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kompcteneiaalapú oktatás 
bevezetésére 18 millió forint 
támogatást nyert. Az uniós 
program révén az intézmény 
nevelői továbbképzéseken 
vesznek részt. A program célja a 
diákokban az élethosszig tartó 
tanulás képességének 
kialakítása. 

RAKS. A képviselő-testület 
október 25-én ülésezik a 
polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében 13 
órától. Búza Zsolt polgármester 
beszámolója után a testület által 
létrehozott bizottságok külső 
tagjainak eskütétele 
következik. Mezeiné Korom 
Zsuzsanna beszámol a 2006. évi 
költségvetési gazdálkodás III. 
negyedévéről. Zsótér Zoltánná 
a gyermekjóléti szolgálat által 
működtetett jelzőrendszerről 
beszél. Ez után 
előterjesztések, bejelentések, 
interpellációk következnek. 

BORDÁNY. Az 1956-os 
forradalom 50. évfordulója 
alkalmából Újhelyi István, az 
Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
államtitkára Sólyom László 
köztársasági elnök megbízásából 
kitüntetéseket adott át. 
Eredményes közszolgálati 
tevékenysége elismeréséül a 
Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztje Polgári 
Tagozatát adományozták Zádori 
Imrének, a község 
önkormányzati képviselőjének. 

DOMASZÉK A település 13 
millió forint vissza nem 
térítendő állami támogatást 
kapott a belvíz okozta károk 
felszámolására. 

KISTELEK. November 4-én 
rendezik a VII. kisteleki 
gasztronómiai fesztivál ízek 
csarnoka versenyét. Nevezni 
lehet pörkölt, leves, sült, vadétel, 
hidegtál, édesség, egyéb, legszebb 
asztal kategóriában. Az ételeket 
elkészíthetik a helyszínen, de 
otthonról hozott fogásokkal is 
lehet versenyezni. Nevezhetnek 
cégek, intézmények, 
egyesületek, baráti társaságok, 
családok. Jelentkezési határidő: 
október 27-e 14 óra. Nevezni és 
asztalt foglalni a teleházban 
lehet személyesen 8 -16 óráig 
vagy az 597-42l-es 
telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A Homokkert 
Kistérségi Integrációs Kht. a 
Határvidék-fejlesztés-regionális 
kézműipari bázis létrehozása 
című Phare-program részeként 
kézműves konferenciát tartott a 
kézműves házban, az ipari 
parkban. A program célja, 
hogy a határ menti régió 
gazdasági és turisztikai 
kapcsolatait erősítsék a 
kézművesség fejlesztésével. A 
konferenciát a Homokkert 
Kistérségi Integrációs Kht 
ügyvezetője, Fodor Csaba -
nyitotta meg. Előadások 
hangzottak el többek között a 
határ menti 

együttműködésekről, a Phare 
CBC és Interreg-programok 
tapasztalatairól. 
- Az Erzsébet gyógyfürdőben a 
szabadtéri gyógymedence, 
valamint a szabadtéri szauna ma 
átalakítási munkálatok miatt 
nem üzemel. A négy fedett ^-'46 
medence, az úszómedence, 
valamint az emeleti szaunák 
ezen a napon is használhatók. A 
fürdő november 1 -jén a 
megszokott nyitva tartás szerint 
várja a vendégeket. 

SZEGED. Görög táncházat 
tartanak holnap 18 órától a 
Nemzetiségek Házában. A 
táncházat Szeltner László flliosz 
együttes) vezeti. > 
Várnak kezdőket 
és haladókat is. 

Jövő októberre megszépülhet a Szegedi Ifjúsági Ház Fotó: Frank Yvette 

Felújítás miatt januártól bezár a Szegedi Ifjúsági 
Ház. A városi intézmény két évre elosztva kapott 
több százmilliós címzett támogatást a munká-
hoz. Az igazgató bízik abban: jövő októberben 
megszépülve, átalakulva nyithatnak ki. 

.... t.... 
Januártól már nem lesznek programok a Szegedi If-
júsági Házban, az intézmény ugyanis felújítás 
miatt ideiglenesen bezár. Az IH még tavaly kért és 
kapott összesen 364 millió forint címzett támoga-
tást az állami és a városi költségvetésből a szocreál 
stílusú épület renoválására. Átalakítják, kicserélik 
a teljes elektromos és fűtési rendszert, a nyílászáró-
kat, a szellőztetést, a nagyterem belmagasságát 
megnövelik, akusztikáját javítják, a kávézó területe 
a jelenlegi kétszerese lesz és liftet is beszerelnek. 

