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Az elátkozott gyógyszertár 

Gyógyszertár épül a Nyit-
r a utcában. Ez igy, önma-
gában, aká r jó hír is lehel-
ne. Csakhogy 1987 non/embe-
re óta épül már, és augusz-
tus 31-én, amikor a helyszí-
nen jár tam, a csöndes őszi 
eső szomorúan csordogált a 
betongerendák rései közt, 
á tázta tva a bevakolt fala-
kat, végigfolyva a fölrakott 
csempéken, a beszerelt fű tő-
testeken. a mennyezetből 
kilógó elektromos vezetéke-
ken. 

„Remélem, most már el-
múlik fölülünk az átok!" — 
sóhaj to t t föl Fehér Ferenc, 
a Kiskundorozsmai Építő, 
Szak-Szerelőipari Kisszövet-
kezet elnökhelyettese, mi-
után megmutat ta azt, ami az 
épületből m á r elkészült. És 
valóban: az építés történetét 
át tekintve, mintha csak-
ugyan átok súj tot ta volna 
az eleinte jól induló ügyet. 

Ügy tervezték, hogy tel-
jes egészében az annak ide-
jén megszavazott — az az-
óta elfelejtett — területfej-
lesztési hozzájárulásból épí-
tik meg a gyógyszertárat. 
Ebből azonban nem gyűlt 
össze a szükséges pénz, 
ezért a városi tanács támo-
gatására volt szükség. Ver-
senytárgyaláson keresték 
azt a kivitelezőt, aki a leg-
előnyösebb ajánla tot teszi. 
Tgy nyerte el a m u n k á t a 
dorozsmai szövetkezet, amely 
nem volt ismeretlen a ta-
nácsi megbízók előtti Min-

denki megelégedésére épí-
tették föl a Csongrádi su-
gárút 81. szám alatti orvosi 
rendelőt a 210-es épületben 
levő f iókkönyvtárat és 16 
dorozsmai lakást, cigányok 
számára. 

Az imént emlegetett átok 
szelleme azonban m á r az 
építkezés kezdete fölé sötét 
felhőket vont. Alig indult 
meg a munka, kiderült, hogy 
az építtető — a mostan; 
Gsomiber jogelődje —. a 
városi beruházási vállalat 
nem kért időben építési en-
gedélyt. A formai hiba mi-
at t a hatóság birsággal bün-
tette a beruházót, a mun-
kát pedig le kellett állíta-
ni. 

A befejezés szerződés sze-
rinti ha tár ideje 1988. július 
30-a volt. Május 2-áig azon-
ban nem dolgozhattak a 
dorozsmaiak, ezért határidő-
módosítást kaptak. 1989. má-
jus 15-éig. Az eredetinél 
másfél hónappal hosszabb, 
ú j határidő sem volt azon-
ban elegendő az építkezés 
befejezéséhez. 

A fő ba j az volt, hogy 
nem rendelték meg időben a 
tetőszerkezethez szükséges 
faanyagot, s amikor ezt pó-
tolták, „természetesen" se-
hol sem lehetett kapni. 
Emellett munkaerőgondok-
kal is küszködtek. A telje-
sí tménybérért dolgozó mun-

Á tehetség, 
mint rejtett tartalék 

A tehetséggondozásban több 
történik annál, mint ameny-
nyi a köztudatban megjele-
nik. Hála azoknak, akik az 
átlagos képességű gyerekre 
apelláló iskolarendszerben 
külön figyelmet szentelnek a 
tehetségnek. A megyei pe-
dagógiai intézet a G 2000 
alapítvánnyal karöltve Te-
hetséggondozás a gyakorlat-
ban címmel tegnap kétnapos 
tanácskozásra hívta össze az 
ország szakembereit. A ta-
lálkozóra ezúttal nem a ne-
ves szaktekintélyeket, ha-
nem a megyei tehetséggon-
dozás koordinátorait hívták 
meg. Tizenhat megyéből ér-
keztek olyan pedagógusok, 
akik konkrétan foglalkoznak 
a jó képességek kibontakoz-
tatásával. Minden megye ta-
nácsai rendelkeznek úgyne-
vezett innovációs alappal — 
kivéve Csongrád megyét —, 
melyet a pedagógiai intéze-
tek használnak fel a tehet-
séggondozásra. 

