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VISSZAKAPHATJA INTÉZMÉNYÉT A MEGYEI 0NK0RMANYZATT0L A VAROS 

Szentesé lesz a gimnázium? 
HÍREK 

Fidesz 
a vitlamosprojektről 
A SZEGEDI VILLAMOSPRO-

A gimnázium idén önállóvá válhat, jövőre pedig visszakerülhet városi fenntartásba. A SZERZŐ FELVÉTELE 

Fogadónap* 30 éves IH 
SZENTES. Ma délelőtt 9 és 11 
óra között fogadónapot tart 
Szirbik Imre polgármester a 
városházán. 
- Hétfőtől 5 napos rendez-
vénysorozattal ünnepli fennál-
lásának 30. évfordulóját a mű-
velődési és ifjúsági ház. Hétfő 
délután 5 órától fényképkiállí-
tás nyílik az intézmény elmúlt 
3 évtizedéről. Kedd este 7-től 
Darabos Zsolt ad gitárkoncer-
tet, szerdán 6 órától Kruzslicz 
Pál mutatja be Thália Szente-
sen című könyvét. Csütörtök 
este 7-től Badár Sándor és 
Hajdú Balázs lép fel. Pénteken 
retrobulit rendeznek a Coctail 
együttessel. 

Felszámolják 
az illegális lerakót 
CSONGRÁD. Közel 3 és fél 
millió forintból számolják fel a 
Bihari utcai izraelita temetőnél 
lévő illegális hulladéklerakót. 
Az 1200 négyzetméteres sze-
métrakás megszüntetésére a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium pályázatán 2,7 
millió forint támogatást nyert 
a város. A városgondnokság 
szakemberei a munkálatokat 
már megkezdték, és előrelát-
hatólag a nyárra véget vetnek 
a tarthatatlan állapotoknak. 

Civil fórum a faluházban 
ALGYŐ. Civil fórumot tartanak 
a faluház földszinti kistermé-
ben hétfőn 17 órától. 

Kisállatvásár és 
díszmadárbörze 

ÓPUSZTASZER. Országos kis-
állatvásárt és díszmadárbör-
zét tartanak szombaton a te-
lepülésen, az emlékparkkal 
szemben, a Találkozások te-
rén. Vasárnap kézműves-, ré-
giség* és kirakodóvásárra vár-
ják az érdeklődőket. 

Belgrádi bemutatkozás, 
emlékest, felkészítő 
SZEGED. A Magyar Turizmus 
Zrt. délszláv kampányában ez-
úttal Belgrádban mutatkozott 
be Magyarország. Gulyás Pé-
ter, az MT Zrt. Dél-Alföldi Re-
gionális Marketing Igazgatósá-
gának vezetője a Dél-Alföld és 
a társrégió Dél-Dunántúl tu-
risztikai attrakcióit ismertette. 
A rendezvényen Békés megye, 
Gyula, Kecskemét, Szeged és 
Mórahalom Tourinform-irodái 
és szolgáltatói vettek részt. 

- Requiem Bálint Sándorért 
címmel tartanak ünnepi ren-
dezvényt a legszögedibb szö-
gedi néprajztudós halálának 
30. évfordulóján hétfőn 18 
órától a Bálint Sándor Művelő-
dési Házban. Az érdeklődők 
prózát és zenét egyaránt hall-
hatnak, a belépés díjtalan. 
- Érettségire felkészítő köny-
veket ajánlanak a diákok fi-
gyelmébe a Somogyi-könyvtár 
második emeletén. A kölcsön-
zőben minden év hasonló idő-
szakában kiválogatják az 
érettségi tárgyakhoz kapcso-
lódó feladatgyűjteményeket. 
Az emelt és középszintű, írás-
beli és szóbeli vizsgák segéd-
anyagát a legfrissebb szakiro-
dalmakból állították össze. 

Szentes visszakaphatja gimná-
ziumát a megyétől - a két ön-
kormányzat ma egyeztet az 
ügyben. Ha a megyei közgyűlés 
május 13-i rendkívüli ülésén át-
megy a javaslat, a 2011-es tan-
évtől újra a város lehet az isko-
la fenntartója. 

