
A Rapcsák-dosszié 
újabb lapjai 

Nagy várakozás előzte meg 
Vásárhelyen tegnap a rend-
kívül képviselő-testületi ülést. 
Folytatódott az egy héttel eze-
lőtt abbahagyott téma: dr. Rap-
csák András polgármester fel-
függesztésének ügye. A szü-
netekkel tarkított több mint 
négyórás vita után megszüle-
tett a döntés: a T. Közgyűlés 
visszavonta az egy héttel eze-
lőtt hozott felfüggesztő határo-
zatát, ám a fegyelmi eljárás 
folytatódik. 

Ma délután 5 órakor a vá-
rosháza dísztermében közmeg-
hallgatást rendeznek, ahol a 
lakosság elmondhatja vélemé-
nyét a polgármester személyét 
ért támadásokról. A köztársa-
sági megbízo t t , dr. Farkas 
László államtitkár ez ügyben 
fogalmazott állásfoglalását la-
punk 3. oldalon olvashatják. 

Romániai MIG-tragédia 
A román védelmi minisztérium közleménye szerint 

Olt megyében kedden délelőtt lezuhant a légierő két 
MIG-21-es hareigépe. A két gép Sprincenata falu fölött 
egyelőre ismeretlen okokból felrobbant. Az egyik, egy-
üléses gép a robbanás után kettétört. A pilóta katapul-
tált és ejtőernyővel szerencsésen földet ért. A motor egy 
falusi háztól hat méterre, egy kertbe esett, míg a gép tes-
te 250 méterrel odébb fúródott a földbe. A másik, két-
üléses gép szintén felrobbant, és darabjai nagyobb terü-
leten szóródtak szét; mindkét pilótája életét vesztette. 
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Engedély nélküli televízíék 
Az engedély nélkül üze-

meltetett bajai, mélykúti, 
fajszi, sükösdi és nagyba-
racskai televízióadók su-
gárzásának leá l l í tására 
szigorú intézkedéseket ho-
zott kedden a Frekvencia-
gazdálkodási Intézet. Az 
intézkedésekre azért volt 
szükség, mert a berende-
zések üzemeltetése amel-

lett, hogy sértette a jogsza-
bályokat, zavarokat oko-
zott a honvédelmi eszkö-
zök működésében is. Az 
intézkedést megelőzően az 
üzemeltetőket tájékoztat-
ták: tevékenységük tör-
vénytelen, ha az adásokat 
folytatják, annak követ-
kezményei lesznek. 

A G-2000 Tudományos Tehetségkutató és Gondozó Alapítvány 
rendezvényén tegnap délután ünnepélyes keretek között adták át a 
szegedi Talent Centerben a Tehetségekért Díjakat. A kuratórium a 
kitüntetést idén a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola gya-
korló általános iskolájának kollektívájának, dr. Németh Máriának, a 

(Fotó: Gyenes Kálmán) 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatójának, és 
dr. Kotek László fizikusnak, a Pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetem adjunktusának ítélte oda. Az alapítvány díjaként Nánay Szi-
lamér egy-egy selyemből készült textilképét vehették át az elismert 
pedagógusok. Felvételünkön a győztes szegedi tanár-kollektíva. 
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• AIATE iíj díszdoktora: 

Dr, John F, Peberdy angol mikrobiológus 
A Honoris Causa doktori címet adományozta professzorának, dr. John F. Peberdynek; az 

a József Attila Tudományegyetem tanácsa az ünnepi tanácsülést tegnap tartották az aulában, 
angliai Nottinghami Egyetem mikrobiológus (Tudósításunk a 3. oldalon) 

u A munkanélküliség mutatói 

Ellátás és kilátás nélkül 
Növekszik a szociális 

segélyek, önkormányza-
ti t ámogatások iránti 
igény régiónk települé-
sein. A Csongrád megyei 
munkaerőpiacot tovább-
ra is a foglalkoztatottság 
csökkenése, a munkanél-
küliek számának emel-
kedése jellemzi. Emellett 
azonban idén március-
ápri l i s tó l s z e m b e kell 
néznie azzal a sajátos je-
lenséggel is, hogy a ki-
sebb t e l epü lé seken is 
egyre többen lesznek 
azok, akiknek a munka-
nélküli ellátása várható-
an megszűnik. 

