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Ősztől zeneiskola Mórahalmon 

KÖZÉLET 5 

A kurzusnak a helybéli 
általános iskola ad otthont, a 
szaktanárok pedig a kisteleki 
zeneiskolából érkeznek majd, 
heti két alkalommal. (Hogy 
pontosan mely napokon, ez 
csak a későbbiekben derül ki.) 
A zenetanodások többsége 
várhatóan - és természetesen -
az általános iskolások közül 
kerül ki (Katona László pol-
gármester véleménye szerint 
kb. 120 gyerekre számítanak), 
de bármely mórahalmi polgárt 
szívesen várnak. Mivel tavaly 
októberben - amikor az idei 
évre vonatkozó fejkvótaigény-
lést le kellett adniuk az isko-
láknak - még nem tudták 
Kisteleken, hogy ősztől móra-
halmi tanulóik is lesznek, a hi-
ányzó 540 ezer forintot a 
mórahalmi önkormányzat biz-
tosítja. 

Még mindig a gyerekekről, 
habár a kisebbekről. Talán még 
emlékeznek olvasóink, hogy a 
város századik születésnapján 
helyezte el Göncz Árpád az új 
óvoda alapkövét. Nos, ennek a 

A legutóbbi testületi ülés 
óta eltelt időben történtekről, 

illetve a lejárt határidejű 
határozatok teljesítéséről 

szóló polgármesteri 
beszámolóval - melyet 

a képviselők elfogadtak -
kezdődött Mórahalom 

legutóbbi önkormányzati 
ülése, melynek talán 

legfontosabb határozata: 
szeptembertől zeneiskola lesz 

a városban. 

várhatóan októberre elkészülő 
létesítménynek a kivitelezésére 
az ezévi költségvetésben 
említett 20 mill ió forinttal 
szemben 25 millióra kötöttek 
szerződést (legalábbis ebben az 
esztendőben, hiszen a vég-
számla ennél még több néhány 
millióval). Mivel a hónap 
végén lesz az első félév zár-
számadása, a tisztánlátás vé-
gett szükség volt a költségve-
tés módosítására - annál is 
inkább, mert örvendetes mó-
don a bevételi oldalon is a ter-

vezettnél (149 millió) na-
gyobb, 160 milliós összeg sze-
repel. 

S még két döntésről. El-
fogadta a képviselő-testület a 
Mórahalom Közoktatásáért 
Alapítvány működési szabály-
zatát, s megtárgyalta a köztár-
sasági megbízott törvényességi 
észrevételét is. Ez utóbbi arra 
vonatkozott, hogy a népsza-
vazási kérelemre irányuló 
aláírásgyűjtés 15 napos ha-
táridejét „nyújtsák" meg a 
képviselők. Ok azonban ennél 
tovább mentek: úgy döntöttek, 
hogy ezentúl mindenfajta ha-
táridő nélkül lehet benyújtani a 
megfelelő számú aláírással 
ellátott íveket egy esetleges 
népszavazást kérve. Ezt dik-
tálta a logika is: ama bizonyos 
15 napos határidő ugyanis 
eddig is csak fiktív volt, hiszen 
bejelentési kötelezettséget az 
aláírásgyűjtés megkezdésére 
nem szabtak. 

P. L. 
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Értékek és iskolák 
- nyári egyetemen 

Az országos hatókörű pe-
dagógus-továbbképző fórum, a 
szegedi pedagógiai nyári 
egyetem az idén huszon-
kilencedszer fogadja hallgatóit. 
A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat kurzusa július 
13-án, hétfőn kezdődik, az 
újszegedi biológiai központban 
fél 10-kor lesz a megnyitó, s 
rögtön utána a „közepébe vág-
nak": a hazai közoktatás idő-
szerű kérdéseiről, közöttük 
hansúlyosan az iskolai érték-
váltásról lesz előadás. 

Az idén ugyanis az érték a 
központi téma, mely köré 
szervezték az előadásokat. 
Nemzeti, nemzetiségi, vallási, 
politikai értékekről ugyanúgy 
szó lesz, mint az általános, hu-
manista értékekről, s termé-
szetesen mindezek iskolai ta-
níthatóságát, illetve iskolai 
„létezésmódját" fürkészik -
neves előadók segítségével - a 
pedagógusok. 

SÜi. 

