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, Vízkúra? 
Minél több olyan tanácskozáson veszek részt, mely a régiók 

világkiállítási részvételének lehetőségével foglalkozik, annál 
ellentmondásosabb képet látok. S igazat adok Csongrád megye 
főépítészének, aki a minap azt mondta, expo-iigyben hol meleg, hol 
hideg vízbe mártják a vidékieket. Hol szép, a fővároson kívülieknek 
is szerepet szánó, optimista központi elképzelésekről hallani, hol a -
kapcsolódás lehetetlenségeiről, a vidék kirekesztésének , 
tendenciáiról kétkedő megjegyzéseket. 

Ez utóbbiak közül az idegenforgalmi szakemberek múlt heti 
szegedi tanácskozásán különösen sok hangzott el. Sietek leírni: a , 
segítés, a lenniakarás szándékával. Pedig akár sértődöttek is 
lehetnének az idegenforgalmisok. Merthogy eleddig mellőzték őket ; 
a világkiállítás előkészületeiben. Az expo-tanácsban, a j 
programirodán nincs képviselőjük, kevéske az információjuk a * 
tervekről, a nekik szánt szerepről. Amire pedig - ha komolyan ' 
vesszük, hogy 1996-ban cirka 12 millió vendéget számítanak 
megfordulni Magyarországon - alaposan fel kellene készülniük. A \ 
magyar vidéket is felmutató, vonzó, attraktív programokkal, jó 
vendégfogadással. Mire készek és képesek is. Szeretnék 
megmutatni, mit tud valójában a magyar idegenforgalmi szakma. 
Ha hagyják kibontakozni, ha lehetőséget kap. 

Amiből eleddig keveset juttattak neki. Habár az expo sikerének, 
mi több, az ország talponmaradásának, fejlődésének 
kulcsfontosságú tényezője. Szakemberei ennek tudatában 
foglalkoztak Szegeden azzal a gondolattal, hogy - ha továbbra is 
mellőzik, kizárják őket - létrehoznak egy kormánytól független 
idegenforgalmi ligát, amely megoldja a szakmai feladatokat. Mik 
megmenthetik, nyereségessé formálhatják az expót, közüggyé téve 
azt: országfelmutatássá a tervezeti szakkiállításokon túl. 

Jó lenne odafigyelni erre a hajlandóságra! Mert ha e buzgalom 
lehűtésére a hidegzuhanyt - a laikusok hatalmi szavának 
érvényesítését - alkalmazzák, könnyen „megfázhatunk". 

Szabó Magdolna 

8 OLDALAS MELLÉKLETÜNK 

Díszdoktorok avatása a JATE-n 

Tegnap délután a József Attila Tudo-
mányegyetem Tanácsa díszdoktorrá avatta 
Dr. Helmut Kreuzer-t, a Siegeni Egyetem 
germaniszt ika professzorát , Dr. Ernst 
Haunold-ot, az Osztrák Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézetének professzorát. 
Először Pál József egyetemi tanár, a Böl-

csésztudományi Kar dékánja ismertette 
Kreuzer prefosszor életútját, aki az újabb 
német irodalom, az irodalomelmélet, az 
interdiszciplináris médium-kutatás nem-
zetközi hírű művelője. Mészáros Rezső, a 
Természettudományi Kar dékánja Haunold 
professzor munkásságát i smerte t te : 

„...Haunold professzor számos nemzetközi 
intézet külső szakértője, és a Mezőgazdasági 
Kutatások Európai Társaságának tagja." A 
két tudóst Pál József, és Mészáros Rezső 
avatta a JATE honoris causa doktoraivá. 
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Félmilliót fogott a rendőr 
Hétfőn hajnal felé arra lett 

figyelmes a Deák Ferenc utca 
környékén szolgálatot teljesítő 
rendőr járőr , hogy a Szegedi 
Közlekedési Vállalat klubjában 
már pirkadat előtt megkezdődött 
a szorgos munka: egy autóba 
pakolnak mindenféle holmikat. 

