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Csúcsvízmű Almádiban 

A Balaton térségében a nyár! szezonban jelentkező víz-
hiány enyhítésére tározómcüencéket, csűrsvizműveket épít 
a Dunántúli Regionális Vízmű cs Vízgazdálkodási Vál la lat 
Balatoníúzfő—Csopak térségében a Balatonalmádiban épü-
lő csúcsvizmü — amelynek napi kapacitása 2 ezer 500 
köbméter lesz — már az idén csökkenti a vízhiányt. Ké-

pünkön: az épülő vízmű 

MIN I KOMMENTÁR 

Változó idő 
Százötven tagú ifjú-

sági delegáció indul 
holnapután Phcnjanba. 
A delegárió vezetője: 
Gyurcsány! Ferenc le-
mondott tisztéről. Majd 
indulás után választ a 
küldöttség ú j vezetőt. S 
mivel a VIT program-
ját sem ismerik, majd 
a helyszínen döntenek 
arról, hogy kik mely 
rendezvényen képvi-
seljék hazánk fiataljait. 
Két tényt mondanak 
biztosnak: a KNDK if-
júsági szervezetének 5 
millió tagja van. s min-
den rendezvény tartal-
mas és látványos lesz. 

A többit majd utólag. 

REFORMKORI 

TANÁCSKOZÁS 

A szegedi MSZMP re-
formkör szokásos keddi öez-
szejövetelén (este 6 órákor 
a Szegedi Vízművek és 'Für-
dók klubjában ezúttal a re-
formkor és a 'Demokratikus 
Magyarországért Mozga-
lom viszonyát vitatják meg, 
más oktuál politikai (kérdé-
sek mellett. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnák. 

Három történet 
Kiben nem bíznak a nők? 

A kérdésre pontort válasz való-
színű akkor sem adható, ha átol-
vasná az ember évszázadok erre vo-
natkozó irodalmat. A Morie Claire, 
az elsősorban hölgyolvosóknak ke-
bzített képes magazin, az érintet-
teknél próbálkozott a leheséges 
válasszal. Nos. a 25 és 55 év közötti 
„minta", ezer megkérdezett véle-
ménye, arra késztette a szerkesztő-
séget, hogy kimondja: a nők első-, 
sorban egymásban nem bíznak. Ar-
ra a kérdésre például, hogy felül-
nének-e olyan repülőgépre, melyet 
pilótanó vezet, mindössze 7 száza-
lék válaszolt úgy, hogy vállalná a 
kalandot Ugyancsak a bizalom-
hiányra utal, hogy a meginterjú-
voltak 8 százaléka lenne hajlandó 
alávetni magát olyan műtétnek, 
amelyben a sebészkést r\öl kéz irá-
nyítja. (Ezzel szemben a férfipiló-
tához 47 százalék gondolkodás nél-
kül beszállna, a férfisebészt pedig 
31 százalék vállalná.) A megkérde-
zettek 89 százalékának az a véle-
ménye, hogy a nök képességeik 
folytán alkalmasak az elmélyült 
tudományos kutatásra, de csak 23 
százalék bízik bennük annyira, 
hogy akár a köztársasági elnöki 
székbe is nőt ültetne. 

A Marié Claire nem mondta ki 
a nyilvánvaló Igazságot, nvelyet egy 
aforizmában La Bruyére már 300 
esztendeje megfogalmazott: „A fér-
fiak az okai. hogy a nök nem sze-
relik egymást." 

