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vöknek, de jut majd belő- — Az átlagnál egy kicsit 
lük a környező országokba magasabb. A minőséget tar t -
is. ' juk a legfontosabbnak, ezt 

— A jó minőség mellé viszont meg kell fizetni. 
milyen ár társul? R. G. 

A Világbank szakértője 
A magyar felsőoktatás 

rendszerével ismerkedik a 
Világbank oktatási ügyekkel 
foglalkozó szakértője, An-
thony C. R. Wheeler, aki két 
napot töltött a héten Szege-
den. Szerdán városunk egye-
temeinek, főiskoláinak veze-
tőivel tárgyalt, részletes tá-
jékoztatást kérve tőlük in-
tézményeik oktató m u n k á j á -
ról. Az eszmecserén Wheeler 
úr vázolta a Világbank segí-

tő szándékú elképzeléseit. 
Egyelőre azonban csak tá jé-
kozódni kíván a szegedi fel-
sőoktatási intézmények 
helyzetéről, hogy ezek is-
meretében dolgozhassák ki a 
Világbank támogatásának 
konkrét módját . 

A Világbank szakértője 
tegnap a JATE-t, a Zenemű-
vészeti Főiskolát és az MTA 
Biológiai Központját láto-
gatta meg. 

SENKI TÖBBET — 
HARMADSZOR 

Szilágyi János vezetésével 
Szegeden vendégszerepel 
szombaton délelőtt a nép-
szerű műsor, a „szellemi á r -
verés". A já tékra még lehet 
jelentkezni a rádióstúdió-
ban (Tanácsköztársaság ú t j a 
7.) vagy telefonon a 24-702-
es és a 24-244-es számon. 

GGDMINínriIffi 
i r t 

A LOTTÓ 
NYERŐSZÁMAI: 
15, 37, 65, 79, 87. 

A VÁROSI TELEVÍZIÓ 
MŰSORA 

Indokolatlan volt a névhasználat S f t
M a 1 9 5 9 p? r c í ° 1 : 

80 Hungaria kosargala. A 
Benkőné Ürmös Ilona a 

Vasutasok Szakszervezete 
Petőfi Sándor Művelődési 
Házának igazgatója í r ja 
szerkesztőségünknek küldött 
levelében: „Megdöbbenve ol-
vastam a csütörtöki Délma-
gyarországot, ahol a Vasuta-
sok Szakszervezete által 
fenntartott Petőfi Sándor 
Művelődési Házat sértő mó-
don Kapcának nevezték. Ké-
rem, hogy helyesbítsék ezt a 
dehonesztáló gúnynevet. In-

tézményünk több éve már 
reprezentatív körülmények 
között a vasutasokon kívül a 
város által mostohán kezelt 
alsóvárosi lakosság művelő-
dését, szórakozását, a sza-
badidejük hasznos eltöltését 
igyekszik biztosítani." Ter-
mészetesen nem vi ta t juk az 
intézmény tevékenységének 
fontosságát, ezért a város-
ban el terjedt elnevezésről ki-
je lent jük: használata nem 
indokolt. 

Nyolcvanéves előfizetőinknek ! 
Tavasszal hirdettük meg a 

nyolcvanesztendős Délma-
gyarország születésnapi ak-
ciója keretében, hogy az 
idén 80 éves előfizetőinknek 
fél évig, 1990. július 1. és 
december 31. között ingyen 
kézbesítik a postások lapun-
kat. 

Felhívásunkra sokan je-
lentkeztek — a megyei ta-
nács népesség-nyilvántartó 
csoportjának segítségével az 
életkorukat, a postai hírlap-
osztály munkatársai közre-
működésével pedig az előfi-
zetést ellenőriztük. Kétszáz-

nál több 80 éves olvasónk 
kapja meg tehát ezekben a 
napokban értesítésünket. A 
listánk végleges, további bő-
vítésére nincs módunk, ezért 
kér jük , ú jabb nyolcvanéves 
előfizetők már ne jelentkez-
zenek! 

Pesti kaland 
Barátnők egymás közt: 
— Képzeld, tegnap es-

te a város szélén rande-
vúztam a fiúmmal. Cso-
dálatos volt, csak a vé-
gén elkapta a HÉV. 

(aser) 

Sportcsarnokban tegnap le-
bonyolított Kelet—Nyugat 
kosárlabda-mérkőzést köz-
vetítik. :A mérkőzés előtt 
összefoglalót adnak a zsá-
koló-, és a 3 pontos dobó-
versenyről. Riporter: Ba-
logh Tamás, 

BOHÖCTABOR 
A Bartók Művelődési Köz-

pont Próbatársulata bentla-
kásos bohóctábort rendez a 
Kettöshatári Alkotóházban, 
június 30-ától július ó-áig, 
valamint július 27-étől au -
gusztus 2-áig. A tábort Csi-
csai Antal vezeti. Részletes 
felvilágosítást kérni a 12-
060-nas telefonon lehet, je-
lentkezni pedig a Vörösmar-
ty utca 3. szám alatt. 

