- amely lehetővé teszi 
Pusztamérges környezetkímélő 
szennyvízkezelését - 120 millió 
forintból épült, uniós 
támogatással. 

RÚZSA. Ötödik alkalommal 
rendeznek hagyományőrző 
lakodalmat szombaton. A 
rendezvény célja felidézni a múlt 
század 50-es éveinek 
hagyományait. A násznép 
13.30-tól gyülekezik a 
legénybúcsúztatóhoz 
a Vass-féle fogadónál. A 
menyasszonyért 14 órakor indul 
fogatos felvonulás Móra Imre 
tanyájához. Az új pár 15 órakor 
zenés-fogatos hívogatóra indul a 
falu utcáin. A fogatokat 17 
órakor búcsúztatják. 
A panziónál vacsorázhat a 
násznép, majd 19 órakor 
átvonulnak a művelődési 
házba. Itt nótaest 
szórakoztatja őket, 
a lakodalmas talpalávalót Szűcs 
Béci és bandája húzza. A 
lakodalomban lesz újasszony 
tánc, rostás tánc, és 
az ifjú pár részére hozott 
ajándékokat is átadják. A 
szervező a Rúzsai Baráti Kör 
Egyesület. ( 

SZEGED. A Király-König Péter 
Zeneiskola (Szeged, Tábor utca 
3.) szeptember 4-én és 5-én 14 és 
17.30 között beiratkozást és 
felvételit tart előképzős, 
hangszeres és klasszikus balett 
osztályaiba. Az iskolába 6 és 22 
év közötti fiatalok jelentkezését 
tartják. 

Diétás menüt is kémek az iskolákban 

Szegeden több lesz a menzás 
A pénteken kezdődő tanévre több diák 
igényelt menzai étkeztetést Szegeden, 
mint tavaly. Az általános és középis-
kolások az első félévben 2 millió 800 
ezer adag ételt esznek meg. Az étkez-
tetésre kedvezmény jár, vannak, akiknek 
ingyenes az iskolai menza. 

Az új tanévben többen esznek az iskolai 
menzákon, mint tavaly. Míg korábban 11 
ezer 508 általános és középiskolás diák ét-
kezett az intézményekben, addig most ti-
zennégy százalékkal többen, 13 ezer 
153-an adtak le rendelést - tudtuk meg 
Kardos Kálmántól, a városi nevelési intéz-
mények gazdasági szolgálatának igazgató-
jától. Többen kértek diétás étrendet is. Ta-
valy 69-en vették igénybe ezt a menüt, 
idén már 100-an rendeltek belőle. A sze-
gedi általános és középiskolások az elmúlt 
tanévben egyébként 4 millió 247 ezer 900 
adag ételt ettek meg. 

Szeptember 1 -jétől valamelyest nő az is-
kolai étkeztetés térítési díja - a növekvő 
áfa miatt. Aki teljes ellátást kér, 6600 fo-
rintot fizet havonta az iskolában elköltött 
tízóraiért, ebédért és uzsonnáért. 

Az önkormányzat szociáhs irodájának 
vezetője, Novkov Veszelinka elmondta: a 
gyermekvédelmi törvény szerint a középis-
kolákban és az általános iskolák felső tago-
zatain csupán az étkezés ötven százalékát 

Szeptember l- jétől több min t 13 ezer diák eszik az iskolai menzákon 

fizetik azok a családok, amelyek súlyosan 
fogyatékos gyermeket nevelnek, és emiatt 
magasabb összegű családi pótlékban része-
sülnek. Ugyanekkora kedvezmény jár azok-
nak is, akik három vagy több gyermeket tar-
tanak el, valamint azoknak, akik rendsze-

res gyermekvédelmi támogatásra jogosul-
tak. Az alsó tagozatosok közül a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 
ingyen étkezhetnek. Mindazok számára, 
akik a fenti kategóriákba nem férnek bele, 
szociális helyzet alapján kérhető támogatás 
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az önkormányzat szociáhs irodájában. Ezt 
azok vehetik igénybe, akiknél az egy főre ju-
tó jövedelem nem haladja meg a 38 700 fo-
rintot. Ebben az esetben diákonként 1500 
forint támogatás kapható havonta. 

NYEMCSOKÉVA 

Építkezés a Vedres szakközépiskolában: gyakorlat és kaland 

Évnyitó és munkagödör 
Zsidó kulturális 
fesztivált rendeznek 
Idén másodszor, szeptember 11. és november 11. között rendezik 
meg az őszi zsidó kulturális fesztivált Szegeden. Bőséges a hang-
versenyek és a kiállítások kínálata. 