Feneketlen hordó 

A Szentszék pénzügyi helyzetet 
tárgyaló bíborosok közül J üan Car-

los Aramburu argentin érsek minő-
sítette így a vatikáni rádiót és az 
Qsservatore Romanot, a pápai ál-
lam újságját A kifejezés nem szak-
szerű, de mint a tényekből kitűnik, 
találó. A rádió ráfizetése több 
mint 20 milliárd, a lapé 6 mill iárd 
lírát meghaladó volt 1988-ban. A 
biborostestület vizsgálta az okokat 
is, és úgy látta: a rádió esetében a 
deficit elfogadható, az újságnál 
azonban a szerkesztési elvek meg-
értek a változásra. Hogy miről is 
van szó, ezzel kapcsolatban a haj-
dani Montini bíboros vélemónyet 
idézték, aki megállapította, hogy az 
Osservatore nem. ír színházról, 
sportról, pénzügyekről, divatról, bí-
rósági ügyekről, nem közöl képre-
gényt és rejtvényt, vagyis olyan 
anyagokat, amelyek az átlagolvasó-
kat érdekelnék. A hírek is méltó-
ságteljesek, mindentől letisztítottak 
— nyilván, az olvasót akarják kí-
mélni az izgalmaktól —, és még a 
címekkel is nevelni szeretne a szer-
kesztőség. „Komoly újság, nehéz 
újság. Ugyan kj venné kezébe a vil-
lamoson, vagy az eszpresszóban?" 

Montini bíboros később VI. Pál 
pápaként vált ismertté. 

Az újság viszont, mint a kritika 
bizonyítja, nem változott. Olyany-
nyira nem, hogy a római sajtóber-
kekben azt tartják róla: az Osser-
vatore pápább a pápánáL Ha 
ugyanis azt mondja az egyházfő, 
hogy „én", a lapban biztos, hogy 
kijavítják, s a nyilatkozat fejedel-
mi többesben jelenik meg: „mi". 1 

A pápával szólva: épületes olvas-
mány. de azt nem lehet mondani, 
hogy szórakoztató is. 

Elnökök Játékai 

Thomas Jefferson, az Egyesült 
Államok egykori elnöke szerint „a 
labdajátékok túlságosan igénybe 
veszik a testet, ég nem hagynak 
kedvező nyomot a lélekben". Jef-
ferson nem volt egyedül ezzel a 
sommás megállapítással, hiszen, 
mint a történelem is igazolja, a 
politikusok a legjobb esetben is 
csak hirdetik, és nem alkalmazzák 
a rómaiak bölcs véleményét: „Ép 
testben ép lélek." De hogy miért a 
labdajáték volt a nem kívánatos, 
ezzel még adós a történelem. Azt 
viszont má r tudjuk, hogy a Fehér 
Ház lakói között akadtak sportba-
rátok. Lincoln például kedvelte a 
távol- ós magasugrást, Teddy Roo-
sevelt azzal dicsekedett, hogy 4 
ezer 800 trófeát öriz otthonában, 
John Kennedy vitorlázott, Nixon 
kuglizott, Gerald Ford golfozott, 
J immy Carter kocogott, Reagan pe-
dig súlyt emelt. 

„Januárban minden idők legspor-
tosabb elnöke költözött a Fehér 
Házba — írta a Sport Illustrated 
George Bushról. — Az ú j lakó az 
amerikai történelem legaktívabb és 
sokoldalúan sportoló elnöke. Az öt 
megelőző 40 elődje közül ugyanis 
senki sem végzett annyiféle és 
olyan sikeres sporttevékenységet, 
mint ő. George Bush tehát az 
Egyesült Államoknak az első olyan 
elnöke, aki tudja, hogy mi a kü-
lönbség a hátvéd és a középcsatár, 
a tizenegyes és a közvetett szabad-
rúgás között. 

Bush nyilván értő szemlélője lesz 
a játéknak. Bár ideát az a tapasz-
talat; hogy a nézőtér különmérkőzé-
seinek többnyire az az oka, hogy 
csupa szakember ül a lelátókon. 

M. P. 

Felmelegedés 
Kevesebb felhő, túlnyomó-

an napos idő lesz, főként 
délután fordul elő elszórtan 
zápor, zivatar A. mi-
nimum hőmérséklet 14 és 
19 fok között, a maximum 
hőmérséklet 25 és 30 fok kö-
zött alakul. 

Hi történik? 