Közelebb érve a rendőrnek 
még éppen sikerült maradásra 
bírnia az egyik rakodó embert, 
társai viszont csak úgy, gyalo-
gosan menekültek el, így aztán a 
körülbelül félmillió forintot érő 
műszaki cikkekkel megtömött 
autó is a helyszínen maradt. 

A tetthelyen fülöncsípet t 
betörő mellé aznap két társa is 
bekerült a rendőrségi fogdába, 
ráadásul egyiküket még Kecs-
keméten is szívesen látnák, az 
ott korábban kiadott elfogató 
parancs szerint. 

Bősi 
halasztás 

Bohuslav Géci, a szlovák 
kormány szóv ivő je kedd 
délután bejelentet te , hogy a 
kormány nem döntött a bősi 
kérdésről, de megállapította, 
hogy október 20-án műszaki 
okokból nem került sor a Duna 
elterelésére. A keddi szlovák 
kormányülés első napirendi 
pontja a bősi kérdés volt. 

A kormányülésen megálla-
pí tot ták, hogy a Duna elre-
kesz tésé re n o v e m b e r hete-
dikéig kellene, hogy sor ke-
rüljön, mivel ez a megfelelő 
időszak a művele t lebo-
nyolítására. Később, már csak 
egy év múltán lehetne meg-
valósítani az elterelést. 

Nem 
támadunk 
A Cseh és Sz lovák Szö-

vetségi Kormány Védelmi 
Min i sz té r iumának vezetése 
kedden dé le lő t t t e l e fonon 
megkereste a Magyar Köztár-
saság Honvédelmi Miniszté-
riumát és jelezte: információi 
szer int ka tonai mozgások 
észlelhetők Rajka térségében, a 
határ magyar oldalán. 

A minisztérium illetékese 
válaszában - kellő ellenőrzés 
után - közölte, hogy semmiféle 
ka tona i t evékenység nem 
folyik a térségben és a magyar 
határőrizeti szervek sem tettek 
rendkívüli intézkedéseket. 

Rövidde l ezt köve tően a 
Honvédelmi Minisztériumba 
kérették a csehszlovák katonai 
a t tasé t , ak inek Joó Rudolf 
helyettes államtitkár megerősí-
tette a minisztérium válaszát, s 
egyúttal tá jékoztatást kért a 
szlovák oldalon folyó katonai 
tevékenységekről. 

Elvesztettük a háborúkat 
Helyszíni riportunk a még régi medrében folyó Duna partjáról 

(4. oldal) 

Európa palesztinjai 
„Hét hónapon át, naponta lőtték a két várost" 

(2. oldal) 

Szerencse, fel! 
Aki most kipróbálja szerencséjét, annak óriási nyerési 

lehetőségei vannak valamennyi szerencsejáték formában, 
hiszen a hatoslottón 20, a lottón 55, míg a totón 10 millió 

forint vár gazdára. Ezek elosztva többed magunkkal is szép 
summára rúghatnak.. . De még ezeket is meg lehet fejelni 
azoknak, akikre a fenti formában nem mosolyog Fortuna 

istenasszonya. 

A közeljövőben három akciót 
indít a Szerencsejáték Rt. „45 éves 
a totó" jelmondattal ajándék-
sorsolási akciót hirdet a 44-48. 
fogadási heteken a 9 találatos 
totószelvények között. Ameny-
nyiben a 10 találatos nyere-
ményeket valamely héten nem 
fizetnék ki, akkor az érintett 
fogadási héten (heteken) a nye-
retlen 10 találatos szelvényeket 
kell a pályázatra beküldeni. Ki-
sorsolnak 10 darab Peugeot típusú 
személygépkocsit. Az veheti fel 
eséllyel a versenyt, aki 5 darab 
nyeretlen november havi Bongó 
sorsjegyet és egy darab 9 találatos 
totószelvényt zárt borítékban 
elküld a „Szerencse 1830 Buda-
pest" címre. A beérkezési határ-
idő december 4. 

