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Tévéműsor a reggeli 
kakaóhoz ? 

Egyelőre marad a rádió 
Október 24-i számunkban 

röviden híreltük, hogy no-
vember 11-én, azaz ma, a 
Magyar TV Szegedi Kör-
zeti Stúdiója reggel 6-tól 8 
óráig műsort sugároz. Bán 
Jánost, a stúdió vezetőjét 
kérdeztük: lesz-e reggeli 
műsor. 

— Egyelőre nem. 
— Mi ennek az oka? 
— Mivel a kormány élet-

be léptette az adóhálózat 
moratóriumát, az indulás 
anyagi feltételei nem biz-
tosítottak. A kezdeményezés 
még a moratórium előtt 
indult. Amíg ezt nem old-
ják fel, nem sugározhatjuk 
a reggeli műsort. A mo-
ratórium hosszú távon nem 
tartható, és a reggeli mű-
sort is előbb-utóbb meg 
kell csinálni. Egyébként leg-
alább 20-25 külföldi tévé-
társaság áll ugrásra ké-
szen, hogy akár a reggeli 
műsorba vagy más hul-
lámhosszon bekerülhessen a 
magyar televíziózásba. 

— Mi lenne a reggeli mű-
sor koncepciója? 

— Abból indultam ki, 
hogy jó lenne egy szórakoz-
tató, rengeteg információt 
hordozó, egy adott réteget 
megcélzó reggeli műsor, 
amely egyrészt az itt dol-
gozó társaság fantáz iá já t is 
megmozgatja — mert sokan 
szeretnének pluszban is bi-
zonyítani —, másrészt ne-
künk kellene az adáshoz 
szükséges pénzt is kigaz-
dálkodni, vagyis a gazdál-
kodói területünket is meg-
mozgatná. A leendő műsor-
ba szeretnénk több külső 
helyszíni munkát is beemel-
ni, ezért pályázatot írunk 
kj, ha eljön az ideje. 

— Ügy látom, nem ad-
ta föl a kezdeti nehézsé-
gek ellenére sem a reggeli 
adás tervét. Miben lenne 
ez más, mint például a ju-
goszláv reggeli műsor? 

— Abban térne el, hogy 
rövidebb anyagokat, több 
információt tartalmazna, 
vagyis pergőbb, úgymond 
fiatalosabb műsort aka-
runk. 

— Van-e egyáltalán igény 
egy ilyen reggeli műsor-
ra? 

— Az egyik ember meg-
nézné, a másik nem. A 
felmérés úgy történhet, hogy 
feltételezzük; van egy olyan 
réteg, amelyik szívesen té-
vézik a reggeli kakaó mel-
lett. A megszokás egyelőre 
a reggeli rádiózás oldalán 
áll, de bizonyos idő eltel-
tével biztosan sokan meg-
kedvelnék a háttér-televízi-
ózást. 

— Gondolom azért is, 
mert az aznapi információk 
többek között itt szerepel-
nének elsőként. 

— Ehhez elsősorban egy 
információs bázist kell ki-
építenünk, amely főképp eb-
ben a megyében tájékozó-
dik. De szeretném első-
ként a külföld híreit is le-
adni. Szinte minden adást 
tudunk fogni, csak jogi 
megállapodás kérdése, hogy 
a külföldi adókkal együtt-
működve a segítségünkre le-
gyenek. Ehhez nyelvet tudó 
emberek kellenének, és a 
hírek gyors összeállítása. 
Szóval televíziót lehetne csi-
nálni — adottak a techni-
kai feltételek. 

P. Sz. 

Pártházból 
szakrendelő 

Lemondott a szolnoki 
pártszékház kezelési jogáról 
az MSZP Szolnok megyei 
koordinációs tanácsa. A vá-
rosközpontban lévő, hat-
emeletes, garázzsal és étte-
remmel rendelkező iroda-
házban megépítése óta a 
volt MSZMP megyei és vá-
rosi bizottsága tevékenyke-
dett. Cserébe a Magyar Szo-
cialista Pár t megyei és vá-
rosi szervezetének működé-
séhez a jelenleginél lénye-
gesen kisebb, de központi 
fekvésű ingatlant kér. Az 
eddigi elképzelések szerint, 
a szolnoki pártszékház szak-
orvosi rendelőintézetnek 
vagy i=kola' kollégiumnak 
ad ma jd otthont. 