A mostani tanácskozáson 
a résztvevők arról számol-
nak be, milyen tényleges 
eredmények születtek e té-
ren az utóbbi egy-két év-
ben. Cél: a rejtett tartalé-
kok felkutatása. Mert ren-
delet, párthatározat , akadé-

miai állásfoglalás már van 
tehetségügyten, most már 
eredmények kellenek. Ehhez 
olyan adat- és információ-
bázis szükségeltetik, mely 
nem önmagáért van, s nem 
reprezentációs célokat szol-
gál. A tehetséggondozók sze-
retnék felkutatni azokat, 
akik különleges képességet 
éreznek magukban, és azo-
kat, akik kedvet éreznek 
ezen képességek kibontakoz-
tatásához. A kutatás és fel-
dolgozás célja, hogy a ne-
velő és a tehetséges gyerek 
összetalálkozzon. 

A konferencia fontosnak 
ta r t ja a szaktanárok tovább-
képzését. Az olyan tanár-
egyéniségek támogatását, 
akik képesek a tehetség fel-
ismerésére és annak folya-
matos kezelésére. Nem a hi-
vatal képviselői, nem a pe-
dagógiai intézetek igazgatói 
gyűltek ezért itt össze, ha-
nem azok, akik évek óta 
gyakorolják a gondozást. A 
szervezők inkább vállalják, 
hogy a tanácskozás néha 
par t ta lanná lazul, de a vi-
tát és a tapasztalatcserét 
fontosabbnak érzik, mint 
hogy jól bevált előadók jól 
bevált szövegeit hallgassák 
a í észtvevők. 

P . E . 

Nagy László felvétele 

kások egy része úgy gon-
dolta, nem ér j meg egy-két-
ezer- forintos többletpénzért 
haj tani , olyan kevés marad 
nettóban belőle. és más 
munkahelyét keresett. S 
amikor végre megjöt t a f a -
anyag. akkor nem talál tak 
alvállalkozót a gerendán 
összeácsolására. A mesterek 
véigül másfél hónap alat t 
építették föl a gyógyszertár 
pagodaszerű tetőszerkezetét. 

Ez a munka azonban m á r 
egy ú j a b b határ idő szorítá-
sában folyt, ráadásul köt-
bér te rhe alatt , amiről m á r 
sejthető, hogy több százezer 
forintra rúg majd. A pénz-
nél maradva: a szerződés 
még 9 millió 575 ezer fo-
rintról szólt. Az időközbeni 
„átindexelés" (a beruházá-
si díjtételek és a munkák 
alapárainak növekedése), 
valamint az áfa 12 millió 
500 ezerre emelte a fönti 
összeget. A szerződést ma-
ximált árakkal kötötték, s 
az anyagár-emelkedést jól 
példázza, hogy a 250 ezer 
forintosra tervezett tető 600 
ezerért kerülhetet t a helyé-
re. A kisszövetkezet vezetői 
tehát — veszteségeikre gon-
dolva — valószínűleg gyak-
ran átkozták el az építke-
zést. 

Ha a szeptember l-.iei 
műszaki á tadás során hibát-
lannak találták a tetőt, el-
kezdhetik a cserepek fölra-
kását. Ezután folytatódhat-
nak a belső szerelések, és 
ta lán befejezhetik a mun-
kát a meghosszabbított, 
szeptember 30-i határidőre. 

Az épület belső berende-
zését a gyógyszertári köz-
pont készíti el. Ha minden 
rendben megy, még az idén 
megnyi that ják Rókus ú j 
gyógyszertárát. 

S hogy az idézett átkos 
szellem létezik-e egyáltalán, 
azoktól kell megkérdezni, 
akik nem tudtak időben en-
gedélyről, építőanyagról és 
munkaerőről gondoskodni . . . 

