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• Pizza Hut utcabál 

Jól hallhatóan beköszönt... 
Hát tegnap este hatkor Pizza 

Hut utcabál kezdődött Szege-
den, a Kárász utcában, a gyors-
étkeztető-hálózat mai megnyi-
tásának alkalmából. Az ese-
ményről szerintem mindenki 
értesült, aki egy kilométeres 
körzetben tartózkodott, az erő-
sítéssel és az akusztikával 
ugyanis semmi baj nem volt. A 
Cadillac együttes eddig szokat-
lan módon, keresztbe bariká-
dozta el a sétálóutcát, s a csak-
nem tökéletes hangzásnak kö-
szönhetően érdemben beleszólt 
a környék lakóinak televízió-
zásába, a szerencsekerékbe, az 
esti mesébe és a Híradóba. 

A Kárász utca alaposan le-
szűkült, az egyik oldalon uszk-
ve % centiméteres, a másikon 
kétszer ilyen széles sávon bo-
nyolódott a gyönyörű vasárnap 
délutáni-esti sétaforgalom. 
Különösen egy-egy BMX-es 
srácnak okozott gondot az át-
haladás, elképzelhető, hogy a 
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Többen táncra is perdültek. (Fotó: Somogyi Károly né) 

terepgumi néhány hófehér vá-
szoncipőn maradandó nyomo-
kat is hagyott, nem beszélve a 
kormányról, amely egyszerre 
két oldalon fejtette ki jóté-
konynak nem nevezhető hatá-
sát. Azután volt a színpad jobb 
oldalán egy tekintélyes méretű 
tócsa is, látni azonban inkább jártál?) 

már csak akkor lehetett, ami-
kor belelépett valaki. (A tudó-
sító ezúttal hivatalos igazolást 
ad mindenkinek, akinél az 
egyik szülő a következő sza-
vakkal kommentálta az utca-
báli kiruccanást: édes fiam, lá-
nyom, tán Omega-koncerten 

A főnök, Dobóczky úr az 
ajtóból, a piros blúzos alkalma-
zottak a gazdasági bejáratból 
szemlélték a nagy forgatagot, 
táncolót azonban csak keveset 
láthattak, hiszen hellyel-közzel 
mozdulni is alig lehetett. Pedig 
a zene ugyancsak bizsergető 
volt, s a legbátrabbak még a 
szürkület előtt belekezdtek. A 
szünetben az egyik zenész - s 
bizonyára a többi is - kétliteres 
Coca-Colával oltotta szomját, 
nedvesítette meg kiszáradt 
ajkát, miközben a már részben 
kinyitott üzletben minden sze-
let pizzához egy-egy ajándék 
Pepsit kapott a kedves vendég. 

A kedves vendégnek külön-
ben meglehetősen sokat kellett 
sorban állni a pizzáért, ami ter-
mészetesen nem az elkészítés 
tempójának kritikája, sokkal 
inkább a felfokozott érdeklő-
dés jele. Szóval tegnap este -
jól hallhatóan - beköszönt 
Szegedre a Pizza Hut, zenével, 
rock and roll táncversennyel, 
vetélkedőkkel, rajzversennyel 
és mindenekelőtt természe-
tesen a rostélyos pizzával. 

Kovács 

Für Lajos lett 
az MDF elnöke 

A Magyar Demokrata Fó-
rum VIII. Országos Gyűlése 
vasárnap Für Lajost választotta 
a párt elnökévé. 

Az MDF eddigi elnökére -
akinek javára visszalépett az 

elnökjelöltségtől Boross Péter, 
Le zsák Sándor és Schamschula 
György - a 623 érvényes 
szavazatból 329-et kapott. 
Szabó Ivánra 294-en voksol-
tak. 

