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(Folytatás az 1. oldalról.) 
A klinika baleseti sebésze-

tén szolgálatot te l jes í tő dr. 
Török László szerint az áldozat 
gyógyulása talán 20, de lehet, 
hogy több napot vesz igénybe. 
Nincs kizárva, hogy plasztikai 
műtétre lesz szükség. Több 
mint száz sérülés érte a lányt. 

A f a r k a s k u t y á k 
t e r m é s z e t e 

Az újszegedi Szőri utcában 
lakó Kotogán család kutyakép-
zéssel és -idomftással foglal-
kozik. Kotogánné dr. Szilágyi 
Judit szerint a házőrző és te-
rületvédő farkaskutyák kikép-
zéséhez hozzátartozik, hogy 
felkészí t ik őket a kerítésen 
átmászó ismeretlen személyek 
megtámadására . Úgymond, 
„csibészelik" őket; a kiképzés 
kezdetén a kerítés ütögetésével 
és egyéb zajokkal hergelik az 
állatot, hogy a következő sza-
kaszban a házőrzést és a terü-
letvédést - amint szabadon 
vannak - ellássák. A kiképzés 
magasabb foka a járőr melletti 

szolgálat , amikor az állat 
parancsszóra támad. Altalános 
vélemény, hogy a stabil, jó 
idegrendszerű német juhász-
kutya lövésálló. A kiképzés 
során f igyelembe veszik az 
állat idegrendszeri sajátossá.-
gait, s ekképp emelik a mércét. 

Dienes Géza 16 éve dol-
gozik az Ady téri sporttelepen. 
Helyettese Tunya Bertalan. Az 
állatok e két férfira „hallgat-
nak", tulajdonképpeni szere-

Fotó: Révész Róbert 

pük a pályák és a mel lék-
épületek éjszakai őrzése. 

A g o n d n o k 
t ö r t é n e t e i 

A kis híján tragédiába tor-
kol ló estén 20.15 órakor 
engedték szabadon a farkas-
kutyákat, miután meggyőződ-
tek, hogy senki sem tartóz-
kodik a telepen. Röpke fél óra 

alatt játszódtak le a történtek. 
Az áldozat, Z. H. a kerítésen 
keresztül jutott a sporttelepre, 
azzal a szándékkal, hogy futó-
edzést tart. A te rü le tvédő 
állatok az ösztöneikre hall-
gattak... 

- Három betörés és egy 
faház felgyújtása indokolta azt, 
hogy valamilyen megoldást 
találjunk a sporttelep éjszakai 
őrzésére - mondta Dienes 
Géza gondnok. Csövesek köl-
töztek a tornaterembe, lyuka-
kat ástak a pályán, összevag-
dosták a hálókat, az épületek 
között i szoborcsopor to t is 
ellopták. Tehát tennünk kellett 
valamit. A három kutya közül 
Néró a vezér, Harry a fiatalab-
bik, Linda, a szuka, az észlelő, 
most is kölykei vannak. Az 
állatok hozzászoktak, hogy 
míg szabadon vannak, senki 
sincs e területen. A Linda 
tejmirigyein áthaladt golyó 
talán nem okozza az állat 
pusztulását. Sajnáljuk a történ-
teket. Táblák jelzik, hogy éj-
szaka a telep őrzését a kutyák-
ra bízzuk. Köszönjük a rendőr-
ség gyors közbelépését. 

Tegnap esti információink 
szerint az egyetem rektora 
elrendelte a kutyák eltávolítá-
sát. 

Pataki Sándor 

Görögország ránk vár? 
Csongrád a második 

legnagyobb növekedéssel 
kecsegtető régió a bonni 
Empirica kutató társaság 
felmérése alapján. A né-
metek 155 kelet-európai 
régiót 188 kritérium 
alapján vizsgáltak. Az 
eredmény: 16 kelet-euró-
pai térség hamarosan 
gazdasági centrumként 
versenyezhet saját orszá-
ga fővárosával . E célt 
próbálja saját eszközeivel 
szolgálni a Csongrád 
megyei önkormányzat . 
Ezekről a módszerekről 
is szó esett a tegnapi 
sajtótájékoztatón. 