Nyilas Péter 

Cél: a valódi önállóság 
A Szegedi Szimfonikus 

Zenekar tegnapi évadnyitó-
ján formás, világos, hatásos 
beszédben világította meg 
az ú jonnan kinevezett mű-
vészeti vezető, Pál Tamás: 
miért van szükség a neve-
papí r ja szerint eddig is ön-
álló intézménynek — való-
di önállóságra immár. Bár 
a neves karmester erről 
szóló elképzelései helyet 
kaptak már ezeken a hasá-
bokon, szükségesnek ítéljük 
ú j ra fölvázolni gondolatme-
netét, annál inkább, mer t a 
„saját lábon állás" igénye 
nem egyszerűen rokonszen-
ves; a város művészeti in-
tézményei közötti kapcsola-
tok egyértelműsítése véle-
ményünk szerint is alapfel-
tétele művészeti ér tékek lét-
rehozásának. 

Azt az első hallásra meg-
lepő kérdést, hogy • „van-e 
Szegedi Szimfonikus Zene-
kar?" — okkal-joggal fo-
galmazta a művészeti veze-
tő. Azóta tudniillik, hogy 
Vaszy Viktor és Nagy Imre 
jóvoltából az egykori szín-
házi zenekar minőséget vál-
tott, az „árokléíből" a „pó-
diumlétbe" emelkedett, és 
megalakult a város szimfo-
nikus ,zenekara — azóta 
egyfolytában felemás a stá-
tusa. öná l ló intézmény — 
és mégsem az, mivel a sa-
ját működésébe úgyszólván 
nincs beleszólása. Kiszolgál-
tatot t a fönntar tónak, a 
színháznak, a szabadtéri-
nek, a f i lharmóniának; ki-
zárólag közvetítők ú t ján ke-
rülhet „érintkezésbe" a rá-
dióval, a tévével, a lemez-
gyárral. A patr iarchális vi-
szonyok között kialakult 
beidegződések még azt dik-
tálják, hogy az önállósági 
törekvések veszélyesek — 

mondta Pál Tamás. Am a 
művészeti intézmények szer-
kezetének hibái, az összeke-
veredettség, az á t lá thata t -
lanság, a tisztázatlan viszo-
nyok, a féligazságok világa 
— egyre nyilvánvalóbb gát-
jai a művészi igényesség-
nek. A megoldás a „dezin-
tegráció",. minden művé-
szeti intézmény valódi ön-
állóságának, önigazgatásá-
nak a megteremtése; kizá-
rólag így érhető el, hogy 
egyenként és együtt, min-
denki érdekelt legyen ab-
ban, hogy „a dóinak jól 
menjenek". 

Első lépésként az ú j mű-
vészeti vezetőnek az volt a 
szándéka, hogy írásos szer-
ződésben ál lapodjon meg a 
Szegedi Nemzeti Színház-
zal, valamint a f i lharmó-
niával a pontos műsorterv-
ben, A szóbeli tárgyaláso-
kon nem is t ámadt akadály, 
ám most, az évadkezdéskor, 
nemhogy a két szerződés 
nincs a zenekar birtokában 
— válaszokat sem kapott 
egyik intézménytől sem. A 
színházzal még csak-csak 
tető alá lehet hozni az igé-
nyelt szerződést, hiszen 
közvetlen a kapcsolat, s az 
opera művészeti vezetője, 
Cregor József rugalmas tár-
gyalópartner. Ellenben a 
f i l h a r m ó n i a . . . 

A valódi önállóságnak 
nemcsak szervezeti, művé-
szeti föltételei is vannak. 
Az évadnyitón Pál Tamás 
általánosságban „a nagysze-

rű lehetőségei: zenekará-
nak" nevezte az együttest, 
a részletes jellemzésben vi-
szont a hibákról beszélt, 
mer t ezek megszüntetése a 
célja. Sa já t karmesteri mű-
ködéséről való elképzeléseit 
is jellemzi a mondat : az a 
jó zenekar, amelyik kar-
mester nélkül is színvonalas 
produkcióra képes. E szint 
eléréséhez nélkülözhetetle-
nek a turnék, az • együttes 
megméretésének alkalmai. 
(Az önállóság jegyében, és 
e művészi színvonal elérése 
érdekében már november-
ben sa já t turnét tervez a 
zenekar.) 

