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F ő f a s o r i i s k o l a h é t 
Május 25-én, hétfőn egy hetes eseménysorozat kezdődik az 

újszegedi Fő fasori („Csikós") Általános Iskolában. A nyitónapon 
oktatástörténeti kiállítás nyílik: olyan tárgyakat mutatnak be, 
amelyek még a nagyszülők tanulóéveit idézik. Csak mutatóba 
néhány érdekesség: palatábla, év végi értesítő, diáksapka, tanári 
jegyzet... S valamennyit az iskola tanulói gyűjtötték. 

Kedden nyílt nap következ ik , az órákra és a délutáni 
foglalkozásokra szeretettel várják a szülőket és a vendégeket. 
Szerdát a papírgyűjtésnek szentelik, csütörtök sportnap: zenés 
torna, rock and roll bemutató, kosárlabda mérkőzés, hárompontos 
dobóverseny. 

A zárónapon, pénteken következik a fő attrakció: a többnyelvű 
oktatás reprezentálása, s a divatbemutató, zsibvásár mellett 
bemutatnak egy dramatikus játékot, amely Arany János Fülemile 
című verséből készült. 

Michele Crosta hangversenye 
A Magyarországi Olasz 

Kul túr in tézet és a JATE 
szervezésében Michele Crosta 
olasz zongoraművész tart 
hangversenyt május 26-án, 
kedden este 20 órától a JATE 
Aulában. Műsoron: D. Scar-
letti, M Clcmenti, G. Rossini 
és Liszt Ferenc művei. 

Michele Crosta Olaszor-
szágban és külföldön számos 
hangversenyen lépett fel . 

Magyarországi vendégszerep-
lései alkalmával abban a keve-
seknek ki járó megt iszte l te-
tésben volt része, hogy Bartók 
Béla zongoráján játszhatott a 
nagy zeneszerző Emlékhá-
zában és a budapesti Zeneaka-
démián. Sikeres fellépései nyo-
mán e lőadóes t je i t az Olasz 
Rádió és Te lev íz ió közve-
títette. 

Egyházi tanácskozás 
az európai menekültek 

problémáiról 
Az Európai Egyházak Kon-

ferenciája és az Egyházak Me-
nekültügyi Bizottsága kere-
tében működő Egyházi Euró-
pai Menekültügyi Bizottság 
május 22-26. között Budapes-
ten tar t ja konfe renc iá já t -
tájékoztatta az MTI-t a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat 
pénteken. A tanácskozás részt-
vevői áttekintik - az Európai 
Egyházak Prágában sorra kerü-
lő szeptemberi nagygyűlése 
előtt - az elmúlt öt év 
munkáját és tájékozódnak a 
menekül tek ügyeinek Ma-
gyarországi képviseléséről. A 
konferencia feladata: a menekült-
ügyet „európai összefüggés-
ben" vizsgálni és ajánlásokat 
kidolgozni az Európai Egy-
házak és menekültügyi szer-
vezetek részére anyagi, jogi és 
egyházi-spirituális területeken. 

A vendégek május 24-én 
meglátogatják a Magyar Öku-
menikus Szeretszolgálat nagy-
harsányi ideiglenes menekült 
központját és a Belügyminisz-
térium Menekültügyi Hiva-
talának máriagyüdi menekült-
táborát. 

Nevet még könnyű változtatni 
Tegnap délutáni ülésén több kérdésben is 

döntést hozott az Oktatási és Ifjúsági Bizottság. 
Mivel a Kiss Ferenc Erdészeti és Elsődleges 
Faipari Szakközépiskola áttért a nappali tago-
zaton folyó erdészeti technikusképzésre, ezért 
nevét Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolára 
változtatta a bizottság egyhangú döntésével. 
Egy tartózkodással fogadta el a bizottság, hogy 
p ro f i lbőv í t é s miatt Kossuth Zsuzsanna 
Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 
Szakiskola legyen a jövőben az egészeségügyi 
iskola neve. A gyermek és i f júságvédelmi 

A Borica 
a Nagysz ínházban 
Kétrészes évadzáró nép-

táncestjét május 25-én, hétfőn 
este 7 órakor tartja a Szegedi 
Nemzeti Színházban a Borica 
Kulturális Egyesület. A Tóth 
László vezette Borica és Haj-
nalcsillag néptánccsoport mel-
lett vendégegyüttes, a JATE 
Bálint Sándor Táncegyüttese is 
fellép, a Téglás zenekar és a 
Zsotina Banda szolgáltatja a 
talpalávalót. 

Régi vonalán a 83-as 

A Bem utcában végzett 
útjavítások befejeződtek, így a 
83-as jelzésű helyi autóbusz 
járatai vasárnaptól ismét az 
eredeti útvonalon közlekednek. 

