
DOBJON ÖSSZE EGY TWINGÓT! 

10. heti különdíj: 
egy aranygyűrű, 

a i ARANYTOPÁnÓÜ 

Kedves Olvasóink! 
Már birtokukban van a 

RENAULT szegedi RENAULT sza-
lonnal közös játékunk 10. hetének 
valamennyi részlete. 
Kérjük, hogy január 27-ig jutassák 
el a Renault Szalon, Szeged, Do-
rozsmai út 48. Pf.: 1015 címre. 

F Ö D Í J S O R S O L Á S : 
J A N U Á R 2 8 - Á N ! 
A nyertes nevét január 29-én, 
szombaton közöljük! 
Természetesn a 10. heti különdíjat 
is akkor sorsoljuk 

Hazánkban a rendszerváltás 
nemcsak a tulajdonviszonyok-
ban hozott változást, hanem 
lehetővé tette - a sokak által 
korábban is igényelt - tényle-
ges vallásszabadságot, illetve 
vallásgyakorlást. Gondot most 
már csak az okozott, hogy nem 
volt elegendő vallástanár, így a 
fiatalok ilyen irányú képzése 
átmeneti nehézségekbe ütkö-
zött. Ezért a Debreceni Refor-
mátus Teológiai Akadémián -
élve az új történelmi helyzet 
adta lehetőséggel - felvetődött 
egy kihelyezett vallástanári 
tanszék létrehozásának gondo-
lata Szegeden, az Alfö ld e 
jelentős diákvárosában. 

Mára ez a terv már, ha ne-

hézségek árán is, de megva-
lósult, és ebben szerepet vállalt 
a Csongrád megyei önkor-
mányzat is, hiszen 1993-ban 
500 ezer for in t támogatás t 
nyújtott az oktatási célt szol-
gáló helyiségek kétmilliós ki-
a lakí tás i köl tségéhez . Dr. 
Bartha Tibor református lel-
kész ezért is hívta meg a tan-
székre Lehmann Ist\>ánt, a me-
gyei közgyűlés elnökét, aki 
tegnap délután látogatott el a 
Kálvin téren lévő intézménybe. 
Dr. Bartha Tibor, aki egyben a 
tanszék tanszékvezető tanára 
is, örömmel vezette végig ven-
égét az épület alagsorában a 
g o n d o s , e g y s z e r ű í z lésse l 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A hideg 79 áldozata 
Már 79-re emelkedett a 

zord időjárás áldozatainak 
száma az Egyesült Álla-
mokban. A csaknem egy 
hete tartó kemény tél első-
sorban az ország keleti-
északkeleti részein okoz 
gondokat, de fagyrekor-
dok dőlnek meg Közép-
Nyugaton is. 

A kemény hideg állító-

lag már nem tart sokáig, a 
szakemberek szerint a le-
vegő felmelegedése máris 
megkezdődött és Wiscon-
sin államban, ahol most 
még rendkívül kemény fa-
gyok vannak, szombatra 
akár a plusz négy fokot is 
elérheti a hőmérő higany-
szála. 
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Kinek érdeke a zavarkellés a Volánnál? 

• Kampányhólabda 

Aki válaszol: Annus József 

• Vallástanárképzés Szegeden 

Reformátusok a körúton 

Segélyügyben itt volt Szabadka polgármestere 
• Novemberben kezdődött az 
a gyűjtőakció Csongrád me-
gyében és Szegeden is, amely-
nek célja a délvidéki magyar-
ság megsegítése. Tegnap test-
vérvárosunk, Szabadka polgár-
mestere látogatott Szegedre, 
hogy a szállítmányok átjutá-
sáról, az ENSZ- engedélyek 
kiadásáról tárgyaljon a megye 
és a város illetékeseivel. Kasza 
József találkozott dr. Lehmann 
Istvánnal, a megyei közgyűlés 
elnökével (a megye 300 ezer 
forint értékű segélyt nyújtott a 
rászorulóknak), Tűhegyi József 
alpolgármesterrel és Csikós 
Lászlónéval. a Népjóléti Iroda 
helyet tes vezetőjével , majd 
pedig Rózsa Edit országgyűlési 
képviselővel is. A szabadkai 
polgármesterrel Szegedre jött 
Kudlik Gábor, a Vox Humana 
emberbaráti szervezet vezetője, 
aki a segélyszállítmányok dél-
vidéki elosztását irányítja. Ka-
sza József külön nyilatkozatot 

Köszönet a segítségért! Kasza József és Tűhegyi József kézfogása a tegnapi szegedi adott munkatársunknak, 
megbeszélés előtt. Balról: Kudlik Gábor, a Vox Humana képviselője. (Fotó: Schmidt Andrea) (Interjúnk a 2. oldalon.) 