Keressen, mert megnyerhet! 
Az Opel-Rupesky Szalon és a DÉLMAGYARORSZÁG Kft. közös nyereményjátéka 

Megfejtő neve 

Címe 

Beküldési határidő: 
1992. augusztus 6. 1200 óra 

Beküldési cím: Opel-Rupesky 
Szeged, Fonógyári út. 2-6 I 

Kedves Olvasó! 
E n egy gyönyörű, új Opel Astra vagyok, akit bizonyára 

On is szívesen megnyerne magának. Hogy ez kinek 
sikerülhet ? Mindenkinek, aki előfizetője jelenleg 

valamelyik lapunknak vagy a közel jövőben az lesz. 
És hogyan sikerülhet? Ha szorgalmas, úgy 

k ö n n y e b b e n . Ugyanis az e l k ö v e t k e z e n d ő 5 
h ó n a p b a n h a v o n t a egy k ivágha tó sze lvényt 
talál m a j d a Dé lmag y a ro r s z á gba n és a kék 

Délvi lágban, 
í m e az e l ső , a m e l y e n é n vagyok !, 

Mint az l á tha tó a sze lvény 12 e g y f o r m a 

lU T 

mint a sze lvény kitöltése és beküldése a rajta levő 
címre. Ezzel a sze lvénnyel már részt vehet karácsonyi 
sorsolásunkon. Amennyiben időközben elveszti a 
szelvényt, akkor se aggódjon. A h ó n a p utolsó hetében 
ismételten közöljük. 

Ha azonban tovább játszik és sikerül az augusztusi, 
szeptemberi , oktoberi és novemberi 

sze lvényeken szereplő márkatársaimat 
„összeszerelni", úgy nyerési esélyei m é g 
ötszörösére is emelkedhet . Sőt' Még e n n é l 
is többre ha „csal". Ugyanis, ha több 
Délmagyarországot vagy kék Délvilágot 

gyűjt össze és m i n d e n hónapban több 
alkalommal egy-egy darabkámat elrejtik a helyes szelvényt küld a c ímemre, úgy mindegyikkel 

Délmagyarország és a kék Délvilág valamelyik oldalán. részt vehet a sorsoláson. 
Vigyázat! Augusztus l - ig 17 alkalommal jelenik m e g a És hogy az öt h ó n a p alatt ne veszítse el játékkedvét, 

két lap. Lehet, h o g y lesz o lyan nap, amikor egy m i n d e n játékhónapot követően a he lyes 
darabkám s e m lesz elrejtve . Olyan azonban n e m lesz, szelvények beküldői között egy színes 

hogy két reszem egy lapszámba kerüljön. televíziót is kisorsolunk. 
Az On kitartó játékszenvedélyén múlik, hogy a h ó n a p Tehát vegye kezébe az ollót, mert 

végéig mind a 12 darabkát megtalálja é s a fenti ha keres, megnyerhet! / 
sze lvényen a megfe le lő helyre ragassza. Ezután már 

n incs más dolga, 

U.i.: 
Amennyiben nem előfizetője a Délmagyarországnak, de játszani akar, még nem késő. Decemberig bőven van 
alkalma arra, hogy a lap népes előfizetői táborának tagja legyen. Ennek érdekében a Délmagyarország és a 
Délvilág hátsó oldalán megtalálhatja az előfizetői telefonszámot (12-836), hetente pedig három alkalommal 
kivágható és ingyenesen feladható igénylő lap segíti az előfizetésben. 

Elhunyt Vántus István 
Pótolhatatlan veszteség érte a szegedi zenei életet. 

Ötvenhét éves korában meghalt Vántus István, a Szegedi 
Konzervatórium elméleti tanszékének tanszékvezető tanára. 
A szegedi zeneszerző a debreceni XV. Bartók Béla Nem-
zetközi Kórusversenyen vett részt Hangcsoportok című 
művének ősbemutatóján. A helyi Bányai Júlia Általános 
Iskola gyermekkarának nagysikerű előadása után a közönség 
kitörő tapssal fogadta a színpadra lépő zeneszerzőt. Vántus 
István ezt követően visszaült helyére, ahol szívroham érte. 
Életét a gyors orvosi beavatkozás ellenére sem sikerült meg-
menteni. Pénteken a kórusverseny résztvevői néma 
felállással adóztak a szegedi zeneszerző emlékének. 

Vántus István 1960 óta dolgozott a szegedi zene-
művészeti intézményben. 

Temetéséről később gondoskodnak. 

Kalász és vevő 

Gyengén fizetnek 
A vészharangok már a má-

jusi aszály idején megkondul-
tak: a tavalyinál kisebb ve-
tésterületen igen gyenge kalá-
szos termés várható. Az árpa 
aratását követően már a búza 
betakarításának félideje felé 
haladnak megyénk gazdaságai. 
A valóság az előzetes becslé-
seket is alulmúlja, a kiesés 
közelíti a 40 százalékot. Az, 
hogy országosan lesz-e ele-
gendő étkezési búza, nagyban 
függ az elkövetkezendő napok 
időjárásától. Ha megint esőt 
kapnak a gabonatáblák, a most 
még elfogadható minőség 
annyira leromolhat, hogy a 
később kombájnozott tételek 
csak takarmányozásra lesznek 
alkalmasak. 