A szegedi Vedres építőipari 
szakközépiskolában két évig 
építők dolgoznak. Az egyik 
szárnyban tanulás, a másikban 
munka folyik, jövő nyáron cse-
rélnek helyet. A tanévnyitót 
pénteken rendezik az udvaron. 

Bő egy hét múlva, szeptember 
11 -én kezdődik, és két hónapig 
tart a zsidó kulturális fesztivál. A 
fővárosival párhuzamosan zajló 
programsorozat szegedi nyitánya 
11 -én este a Budapest Klezmer 
Band koncertje az új zsinagógá-
ban - tájékoztatott tegnap Led-
nitzky András, a szegedi zsidó hit-
község elnöke. Fellép még Jeffrey 
Siegel zongoraestjével, hallható a 
Weiner Kamarazenekar koncertje 
a Mozart- és Bartók-centenárium 
tiszteletére. Játszik a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar; a hangver-
senysorozatot idén is Csanádi 
László orgonaestje zárja. 

A zsidó esküvő rejtelmeit Bu-
rekász legyen vagy negyed csir-

ke? címmel a Bécsi Zsidó Múze-
um tárlata mutatja be, csipkeve-
rő bemutatót tart a halasi csipke-
múzeum, a hajdani állami pénz-
verde utódja arany- és ezüstgyűj-
teményéből ad ízelítőt. A szegedi 
Birnfeld Sámuel tanító rabbi em-
lékének születése századik évfor-
dulóján kiállítással és tudomá-
nyos üléssel tisztelegnek. Film-
bemutatót is tartanak: Kasztner 
Rezső zsidómentő munkájáról 
szól a Kasztner-vonat című film. 
Az őszi kulturális fesztivált idén 
is zsidó vacsoraest zárja novem-
ber 11-én. A két hónapos ese-
ménysorozat bevételét a zsinagó-
ga felújítására és a zsidó szociális 
otthonra fordítják. 

KI LESZ A POLGÁRMESTER? 

Vedres kollégium 

Krúdy Gyula szakközépiskola 

Deák gimnázium 

Ortutay kollégium 

FELÚJÍTÁS NAGYBAN 

ÉS KICSIBEN 

A Vedres szakközépiskolára kát év 

alatt 640 millió forintot fordítanak, 

beruházáshoz az önkormányzat 

60 millió forint önrészt vállalt, a 

többi támogatás. Nyáron hét kö-

zépiskola és két kollégium felújí-

tására a város közel 80 milliót köl-

tött. 

Közös cél, két jelölt 
Forráskúton 
Sorozatunkban a Szeged kör-
nyéki településeken igyekszünk 
felmérni a politikai erőviszo-
nyokat az önkormányzati vá-
lasztások előtt. Ki lesz a falu 
vezetője? - latolgatjuk helyi po-
litikusok - segítségével, ezúttal 
Forráskúton. 

Forráskúton két független jelölt 
indul a polgármesteri posztért az 
őszi önkormányzati választáso-
kon: a jelenlegi vezető, Fodor Im-
re és kihívója Kocsis Mária. 

Fodor Imrét 2002-ben választot-
ták a falu élére, úgy érzi, megfelelt 
minden elvárásnak, miután a la-
kosok többsége támogatja és biz-
tatja, úgy döntött, ismét jelölteti 
magát. - Amit a négy évvel ezelőtti 
választásokon ígértem, túlnyomó-
részt teljesítettem - mondja. Új 
járdákkal és bicildiúttal gazdago-
dott a falu, fellendült a kulturáhs 
élet, elkezdték felújítani az iskolát 
és a külterületi dűlőutakat. Szeret-
né tovább folytatni Forráskúton a 
fejlesztéseket. Tervezi egy bölcsőde 
és egy tornaterem építését. 

Kocsis Mária szintén független-
ként indul a választásokon. Tíz 
évig volt iskolaigazgató és most is 
tanít. Úgy gondolja, hogy ugyan-
olyan lelkiismeretesen végezné a 

polgármesteri teendőket, mint 
ahogyan az iskolaigazgatói felada-
tokat is ellátta. - Mindenképpen 
szeretnék javítani a nyugdíjasok 
és a pályakezdő fiatalok helyzetén. 
Sokan munkanélküliek, ezért 
mindent el kell követnünk, hogy 
cégek telepedjenek le Forráskú-
ton, ezzel is új munkahelyeket te-
remtve - sorolja terveit. 

Az MSZP nem indít jelöltet, a 
Fidesz Fodor Imrét támogatja For-
ráskúton. Kocsis Mária úgy véli, 
hogy egyforma esélyekkel indul-
nak a jelenlegi polgármesterrel, és 
miután terveik is hasonlóak, a la-
kosok az emberi tulajdonságok 
alapján döntenek majd. 

GY. N. 