SZENTES 
BÍRÓ DÁNIEL 

Nyugvópontra kerülhet a 
szentesi Horváth Mihály gim-
názium ügye, ami közel há-
rom éve borzolja a kedélyeket 
a helyi és megyei önkormány-
zatnál. Bácskainé Fazekas 
Márta igazgatónőt 2007 nya-
rán leváltották, a fenntartó 
megyei közgyűlés pedig elin-
dította a szentesi középisko-
lák összevonását. Ezt nem vet-
ték jó néven a Kurca-parti vá-
rosban: a tanárok aláírásgyűj-
tésbe kezdtek, hogy az 
1999-ben megyei fenntartásba 
átadott intézmény kerüljön 
vissza a városhoz, ezt a hely-
hatóság is támogatta. A me-
gyén 2008 végén született ha-
tározat arról, hogy kezdjék 
meg a tárgyalásokat a gimná-
zium visszaadásáról. Azóta 
csak szócsatákba keveredtek 
a felek, érdemi előrelépés 
nem történt. 

Lapunk úgy értesült, hogy 
ezúttal a megyei vezetés ré-
széről merült fel a kérdés mi-
előbbi megoldása. Kovács Kál-
mán, a megyei közgyűlés ok-
tatásért felelős alelnöke ér-
deklődésünkre elmondta: má-

A jövőben engedély kell hozzá, 
hogy a Szeged szót internetes 
domainnévben használja valaki 
- ha így dönt ma a közgyűlés. 
A szabály eddig cégekre, ter-
mékekre vonatkozott. 

SZEGED 
GONDA ZSUZSANNA 

Kiterjeszti az önkormányzat 
az internetes domainnevekre 
is azt a helyi rendeletet, 
amely szerint Szeged nevét 
még toldalékosan is csak en-
gedéllyel szabad használni. 
A jelenlegi szabály szerve-
zet-, cég-, áru-, terméknévre, 
sajtótermékre és rendezvé-
nyek címére is vonatkozik. 
Nemcsak a város nevét, de 
jelképeit is védi. 

Végső 
nyugalom 
SZEGED. A megyeszékhelyen 
helyezték el tegnap az egyetem 
első rektora, Menyhárt Gáspár 
(1886-1940) hamvait. Az 
1921-ben Kolozsvárról a Ti-
sza-parti városba költöző intéz-
mény első vezetője akadémi-
kusként, egyetemi tanárként, a 
jogtudományi kar volt dékán-
jaként kiemelkedőt alkotott a 
magánjog területén - összeg-
zett a tegnapi emlékülésen Sza-
bó Imre professzor, a jogi kar 
dékánja. Menyhárt Gáspár és 
családtagjainak hamvait eddig 
egyik budapesti leszármazott-
juk őrizte. Az SZTE első rekto-
rának megszentelt hamvait 
tegnap Szegeden, a Belvárosi 
temetőben helyezték el. 

jus 13-án rendkívüli ülésen 
dönthetnek majd a képviselők 
arról, hogy újra önálló intéz-
mény legyen-e a szentesi gim-
názium. Az előterjesztés -
amit már véleményezett a szü-
lői munkaközösség és a tan-

„Örülünk, hogy 
a megyei vezetés is 
fogékony lett a kérdés 
megoldására." 
Szirbik Imre polgármester 

testület is - szerint a gimivel 
összevont Boros Sámuel szak-
középiskola a Zsoldos-Pollák 
tandem mellé kerülne, a há-

A rendelet módosításáról a 
mai közgyűlés dönt. A Botka 
László polgármester által 
jegyzett előterjesztés azzal 
indokolja a változtatást, hogy 
a rendelet megalkotása, 
vagyis 1998 óta igény jelent-
kezett a város nevének inter-
netes címekben való feltünte-
tésére. Ha a közgyűlés így 
dönt, annak is engedélyt kell 
kérnie 2011. szeptember 
30-áig, aki már használja a 
Szeged szót. 

A kérelmeket a jogi és ügy-
rendi bizottság bírálja el. Pin-
tér Ferenc, a bizottság elnöke 
azt mondta, rengetegen for-
dulnak hozzájuk, főleg egye-
sületek és civilszervezetek. 
Akkor utasítják el a kérelme-
zőt, ha kizárólagosságra tö-

röm középiskola gazdálkodá-
sa közös lenne, de ez a szak-
mai munkát nem érintené. 