Megnyugtatásnak szánt 
központi nyilatkozatokból 
tudhatjuk, elkészült az ország 
gabonamérlege. Ennek ismer-
etében a belső ellátás bizto-
sított, mégpedig az export 
engedélyek befagyasztásával, 
így a gyenge hozamok ellenére 
belföldön esetleg túlkínálat is 
kialakulhat, mely az árakat oly 
mértékben kordában tarthatja, 
hogy a termelő csak ráfizethet. 
Ugyanis a gyenge termésát-
laghoz rendelt mesterségesen 
kiegyensúlyozott árak alapján 
ugyanaz a gazdaság amely 
tavaly egy hektárról 30 ezer 
forint bevételre tett szert, most 
csak 20 ezret várhat. Mindez 
meg sem közelíti az önkölt-
séget. Mondhatnánk azt, az ő 
bajuk. Mindannyiunké csak 
akkor válik, ha a tönkreme-

netelre kárhoztatott termelők 
nem lesznek képesek meg-
vásárolni a jövő évi vetőmagot, 
s a föld megművelésére valót 
sem tudják összekaparni. 

A helyzetet bonyolítja, hogy 
még annak a mennyiséget, 
amely „úgy kell, mint a falat 
kenyér'', sem tudja a keres-
kedő; felhasználó azonnal ki-
fizetni. Bár akadnak kivételek, 
a je l lemző, hogy a vételár 
egyrészére hónapokig kell 
várni. A termés felét átvenni 
szándékozó Csongrád Megyei 
GMV is pénzügyi gondokkal 
küzd, s részletekben fizet. Egy 
év alatt közel 150 ezer tonna 
kalászos gabona szükségle-
téből most csak 70-80 ezer 
tonnányit tud átvenni, a többit 
a készletek fogytával. 

E kérdéskört vitatta a na-
pokban Szegeden a Mezőgaz-
dasági Szövetség Gabona 
Választmánya. Vendégeiktől, a 
GMV és a gabona forgalmazó 
Cereália Egyesülés vezetőitől 
sem tudtak minden kérdésre 
megnyugtató választ kapni. A 
jövőbeni célravezető termelói 
magatartás megválasztásához 
egy tőzsdei bróker információi 
adtak támpontot. Az aratás 
végeztével ismételten össze-
jönnek megvitatni a tapasz-
talatokat, s folytatják a kiút-
keresést. Talán a mostaninál 
több szerencsével. 

TÓTH SZELES ISTVÁN 

Segítő kéz 
a másik embernek 

Valakinek eszébe jutott, 
hogy ők is vannak, a nyugdíj 
és jövedelem nélkül tengődök. 

A hódmezővásárhelyi 
Béres Kálmán felhívásban szó-
lította jelentkezésre őket, hogy 
aztán megpróbáljon segíteni 
nekik. Az újságokban közzétett 
felhívásra megindult a levél-
áradat, s ezerszám érkeztek a 
nyomorúságos sorsokat feltáró 
vallomások. A ma nyugdíj 
nélkül élő idős emberek -
akiknek száma 300 ezerre te-
hető - , szinte kizárólag az 
ötvenes-hatvanas évek gyakor-
ló édesanyái. Évtizedeken át 
„csak" gyermekeket neveltek, 
idős szülőket ápoltak, minden 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
Végezték a legszebb női hi-
vatást, a család összetartását, 
amiért sem akkor, sem ma nem 
jár anyagi hála. Felnevelt 
gyermekeik maguk is idősek, 
nyugdíjasok, de legalábbis 
saját családot kell eltartaniuk, s 

így anyagi támogatást tőlük 
nem várhatnak. 

A több ezer segítséget 
remélő levélíró és sorstársaik 
támogatására egyetlen ember 
nem vállalkozhat, ezért alakí-
totta meg Béres Kálmán a 
Nyugdíjnélküli Időskorúak 
Országos Szervezetét, amely 
az öregségükre önhibájukon 
kivül nyugdíj nélkül maradt 
idős emberek támogatására 
hivatott. A szervezet, amely a 
napokban jelentette meg „Üze-
net a másik embernek" című, a 
levelekből összeállított köny-
vét, alapítványt jegyeztetett be, 
„Segítőkéz az Időskorúak 
Támogatására" elnevezéssel. 

Mindazok, akik még nyújt-
hatnak embertársaiknak anyagi 
segítséget, a következő szám-
laszámon tehetik meg: OTP 
fiók, Hódmezővásárhely, 
670-003394-3. 

K~ÍÜ 
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