A megyei munkaügyi köz-
pont előrejelzése azt mutatja, 
hogy szűkebb pátriánk némely 
községében ez év végéig, a jö-
vő esztendő elejéig nagyon so-
kan esnek ki a munkanélküli 
ellátásból - s ha nem találnak 
munkát, bizony a helyi elöl-
járóságoknál kopogtatnak se-
gítséget kérve. Különösen vár-
ható ez például Mindszenten, 
ahol a munkanélküli ellátást 
kapó 685 főből márciusban 49-
nek, áprilisban 40-nek, az év 
végéig összesen 530-nak szű-
nik meg a havi „appanázsa". A 
480 munkanélküli ellátásban 
részesülő sándorfalvi közül jö-

vő év e le jé re 335 nem kap 
majd „segélyt". Balástyán 359-
ből 263-nak, Kiszomboron 283 
ember közül 225-nek a munka-
nélküli el látása szűnik meg 
1994 elejére, Asotthalmon 296-
ból 224-nek. Nem sokkal job-
bak az arányok más falvakban 
sem: Rúzsán 237 főből 189-
nek, Szegváron 281-ből 218-
nak, Üllésen 227-ből 182-nek, 
Szatymazon 196-ból 153-nak, 
Zsombón 166 közül 127-nek, 
Domaszéken 194-ből 135-nek, 
Bordány ban 189-ből 140-nek, 
Felgyőn 115-ből 91-nek , 
Ópusztaszeren 164 közül 127-
nek, Pusztamérgesen pedig 
122-ből 107-nek nem lesz 
rendszeres pénzbeli támoga-
tása munkané lkü l i e l lá tás 
címén jövő év elejére. 

A megyében a februári 
összegzés szerinti 23.783 fő 
munkanélküli ellátást „élvező" 
közül a jövő év kezdetére 17. 
901 ember nem kapja már a 
központi támogatást. S nem 
kap valószínűleg önkormány-
zati segélyt sem, mert nem lesz 
rá elég pénzkeret. - Egyre sür-
getőbbek hát a kistelepü-
léseken ( s mint egy másik, e 
témával foglalkozó cikkünkből 
majd kiderül a városokban is) a 
munkahelyteremtésre történő 
próbálkozások. Egyenlőre saj-
nos kevés van belőlük. 

Szabó Magdolna 

Tőzsdezűr 
Fennakadás nélkül működik a Budapesti Értéktőzsde annak 

ellenére, hogy a számítógépes rendszere részlegesen meghi-
básodott. A rendszerben a hiba az április 9-ei tőzsdenap zárása 
előtt három perccel jelentkezett, két 1 milliárd forintot megha-
ladó kötés után. A személyzet a zavart azonnal észlelte. Mivel a 
rendszer leállt, és annak újraindítása több mint 20 percet vett vol-
na igénybe, ezért a kereskedést a kereskedelmi főosztály vezetői 
beszüntették. A számítógép hibája miatt sem kereskedelmi, sem 
elszámolási ügylet teljesítése nem maradt el. 

A rendszert egyelőre csak részlegesen sikerült újraindítani, és 
a hiba teljes kijavítása előreláthatólag 2-4 hetet vesz majd igény-
be. 

Thermidor utáni hangulat 
így j e l l emez te az ország 

je lenlegi ál lapot ját Pozsgay 
Imre tegnap a Szegedi Akadé-
miai Bizottság székházában, 
ahol „Merre Magyarország?" 
címmel tartott előadást. 

A francia forradalom bukása 
utáni korszakkal húzott párhu-
zamot később újabbal egészí-
tet te ki: rámuta to t t , hogy a 
másfél évszázados török ural-
mat lezáró „felszabadulást", az 
európai csapatok győztes had-
járatát az akkori magyar lakos-

ság „tatárdúlásnak" élte meg, 
nem láthatta olyan meghatá-
rozó eseménynek, mely törté-
nelmi pe rspek t ívá t nyi t az 
ország számára. Valami ha-
sonló történik ma is, mondta a 
Kossuth L a j o s T u d o m á n y -
egyetem egyetemi tanára, aki 
e l sőso rban ebbél i m inősé -
gében, politológus professzor-
ként látogatott Csongrád 
megyébe, s nem pártvezető-
ként. 

(Tudósításunk a 3. oldalon.) 
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