- Jelentős megtakarítást si-
került elérnünk a szentesi kö-
zépiskolák összevonásával. 
Mivel korábban voltak igé-
nyek a helyi önkormányzat ré-
széről, hogy visszavennék a 
középiskoláikat, most azon 
dolgozunk, hogy minden fel-
tételt biztosítsunk ehhez. Pén-
teken is tárgyalunk a városve-
zetéssel a visszaadás üteme-
zéséről és egyéb kérdésekről. 
Az biztos, hogy egyelőre a 
gimnáziumon kívül a többi 
középiskolánál nem teljesül 
az a kritérium, miszerint a ta-
nulók több mint fele helybeli 

rekszik, például nem enged-
nék a Szegedi Mérnöki Iroda 
nevet, hiszen több mérnöki 
iroda is van Szegeden. Ez 
ugyanis olyan lenne, „mint 
ha a város udvari beszállítója 
lenne a cég". Nemet monda-
nak akkor is, ha a használat 
méltatlan lenne a városra 
nézve. A bizottság erről még 
nem tárgyalt, de a képviselő 
szerint a domainek esetében 
azt is vizsgálják majd, hogy 
az oldal tartalmában kötő-
dik-e Szegedhez. Van olyan 
település, ahol polgármesteri 
hatáskör a döntés, és van, 
ami nem is korlátozza a hasz-
nálatot. - Mi picit szigorúak 
vagyunk, de nem feleslege-
sen. Ez a szegedieknek is ér-
dekük - mondta. 

•mnmmmnmmmmmnmmhmmhmmmhmi 

legyen - nyilatkozta lapunk-
nak az alelnök. 

- Örülünk, hogy a megyei 
vezetés is fogékony lett a kér-
dés megoldására. Szentes ön-
kormányzata kimondta: visz-
sza szeretné venni a középis-
koláit, s ha egyszerre nem is 
sikerül, legalább egyenként 
- mondta lapunknak Szirbik 
Imre. A polgármester szerint 
arra, hogy már szeptembertől 
városi fenntartás alá kerüljön 
a gimnázium, kicsi az esély, 
mert ehhez május derekáig 
mindkét grémiumnak dönte-
nie kellene. Realitásnak azt 
tartja, hogy a 2011/2012-es 
tanévtől legyen szentesi intéz-
mény a gimnázium. 

Regióra 
SZEGED. A Magyar Televízió l-es 
csatornáján ma 13 óra 35 perc-
kor ismét jelentkezik a Szegedi 
Stúdió körzeti magazinja, a Re-
gióra. Idén lenne 70 éves Gre-
gor József Kossuth-díjas opera-
énekes, Szeged díszpolgáráról 
2007-ben emlékfilm készült, 
amelyből részleteket láthatnak 
majd a nézők. 

JEKT ELŐKÉSZÍTÉSE FELÜLE-
TES VOLT, A MUNKASZERVE-
ZÉS PEDIG GYATRA, ami mi 
att állandósult a káosz - állí-
totta tegnapi sajtótájékoztató-
ján a Fidesz. Hűvös László 
frakcióvezető és Gyimesi Lász-
ló szegedi elnök közölte: azt 
támogatják, hogy az önkor-
mányzat peres úton érvénye-
sítse a 740 millió forintos köt-
bérigényét az A-SZ-E Konzor-
ciummal szemben. Azt viszont 
ellenzik, hogy az 1-es vonalán 
még hátralévő szakasz felújí-
tási munkáit átütemezze a vá-
ros 2011-re. Elhangzott: ezzel 
a lépéssel a város a Szeviép 
csődközeli helyzete miatt 
akarja kimenteni szorult hely-
zetéből a megroggyant kon-
zorciumot, egyben így akarja 
mentesíteni a kötbérfizetési 
kötelezettsége alól. Szabó 
Sándor, a városháza kabinet-
vezetője sajtóközleményben 
reagált: az önkormányzat a 
leghatározottabban fellép a 
740 milliós kötbérigénnyel a 
kivitelezővel szemben. Szabó 
szerint a Fidesz nem támogat-
ta a bizottsági üléseken a vá-
ros ezen törekvését. 

