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• Hárman próbálnak szerencsét 

Az Agroker megnyitja a nagybanit 

BELÜGYEINK 3 

A többségi tulajdonos Ex-
com Kft. ügyvezetőjétől, Bog-
dánéi Győzőtől megtudtuk, 
hogy a szerdai nyitás eredeti 
te rveikkel megegyez ik , s 
semmi köze ahhoz, hogy az 
önkormányzat intézménye, a 
Vásár igazgatóság pénteken 
nyit nagybani piacot Dorozs-
mán. Mivel a város az Agro-
kerben 14 százalék tulajdoni 
hányaddal részesedik, így a 
már látható „piacos., verseny-
ben nehezen maradhat alul. 
Hacsak a Piaccentrummá bő-
vült, Mihálytelek határában lévő 
virágpiac nem viszi el a pálmát. 

Nagybani zöldség-, gyümölcspiac nyílik ma, szerdán 
délután 4 órakor, az Agroker-Szeged Rt. telephelyén, az 
5-ös út mellett. A részletek megismerhetitek a nem szűk 
marokkal mért újság- és rádióhirdetésekből. 

Egyszóval a hétvégére három 
nagybanija lesz Szegednek. 

Mindegyik helyszínnek van 
előnye és hátránya, elkerülhe-
tetlen, hogy termelők és keres-
kedők ezt is mérlegeljék. E 
pat the lyzetben nem lenne 
szerencsés egyik oldal felé sem 
orientálni, ezért csak a mel-
letük szóló érvet emelem ki. A 
Piaccentrum nevéhez híven 

valóban kiépült, s infrastruk-
túrája is kifogástalan. A do-
rozsmai t f r iss asz fa l t j a és 
bőséges területe, s megszokás 
teheti vonzóvá. Az Agrokernél 
lévő viszont a kereskedelmi 
tevékenységből adódó szolgál-
tatásaiban, s fekvésében figye-
lemreméltó. Itt raktárak van-
nak, hűtőházi kapacitás építhe-
tő ki, s az árumozgatás és ra-

kodás segédeszközei, az infor-
mációs hálózat fel té telei is 
adottak. 

Egyébként az Agrokernél a 
piac most ideiglenesen a ke-
reskedésre alkalmas, zúzott-
köves, későbbi vevőparkoló 12 
ezer négyzetméterén nyit. Az 
aszfaltozott térség 2-3 hét múl-
va lesz kész. A bevezetés idő-
szakában nem kérnek hely-
pénzt, s későbbiekben sem eb-
ben látják a fő bevételi forrást. 
A termelőkkel és kereske-
dőkkel megteremtett napi kon-
taktus hasznát ennél nagyság-
rendileg nagyobbnak itélik. Az 
Agroker a nagybanit egy olyan 
lépcsőnek tekinti , melynek 
segítségével egy régi ellátó 
típusú vállalat a mai igények-
nek megfelelő szolgáltató cég-
gé válhat. 

T. Sz. I. 

• Az ÉSZT általános értelmi-
ségi érdekeket képvisel. Értel-
miséginek tekint mindenkit, 
qki annak val l ja magát. Az 
ESZT állítja: a szellemi tőkét 
kell mozgosítani, az értelmisé-
gieket kell megnyerni ahhoz, 
nogy megkezdődjék a gazda-
sági felemelkedes. Csongrád 
megyében körülbelül ötezer 
tagot számlál ez a tömörülés. 
A társadalombiztosítási önkor-
mányzat i vá lasz tásokon is 
azért indul az ÉSZT. hogy 
megjelenítse e sajátos, értel-
miségi érdeket, hogy hozzájá-
rulhasson az európai szintű 
biztosítási rendszer hazai ki-
építéséhez. E rendszernek biz-
tosítási alapon kelle működnie, 
miközben a szolidaritás elve is 
érvényesül.. Az egészségbiz-
tosítás az ÉSZT szerint úgy 
működ te the tő leggazdasá-

• A tb-önkormanyzatok választása elé 

Rajtol: az ÉSZT 
nyugdí j b iz tos í tsa , 
munkában me; 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (.ÉSZT) a „hetek" 
egyike, vagyis indul a május 21-i társadalombiztosítási önkor-
mányzati választáson. Ebből az alkalomból e szakszervezeti 
szövetség tegnap délután nagygyűlést tartott a JATE központi 
épületének aulájában. Az ÉSZT soros elnöke, dr. Kuti László 
tudományos főmunkatárs szónoklata előtt tájékoztatta a sajtó 
képviselőit az 1989-ben alakult szakszervezeti tömörülés 
célkitűzéseiről. 