NAGYDÍJ 
TARI IOSROL 

A rőkusi l-es iskola Ki-
csinyek Kórusa rendkívüli 
elismerést 'kapott: a Békés-
tarhosi zenei napokról ők 
hozták el « fődíjat. A kórus 
karnagya: Czakó János né. 

KÜLÖND t j 
A HARSONÁSNAK 

Kisújszálláson rendezték 
n harmadik országos zene-
iskolai kürt és mélyrézfú-
vós versenyt, amelyen a sze-
gedi Liszt Ferenc Zeneisko-
la "harsonása Szelezsán Dé-
nes különdíjat kapott. 

MA 
Vallásszabadság 1989?! 

címmel fórumot rendez az 
újszegedi hazafias kör és az 
egyházfórum közéleti bi-
zottsága Szent László nap-
ján, este 7 órai kezdettel a 
November 7. Művelődési 
Házban. Az est házigazdái: 
Gömöri Katalin jogász, Be-
nyik György, a Hittudomá-
nyi Főiskola tanára, vala-
mint Máté-Tóth András lai-
kus teológus. A fórum része 
kíván lenni a vallásügyi tör-
vény irányelveiről folyó tár-
sadalmi vitának. 

Kis Felfedezők: Bogará-
szás a Tisza—Maros szög-
ben. Gyülekező reggel 8 
órakor a Balázs Béla Üttö-
rőházban. 

Meséről — mesére cím-
mel a Juhász Gyula Műve-
lődési Központban délelőtt 
10 órakor videóvetités lesz. 

Asterix, a k»U cimű rajz-
filmet vetítik délelőtt 10 
órától az ifjúsági házban. 

Meseturmix videóvetités 

délután 2 órakor a Somo-
gyi-könyvtárban. 

Irmeli Kniivila, a szegedi 
Magyar—Finn Baráti Kör 
alapító tagja, a JATE volt 
rektora egyévi távollét után 
látogatott vissza Magyaror-
szágra. Ez alkalomból a ba-
ráti kör ma, délután 5 óra-
kor családias összejövetelt 
tart a városi tanács klubter-
mében. 

Nagyothallók következő 
klubfoglalkozásukat, délután 
3 órakor tartják a Dugonics 
moziban (Kossuth L. sgt. 
53.), ahol idős korúak ré-
szére jógabemutatót tart 
Suki Béláné tanár. Ugyan-
akkor a hallókészülék kar-
bantartását és vérnyomás^ 
mérést is végeznek, majd 
filmvetítés lesz. 

HOLNAP: 
Az avarok Tápén címmel 

Kürti Béla régész tart dia-
képes előadást a tápéi mű-
velődési házban este 6 óra-
kor. 

MUNKANÉLKÜLI-

SEGÉLYT 

IGÉNYLŐK 

A Munkaerőpiaci Köz-
pont legfrisebb tájékoztató-
ja szerint április végéig több 
•mint 3200-an vették igény-
be az év elején bevezetett 
munkanélküli-segélyt. Ez 
idő alatt több mint 700-an 
kiléptek a rendszerből, 
többségük ugyanis elhelyez-
kedett, néhányan pedig jo-
gos ulalanná váltak a segély-
re. 

Kommentár nélkül 

Párbeszéd 
— Mondd mama. mi 

az a pubertás? 
— Egyszerűen szólva 

az a korszak, amikor a 
f iúk nem tudják, hogy 
továbbra j» verjék a 
lányukat, vagy inkább 
csókolják őket. 

A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt Szegedi 
Szervezete a 29-ére tervezett 
Péter Pál-napi kombájnde-
monstráció kapcsán vizsgai-
ta az agrártagózat helyzetet. 
A magas ál lami elvonások, 
az állami monopolszervek 
káros tevékenysége, továbbá 
a magas bankkamatok kö-
vetkeztében — tisztes mun-
ka mellett — egyre kevésbé 
biztosított a tisztes meg-
élhetés az itt dolgozók kö-
rében. A demonstrációt ki-

Az ingyenes utazáshoz 

váltó okok is bizonyítják, 
hogy a mezőgazdaságban 
dolgozók politikai és érdek-
védelme nem biztosított. 