Boros Gyula, az intézmény igazgatója elmondta: 
januárban teljesen kipakolják, majd elszállítják az 
ifjúsági ház berendezéseit. Ezeknek egy része Dó-
zsa utcai telephelyükön, mások - például a hango-
sító rendszer - a Belvárosi moziban kapnak helyet. 
A tényleges felújítási munkáknak csak ezek után, 
február elején vághatnak neki. Jelenleg a részletes 
kiviteli tervek elfogadására várnak, utána írják ki a 
pályázatot a kivitelező megtalálására - ez a folya-
mat év végéig lezárul.. 

Az igazgató elmondta, azért nem kezdték el ko-
rábban a munkát, mert a támogatáshoz csak két 
ütemben, 2006-ban és 2007-ben férhetnek hozzá, 
az állami forrásokról szóló megállapodás értelmé-
ben viszont a munkát februárig meg kell kezdeni-
ük. Mint mondta, mindegy volt, hogy a nyáron -
amikor elenyésző számú program van - kezdenek-e 
neki a munkának vagy januárban, a felújítás 
ugyanis mindenképpen tovább tart fél évnél, így 
egy szezon bevétele mindenképp kiesik. A vezető 
úgy számol, a felújítás őszre fejeződhet be, jövő ok-

NINCS MEG HELYÜK 
Az ifjúsági ház ideiglenes bezárása miatt számos 
klub, szervezet, művészeti csoport kénytelen e l -
hagyni a megszokott székhelyét. Boros Gyula sze-
rint sokan már megtalál ták a megfelelő póthelyet. A 
Tisza-part i intézményben hat éve próbáló Fricsay 
Ferenc Fúvószenekar karnagya ugyanakkor még 
nem tudja, hova mehetnének zenészei. Blumen-
schein Gábor az önkormányzat segítségében bízik, 
hiszen a zenekart is a város hozta létre. Olyan fű -
tött helyre van szükségük, ahol hétfőnként senkit 
sem zavarva próbálhatnának. Kerek Attiláné, a 
szintén az IH -ban próbáló Akropolisz Táncszínház 
művészeti vezetője sem talált eddig még a lka lmas 
helyet a táncosoknak. Nekik olyan hely lenne meg-
felelő, ahol van színpad, és 1 5 - 2 0 táncos kényel-
mesen próbálhat. 

tóbertől már szeretnének kinyitni. Munkatársaik 
addig sem maradnak elfoglaltság nélkül: elkezdik a 
jövő évi Szegedi Ifjúsági Napok szervezését, a Bel-
városi mozi programjainak összeállításában vállal-
nak szerepet, és hozzáfognak a felújítás utáni IH-s 
programok szervezéséhez is. Boros Gyula elárulta: 
kibővítik a felújított önkormányzati ingatlan hasz-
nosítási körét, a konferenciaturizmus felé szeret-
nének nyitni. Megbeszéléseket folytatnak a szom-
szédos Novotel Hotellel az együttműködés érdeké-
ben, a megszépült épület ugyanis alkalmas lenne 
nagyobb, 600-650 férőhelyet igénylő konferenciák 
lebonyolítására is. A vezető hozzátette: egy 2008 
elején szervezendő konferencia megrendezésére 
már megállapodást is kötöttek. 

T.R. 

A vasárnapi parlamenti ünnepségen hét k i tüntete t t nem fogott 
kezet a házelnökkcl és a miniszterelnökkel, további kettő pedig 
csak a kormányfővel. Köztük volt a szegedi Borbély István is. 
Hasonló botrány a március 15-i ki tüntetések átadásán történt , 
amikor Sólyom László Fekete Jánossal, Szabad György pedig 
Gyurcsány Ferenccel nem fogott kezet. 