Új helyen 
a DMK irodája 

A Délvidéki Magyarok 
Köre (DMK) ez év május 
hó derekáig a Szegcdi Köz-
lekedési Vállalat (SZKV) 
Zrínyi utcai székházában 
működtethete t t ügyfé l -
fogadó irodát. A hét elejétől 
azonban, ugyancsak SZKV-
helyiségct biztosítva mun-
kájukhoz, az Anna-kút tér-
ségéből induló Vidra utca 2. 
szám alatt (a 6-os, 8-as troli 
megállójával szentben) fo-
gadják az érintett délvidéki 
és más érdekelt feleket. 

A DMK ügyfé l fogadó 
irodájának szokásos idő-
rendje maradt : hét főn 
14.30-17.30, kedden 9.00-
13.00, csütörtökön 14.30-
17.30, pénteken 9.00-12.00 
óráig tart nyitva a jövőben 

intézetek átszervezése előtt a bizottság kikéri a 
GYIVI tájékoztatóját ; a Délmagyarországi 
Gyermek és I f júság i Alapí tvány táboroz-
tatásánál minden szegedi gyermeket ötven 
forinttal támogat a város. A Napos üti Általános 
Iskola sportlétesítményéhez nem tud anyagi 
támogatást adni a bizottság, az intézményve-
zetők bérjellegű juttatásaihoz pedig kikéri a 
szakszervezetek véleményét. 

P. Sz. 

ROSSZ HÍR 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 

ma estig, egy hidegfront hatására, erősen szeles, változóan 

felhős idő várható. Az elmúlt napokhoz képest lényegesen 

hüvósebb lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-20 fok 

kőzött alakul. 

Kicsit neveletlen, sokszor visszabeszél... de mégiscsak az én gyermekem, 
rajzkiállítása a Sajtóház klubjában július 3-ig tekinthető meg. 

Jótékonysági 
hangverseny 

A szegedi Első Optimista 
Klub jótékonysági hangver-
senyt rendez május 25-én, hét-
főn este 7 órakor a JATE aulá-
jában. Szeged kivájó előadó-
művészei lépnek fel: Altorjai 
Tamás, Bárdi Sándor, Busa 
Tamás, Dobos Márta, Faragó 
Márk, Gregor József, Jarosie-
vitz Margit, Kemény Erzsébet, 
Maczelka Noémi, Pál Tamás, 
Pukánszky Béla, Réti Attila, 
Sin Katalin. Vajda Júlia, Vá-
mossy Éva. A műsor: váloga-
tás Csajkovszkij, Erkel, Gershwin, 
Gounod, Kodály, Kreis ler , 
Liszt, Rossini , Schubert és 
Verdi műveiből. 

D É M Á S Z : 
Székelyfonó 

Ma este 6 órakor Székesfe-
hérváron a Videoton Művelő-
dési Házban a vasasszakszer-
vezet kórusai lépnek fel , 
közöttük a DÉMASZ Erkel 
Ferenc Kórusa. Kodály Zoltán 
Széke lyfonójá t Vass Lajos 
vezényletével adják elő. 

Előfizetőink figyelmébe! 
A Délmagyarország kéz-

besítésével kapcsolatos ész-
revételeiket a 62/24-633-as 
telefon 18-as mellékén várjuk. 

Szűcs Edua 

Engedély nélküli esküvők 
Gyökeres változást hozott az Alkotmány-

bíróság közelmúltban hozott határozatával a 
fegyveres erők, a fegyveres testületek, a 
tűzoltóság hivatásos, valamint a fegyveres erők 
továbbszolgáló állományába tartozók életében. 
Helyt adott annak az indítványnak, amely az 
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet 15. pa ragra fusa (3) bekezdését 
alkotmányellenesnek vélte, s 1992. szeptember 
30-i hatállyal meg is semmisítette. 

Az indítványban kifogásol t rendelkezés 
kötelezte a felsorolt egyenruhások körében a 
házasulókat, hogy a házasságkötést megelőző 
eljárásban az anyakönyvvezető előtt igazolják: 
parancsnokuk a házassághoz engedélyt adott, és 
hogy a följebbvaló hozzájárulásában megsza-
bott határidő még nem telt el. 

Az alkotmánybíróság döntésének indoklá-
sában egyebek mellet t k i fe j t i , hogy a 
házasságkötés szabadságához való jog - az 

önrendelkezési jog részeként - olyan alapjog, 
amely alkotmányos oltalom alatt áll. A pa-
rancsnoki engedély házasságkötési eljárási felté-
telkénti előírása az alapjog lényegi tartalmát 
érinti, ezért alkotmányellenes. A házasságkötés 
szabadsága, a házastárs személyének szabad 
megválasztása bizonyos hivatásoknál csak a 
hivatásokhoz kapcsolódó összeférhetetlenségi 
okként korlátozható. 

Köztudottan az állami és szolgálati titok 
megóvásához fűződő rendkívüli érdekre való 
hivatkozással káderezték elsősorban a hivatá-
sos egyenruhásokat . Az alkotmánybíróság 
szerint a rájuk vonatkozó korlátozás hivatásuk 
gyakorlása feltételeként fenntartható, azonban 
esetükben is csak az elkerülhetetlen és kény-
szerítő okkal arányos mértékben. 