gosabban , ha a megelőzés 
megfelelő hangsúlyt kap. A 
nyugdíjbiztosítás rendszerével 
pedig azt kívánja elérni, hogy a 

nyugállományba vonulás az 
emberi élet természetes, az 
aktív életszakaszt követő, új 
korszaka legyen, melyben a 

hogy a 
fáradt emberek 

éljenek, ne csak megéljenek. 
A tb-vplasztás s ikerében 

bízik az ÉSZT. Kérdésünkre 
válaszolva dr. Kuti László 
kijejentette: elégedett lesz, ha 
az ÉSZT e választáson 14-16 
százalékos támogatottságot ér 
el. Ám az eredmenytől függet-
lenül a tb-pnkormanvzati vá-
lasztás az ÉSZT életeben csu-
pán epizód, mivel legfontosabb 
munkájuknak az értelmiség 
érdekvedelmét és érdekképvi-
seletét tartják. 

A nagygyűlésen bemutat-
koztak az ÉSZT Csongrád 
megyei je lö l t je i : dr. Julesz 
János professzor, orvos; dr. 
Erős István docens, gyógysze-
rész; dr. Bivó György adjunk-
tus. 

U. I. 
—«wnTi i« ivwg 

177 önnyű, törhetetlen, eldobható. Ezen tulajdonságait 
ü-j hirdetve reklámoztuk be - meg azzal, hogy nyugati. 
Sikeres kampány volt: veszi mindenki. Sőt, el is dobja! 
Nyáridőn különösen. Mert hát ilyenkor iszik legtöbbet az 
ember. Praktikus, műanyag palackokból. Amelyek - mint 
a reklámokból tudjuk - a civilizáció áldásai. 

A civilizáltaknak. Akik tudják, hogy az „eldobható" 
nem azt jelenti; szabaduljunk tőle bárhol, hajítsuk el ott, 
ahol éppen kiürül. Nemhogy szerteszét nem dobálják, 
hanem egyenesen összegyűjtik. Kanada, Hollandia, s még 
számos ország terein, utcáin direkt e célra posztolnak kon-
ténerek. No, meg persze azért, Iwgy a bennük felgyűlt üres 
palackokból hasznos, újra feldolgozható hulladék legyen. 
Ami dupla hasznot hoz: megspórolható ily módon egy 
csomó várostakarítási költség, és kiváltható más termékek 
alapanyagának tekintélyes része. Toledóban - ahol e 
napokban éppen tanulmányúton jár Szeged önkormány-
zatának delegációja - az évente keletkezett 150 ezer tonna 
szemétnek 12 százalékát újra hasznosítják (ebből kb. 7,2 
százalék műanyag). S ez mindössze annyiba kerül, hogy 
mindenki szelektál; azaz a megfelelő gyűjtőbe dobja pa-
lackját, papírját, kiselejtezett ruháit, fém- és más hulla-
dékait. 

Hírlik, Szegeden is készül (végre!) a városgazdálkodási 
vállalat arra, hogy nálunk is szelektív hulladékgyűjtés le-
gyen. Információink szerint közel az idő, amikor meg-
jelennek a városban az e célra alkalmatos konténerek. 

/J\ ddig? Nos, addig legalább annyit kellene a pille-
ciJ palack-postán érkezett civilizációs üzenetből még 
átvennünk, hogy a kidobandó nem eldobandó ott, ahol ép-
pen feleslegessé válik számunkra. Ne szórjuk tele városun-
kat üresen már egyáltalán nem üdítős üvegekkel, sörös-
dobozokkal, gyümölcsleves papírdobozokkal! Az utcai 
szemét ugyanis rossz reklám. S még csak nem is nyugati... 

Méregtelenítő program 
Szegeden is 

Hogy é le tünk során mi 
mindenne l mérgezzük ma-
gunkat, illetve mi mindennel 
mérgeznek bennünket mások, 
szinte fö lmérhete t len . Az a 
puszta tény, hogy szervezetünk 
tele van egészségünket káro-
sító szennyező anyagokkal , 
elegendő ahhoz, hogy világ-
szerte keletjük legyen külön-
böző t isz t í tó e l j á rásoknak , 
amelyek a mérgek kiűzését 
Ígérik testünkből. 