Végezetül ötleteket sorolt 
a művészeti vezető: 1. véle-
ménye szerint Szegeden el-
képzelhető, hogy külön ope-
ra- és külön szimfonikus 
zenei szezon legyen; 2. ahol 
nyári, szabadtéri játékok 
léteznek, az őszi szezon nyu-
gondtan zárulhat már ápri-
lisban. 

Az évadnyitón Lajos Ist-
ván, a zenekar szakszerve-
zeti vezetője örömhír t je-
lentet t : béremelést. A nagy 
harcokban kiverekedett 
pénz kiosztásával sikerült a 
zenekari átlagfizetést nagy-
jából egy szintre hozni a 
szegedi szövőnők átlagfize-
tésével . . . 

Köszöntötték tegnap Hidi 
Pétert, aki a rádiózenekar 
vezető koncertmestere, s a 
szegedi együttesnél vállalta 
az első koncertmester fel-
adatkörét . 

Ugyancsak az önállóság 
igénye hívta életre a zene-
kar 5 tagú művészeti bizott-
ságát, amelynek önigazgatá-
si feladatok mellett vétójo-
ga lesz bizonyos szervezési 
és művészeti kérdésekben. 

S . E . 

Elláthat 
hatszáz 

kilométerre 
A NASA szorgalmazza, 

hogy kutatóintézetek és 
gyárak 1991-ig tegyenek ja-
vaslatot egy olyan radar -
rendszernek a megépítésére, 
amellyel 600 kilométeres 
magasságig még a rakéták-
ból és űrállomásokból szár-
mazó olyan hulladék is 
„meglátható", és a Földtől 
való távolsága, megmérhe-
tő, amelynek á tmérője 
mindössze pénzérme mére-
tű. 

Mindmáig a Földről csak 
a több mint 10 centiméter 
á tmérőjű hulladékok fedez-
hetők fel. Belőlük " — a z 
USA légihadereje — ez év 
j anuár jában kereken 7 ezer 
100-at figyelt meg. Márpe-
dig becslések szerint FöV-
dünk körül mintegy 30-70 
ezer olyan törmelék kering, 
amelynek átmérője legalább 
1 centiméter. 

Videoszolgáltatások 
Ü j fejezethez érkezett a|l 

Belvárosi mozi-történet. Az 
eddig az emeleten elrej tet t 
videókölcsönző az előcsar-
nok jobb oldalán, ízlésesen 
kialakított szobában kapott 
helyet. De nemcsak a köl-
csönző helye változott meg. 
A mozi előterében elhelye-
zett két monitoron reklá-
mokat és filmelőzeteseket 
vetítenek. A kölcsönzési idő 
szombaton és) vasárnap is 
délelőtt ' 10 órától este 8-ig 
tart. Az érdeklődők a kö-
vetkező műfa jokban válo-
gathatnak: magyar és nyu-
gati ifjúsági és rajzf i lmek, 
magyar ós nyugat; játékfil-
mek. Az utóbbi kategóriá-
ban az erotikus krimitől 
kezdve a hong-kongi akció-
filmig, minden megtalálha-
tó. A „Home" joggal (ott-
hon is nézhető) ellátott ka-

izellákra előjegyzést is fel-
vesznek. A kölcsönzési dí-
jak 80 forinttól néhány száz 
forintig változnak, a tagsá-
gi igazolvánnyal rendelke-
zők természetesen kedvez-
ményben részesülnek. 

A kölcsönző mellett egy 
másik újdonság, a „Videó 
Kuckó", szintén az előtér-
ben található. Ezt a szol-
gáltatást azok kedvéért ta-
lálták ki. akiknek nincs vi-
deómagnójuk. A kikölcsön-
zött kazettát a hat fotellel 
és egy monitorral ellátott 
„Kuckóban" levetítik. Az 
otthonosság kedvéért, itt 
még dohányozni, sót pipáz-
ni is lehet. A nyitva tartási 
idő megegyezik, a kölcsön-
zőével. 