Párbeszéd az olvasóval 

M I T S Z Ó L H O Z Z A ? 

Benzinespalackok 
Az ismeretlen tegnap többször telefonált. — íród-

jék a Mit szól hozá? a kormánynak — követelte. — 
És azt í r j a meg benne, hogy ha meg merik csinálni 
az ú j abb benzináremelést, akkor számíthatnak arra, 
hogy nemcsak szóban tiltakozunk ellene. 

A fenyegetés okozta elsó sokkból ocsúdva, be-
szélgetni próbáltamt az elkeseredett hangú férfival. 
Nyögdécseltem, hogy ugye, ez az áremelési hír még 
álhír is lehet, hogy talán csak a jól értesültség mos-
tanság divatos fitogtatása a forrása, vagy a rémhír-
terjesztés, s hogy a fenyegetőzés nem biztosan a cél-
ra vezető tiltakozási m ó d s z e r . . . — Szóval, gyáva 
megírni? — kérdezte, és levágta a kagylót. Aztán még 
néhányszor ú j r a hívott. Szóbirkózásunkat végül én 
ad tam fel. Azzal, hogy — képletesen szólva — a tö-
rülköző helyett olvasóm véleményét „dobom be": 

— Most m á r naponta azt érzi a kisember, hogy 
vele, eüene itt akármit meg lehet csinálni. Teljesen 
kiszolgáltatottak vagyunk?! Azoknak, akik azért kap-
ják fizetésüket, hogy minket, az országot szolgálják. 
Milyen muna az, hogy mindent a lakosságra hárí ta-
nak? Már az adóbevezetés is nyögve nyelős volt. A 
gyógyszeráremeléstől hányingert kaptunk. A minden-
féle élelmiszer- és közszükségleti cikkek felfelé „ke-
rekí te t t" ára inak változásaitól idegrángásunk van na-
ponta a bolti oénztáraknál. A benzin nyári áremelése 
„gőzös" gondolatokat szabadított el. A „valutaszabá-
lyazási" cirkuszról pedig, ugye, m á r ne is beszéljek . . . 
Ezek nem benzinespalackok, amiket a kormány ha j i -
gál? A béremeléseket meg halasztgatják. Azt nenv 
mondanák meg. hogy miből fizessek többet minde-
nért.? De magyarul mondanák, mert a pénzüevi szak-

- - c-.»wí - o V á r r+orr, érti ám. Sőt ha a zse-
béből való ú j abb pénzkihúzás magyarázatára használ-
ják, nem is akar ja érteni! Csak tiltakozni akar elle-
ne Mert nem bír már el több terhet. Értik? Nem ve-
szi észre — egy „szakértő kormány" —, hogv ezzel az 
életszínvonal-visszaszoritó politikával a tiltakozás go-
noszabb szellemét is kiengedik a palackból? Annál 
nem lehet a iózan belátásra aoellélni! Igenis rombol-
ni tár iád kedvem attól a hírtől, hogy 3 forinttal eme-
lik l i terenként a benzin á r á t j Mert annyira nekem 
m á r nem fut ia , a félig béna gyerekemet az ő r e Sko-
dámmal mégis naponta iskolába kéne vjnni. Higgyék 
el, másoknál is végén a tűrőképesség. És akkor? 

Szabó Magdolna 

Jogi „rövidzárlat" 
„A lap október 25-i számában megjelent, A Dé-

mász és adósai című cikket én is olvastam. Ebből va-
lahogy úgy tűnik, mintha a Démász mindig áldozati 
bárányként venne részt a küzdelemben, hiszen valódi 
küzdelmet ábrázol írásuk. De a figyelmes olvasónak, 
főként ha még hozzá jogi szakember is, a valóság 
másik oldala is megjelenik az írás hátterében" — így 
kezdte levelét Rostás Gergely nyugdíjas olvasónk, s 
további jogi fejtegetéseivel oly annyira fölkeltette a 
cikk írójának érdeklődését, hogy személyes beszélge-
tésre invitálta a paragrafusok világában is jár tas ol-
vasót. Hallgattassék hát meg az ő véleménye is! 

— ön a törvényesség 
megsértésére hivatkozik le-
velében. amikor az áram-
szolgáltató vállalat eljárásá-
nak jogosságát vitatja. 