A „növekedés sz ige te" 
címre joggal áhítozó Csongrád 
bemutatásával, gazdasági le-
hetőségeinek feltérképezésével 
a Mac Line stúdiót bízta meg a 
területi önkormányzat, tudtuk 
meg Lehmann Is tvántól , a 
megyei közgyűlés elnökétől. A 
rek lámstúdió e téren elért , 
eddigi eredményei közé tar-
tozik, hogy a híres görög-
országi élelmiszergazdasági 

bemutatón, a szaloniki DET-
ROP kiállításon 250 négyzet-
méteren bemutatta a megyét. E 
kiál l í táson a kele t -európai 
országok közül egyedül Ma-
gyarország képviseltette ma-
gát. A 30 fős megyei dele-
gáció tagja volt Gombos 
András, a megyei, önkormány-
zat tanácsnoka, a mezőgaz-
dasági bizottság elnöke is. A 
tanácsnok kijelentette: a ki-
ál l í táson fe l tűnően sokan 
érdeklődtek a magyar termé-
kek iránt. Ez arra utal, hogy jó 
marketing munkával és az áruk 
megfelelő minőségével meg-
nyílhatna e lőt tünk a görög 
piac. A megye kistelepülései 
közül egyedül Pusztamérges 
vállalkozott önmaga reklámo-
zására, sikerrel . A reklám-
stúdió arra is kész, hogy a 
megyei cégeknek partnereket 
és piacot keressen. A dél-
alföldi és a korinthoszi régió 
kapcsola tának szorosabbra 
fűzéséről is szó esett. Azt ter-
vezik, hogy a megyei önko-
rmányzat közreműködésével 
jövőre itt rendezik meg a két 
régió közös kiállítását. 

Ú. I. 

• A II. Nemzetközi Termé-
szetgyógyászati Kongresszust 
május 20-ától 23-áig rendezik 
meg Budapesten, a Villányi úti 
Konferenc iaközpontban . A 
Német-Magyar Orvostermé-
szetgyógyász Társaság és a 
Sanitas Természetgyógyászati 
Alapítvány által rendezendő 
kongresszus cél ja , hogy a 
természetgyógyászok és az 
orvosok közötti érdekellen-
téteket elsimítsa, megfelelő 
helyet és teret biztosítson a 
kellően alátámasztott termé-
szetgyógyászati eredmények-
nek, s a páciensek érdekében 
k iszűr je a sar la tánságot . A 
kongresszuson elhangzó elő-
adások, amelyek a természetes 
gyógymódok, anyagok felhasz-
nálását és alkalmazását ismer-
tetik, megkönnyí thet ik az 
egészségre nevelés program-
jának megvalósítását. Az a cél, 
hogy hatékony kiegészítője és 
segítője legyen a természet-
gyógyászat a tradicionális gyó-
gyító munkának. Előadások 
hangzanak el a többi között a 
te rmészetgyógyásza t tudo-
mányos kutatásának jelenlegi 
állásáról, a bioenergetikáról, a 
pszichológia és a termé-
szetgyógyászat határ terü-

eszetavoovaszok 

letérői , a f i to te rápiáró l . a 
homeopátiáról, a környezet és 
egészség kapcsola táról , a 
manuál is terápiáról , a ter-
mészetgyógyászat lehetősé-
geiről a gyermekgyógyá-
szatban, a tradicionális kínai 
medicináról és akupunktúráról, 
a szülészet és a természet-
gyógyászat kapcsolatáról, a 
betegségcsoportok komplex 
t e r m é s z e t g y ó g y á s z a t i 
megközelítéséről, a biológiai 
fogászat ró l , a magyar és a 
nemzetközi népgyógyászatról. 
Az indiai , német , osztrák, 
lengyel, szlovák, dán, angol, 
francia, olasz, magyar szak-
emberek részvételével zajló 
négynapos nemzetközi kong-
resszus védnökei: dr. Surján 
László népjóléti miniszter és 
dr. Demszky Gábor, Budapest 
főpolgármestere. 

A kongresszus holnap, 
csütörtökön délelőtt 10 órakor 
kezdődik. 