Közel 1500 gólya 
alATE-n 
(Folytatás az I. oldalarái) 
éves hallgató kezdheti meg 
tanulmányait. Az egyetem 
nappali hallgatóinak a. létszáma 
5500 lesz. Dr. Rácz Béla 
összehasonlításképpen el-
mondta, hogy az 1984/85-ös 
tanévben a nappali tagozatos 
hallgatók létszáma 2009 volt. 
Ettől az évtől kezdve közgaz-
dászokat is képeznek a JATE-
n. Ennek céljaira az egye-
temnek - az önkormányzat se-
gítségével - a Honvéd téren 
sikerült mintegy 700 négy-
zetméter teriiletet szerezni. Az 
ingatlan felújítása, használható 
állapotba hozása a közeljövő 
sürgős feladatai közé tartozik. 
A rektor közölte, hogy az 
egyetem hallgatóinak kollé-
giumi ellátottsága az egyik 
legrosszabb az országban, 
majd hozzátette: rövid távon 
talán megoldást kínál az Uni-
versitas egyik első létesít-
ményeként megvalósuló be-
ruházás az Öthalmi úti lak-
tanyában. A felsőoktatás jelen-
legi finanszfrozási rendszeré-
ben a pályázatok biztosítják a 
problémák megoldását - hang-
súlyozta a rektor. A JATE 
ebben az évben a FEFA III. 
pályázaton 215 millió, mlg a 

Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium K-F pályázatán 
20 millió forint támogatást 
nyert. 

Dr. Rácz Béla beszéde 
végén Széchenyi István szavait 
idézte az elsőéves hallgatók-
nak: „A tudományos emberfő 
mennyisége a nemzet igazi ha-
talma. Nem termékeny lapály, 
hegyek, ásványok, éghajlat 
teszik a közerőt, hanem az ész, 
amely azokat józanon hasz-
nálni tudja. Igazibb súly s erő 
az emberi agyvelőnél nincs. 
Ennek több vagy kevesebb léte 
a nemzetnek több vagy keve-
sebb szerencséje." 

A tanévnyitó ünnepség 
végén a József Attila Tudo-
mányegyetem egykor volt hall-
gatóit jutalmazták. Ketten 
Vasdiplomát, tizennyolcan 
Gyémántdiplomát, harminc-
hatan pedig Aranydiplomát 
vehettek át. Négyen kapták 
meg az Emeritus professzori 
címet. A Kanyó Alapítvány 
diját Gyimesi Tímea, a Kuun 
Géza díjat dr. lvanics Mária, a 
Bartucz Lajos emlékplakettet 
pedig dr. Trogmayer Ottó 
kapta. 

Sz. C. Sz. 

Kistelek Város Önkormányzata 

pályázat útján kívánja bérbe adni 
a Kistelek, Kossuth u. 11. szám alatt lévő 
47 nm-es, üzlethelyiség céljára alkalmas 

helyiséget. 

Pálvázat lei írás átvehető: 
Polgármesteri Hivatal 

Kistelek, Árpád u. 3. ern. 2. 

Hel világosítást ad a polgármesteri hivatalban: 
Nagymihály István Telefon: 364-940. 

A palotai szőkitő 
s a keresztapák 

Sgyre óvatosabban nyitjuk már ki az újságokat, hiszen 
majd mindegyik oldalról csöpög a vér. legutóbb 

Budapesten az ukránok rendeztek leszámolósdit klasszikus 
kellékekkel, mindenki láthatta az eredményt, a géppisz-
tollyal szétlőtt mikrobuszt. A hírekben azon nyomban fel-
bukkant az ukrán maffia fogalma, s vele párhuzamosan a 
találgatás, hogy vajon melyik náció maffiája a 
veszedelmesebb. A rendőrség szóvivői pedig minden egyes 
megnyilatkozás alkalmával igyekeztek kijavítani a foga-
lomzavarban szenvedő újságírókat, még Kacziba rendőrtá-
bornok úr is elmagyarázta: maffia Olaszországban van, 
Magyarországon szervezett bűnözésről beszélhetünk. 

Persze, fő a pontosság. 
Az angol abszurd magyar mesterének számító Holló 

Színháznak van egy jelenete, amelyben Galla Miklós, mint 
a nagy vonatrablás ügyében nyomozó csoport vezetője 
nyilatkozik. KiderüL, mindössze annyit tudnak, hogy egy 
„lámlenge" áll a tett mögött. A riporteri csodálkozásra 
kifejti a főrendőr, hogy a lángelme szó helyett használják 
a Yardon a lámlenge kifejezést. Meglehetősen frusztráló 
lenne ugyanis a bűnüldözőknek, ha tudnák, hogy egy 
lángelmét kell elkapniuk - szól az abszurd magyarázat. 