Nyitás: szeptember 4-én, 
délelőtt 10 órakor 

Elemi csapás érte 
a tölgyeserdőket 

Elemi csapás ér te a ma-
gyar erdőállomány egyik 
.egértékesebb fa fa já t , a töl-
gyet; a Minisztertanács csü-
törtöki ülésén egyebek kö-
zött a MÉM ezzel kapcsola-
tos előterjesztésével is fog-
lalkozott. A károk teteme-
sek, hiszen mintegy 1,3 mil-
lió brut tó köbméter faállo-
mány pusztul, illetve pusz-

tult el attól a kórtól, amely-
nek pontos eredetét á tha tó 
vizsgálatokkal eddig csak 
részben tudták meghatároz-
ni. 

Gémesi József, a MÉM 
erdészeti hivatalának helyet-
tes vezetője az MTI mun-
katársának ezzel kapcsolat-
ban elmondotta: a minisz-
tér ium azt indítványnál*, 
hogy nettó köbméterenként 
600 forinttal 'kártalanítsák az 
elpusztult tölgyek ellenérté-
keként az erdőgazdaságokat. 
Ez a tényleges ká rnak a fe-
lét t enné ki. A MÉM abból 
indult ki, hogy az ál lam ír-
ja elő az erdőgazdasági fel-
adatokat, ily módon osztoz-
nia is kell a kivédhetetlen 
elemi károkban. 

A kormány a ké t t á rca — 

a MÉM és a PM — illetéke-
sei elé utalta a további t á r -
gyalásokat. Ezeken dönte-
nek egyrészt arról, hogy 
méltányolható-e a 600 fo-
r intos kártérítési, továbbá 
arról, hogy milyen keretből, 
honnan fedezzék ezt a ki-
adást. tekintettel arra, hogy 
a MÉM-nek ilyen célokra 
semmiféle keretösszege nin-
csen. és az t nem is t ud ja 
előteremteni. A MÉM—PM-
tárgyalásokon várhatóan 
pontot tesznek m a j d az 
évek óta húzódó ügyre; az 
erdészetek ugyanis a továb-
biakban nem vál lal ják — 
anyagiak hiányában — az 
elpusztult tölgyesek kiter-
melésé t és ennél fogva, a 
területek újrapót lására sincs 
egyelőre lehetőség. A szak-
emberek attól tar tanak, 
hogy ha nem sikerül megál-
lapodásra jutni, úgy a z el-
pusztult és kitermeletlenül 
hagyott erdők mikrokl ímája 
is megváltozik, és olyan sú-
lyos környezeti károk ke-
letkeznek, amelyek csak lé-
nyegesen nagyobb befekteté-
sekkel szüntethetők meg. 

Módosítják a katonai élet 
„törvénykönyvét" 

Számos, a Magyar Nép-
hadsereg életét ér intő ké r -
dés kerül t te r í tékre azon a 
pénteki tájékoztatón, ame-
lyet a Honvédelmi Minisz-
tér ium vezető beosztású 
munkatársai adtak a sa j tó 
képviselőinek. A honvédelmi 
tárca és a z újságírók immár 
hagyományossá váló talál-
kozóján ezúttal a fegyveres 
erők formálódó ú j szolgála-
ti szabályzata ál l t a figye-
lem középpontjában. 

Bíró József vezérőrnagy 
ezzel kapcsolatban arról 
szólt, hogy megkezdte m u n -

ká j á t a szolgálati szabályzat 
megúj í tásának feladatával 
megbízott szerkesztőbizott-
ság. A tervek szerint csak 
fokozatosan, egy-másfél év-
re „elosztva" lépnek életbe 
a megújuló szabálygyűjte-
mény egyes előírásai, mivel 
a szerkesztőknek számos 
esetben be kell várniuk a 
még csak most formálódó 
magas szintű jogszabályok 
megszületését. Ennek ellené-
re, ahol lehet, már most mó-
dosít ják a katonai élet „tör-
vénykönyvét" 

J 