A „Többszörös szerencse" 
című ajándéksorsolási akciót 
pedig a november havi elő-
fizetéses lottó- és a 45-48. heti 
Telelottó szelvények tulajdo-
nosainak hirdetik meg. A játé-
kosok bármennyi szelvényt be-

küldhetnek, maximálisan azonban 
egy A/4-es méretű borítékban a 
„Szerencse 1830 Budapest" címte. 
A feltételek között szerepel még, 
hogy 10 darab nyeretlen no-
vemberi Bongó szelvényt is mel-
lékelni kell. Pályázni december 4-
ig lehet. 

A Szerencsejáték Rt. szegedi 
körzeti igazgatósága október 
26.-december 3. között „A Miku-
lás szerencsét hozhat Önnek" 
jelmondattal Bács, Békés és 
Csongrád megyében ajándéksor-
solási akciót hirdet. A fogadóknak 
az akció keretében minden 500 
forint értékű totó-lottószelvény 
vagy sorsjegy vásárlása után egy 
darab tombolajegyet adnak. De-
cemberben a tombolajegyek kö-
zött sorsolást tartanak. Egy darab 
Peugeot személygépkocsi, vala-
mint 2,5 millió forint értékű 
nyeremények várnak gazdára. A 
sorsolás eredményét a Békés 
megyei Hirlap, a Délmagyar-
ország, a Délvilág valamint a 
Petőfi Népe közli. 

ÁRA: 10 ,10 FT 

Nagy 
Meleg a gyökérhúzó kés, 

pedig az ősz egyre hidegebb. 
Azt a görbe vasat nevezik így, 
amelyiket az egészséges pa-
raszti ész talált ki a t raktor 
végére , hogy a mélyen já ró 
gyökérzö ldsége t k i fordí tsa . 
Azért forró, mert száraz a föld. 
Esett ugyan kicsike eső, de 
csak a legtetejét szentelte meg, 
lejjebb őrzi a rettenetes aszályt. 

Az idei szárazság tette nagy 
úrrá a zöldséget. Tavaly annyi 
volt belőle, a kutyának se kel-
lett , noha mi, bo l tba j á rók , 
észre se vettük ezt az olcsósá-
got. Az okos parasztember arra 
szokott következtetni ilyenkor, 
kevesebben vetnek majd. tehát 
vetnie kell, mert jó ára lesz, de 
az ő számítását is keresztül 
húzta a szárazság. Nem kelt ki. 
Ami mégis kikelt, akár unciá-
val is mérhetnék, mert aranyat 
ér. Szegeden egyetlen szálért 
tíz for intot is elkértek már, 
Makón pedig, a gyökérzöldség 
h a z á j á b a n , á l l í tó lag t izen-
nyolcat is. Maholnap a húsle-
vesben az egyébként szintén 
méregdrága hús lesz a legol-
csóbb? 

Érdeklődtünk a zöldségföls-
zedőktő l az árakról is. Azt 
mondták, éppen most ment el 
egy kereskedő, ígérte nagyon, 
visszajön, ő huszonöt forintot 
is megadna. Amikor azt mond-
tuk, Királyhegyesen harmin-
cért adják, néminemű barátsá-
got is be l e számí tva , akkor 
kezdtek el gondolkodni. 

Szegeden azt jövendölgetik 
a zö ld ségesek , a százas t is 
meghaladja hamarosan. Azért 
nem szégyelljük, hogy fölver-

tük ennek az egynek az árát öt 
for int ta l , legalább ennyivel 
több jusson annak, aki a terme-
lés kockáza tá t és kudarcá t 
vállalta. 

Meglehet, sok zöldségkeres-
kedő tönkremegy hamarosan, 
hiszen minden második lépésre 
zöldségboltok nyílnak megint -
akár a benz in tankolók , úgy 

szaporodnak -, de nagyon úgy 
tűnik, ez az állapot nem idén 
lesz. Ahol a kereskedő válto-
zatlan bátorsággal elkérheti az 
ár négyszeresé t is, ott nem 
szabad fél tenünk. A szintén 
re t tene tes adó se t ud ja 
tönkretenni. 

úr a zöldség 
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