— A Démás? ismertetett 
szám la behajtási módszerei-
vel, a vil lanyórák önkényes 
lezárásával sérti elemi ál-
lampolgári jogainkat. Nem 
tesz ugyanis különbséget jó-
és rosszhiszemű adósok kö-
zött. Nem értem továbbá, 
hogy a rendőrség honnan 
veszi a jogalapot a Démász 
áramkikapcsolást végző dol-
gozóinak kíséretére. Ha tör-
ténetesen a Búza utca la-
kói, nevezzük néven őket, a 
cigányok valóban megtá-
madják a pénzbeszedőt, a 
három szerelőt és még a be-
avatkozó rendőrt is, akkor 
egy. ez ideig békés szituá-
cióból bűnügyi láncolat ke-
letkezik. Az. ügyészség elem-
zi a tényeket, s megállapít-
hatja, hogy magánlaksértés 
történt, hogy ezt követte el 
a rendőr is. Hiszen ha nemi 
volt jogviszály, milyen ala-
Don lépett be idegén lakás-
ba? Az „inkasszálási körme-
net" igy bűnhalmazattá ala-
kulhat át.' Ez a büntetőjogi 
oldala a dolognak. 

— ön a polgári jogi ol-
dalról is kétségessé teszi az 
eljárás jogosságát? 

— Hogyne. Hiszen a Dé-
mász és a fogyasztó között 
szerződéses viszony áll fönn, 
s a megállapodást bárme-
lyik fél — adott esetben — 
megsértheti. De marad junk 
az eredeti példánál: a fo-
gyasztó azzal szegheti meg a 
szerződést, hogy nem fizet. 

— Ez esetben jogtalan, ha 
a másik fél meg — válaszul 
— nem szolgáltatja tovább 
az áramot? 

— Figyelmen kívül hagy-
ja a vállalat: vannak esetek, 
amikor joggal tagadja meg 
a fogyasztó a fizetést. 

— Például? 
— Ha az óra nqm jó. Ha 

valaki lopja tőle — illegá-
lis rákötéssel — az áramot. 
Aztán gyakori a bérletcsere: 
a lakás — és az óra — á t -
írása után vita keletkezhet, 
mer t esetleg nem az a fo-
gyasztó. akin a számla ösz-
szegét követeli a vállalat. 
Arról már nem is szólok, 
hogy valakit történetesen 
elszállított a mentő, azért 
képtelen fizetni, s később 
hazaér az esetleg fűthetet-
len, sötét lakásba. Ezeki 
mind tisztázandó kérdések, 
ám az igazság kiderítésére 
nem a Démász a hivatott. 
Honnan veszi a bátorságot 
bármely szolgáltató vagy 
egyéb intézmény, hogy jog-
vita esetén önbíráskodjék? 
Jogálamban a szerződő fe-
lek nem dönthetik el az 
egymás közti v i t á t hiszen 
mindketten érintettek. Az 
ál lamhatalom azért hozza 
létre — az alkotmányra 
alapozva — az icra7*á,Tüf"i 
szerveket, a bíróságokat, ál-
lamigazgatási vonalon a ta-
nács szakigazgatási szerveit, 
hogv ők folytassanak igaz-
ságszolgáltatási és hatósági 

gyakorlatot. Az említett 
esetekben a Démász á tvet te 
a bíróság szerepét. 

— Tehát amíg a „semle-
ges" harmadik, a bíróság 
nem dönt, csupán egy vitás 
ügy részese a vállalat és a 
fogyasztó, nem tudni, kinek 
van igaza. Mi történik ak-
kor, ha megszületett a jog-
erős ítélet, amely szerint a 
fogyasztó a vétkes? 

— A jogi rend szerint 
megindulhat a tartozás letil-
tása. A rendszeres jövede-
lemből a munkál tató köte-
les levónnj a tartozást. 

— S ha munkahely hí-
ján, vagy sorozatos egyéb 
követelések — például gyer-
mektartás — miatt mégsem 
jut pénzéhez a Démász? 

— Külön jogszabály ren-
dezi a különböző tartozások 
megfizetési kötelezettségének 
sorrendjét. Valóban meges-
het, hogy nem kerül sor az 
áramszolgáltató vállalatra, 
mert addigra elfogy az adós 
pénze. Ezekben az esetek-
ben kérheti a felperes a bí-
róságot olyan határozatra, 
amely a lapján kizárhat ja az 
alperest a fogyasztók közül. 

— Es akkor ön szerint 
már joggal jelenhet meg a 
helyszínen a rend őre? 