Kanadai vendég a SZAB-nál 

A fejlődés kulcsszavai 
Az albertai kormány mű-

szaki tudományos tanácsadója, 
aki Pungor Ernő meghívására 
látogatott Magyarországra , 
előadásában beszélt a világ-
gazdaság várható tendenciái-
ról. Mint mondta, a jelen és a 
jövő kulcsszavai a globalitás, a 
technológia, a tudás, az emberi 
erőforrás és a minőség. Ezután 
felvázolta az albertai modellt, 
melynek alapja az üzleti és az 
egyetemi szféra szoros együtt-
működése . Az oktatás és a 
gazdaság ugyanis jó partnerek, 
mert az iparnak szüksége van 
az egyetemeken felhalmozódó 
tudásra, az oktatási intézmé-
nyeknek pedig a gyakorlatra. 
Az elmélet i tudás piacon 
történő értékesítésére külön 
intézményeket, úgynevezett 
technológia-transzfer hivatalo-
kat hoztak létre. A vállalkozó-
képzést az oktatás részévé 
tették; a hallgatók egyetemi 
tanárok és üzletemberek közös 
irányításával sajátíthatják el az 
üzleti tervek készítését, egy-
egy találmány piacra történő 
bevezetését. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy nem egy ilyen 

Vannak dolgok, ami-
ket nem lehet elég sok-
szor e lmondani . Ilyen 
például az, hogy a tudo-
mány - különösen egy 
olyan országban, amely 
gazdasági talpon mara-
dásáért küzd - nem lehet 
öncélú. Aki pedig erre 
felhívta az oktatók, ku-
tatók f igye lmét , Ken 
Broadfoot nyugalmazott 
kanadai ál lamtitkár, a 
Szegedi Akadémiai Bi-
zottság tegnapi vendége. 

Dísztávirat 
A sörfesztivál rendezéséhez magam és barátaim 

nevében szívből gratulálok. A kiváló kezdeményezés 
és szervezés kellemes benyomásait - bízom benne - a 
jövőben is átérezhetjük. 

Üdvözlettel: 
Nyári Sándor 

fl ÜL 
riJgyetemi éveim alatt két komoly, országossá dagadt 

t 1 szegedi ügy borzolta a kedélyeket, melyek a következő 
interpretációban mentek át a köz tudatába: I. az újságírók 
megbuktatták a város első emberét, annak zűrös 
lakásügyleteit kiteregetvén; 2. a sajtó által kirobbantott 
hipofízis-ügy miatt távoznia kellett a SZOTE egyik 
rektorhelyettesének, a korábbi párttitkárnak. Pedig nem az 
újságírók buktatták meg sem a tanácselnököt, sem a 
párttitkárt: ezek ugyanis gerjesztett ügyek voltak. A sajtó 
csak tette a dolgát - akkor éppen engedték neki. A gerjesztők 
érdekei úgy kívánták, hát úgy is történt. 

Ha még visszább haladunk az időben, s elmélyülünk a 
Kádár-éra setétebb korszakában, számos ellenpéldára 
bukkanunk. Elegendő talán csak két kérdést föltenni. I. El 
lehetséges-é olvasni valahol annak hiteles krónikáját, hogy 
mi történt ama két időpont között, míg Vályi Péter miniszter 
úr kiszállt a fekete Volgából, egészen addig, hogy egy több 
ezer Celsius-fokos kokillában találta magát? 2. Mi történt 
egészen pontosan Andropov '56-os tolmácsával, Elbert 
Jánossal, aki a korabeli közlemény szerint arcidegzsábáját 
gyógyítandó, a Balaton fölé hajolt, majd belefulladt a bokáig 
érő vízbe? 