Nekik nem érdekük... (Fotó: Schmidt Andrea) 

Lehmann István, a megyei közgyűlés elnöke 
dr. Bartha Tibor kíséretében a református vallástanári 
tanszéken. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• A Torony alatt 

Lakásrendelet született 
A napirend megállapításánál 

derült ki, hogy a 22 javasolt 
téma megtárgyalása bizony sok 
időt igényel...A tegnapi szege-
di képviselő testületi tanács-
kozás ugyanis kisebb incidens-
sel kezdődött. Dr. Csapó Balázs 
képviselő ugyanis felszólalás-
ában először kifogásolta, hogy 
a Jogi, Ügyrendi- és Sportbi-
zottság január 10-ére szóló 
meghívásának ő ugyan eleget 
tett, de a bizottság nem jelent 
meg az adott időpontban és az 
adott helyen. Ezt dr. Piri József, 
a bizottság alelnöke helyesbí-
tette, mondván, hogy félórás 
késéssel igenis ülésezet t a 
bizottság. 

Ezt követően Csapó képvi-
selő úr elmondta, hogy tavaly 
december 21-én beadványt 
juttatott el a polgármester úr-
hoz, amelyekben indítványozta 

fegyelmi eljárások megindítá-
sát, mert a a Polgármesteri Hi-
vatal több munkatársa elmu-
lasztotta a köztisztviselők jog-
állásáról szóló törvényben fog-
lalt hivatali kötelezet tségei 
teljesítését. Miután részletezte 
a mulasztások lényegét, indít-
ványozta, hogy „a közgyűlés 
indítson fegyelmi eljárást a 
polgármester ellen az 1990. évi 
LXVII., a polgármesteri tiszt-
ség ellátásának egyes kérdé-
seiről szóló törvény alapján és 
egyidejűleg hívja fel a polgár-
mestert arra, hogy pótolja a 
mulasztók ellen az eljárások 
megindítását." 

Ekkor dr. Lippai Pál átadta 
az elnöklést Tűhegyi József 
alpolgármesternek és a képvi-
selői padsorokban foglalt he-
lyet. Miután Csapó képviselő 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Annus József (Fotó: Nagy László) 

• Hogy a polgárok miket kér- A kampányhólabdát a mi-
deznének egy-egy politikustól? 
Nyilván sokfélét. Oly sok min-
dent, hogy annak aligha lehet-
ne helyet adni a lapban. Mi ép-
pen ezért úgy döntöttünk, ami-
kor átgondoltuk: hogyan is ke-
zeljük a választási kampány 
időszakát, hogy magukat a po-
litikusokat kéljük föl - kérdez-
zenek egymástól. Kormánypár-
ti az ellenzékitől és viszont. 

nap indítottuk. Bratinka József 
képviselőt a főszerkesztőnk 
kérdezte. Az MDF-es honatya 
ezúttal nem riportalany lesz, 
hanem riporter. Annus József 
írót, a szocialisták országgyű-
lési képviselőjét kérdezi, aki 
te rmésze tesen majd dob ja 
tovább a labdát. Az írásból azt 
is megtudják, kinek. 

• Bár az országban eddig már 
két helyen - Hajdú-Bihar és 
Baranya megyében - izoláltak 
infleunza-vírust, a rendelke-
zésre álló adatok alapján még 
nem lehet influenza-járványról 
beszélni. A tények mindazon-
által már jelezhetik egy esetle-
ges járvány kezdetét - közölte 

Járvány 
csütörtökön Straub Ilona, az 
Országos Közegészségügyi 
Intézet főorvosa. 

Még javában tartott a „Ha 
kell, sztrájkolunk" - fejléces 
ívek aláírása az SZKV dolgo-
zóinak körében, s a tájékozó-
dási pontot a 30 százalékos 
béremelési követelés jelentette, 
amikor a vállalat munkásta-
nácsának elnöke meredek nyi-
latkozatot tett: a szegedi fizeti 
áz egyik legalacsonyabb volá-
nos bért az országban. Az 
SZKV érdekvédelmi szerveze-
te az esetlegesen keményedő 
városi tömegközlekedési bér-
harcban talán így remélte maga 
mellé felsorakoztatni a Tisza 
Volán dolgozói kollektíváját. 
A taktikázás fölöslegesnek bi-
zonyult, a munkástanács gyors 
és könnyű győzelmet aratott. A 
nyilatkozat azonban megma-
radt. 

Az SZKV-s „beavatkozásra" 
Szeri István, a Tisza Volán ve-

(Folytatás a 3. oldalon.) 