Tavaly augusztusban egy 
Münchenben igen népszerű 
méregtelenítési program került 
Budapestre, amelynek hazai 
meghonosítója, Nátrán Pál, a 
Dianotikai Központ vezetője a 
napokban Szegeden, a Tisza 
szállóban ismertette a módszer 
lényegét. Mint elmondta, vizs-
gálatok igazolták, hogy a káros 
szennyeződések - a drogok, a 
mérgező vegyszerek - nem 
bomlanak le, hanem elrak-
tározódnak a zsírszövetekben. 
Hatásukra eltompul tudatunk, 
érzékelésünk. Az ember fáradt-

nak, tehetetlennek érzi magát. 
Az orvosi alkalmassági vizs-
gálatot, mozgást, szaunázást, 
vitaminkúrát magába foglaló, 
2-3 héten át végzendő, napi 5 
órás program friss gondolko-
dást, szellemi éberséget, na-
gyobb koncentrációs és szel-
lemi teljesítőképességet igér a 
résztvevőknek. S hogy mindezt 
mennyiér t? Szó, ami szó, a 
tiszta fejet nem adják éppen 
ingyen: a Forrás szállóban 
zajló tanfolyamnak 2o ezer 
forint az ára. 

A Tisza szállóbeli rendez-
vényen az amerikai Herbalife 
cég szegedi képviselője ter-
mészetes alapanyagokból álló 
készítményeket, a California 
Pro-Fitness Shop különböző 
gyógynövényeket, vitamino-
kat, a Biomobi l Kft pedig 
különböző frissítő berendezé-
seket mutatott be az érdeklő-
dőknek. 

Ch.Á. 

• Az újvidéki Magyar Szó, a 
vajdasági magyarság egyetlen 
napi lap ja rendkívül súlyos 
anyagi helyzetbe került, oly-
annyira, hogy léte is kérdé-
sessé vált. 

A közelmúltban a napilap 
papírhiány miatt néhány napig 
meg sem jelenhetett, az újság-
írók pedig szinte lemondtak 
fizetésükről. Az állam támo-
gatása, csakúgy, mint a vajda-
sági magyarság vásárlóereje a 
minimálisra csökkent, a szer-

Segítsük az újvidéki 
Magyar Szót! 
kesztőség viszont képtelen 
saját bevéte léből a lapvető 
feladatának, a vajdasági ma-
gyarság mindennapi objektív, 
demokratikus tájékoztatásának 
eleget tenni. Az elmondottak 
tudatában két magánszemély 
csekkszámlát nyitott az OTP 

Rt. Csongrád Megyei Igaz-
gatóságánál a Magyar Szó 
megsegítésére. A 289-98008-
37848-8 számlára vállalatok, 
vállalkozók, magánszemélyek, 
egyszóval mindazok, akiknek 
módjukban áll és szívügyük-
nek tekintik a délvidéki ma-

gyarság egyetlen napilapjának 
sorsát, átutalással vagy postai 
csekken fizethetik be adomá-
nyaikat. Az összegyűlt pénzt 
k izárólag anyagvásá r l á s ra , 
nyomdafes tékre és papírbe-
szerzésre ford í t ják , melyek 
rendszeres eljuttatását a számla 
kezelői vállalják. A segélyak-
ció egy évig tart. 

Bővebb fe lv i lágos í tás t a 
62/479-074-es telefonon lehet 
kérni. 

T. T . 

Földgázüzemű autózás 

Kút a Vásárhelyi Pál utcában? 
A Délalföldi Gázszolgáltató 

Vállalat tervezi, hogy bekap-
csolódik a gépkocsik sűrített 
földgázzal történő üzemelte-
tésének programjába. Az év 
végére kétfejes gáztöltő állo-
mást kívánnak létesíteni Sze-
geden, a Vásárhelyi Pál utcá-
ban. A kompresszor ra l az 
autók csomagtartójába elhe-
lyezett tartályba komprimálják 
a nagynyomású földgázt, az 
üzemeltetés - ha nem jön új 
fogyasztási adó - sokkal ol-
csóbbá válhat, mint a benzin-
nél. Tegnap a Dégáz és a Fő-
városi Gázművek tartott együt-

tes bemutatót a szegedi köz-
pontban, ahol egy kanadai 
berendezéssel ismerkedhettek 
meg a szakemberek, a poten-
ciá l is fe lhaszná lók . A két 
vállalat már az engedélyezési 
eljárás során is együttműködik, 
s azt ígéri, hogy az olcsóbb 
üzemeltetésből efgf év alatt 
megtérülhet az átalakítás költ-
sége. Egy tankolással 160-180 
kilométert lehet megtenni, de 
ha elfogy a gáz, egyszerűen 
vissza lehet állni a benzin-
üzemre. 

K.A. 