Kilencen nem fogtak kezet 
mindhárom közjogi méltósággal 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend, a Magyar Köztársaság 
arany vagy ezüst érdemkeresztjé-
nek, illetve a Nagy Imre Érdem-
rend átadásakor a Parlamentben. 
Csongrád megyéből több sze-
mély is hivatalos volt a vasárnapi 
ünnepségre. A Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottság (TIB) Csong-
rád Megyei Szervezet elnöke a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje (polgári tagozat) 
kitüntetés átvételekor csak Só-
lyom László államfővel fogott ke-
zet, Szili Katalinnal, az Ország-
gyűlés elnökével és Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnökkel nem. 
Borbély Istvánnak az indoklás 
szerint az 1956-os forradalom-
és szabadságharcban tanúsított 
kiemelkedő magatartásáért, 
1956 eszméinek ápolása érdeké-
ben végzett tevékenységének el-
ismeréséért adományozták a ki-
tüntetést. 

- Azt vallom, az embernek 
minden körülmények között ra-
gaszkodnia kell elveihez, én is 
ezt követtem, amikor Gyur-
csánnyal és Szilivel nem fogtam 
kezet. Nekem ők politikai ellen-
feleim, a régmúlt idők folytatói -
indokolta az elmaradt kézfogót 
Borbély István. Az egykori '56-os 
elítélt hangsúlyozta, senkivel 
nem egyeztetett, saját döntése 
volt, amikor nem fogadta el a 
házelnök és a kormányfő kinyúj-
tott kezét. Borbély István ugyan-
akkor hozzátette, tudja, hogy el-

Borbély István és felesége 

Közép- és emelt szinten kell számot adni a tudásról 

Kezdődik az érettségi 
Az ország egyes városaiban már 
pénteken elkezdődtek az őszi 
érettségi vizsgák, Szegeden ma 
írják a magyar nyelv és irodalom 
érettségi dolgozatokat azok a 
diákok, akik pótvizsgát tesz-
nek, vagy előrehozott érettségi 
vizsgára jelentkeztek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az őszi érettségi vizsgákon közép-
es emélt szinten adnak tudásuk-
ról számot a középiskolások. Kö-
zépszintű vizsgát azok tesznek, 
akiknek korábban az érettségijük 
nem sikerült. Szintén vizsgázhat-
nak azok a diákok, akik befejezték 
egy tantárgy, például a földrajz ta-
nulását. Ez számukra azért jelent 
könnyebbséget, mert most még a 
frissen megszerzett tudással ír-
hatják meg a teszteket, másrészt 
a negyedik osztályos érettségire 
eggyel kevesebb tárgyból kell ké-
szülniük, tehermentesítik magu-
kat. 

- A középszintű vizsgák Szege-
den ma kezdődnek. 73 diák öt 
intézményben - a Csonka, a De-
ák, a Fodor, a Hansági és a Tisza 
Lajos középiskolákban - első-
ként magyar nyelvből és iroda-
lomból ír dolgozatot - mondta 
Urbán Ferenc Ábel, az OKÉV 
Dél-alföldi Regionális Igazgató-
ság referense. - A vizsgák kezdési 
időpontja reggel 8 óra és délután 
2 óra. A szakmai tárgyakból ked-
den, matematikából szerdán, 
történelemből csütörtökön ren-
dezik meg a középszintű érettsé-
git. 

Emelt szintű írásbeli vizsgát 
Szegeden egy helyen, a Gábor 
Dénes középiskolában tartanak, 
összesén 18 tantárgyból. Az írás-
beli mindkét szinten november 
6-án zárul. A középszintű vizsgá-
zók számára november 22-30. 
között, míg az emelt szinten 
vizsgázók számára november 
15-17. között tartják a szóbeli-
ket. 