Támogatjuk a demonstrá-
ciót, mint figyelemfölhivást 
arra, hogy tényleges tulaj-
donosi alapon új agrárpoli-
tikára, új falupolitikára van 
szükség, ami lehetővé teszi 
a mezőgazdaságból élők és 
nyugdíjasok boldogulását, 
biztosítja jövőjüket. 

az MSZDP 
Szegedi Szervezete 

Hégis kell szelvény 

Válasz cikkünkre 

„A ...szolgáltatás hiánya igaz7 
Tisztelt Szerkesztőség! 

1989. június 20-i lapszá-
mukban — Luft „nix" — 
címmel írás jelent meg G. 
I. tollából. 

A cikk megnevezi és in-
dokolatlanul rossz fényben 
tünteti fel az Afor Válla-
latot. 

A jelenség, nevezetesen 
a levegószolgáItatás alkal-
mankénti' hiánya. Igaz. 
Anyag- és alkatrész-ellátá-
si problémák miatt több 
esetben, a sokszor gondat-
lan kezelés, vagy szándé-
kos rongálás (a levegőszol-
gáltatás önkiszolgáló rend-
szerű) miatt bekövetkezett 
hibát csak megkésve tud-
tuk kijavítani. 

A cikk ezen részét nem 
kifogásoljuk. 

Megengedhetetlennek tart-
juk ugyanakkor, hogy 
olyan szavakat adva a kút-
kezelő szájába, amelyeket 

ö nem is mondott, vállala-
tunkról azt sugallják, hogy 
a helyzeten nem kíván vál-
toztatni. Az Áfor Vállalat 
országosan, és igy Csong-
rád megyében is megújí-
tott feltételekkel és for-
mában kívánja biztosítani 
a továbbra is ingyenes le-
vegőszolgáltatás folyama-
tosságát. ÜJ üzemi körül-
ményeket, ú j üzemeltetési 
feltételeket, módokat ve-
zetünk be, új , az igények-
hez jobban igazodó gép-
típust rendszeresítünk. Az 
Afor Csongrád Megyei 
Üzemigazgatósága — össz-
hangban az országos tö-
rekvésekkel — érzi a foly-
tonos levegőszolgáltatás 
szükségességét. Nem „nézi 
tehát levegőnek" sem sze-
gedi, sem a máshonnan ér-
kező vásárlóit, hanem, a le-
hetőségek adta határokon 
belül igyekszik a vásárlók 
Igényeinek kielégítésére. 

Minderről szívesen tá-
jékoztattuk volna G. I.-t 
is, ha érdeklődik, és akkor 
az olvasóközönség az igaz-
ság több oldalát is meg-
ismerhette volna. Mivel a 
fent leírt törekvéseket G. 
I. nem ismerhette, kérjük 
ezekről levelünk kézhezvé-
tele után tájékoztassák ol-
vasóikat. 

Fudor József 
üzemeltetési helyettes 

Amit „megengedhetet-
lennek" tartanak, hogy a 
kútkezelők mit mondtak, 
az mind megengedhető, hi-
szen arra „fültanúk" van-
nak. Zárszóként csupán 
annyit; „a Shell cég —sze-
rencsénkre — nem tájé-
koztatással, hanem levegő-
vel áll vevői rendelkezé-
sére kútjainál". 

G. I. 

MNB-KÖZLEMÉNY: 
J O A PAPÍR 10-ES, 20-AS 

Az utóbbi időben — la-
kossági panaszokból ,is ki-
derült — több alkalommal 
előfordult, hogy üzletekben„ 
piacokon, pénztáraknál a 
papír 10 és 20 forintos bank-
jegyeket nem fogadták el .A 
Magyar Nemzeti Bank ezért' 
(közli, hogy a papír 10 és 20 
forintosok változatlanul ér-
vényes fizetőeszközök, azo-
kat fizetéskor (mindenki kö-
teles névértékben elfogadni. 