ÉmwA 
Kereskedőház Rt 

A 
Valutás Áruházában (Sze-
ged, Marx tér. Tel.: 36-158) 
árengedményes akció! 1990. 
június 7—8-án wálk man, 
audio- és videokazetta, mik-
rohullámú sütő 20 százalé-
kos kedvezménnyel kapha-
tó! 

ALELNÖK; 
DR. LIPPAI PAL 

A 100 ezres tagságú Ma-
gyar Bélyeggyűjtők Orszá-
gos Szövetségének t isztújí tó 
közgyűlésén a szövetség 
egyik alelnökévé választot-
ták dr . Lippai Pál szegedi 
ügyvédet, aki gyűjteményé-
ér t nemrégiben, a londoni 
világkiállításon a zsűri nagy 
aranyérmét kapta. A Ma-
béosz elnökévé Kocsis Ta-
más újságírót újraválasztot-
ták. 

TOLVAJ 
ROMÁNOK 

Mivel föltűnően elszapo-
rodtak a városban a betöré-
sek, a szegedi kapitányság 
akciócsoportja sűrített é j -
szakai ellenőrzéseket tart . 
Szerda éjjel, ilyen ellenőr-
zés során értek tetten egy 
román állampolgárt, éppen 
az újszegedi Bérkert utcai 
boltot fosztotta ki. A rend-
őrök elfogták ké t segi torsát 
is, akik az utcán „figyeltek". 
A szegedi kapitányságon el-
járás indul a betörők ellen. 

Halálra ítélt magyar lapok 
a Vajdaságban — Keresz-
tény aggodalmák a helyha-
tósági választások előtt — 
Hajléktalanok a szegedi 
reptéren — Bundák mindig 
is létezték . . . Ezekről és 
még sok m á s témáról olvas-
hatnak a Déli Vasárnap e 
hét végi számában, amelyet 
már szombaton is kereshet-
nek az újságárusoknál. 

VAN, AKI 
A SZABADBAN SZERETI 
— SZDSZ-JUNÍALIS 

1990. június 10-én, dél-
előtt 10 órától az újszegedi 
Vigadóban önkormányzati 
kerekasztal, polgármaster-
verseny, t réfás vetélkedők, 
gyermekműsor, 'bazár, ke-
resztény rockzene. Minden 
érdeklődőt szeretettel vá-
runk. (x) 
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Változékony idő 
Időnként felszakadozik a felhőzet, de ú j abb eső, zápór, 

helyenként zivatar is várható. A gyenge, változó irányú 
szél zivatar idején megélénkülhet. Reggelre erősen páráso-
dik a levegő, a hőmérséklet ál talában 10, 15 fokig csökken, 
délután 19, 24 fok lesz. 

Politikai napilap 
Főszerkesztő: Dlusztus Imre 

Főszerkesztő-helyettes: Sulyok Erzsébet 
Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kispál 
Antal. — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztársaság 
útja 10., Sajtóház 6740. - Telefon: 24-633. Telex: 82-282. Telefax: 13-
130. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 28. 6720. Igazgató: Suranyi Tibor. — Terjeszti a Magyar Posta. 
Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy 
hónapra 101 Ft - a vasárnapi lapokkal egy ütt 121 Ft. 1SSN0133 - 025X 
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Káció, pankráció 
Kedden délután 3-tól a végkimerülésig 

tartott a város középiskolásainak vetélke-
dője az újszegedi ligetben. Lovassy Zoltán 

Nem mind narancs, ami 
annak látszik 

Rendkívüli tanácsülés 

Örömünnep a diákoknak: ma van az utolsó tanítási nap. 
Ilyenkor már nem illik feleltetni — minek is —, év végi 
ismétlést tartani, sőt, egyáltalán: tanítani sem. Ezt az í rat-
lan szabályt a tanárok nagy része be szokta tartani , úgy-
hogy kellemes napnak néznek elébe az iskolások; akár ki-
rándulással, akár más egyébbel töltik a ma délelőttöt, még 
ha netán tanulással is. (Az sem egészen haszontalan tevé-
kenység, talán belát ják a vakáció „kitörésének" n a p j á n . . . ) 

A szegedi tanács úgy döntött, hogy visszaperlik ama 
670 ezer forintot, amelyet egy általuk kötött szerződés 
kapcsán már átutaltak. Ű j vegyes vállalatot alapított a 
Szegedi Háziipari Szövetkezet; nemsokára hát ilyen idegen 
hangzású cégtáblákkal kell megismerkednünk városunk-
ban, mint : Eichhorn—HISZ Kft., Asko Rt 

Üdvözöljük tehát vakációzó legfiatalabb, és lapunkat 
fél évig ingyen kézhez kapó legidősebb, nyolcvanesztendős 
olvasóinkat — egyaránt jó pihenést kívánva nekik. 

képein a vetélkedő jellegzetes pillanatait 
örökítette meg, ha nem is a késő utókor, 
de a mai újságolvasók számára. 