Iskolai névadó 
BONIFERT DOMONKOS NE-
VÉT VESZI FEL SZEPTEM-
BERTŐL a szegedi Makkosházi 
Általános Iskola, amely ma név-
adó estet rendez. Husztáné 
Gyursánszki Erzsébet igazgató 
elmondta, 26 éve matematika 
tagozatos az intézmény, ezért 
esett a választás a szegedi kö-
tődésű matematikusra. - Olyan 
névadót szerettünk volna, aki 
emberileg, szakmailag is példa-
kép - fogalmazott. Az este 6 
órakor kezdődő ünnepségen fel-
lép Pindroch Csaba színművész, 
Altorjay Tamás operaénekes, 
Dombiné Kemény Erzsébet zon-
goraművész, Vajda Júlia opera-
énekes is. Erre az alkalomra ér-
kezik Dunabogdányból, Bonifert 
Domonkos szülőfalujából a 
Svábzenekar. A rendezést Sán-
dor János vállalta. 

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, 
Vásárhelyi út 12.) az alábbi munkakörökre keres 
rátermett, önálló munkavégzésre képes, kvalifikált 
csapattagokat városfejlesztési feladatokra: 

zbeszerzési referens 

Adminiszt rátor 

S Z E N T E S 
vásimilti út tt. 

1. Munkakör: 3 £ f l 
Elvárások: a munkakör betöltéséhez igazodó felsőfokú 
gazdasági/jogi végzettség, közbeszerzésekkel kapcsolatos igazolt 
tanulmányok. Biztos, precíz irodai szoftver alkalmazás. Legalább 2 
éves igazolt 

2. Munkakör 
Elvárások: szakirányú, a magasépítés területére vonatkozó 
főiskolai vagy egyetemi képesítés. Irodai és építész szakmai 
szoftverek magas szintű Ismerete. Legalább 2 éves Igazolt szakmai | 
gyakorlat, 

3. Munkakör: 
Elvárások: a munkakör betöltéséhez igazodó közép vagy felsőfokú 
iskolai végzettség, irodai szoftverek alapos ismerete, rendszerszemlélet, 
magas fokú precizitás, terhelhetőség, önállóság. Legalább 2 éves Igazolt 

| szakmai gyakorlat 
A pályázóknak fényképes, részletes szakmai önéletrajzot, leinformálható 
referencia-listát, kézzel írt motivációs levelet kelt benyújtani. Kérjük, 
pályázatukban a nettó fizetési igényüket szíveskedjenek megjelölni. A 
fenti dokumentumokat postai úton, vagy személyesen kell w 

: eljuttatni a z r a 
Sü l A dokumentumokat a fenti határidőig szíveskedjenek I 
megküldeni az C t i E j S j l B B email címre. 
Pályázatán kérjük, tüntesse fel a munkakör megjelölését, amire pályázni 
kíván. Minden pályázót értesítünk a két fordulós meghallgatás 
időpontjáról. A munkakörök azonnal betölthetők. 
Bővebb Információ a honlapunkon: www.szvszkft.hu 

VIII. 
Makói Hagymás Grillfesztlvál 

SÜTŐ VERSENY 
2010. május 29-én (szombaton) 10 órakor 

Makón, a Návay L. téren, 
a Váll-Ker Kit. rendezésében. 

Az elkészítet t é te lkülönlegességeket (hús , kalács , lepény) 
neves személyiségekből ál ló zsűri fogja ér tékelni . 

A sütésre nevezni az alábbi kategóriákban lehet: 
•GRILLEZETT ÉTELEK 

• TÉSZTASÜTÉS KEMENCÉBEN 
• CSAPATOK VERSENYE. 

Az első helyezettek kategóriánként értékes £ 
nyereményben részesülnek. | 

A versenyre Jelentkezni, érdeklődni lehet: 
• a he lysz ínen: Makó, Návay L. tér 8. 

• t e le fonon: 62/511-040 vagy 06-30/3757434 
• f axon : 62/212-806 • e-mai l : vall-ker@vall-ker.hu 

A Návay L. téren felállított színpadon 10 órától 22 óráig egész 
napos, színvonalas rendezvényekkel várják a vendégeket. 

A sörsátrakban egész nap grillezett ételeket, valamint italokat lehet fogyasztani. 

A fesztivál házigazdája; 
Sági Szilárd „gasztrokibic" 

Fellépnek: 
Bokor János, Madarász Katalin, 

g p Irigy Hónaljmirigy, Lola, Luigi, Tihanyi 
w Tóth Csaba, a „Barátok közt" Lacija, 

Colorado Country Band, SP, Polyák Lilla 
és Homonnay Zsolt. 

Jöjjön el! Legyen egy vidám napja! 

Védi Szeged nevét a város 

http://www.szvszkft.hu
mailto:vall-ker@vall-ker.hu