• Fegyelmi vizsgálat indult 
Bégány Attila e l len, aki a 
közelmúltban a magyar-ukrán 
alapszerződés miatt eljárást 
kezdeményezett az MDF etikai 
bizottságánál Antall Józseffel, 
Jeszenszky Gézával és Entz 
Gézával szemben. A Határon 
Túli Magyarok Hivatalának 
megbízott főosztályvezetőjét -
a vizsgála t időtar tamára -
kedden ideiglenesen felfüg-
gesztették állásából. Zalatnay 
Is tván, a hivatal e lnökhe-
lyettese az MTI-nek elmondta: 
Bégány Att i la h ivata lából 
történt ideiglenes felfüggesz-
tése és az ellene indított fe-
gyelmi vizsgálat nem politikai, 
hanem munkajogi kérdés, az 
MDF-en belüli e t ikai „fe l -
jelentéshez" semmi köze. A 

Felfüggesztették 
a feljelentőt 
fegye lmi v izsgála to t azér t 
rendel ték el, mert a főosz -
tá lyvezető alaposan gyanú-
sítható a közszolgálat i jog-
viszonyból eredő kötelezettsé-
gei megszegésével. Az elnök-
he lye t tes rámuta to t t , hogy 
Bégány Attila interjúival meg-
szegte a hivatal szervezeti és 
működés i szabá lyza tá t . Az 
ugyanis kimondja: a hivatal 
nevében csak az elnök és 
helyettese, illetve az ő enge-
délyükkel rendelkező munka-
társak nyilatkozhatnak. 

Színházi és zenei fesztivál 
a DÉLMAGYARORSZÁG támogatásával 

1 9 9 3 . május 1 3 - 1 6 . 
FŰVÉDIMŰK: dr. Lippai Pál 

TÁRSVÉDNÜK: Zwack Péter 
HELYSZÍN: AZ EGÉSZ VÁROS 

Részletes program 
a DM május 8-i, szombati számában 

SZERVEZŐK: 
Rock Klub, Tamási Áron Klub, MASZK 

Egyesület, Konzervatórium Jazz Kocsma, 
Narancs Klub, SZITI egyesület 

hRKAsrexzuii m e r 
Megnyílt 

a szőnyegkiállítás 
és -vásár 

a Lakástextil-
boltban. 

Tájékozódjon, 
csodálkozzon 

és ha talál, 
vásároljon! 

Várjuk Önt és egész 
családját 

Nagy Jenő u. 6.sz. alatt. 

Ász-
pályázat 
Jeleskedtek 
a 

Hárman amerikai, energe-
tikai j á tékka l , mások saját 
iskolájuk energiafelhasználá-
sának e lemzéséve l , megint 
mások remekül szerkesztett 
kérdőívvel jelentkeztek a Dél-
Alföld g imnáz iumaiból a 
DÉMÁSZ Rt. és az MVM Rt. 
országos pályázatára. Az ener-
gia tudatos hasznosítása című 
pályázat célja volt, hogy ösz-
tönözze a középiskolásokat 
kutatásokra, tanulmányok vég-
zésére, ötletek összegyűjtésére. 

amelyek valóban a racionális 
energiafelhasználást szorgal-
mazzák. 

A DÉMÁSZ szegedi üzlet-
igazgatóságán tegnap megtar-
tott díjkiosztáson, amint az az 
értékelésből kiderült, a pálya-
munkák meglepő profizmusról, 
hozzáér tésrő l t anúskodtak . 
Kivált a díjazottak bizonyul-
tak járatosnak a tudatosságot 
illetően. Teljesítményével ma-
gasan kiemelkedett a szegedi 
Tömörkény István gimnázium 
3. f . osztálya és a 2. c. Osztoz-
tak a megosztott első-, máso-
dik-és harmadik helyen a kecs-
keméti piaristákkal, a szegedi 
Széchenyi-és a Fodor József 
gimnázium csapatával. 

Az ász-pályázat egyébként 
még nem ért véget. A tegnap 
díjazott dolgozatokat továbbí-
totta a DÉMÁSZ az országos 
döntőbe. 

Május végén nyit a Royal? 
A Royal Szálloda kávéháza 

még ősszel bezárt. Azóta nagy 
átalakítás kezdődött, s bár még 
nem készül tek el egészen , 
annyi mégis biztos, hogy a 
kávéház helyén étterem műkö-
dik majd. 

Telefonon hívtuk föl Laka-
tos Zoltánt, az étterem tulajdo-
nosát, és a munka jelenlegi ál-
lásáról érdeklődtünk. Megtud-
tuk, hogy - ha minden jól megy 
- május utolsó napjaiban meg-
nyílik az új étterem, amely kí-
nálatával és színvonalával az osz-
tályon felüli mércét célozza meg. 

A korábbi kávéház csak egy 
kis teakonyhával rendelkezett, 
e helyett természetesen na-
gyobbat kellett építeni. A be-
rendezés is megújul, s ha min-
den elkészült. 120-150 (ren-
dezvényeken 200-250) vendé-
get tudnak majd fogadni. 

Ny. P. 