MAO 

Lábujjhegyen. A Mars téri 
c ipőpavi lont te tőbontássa l 
rabolták ki. Az elvitt sapkák, 
lábbelik ellenértéke 66 ezer Ft. 

A kerítés szerepe. A Bal 
fasoron viharzott át Cs. D. 
gépkocsival. Utólag megálla-
pí to t ták; vére 3,52 ezrelék 
alkoholt tartalmazott. A kerítés 
szerepe ezúttal az volt, hogy 
útját állja a lóerőknek. A kár 
15 ezer forint. 

Hamis kulcs. A Derkovits 
fasori Sz. M.-né lakásába az 
ismeretlenek hamis kulccsal 
jutottak be. Az eltulajdonított 
javak értéke 200 ezer Ft. 

Kanapélopás . F. A. a 
Szentháromság utcában, szállí-
tás előtt, már csak azt állapít-
hatta meg: eltűnt az előké-
szített kanapé és gépkocsiülés. 
23 ezer Ft a kára. 

Melléfogás. B. Z. szatymazi 
lakos a Mura utcában különös 
fogódzót keresett. Közbotrán-
kozást, riadalmat okozva, két 
hölgy mellét fogta meg. 
Vétségi eljárás keretében ma-
gyarázkodhat melléfogásáról. 

Visszahívjuk! A szolgá-
latos műszerész feljelentése 
alapján keresik azt az isme-
retlent, aki a Bérkert és Tanács 
utca sarkán lévő távbeszélő 
készülékből - hamis kulccsal -
22 ezer, a Gutenberg és Jósika 
utca sarkán lévőből 5 ezer 
forintot tulajdonított el. 

A RÁDIÓ 
„PARTISCUM" 

kereskedelmi adásának 
mai ajánlata: 

Zarándokút I.ourdes-ba. 
Turistaút Barcelonába. 

Vasránap: 30 évről 30 
percben: Gvimesi Kálmán. 

Szerkesztő: Olajos Csongor 

„Hallgassa Ön is. 
Önnek is szól!" 

mindennap 16-18 óra kötött a UHz-en 
la DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Tanácsköztársaság u. 7. 

I N F O R M Á C I Ó B A N 
gazdagoknak és információra 
éhezőknek. 1992. május 26-án 
a Szegedi I f júság i Házban 
Kontakt pont vá l la lkozás i 
információs centrum. Érdek-
lődni: 26-894 telefonon. 

(x) 

A ragaszkodó. Imbrescu 
Efta román állampolgárt Vas 
megyéből - és az országból -
kiutasították. Útleveléből saját 
kezűleg távolí tot ta el a be-
jegyzést, s Nagylaknál meg-
próbált visszacsúszni az or-
szágba. A határőrök nem ju-
talmazták „ragaszkodását." 

Ásványhát: szivattyúzás. 
A Tápéi Rákóczi Tsz Ás-
ványhát nevű külterületéről, a 
Déli úttól balra elterülő szik-
kasztómezőn nyitott aknából 
lopták el a Flüch típusú búvár-
szivattyút és esővédő dobozát 
- 2§1 ezer forint értékben. 

Oszeszéki tucat. A kisteleki 
Egység Áfész Balástya-ősze-
széki 26. sz. tüzéptelepének 
raktárából, lakatlevágással 12 
darab 11,5 kg-os PB-gáz-
palackot loptak. A kár 66 ezer 
Ft. 

Morf ium. Szentesen , a 
Kossuth téri gyógyszertárban 
P. Cs. M. szegedi lakos nevére 
kiá l l í to t t hamis í tvánnya l 
próbált ismeretlen személy 3 
százalékos morfiuminjekciót 
kiváltani. A morfiumvadász 
eltűnt, mint a kámfor. 

Robbanás - szóban. 
Eltorzított hangon közölte az 
ismeretlen a szegedi Ruházati 
Szövetkezet elnökével: este 
tízkor robban az áruház! Ez 
19.30-kor tör tént . A piro-
technikusok a megjelölt áru-
házban nem találtak robbanóeszközt. 

autómentés, 
Változatlan tarifával! 

Rajzok 
Sándorfa lván 

A sándorfa lva i á l ta lános 
iskola esztétikai munkaközös-
sége és tanulóifjúsága gyer-
mekrajz- kiállítást tart a nagy-
község rendezvényházában ( a 
volt pártházban ). A rajz- tago-
zatos iskola diákjai kicsiktől a 
végzősökig e lőszere te t te l 
működnek a képzőművészet és 
kézművesség különböző ágai-
ban, így a tanév időszakában 
készült munkák a sokféleség 
jegyében kerülnek közönség 
elé az elkövetkező két hétre. A 
tárlatot május 25-én, hétfőn 
déli 12 órakor nyitják meg a 
rendezvényházban. 