— Igen. A végrehajtási el-
járás keretében, egy törvé-
nyes jogi aktusban részt ve-
het. Egyébkén!; az önké-
nyeskedés vádja érheti . . . 

— A pénzbeszedők, a vil-
lanyszerelök személyi biz-
tonságuk érdekében miért 
nem kérhetnek hatósági vé-
delmet? 

— Annak nincs joga ha-
tósági védelemre, aki maga 
is jogellenesen kíván vala-
milyen eredményt kikény-
szeríteni. 

— ön szerint milyen eset-
ben lenne jogos a „rendőri 
kíséret"? 

— Életvédelem címén 
p é l d á u l . . . 

?! 
— Ha például egy kontár 

szabálytalanul szerelt, és 
ezzel életveszélybe sodort 
valakit, vagy valakiket Ez 
esetben baleset, vagy bűn-
cselekmény elhárításáról 
van szó. 

— Térjünk vissza a polgá-
ri jog békésebb vizeire! 
Amit ön elmondott eddig, az 
rendkívül hosszadalmas pro-
cedúrának tűnik. Valószínű, 
azért sem választja ezt a jo-
gi utat a Démász, mert így 
nagyon soká jutna pénzhez, 
no és a bírósági akták is 
föltornyosulnának. Szóval, 
egyszerűbb, ha a Démász 
imigyen „rövidre zárja" az 
ügyet. 

— A vétlen államDolgárt 
azonban így — ismétlem — 
jogtalanság éri. A szerződés-
ből eredő fizetési kötelezett-
ség elmulasztása esetében 
egyébként a polgár; per-
rendtar tás lehetőséget kínál 
a rugalmas gyorsított e l já-
rásra. Létezik ugyanis a fi-
zetési meghagyásos e l já rás 
jogintézménye. 

— Ennek mi a lényege? 
— A fogyasztó fölszólítást 

kap, hogy 8 napon belül fi-
zesse ki tartozását. Egyben 
figyelmeztetik,' ha ezt meg-
tagadja, annak jogkövetkez-
ményei lesznek. Nevezete-
sen: polgári peres eljárással 
kényszerítik ki a fizetést. 

— Az adós azonban ennek 
ellenére nem fizet. 

— A Démász akkor kéri 
a bíróságot, ő bocsásson ki 
fizetési meghagyást. Ebben 
figyelmeztetik a címzettet, 
ha a megadott nyomtatvány-
ra nem reagál, nem fizet, 
akkor 8 napon belül jog-
erőre emelkedik a fizetési 
meghagyás. Tartozását le-
t i l that ják a fizetéséből, vagy 
megjelenhet nála a végre-
hajtó. Ha azonban a f o -
gyasztó 8 napon belül tilta-
kozik, azaz ellentmond, ak-
kor indul meg a per. s az 
ítélet dónti m a j el a további 
teendőket. 

— ön igen alaposan és 
indulatosan fejtette ki vé-
leményét, sorolta el érveit. 
Kizárólaa igazságérzete dik-
tálta mindezt? 

— Meglehetősen tájékozott 
vagyok ebben a témában, 
mint hajdani Démász-dolgo-
zó, de engem — mint jogot 
végzett embert és állampol-
gárt — mindig fölháborít, 
ha egy magát nem jogál-
lamnak, hanem csupán civi-
lizáltnak nevező országban 
az erősebb igazsága győz. 
Ha a paragrafusok révén 
nem tudjuk megvédeni jo-
gainkat. akkor jön az erő-
szak. az önbíráskodás, kés-
sel. baltával, avagy seprű-
nyéllel . . . De, könyörgöm, 
ha kikerül jük a törvényt, 
elszabadul a pokol! 

Chikán Ágnes 

Fiatalkorúak 
az iskola-

fosztogatók 
Mint arról folyamatosan 

beszámoltunk, Szegeden és 
Makón, ezeddig ismeretlen 
tettesek iskolák és egyéb 
közintézmények vandál ki-
fosztására specializálódtak. 
Az utóbbi két napban azon-
ban a rendőrség kitartó nyo-
mozása eredményeként két 
f iatalkorú alaposan gyanú-
síthatóvá vált a bűncselek-
mények elkövetésével. A 
nyomozás a bűnüldözők 
előtt már korábbról jól is-
mert, 14 éves R. András és 
(a jelenleg előzetes letar-
tóztatásban lévő) 15 éves B. 
Zoltán ellen indult meg. Az 
általuk valószínűsíthetőleg 
elkövetett eddigi bűnsoroza-
tot szeptember 4-én, este 
kezdték meg a Szegedi Ju -
hász Gyula Művelődési Ház-
ban, ma jd általános iskolák, 
középiskolák, a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola, to-
vábbá a makói Kiosz-szék-
ház és az Épszöv-iroda fel-
törése és feldúlása, illetve 
az ottani gyógyszertár, óvo-
da és orvosi rendelő „felke-
resése" követte, november 
5-ével bezárólag. 