A két-két, látszólag különböző eset között - hiszen az első 
kettőben leváltották a főszereplőket, s a sajtó látszólag 
fölgöngyölítette az ügyet, a második kettő pedig 
halálesetekkel végződött, s a kommunista sajtó „elkente" -
mégiscsak van némi hasonlóság. Nevezetesen: az ügyek 
„elrendeződtek", s mára elfelejtődtek. Hátterük pedig 
homályban maradt: 

Mindez két, a fentieknél kisebb horderejű, de viszonylag 
friss történés kapcsán ötlött eszembe. Emlékezetes: tizenöt 
képviselő nemrég meg akarta buktatni a vásárhelyi 
polgármestert; Szegeden pedig beosztottai le akarták váltatni 
a színigazgatót. Nagyot „szólt" mindkét ügy, mi is hangot 
adtunk a legkülönbözőbb véleményeknek, tudósítottunk, 
„nyomoztunk", aztán... Maradt a polgármester, s a 
szlnidirektor is. Úgy tűnik, a dolgok elrendeződtek. 
í f \ természet csodálatos. Hogy egy példát említsek: úgy 

<jU vagyon elrendezve, hogy az atommag körüli elektronok 
mindig a lehető legalacsonyabb energiaszintű pályára 
igyekeznek. Ha nem bántják őket, ott is helyezkednek el. 
Csak akkor jutnak magasabb energiaszintre, ha gerjesztik 
őket. De nem szeretnek sokáig tartózkodni ottan, s ha a 
gerjesztés megszűnik, visszatérnek az alapállapotra. 

Ne feledjük, hogy mi is, mindannyian, akik az újságot 
olvassuk, írjuk - vagy akikről a cikkek szólnak -, 
atommagokból és az azok körül száguldozó elektronok 
mérhetetlen sokaságából állunk. 

| MODUL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT. 
| Szeged, Csongrádi sgt. 27. T.: 491-022 
" Szentes, József A. u. 24. 

MODUL-BAU T.: 63/314-011 
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Építőanyagok alaptól a tetőig. 
jamina MINTABOLT 

• A tej ára 

Tehénpénzek és a piac 
Tejár -k iegész í tés t ad a 

Földművelésügyi Minisztérium 
az in tervenciós alapból a 
tehénállomány további csök-
kenésének megakadályozása 
érdekében - tájékoztat ták a 
távirati irodát a szaktárcánál. 
Mint elmondták: az intézkedést 
a tehénál lomány j e l en tős 
mértékű csökkenése indokolja. 
A tej fe lvásár lás i árának 
növelésével ennek szeretnének 
gátat szabni. Jelenleg ugyanis 
nem működik még elismert 
módon a Tej Terméktanács, 

valamint a garantált ár és a 
termelési kvótarendszer be-
vezetésére sem lehet számítani 
belátható időn belül. 

A tervezett átmeneti intéz-
kedést a piacszabályozás in-
dokolja. Az ártámogatás költ-
ségigénye a második félévben 
- amikor is az in tézkedés 
várhatóan hatályba lép majd -
mintegy 600-800 millió forint 
lesz. A te rmelőkhöz a a 
tejfeldolgozó üzemek közve-
títésével jut el a támogatás.. 

egyetemi munkacsopor tból 
később sikeres üzleti vállalko-
zás lesz. 

A vendég ezután arról 
beszélt , milyen területeken 
látja lehetségesnek az Alberta 
és Magyarország között i 
együt tműködést . Elmondta, 
mindkét fél számaára hasz-
nosnak tartaná a technológia-
átadást, a szakembercserét, a 
kutatási együttműködést, és a 
gazdasági társaságok közötti 
kooperációt. 

K. G. 

• A vízművek egyik mun-
kagépe gázcsőbe talált ka-
paszkodni tegnap reggel a 
Téglás utca végében. A cső 
eltörött, s még szivárgásméró 
műszer sem kellett hozzá, hogy 
ész le l jék : ömlik a gáz. A 
Dégáz diszpécserszolgálatának 
7.45-kor jelentették az esetet, s 
9.45-re már újra rendben volt 
minden. Ez nagyrészt annak 
volt köszönhető , hogy a 
károkozó készséggel segített a 
cső kibontásához szükséges 
földmunkák elvégzésében. 

Az á tmenet i leg elzárt 
gázvezeték a közeli Prímagáz 
Rt. töltőüzem, valamint néfcány 
lakóház ellátására szolgál. A 
Dégáz szakemberei két órás 
munka után újra nyomás alá 
helyezték a vezetékszakaszt. 

Gázcsőszakadás Algyőn 