I gy látszik mégsem olyan abszurd ez a vicc. l^het, 
hogy könnyebb a szervezett bűnözést felszámolni, 

mint a maffiát elkapni...? 

lángé é 

A Vám- és Pénzügyőrség 
Csongrád és Békés megyei pa-
rancsnokságára az elmúlt héten 
az alábbi felderítési adatok 
futottak be: 18 esetben diviza 
szabálysértést állapítottak meg 
5,5 millió forint értékben; 12 
személyt vámszabálysértőként 
vettek nyilvántartásba, az elle-
nük hozott intézkedés 455 ezer 
forintot tesz ki; 2 esetben 
deviza bűncselekményt állapí-
tottak meg, mintegy 260 ezer 
forint értékben; egy esetben 
jövedékkel élt vissza több 
személy, melynek ellenértéke 
3 millió 800 ezer forint; nem-
zetközi jogi kötelezettséget egy 
esetben szegtek meg, 286 ezer 
forint értékben - tudósította 
szerkesztőségünket Bunyevácz 
Miloje pénzügyőr százados. 

A román határszakaszon 
továbbra is „divat" a forint 
csempészése. A nagyságrend 
20 és 100 ezer forint között 
változott. Nemcsak a forint 
„szagtalan!" Erre fizetett rá 
egy magyar kereskedő hölgy, 
aki nem ügyelt arra, hogy 
üzletelés közben tanulmányoz-
za a hatályos devizarendelke-
zéseket. Úgy gondolta, hogy 
1992 őszétől az áldásos keres-
kedelmi tevékenységért kapott. 

több mint 642 ezer osztrák 
schilling jutalomösszeget mun-
katársai között szabadon szét-
oszthatja, a devizahatóság en-
gedélye nélkül. Tévedésének 
eredménye 4,9 millió forint 
elkobázási érték. Vélhetően 
nyugtalanul alszik a csanádpa-
lotai B. I., aki gázolajos üzel-
mekhez csatlakozott. A palotai 
úr aktív közreműködője volt az 
Egyetértés Tsz medgyesbodzá-
si üzemanyag-tárolójának bér-
bevételénél. Az érdekeltek, 
valamint a tsz jövedéki enge-
dély nélkül akartak gyors és 
adómentes jövedelemhez jutni. 
A bérbe vett tárolóban 95 ezer 
liter gázolajat tároltak; ebből a 
Békés megyei nyomozók, s az 
orosházi vámhivatal munkatár-
sai már csak 48 ezer litert ta-
láltak meg. Az alapos ellenőr-
zés során hiánytalanul megta-
lálták a gázolaj szőkítéséhez 
nélkülözhetetlen kellékeket, 
így a savazóanyagot, mészhid-
rátot, szűrőket s egyebeket. A 
szűrőkből vett minta a szőkítés 
tényét egyértelműen bizonyí-
totta. Az eszközök és a mara-
dék gázolaj lefoglalása után a 
nyomozás az igazi keresztapák 
személyét próbálja kideríteni... 

iMüllei> ff 
óvoda ^ M I N Ő S É G É R T 

(62) 322-584 (291) SZEGED, T E X T I L G Y Á R I UT 2. 
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E P I T K E Z Ö K N E K ! 
- Hazai és olasz csempék, padlólapok 

nagy választékban, olcsó áron! 
- Bajai, Sofa, NK Hungária nyílászárók 
- Velux, Schindler tetőablakok 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. 
Tel.: 6 2 / 4 9 1 - 0 2 2 

Göncz Árpád Ázsiában 
Göncz Árpád vasárnap dél-

után elutazott Budapestről. A 
köztársasági elnök tizenegy-
napos körútja során hivatalos 
látogatást tesz Mongóliában, a 
Kínai Népköztársaságban és 
Indonéziában. A magyar ál-
lamfő kíséretének tagja Szent-
Iványi István, a Külügyminisz-
térium politikai államtitkára, 
Draskovics Tibor, a Pénzügy-
minisztérium közigazgatási 
államtitkára, Borsics László, a 

Honvédelmi Minisztérium he-
lyettes államtitkára. Göncz Ár-
páddal utazik felesége. 