A tanácstagoknak alig 
több mint a fele volt ott a 
tegnapi rendkívüli ülésen, 
amelyen egyetlen lényeges 
döntést kellett meghozni. 
Nevezetesen, hogy a Buda-
pesti úti bevásárlóközpontot 
az NSZK-beli Asko Rt. épít-
s e föl. Tény, hogy izraeli 
vállalkozó, a Gowpék Ltd. 
is a jánlot ta magát, á m ver-
senyről szó sem lehetett, 
annyival előnyösebb volt a 
nyugatnémet szerződésterve-
zet (mindkét cég a jánla tá t 
részletesen ismertettük csü-
törtöki számunkban), A vá-
rosatyák egyike meg is je-
gyezte, olyan ez, mintha „a 
lócitromot kellene összeha-
sonlítani a naranccsal." 

A jelenlévők — köztük a 
politikai pártok képviselői 
— nem is annyira a nyugat-
német üzlet hasznát latolgat-
ták, inkább a tanácsi appa-
rá tus felelősségét f i r tat ták 
— az izraeli féllel folytatott 
tárgyalások ügyében. Ügy 
tűnik tudniillik, mintha a 
Gowpek Ltd. egyenesen erre 
a szegedi építkezésre létesült 
volna. Az meg több, mint 
furcsa, hogy a tanács és a 
Gowpek között közvetítő 
részvénytársaságban részvé-

nyes ugyanaz a Kadmon úr , 
aki a Gowpek képviseleté-
ben tárgyalt Szegeden. A 
Prodexin Rt.-vei 2 milliós 
szerződést kötött a tanács az 
izraeli—szegedi üzlet lebo-
nyolítására, ebből 670 ezer 
forintot az rt . már meg is 
kapott. A tanácsülés ügy 
döntött, meg kell vizsgálni 
e 670 ezer visszaperelésének 
lehetőségét. 

A tárgyaló appará tus „me-
gint megvezette" a tanácsot 
— hangzott el a rendkívüli 
ülésen. Nos, lehet, hogy így 
van, lehet, hogy csak az üz-
leti tárgyalásokban való t a -
pasztalatlanságról van szó. 
A folyosón mindenesetre hí-
rek keringtek arról, hogy 
szegedi tanácsi — volt és je-
lenlegi _ tisztviselők szemé-
lyesen is érdekeltek voltak 
az izraeli üzletben a Prode-
xin Rt. részvényeseiként. 
Papp Gyula volt tanácsel-
nököt s ikerült megkérdez-
nem erről. Azt mondta, ő 
nem részvényes a Prodexin-
ben, csak azért szerette vol-
na inkább az izraeli a j án la -
tot elfogadni, mer t „azok 
nem aka r j ák megfojtani a 
szegedi kereskedelmet." 

S. E. 

Új veg/es vállalat Szegeden 

Kicsi kocsik - Alayőről 

Az elmúlt években a há-
ziipari szövetkezetek is egy-
re inkább rákényszerültek 
arra, hogy ú j . utakat keres-
senek, ha életben akarnak 
maradni. A Szegedi Házi-
ipari Szövetkezet több vál-
lalkozásba is belevágott az 
elmúlt időben: iparművész 
tervezte gyapjúszőnyegeiket, 
európai színvonalú futbal l -
belsőiket idehaza és kül-
földön sokan vásárolták. És 
most itt az ú j vállalkozásuk: 
nyugatnémet—magyar ve-
gyes vállalat keretében ba-
bakocsit gyártanak ezután 
Algyőn. A tegnapi üzemava-
tón Tóth László elnök el-
mondta, hogy tavaly év vé-
gén ők keresték meg a nyu-
gatnémet céget, szeretnének 
együttműködni velük. Gyor-
sított ütemben, április 3-án 
már alá is írták a társasá-
gi szerződést az Eichhorn— 
HISZ Ipari Kft.-re. 

— A törzstőkét ötven—öt-
ven százalékban adtuk ösz-
sze. Pénzzel és apporttal 
szántunk be mindketten. A 
külföldi partner ragaszko-
dott ahhoz, hogy magyar 
magántőke is részt kapjon 
az üzletben. így az ötmilliós 
tőke tíz százalékát magán-
személyek adták. 

— Mit gyártanak ezután 
Algyőn? 

— Babakocsikat. A há-
romféle gyermekkocsi for-
materveit a külföldi par t-
ner adta. Ma még az alap-
anyag 60 százalékát is kül-
földről hozzuk. De ezen ha-
marosan változtatni szeret-
nénk, és döntően hazai 
anyagokból, de szigorúan vi-
lágszínvonalú kocsikat gyár-
tunk. 

— Kiknek? 
— Elsősorban a hazai ve-