Jutalmat tűztek ki 
a csaló fejére 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Rendőrkapitányság csalás vétség megalapozott gyanúja 
alapján nyomozást folytat egy annavölgyi nő ügyében. A 43 esztendős 
Nagyné Juhász Erzsébet Juliannát azzal gyanúsítják, hogy idén július 
és szeptember közötti időszakban Szeged több bevásárlóközpontjában 
több személlyel is hitelközvetítői megbízást kötött díj ellenében, ám a 
vállalt határidőre sem az igényelt hitelt, sem pedig a befizetett közvetí-
tői díjat nem fizette vissza. A hitelközvetítői díj 107 ezer, illetőleg 137 
ezer forint volt. A rendőrség eddigi adatai szerint a jelenleg ismeretlen 
helyen tartózkodó nő összesen kilenc alkalommal tévesztett meg hi-
telhez jutni vágyó személyeket, azonban elképzelhető, hogy tevékeny-
ségének további sértettjei is vannak. Adat merült fel arra vonatkozólag 
is, hogy a gyanúsított, illetőleg szűkebb környezete ezen hitelközvetí-
tői tevékenységét azóta is folytatja, további potenciális sértetteket ká-
rosítva meg ezáltal. A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki infor-
mációval rendelkezik Nagyné Juhász Erzsébet Julianna jelenlegi tar-
tózkodási helyével kapcsolatban, jelentkezzen személyesen a Szegedi 
Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrsén (Olajbányász tér 1.), 
vagy telefonon a 62/562-400-as szám 16-49-es mellékén, munkaidőn 
túl pedig hívja a 107-es, a 112-es segélyhívószámokat, illetőleg a Tele-
fontanú 06-80/555-11 l-es számát. Várják továbbá azon sértettek je-
lentkezését is, akiket a fenti módon károsítottak meg. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a gyanúsított felkutatását köz-
vetlenül elősegítő személy részére - nevének titokban tartása mellett -
100 ezer forint jutalmat ajánlott fel. 

lentmondásba kerül az iménti 
szavaival, mégis kimondja: re-
méli, mielőbb eljön az összebé-
külés, és Magyarországon min-
denki közösen fog ünnepelni és 
emlékezni a nemzeti ünnepe-
ken. 

Papdi Lászlónak, a Pöfosz 
Csongrád Megyei Szervezete gaz-
dasági vezetőjének ugyanazt a ki-
tüntetést adományozták, mint 
Borbélynak, ő azonban mind a 
három közjogi méltóságnak 
megköszönte az elismerést. A 
Magyar Köztársaság Érdemrend 
Tisztikeresztje (polgári tagozat) 
kitüntetést Csongrád megyében 
Fejér Dénesnek, a Pofosz straté-
giai elnökhelyettesének, a me-
gyei szervezet elnökének, Jám-
bor Zoltánnak, a Pofosz makói 
városi szervezet elnökének, Joszt 
Istvánnak, a Pofosz megyei szer-
vezet elnökségi tagjának adomá-
nyozták. Jámbor és Joszt átvette 
a kitüntetést, és kezet fogott a 
három közjogi méltósággal, Fejér 
szegedi programja miatt nem 
vett részt a parlamenti ünnepsé-
gen, ő ma veszi át az elismerést. 

Joszt Istvánt az 1956-os forra-
dalom leverése után nyolc év 
börtönre ítélték. A Pofosz megyei 
szervezetének elnökségi tagja la-
punknak nyilatkozva azt mond-
ta, az ember gyarló, ugyanakkor 
szerinte mindenkinek meg kell 
adni a lehetőséget arra, hogy kor-
rigálja saját életútját, ő ezért fo-
gadta el Szili Katalin és Gyur-
csány Ferenc gratulációját. 

OLÁH ZOLTÁN 

Fotó: Karnak Csaba 

ELMARAD POLNER ZOLTÁN 
ESTJE 
Polner Zoltán költő, író betegsé-
ge miatt elmarad a ma 18 órára a 
Bartók Béla Művelődési "Házba 
meghirdetett, a Szegedi Közéleti 
Kávéház rendezvénysorozat ke-
retében szervezett szerzői estje. 

TÚLJELENTKEZÉS A 
SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOKRA 
Az előző évekhez hasonlóan 
nagy arányú túljelentkezéssel 
zárult le a napokban szegedi IKV 
Zrt. húsz szociális bérlakásra 
meghirdetett pályázata. Több 
lakást is meg lehetett jelölni, 
ezért a közel háromszáz család 
összesen 574 kérelmet nyújtott 
be. Az igényléseket a társaság 
munkatársai közjegyző 
jelenlétében bontották fel. 

LIPTÁK BÉLA SZEGEDEN 
Az 1956-os forradalom üzenete 
címmel a műegyetemi 16 pont 
egyik megfogalmazója, Lipták 
Béla tart előadást ma 15 órától 
Szegeden, a Millenniumi 
Klubban (Dugonics tét 12.) 

KORKÉP Januárban bezár, jövő októberre megnyílhat a Szegedi Ifjúsági Ház Borbély István nem nyújtott kezet 

Elmaradt kézfogások 
a Parlamentben 

ÁSOTTHALOM. A Kiss Ferenc 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Napközi Otthonos Óvoda 
nevelőtestülete a 

Egy év alatt újítják fel 