Göncz Árpád először Ulán-
bátorba érkezett, ahol Punszal-
mágin Ocsirbat elnök a ven-
déglátója. 

A mongol fővárosból Pe-
kingbe tart, s ott Csiang Cö-
min lesz a tárgyalópartnere. 
Programja utolsó állomásán, 
Indonéziában Szuhárto elnök 
invitálásának tesz eleget. 

• Rövid, néhány órás látoga-
tást tett vasárnap Szegeden 
Várhegyi Attila, a Fidesz or-
szágos választmányának el-
nöke és Varga Mihály, a szer-
vezet alelnöke. Találkoztak a 
fiatalok Csongrád megyei ve-
zetőségével, a helyi tagozatok 
elnökeivel és a fideszes kép-
viselőkkel. Várhegyi Attilát, 
az országos választmány új 
elnökét ekkor kértük rövid 
beszélgetésre. 

• Mi volt a megbeszélések 
témája és jövetelük célja? 
- Eddig 8 megyében jár-

tunk, s most Csongrád me-
gyét vettük sorra. Három 
alapvető célja volt ennek a lá-
togatásnak. Elsődleges elkép-
zelésünk, hogy megisme-
rkedjünk az itteni helyzettel 
és benqünket is megismer-
jenek a helyiek. Látogatá-
sunknak másik fontos témája, 
hogy az elmúlt két hónapban, 
a választási kudarc után, ko-
moly munka folyt a Fidesz-
ben, terveztük a jövőt, s ezt 
most meg kell vitatnunk a 
megyei szervezetekben is. 
Olyan kérdéseket kell megbe-
szélnünk, amelyek igencsak 
„életízűek", s kíváncsiak va-
gyunk arra, hogy ők ezeket 

© KÉRDÉS 

A Fidesz választmányi 
elnökéhez 
hogyan látják. A harmadik 
kérdés pedig, hogy a közelgő 
önkormányzati választásokra 
miként készüljünk fel. 

• Miként készülnek és 
milyen eredményre számí-
tanak? 
- Most mérjük fel, hogy 

hány helyre állítunk jelöltet, 
egyáltalán hol van esélyünk 
és milyen politikai szövetsé-
geket kötünk majd helyben, 
mert úgy döntöttünk, hogy 
országos megállapodást nem 
kötünk egyetlen politikai 
párttal sem. Az esélylatolga-
tásnál analógiából indulnék 
ki: a Fidesz '90-ben és '94-
ben hasonló eredményt ért el 
a parlamenti választásokon. 
Ha reálisan méijük fel a hely-
zetet, akkor - s ezt jómagam 

is vallom - itt is lehet analó-
giát keresni, mert pozícióin-
kat meg tudjuk tartani, pol-
gármester jelölteket tudunk 
állítani nagy- és kisvárosok-
ban, falvakban is, körülbelül 
azonos számú képviselő be-
jutására számltok. Az elmúlt 
négyéves periódusban csak-
nem 1 millió polgár élt fide-
szes vezetésű önkormányzat-
ban, ez kellő felelősséget 
jelentett és jelent ma is a párt 
önkormányzati munkájával 
kapcsolatos feladataiban. 

• A fiatal demokraták 
ellenzékban voltak és ma-
radtak is az Országgyű-
lésben. Más ellenzéki pár-
tokkal ellentétben, ritkán 
nyilatkoznak az új kor-
mány eddigi munkájáról... 

Várhegyi Attila 

— A Fidesz parlamenti 
frakciójában tartottunk egy 
értékelést az elmúlt ötven 
napról. Úgy Ítéltük meg, hogy 
a Horn-kormánynak egyaránt 
voltak pozitív és negatív 
lépései, de az a véleményünk 
és állásfoglalásunk ebben a 
kérdésben, hogy: illik megad-
ni a száz napot minden kor-
mánynak és akkor nyilat-
kozni. Ezután mi is megjele-
nünk egy olyan összegzéssel, 
amely behatóan értékeli majd 
az elmúlt száz napot és abban 
rámutatunk arra, hogy a vá-
lasztási ígéretekhez képest mi 
valósult meg és mi nem... 