A betöréssorozattal mint-
egy 140 ezer forintot tu la j -
donítottak el, de az általuk 
betört a j tók, felforgatott 
irodák és egyéb anyagi ká-
rok is tetemes összeget tesz-
nek ki. A fiatalkorú tette-
sek ügyében az el járás fo-
lyamatban van. 

Új MSZP-alapszervezetek 
A Földváry utcai pár the-

lyiségben a JATE-n dolgozó 
MSZMP-tagok nyilvános ér-
tekezletet tartottak. Az ér-
tekezlet célja szakmai ér-
deklődés szerinti alapszer-
vezetek alakítása volt. A 
mintegy hatvan jelenlévő a 
következő alapszervezete-
ket hozta létre: 

A Reformszövetség felső-
oktatási alapszervezete — 
szervező: Fábián György 
(28-137), Bolyai János alap-
szervezet — t ' tkár : Kluko-
vits Lajos (23-336), Böl-
csész alapszervezet — szer-
vező: Varga Ilona (54-073), 
Hallgatói alapszervezet — 

szervező: Szabó László 
(13-155), Jogász alapszerve-
zet — szervező: Szondi Il-
dikó (56-936), Nyelvtanári 
alapszervezet — szervező: 
Zánthó Róbert (15-997), 
Társadalomelméleti a lap-
szervezet — szervező: Ko-
csondi András (15-947). 

Az alapszervezetek tagjai 
között JATE-dolgozókon kí-
vül SZOTE-oktató, tanár-
képző főiskolai hallgató, 
ügyvéd egyaránt található. 
További érdeklődők a meg-
adott lakástelefonszámokon 
jelentkezhetnek. Az alap-
szervezetek működési szék-
helye: Földváry utca 3. 

A hegyek Szegedre jöttek 
Ausztria ismét bemutat-

kozik a tegnap délelőtt 
megnyitott Forrás SZOT-
üdülőbeli kiállításon. A jó 
kiállítású, színes poszterek 
és prospektusok ezúttal is a 
szomszédos hegyek országá-
nak csodálatos tájai t repre-
zentálják, a jórészt csak a 
bécsi bevásárlóutcákig el-
merészkedő dél-alföldiek 
számára. 

Ezúttal — a négyéves ha-
gyományoktól eltérően — az 
ausztriai Alpok szinte min-
den régiója képviseltette 
magát. 

A kiállítás ígérete: azon 
kisebbségben lévő magyar 
állampolgárok, akik ezt még 
megtehetik, szívélyes ven 

déglátásban, mérsékelt á rak 
mellett tölthetik szabad 
napjaikat e magaslati vidék 
vendégváró üdülőhelyein. 
Sípályák, gasztronómia, me-
sevárosok, . . . — csak tes-
sék, csak tessék! 

Az Alföld Tours utazási 
iroda egyelőre azzal kecseg-
tet: az 50 dolláron túl s a j á t 
keretére plusz költőpénzt 
biztosít. Ha Ausztriába nem 
is, az idegenforgalmi kiállí-
tásig bárki e l ju that : öt-tíz 
percre képzeletben beutaz-
ha t j a az Alpesek csodás tá-
jait. 

Talán a kiállítás megnyi-
tóján elhangzott mondat is 
e r re bíztat: „A hegyek Sze-
gedre jöt tek" . . . 

V. I. 

Töltse 
az év utolsó napjait 

a hegyekben, 
a Volántourist szilveszteri útjain! 

Részletes felvilágosítás: 
Szeged, Dáni J. u. 7. Telefon: 21-341 

Továbbtanulási lehetőség 
A bajai Tóth Kálmán Szakközépiskola 
technikusminósítő tanfolyamot indít: 
területi vízgazdálkodási, 
település-vízgazdálkodási, 
vízépítési és építőgépész szakon. 

Felvilágosítás: Baja. Katona J. u. 3. 6500. Telefon: 79/12-154. 