DUSCHEK LAJOSNÉ 
KITÜNTETÉSE 

A Magyar Népkötársaság 
Elnöki Tanácsa Duschek La-
jos nénak, a 'Magyar Nök 
Országos Tanácsa elnöké-
nek eredményes munkás-
sága és közéleti tevékenysé-
ge elismeréseként, nyugál-
lományba vonulása alkal-
mából a Magyar Népköztár-
saság Zászlórendje kitünte-
tést adományozta. A kitün-
tetést Straub F. Brúnó, az 
Elnöki Tanács elnöke hét-
főn ádta át. 

FORMA—1 JEGYEK 
ÉRTÉKESÍTÉSE 
AZ AUTÓKLUBBAN 

A korábbi évekhez hason-
lóan a Magyar Autóklub az 
idén is bekapcsolódik a 
Forma—1 verseny jegyérté-
kesítésbe. Az 1989. augusz-
tus 11—13+i futamokra álló-
jegyek, bérletek és napije-
gyek már (kaphatók. Igény 
esetén ülőhelyre is biztosí-
tunk belépőket. Érdeklődni 
lehet: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 112. Telefon: 26-166 

(X) 

Ismeretes, hogy június 1-
jétöl ingyen utazhatnak 
vasúton és helyközi Volán-
járatokon a 70 éven felüli 
nyugdijasok. Ez a sokak 
számára örömteli intézke-
dés némi bonyodalmat is 
okozott, ugyanis eddig a köz-
lekedési és a pénzügyi tár-
ca nem tudott megegyezni a 
kieső bevétel visszatéríté-
sének mikéntjéről. A leg-
utóbbi minisztertanácsi ülé-
sen végül is hallgatólagos 
megállapodás született: azaz 
a Pénzügyminisztérium kép-
viselői ezúttal nem hoztak 
fel ellenérveket a közlekedc-
si szakemberek javaslata 
ellen. Mindezek alapján le-
hát a jövőben — s erről 
majd az érintett közlekedési 
vállalatok külön is tájékoz-

tatják az utasokat '— a 70 
éven felülieknek külön a 
számukra nyomtatott szel-
vényt kell váltaniuk — te— 
mészetesen díjmentesen 
az utazáshoz. A közlekedést 
vállalatok ugyanis csak ez-
zel tudják igazolni, hogy 
mennyien élnek az ingyenes 
utazás lehetőségével. Június 
l-jétől megváltozott — 33 
százalékról 50 százalékra — 
a közszolgálati alkalmazot-
tak utazási kedvezménye. 
A Minisztertanács által jó-
váhagyott fogyasztói-árki-
egészítési kulccsal automa-
tikusan a teljes árú díjszint-
re egészíti ki a költségvetés 
a közlekedési vállalatok be-
vételeit. Ez a kedvezmény 
500 ezer jogosultat érint az 
országban. 

Hegalakult: Európa Fórum 
Vezető értelmiségiek — 

történészek, közgazdászok, 
orvosok, művészek, újság-
írók stb. — részvételével Bu-
dapesten megtartotta alaku-
ló üléséi az Európa Fórum. 

A klubszerű formában 

működni kívánó tömörülés 

célja az európai egység és 

progresszió elveinek és tö-

rekvéseinek támogatása, az 

európai eszme népszerűsíté-

se. Előadások, konferenciák 

és akciók szervezésével, ta-
nulmányok elkészítésével 
és megvitatásával. 

Az Európa Fórum ideigle-
nes titkárságot választott. 
Tagjai: Bart István, a Corvi-
na Könyvkiadó igazgatója, 
Horváth Jenő, az Országos 
Ügyvédi Tanács elnöke, or-
szággyűlési képviselő, és Pa • 
lankai Tibor, a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egye-
tem tanszékvezető profesz-
szora. 
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