
SZOMBAT, 1994 . N o v . 2 6 . A VAROS 5 

Kampányolás 
WWampány ólnak a polgármesterjelöltek, a pártok, a füg-

m» getlenek és a nem függetlenek a decemberi önkor-
mányzati választásokra készülődve. Kampányai az újság 
is, szigorú előzetes megállapodások alapján, szabott méret-
ben, fotóval vagy anélkül számol be - vagy nem számol he 
- egy-egy eseményről. Valahogy mostanában mintha több 
lenne például a gazdasággal - kollégám szerint inkább a 
kultúrával, míg más szerint a közélettel, netalán a sporttal 
- összefüggő esemény. Érzékelhetően több, mint az or-
szággyűlési választásokat megelőzően. 

Ezekben az eseményekben az a közös, hogy mindig 
megszervezi őket valaki, a vendéget fogadja valaki, a ta-
nácskozást vezeti valaki, a rendezvényt megnyitja valaki, 
azaz kicsit hiányzik belőlük a spontán történés. Korábban 
is érkezeti vendég, volt tanácskozás, sportesemény, kultu-
rális rendezvény, de ez a politikai címke, ez a választási 
bokréta, hál' istennek hiányzott róluk. Ha egy nevesebb 
vendég véletlenül és teljesen magától mostanában látogat-
na el hozzánk, hát csodálnám, ha koppanna, azaz ki tudna 
szállni az autójából úgy, hogy ne lenne azonnal gazdája 
jövetelének. Rég elfelejtett dolgok kerülnek nagy hirtelen 
felszínre, rég megoldatlan kérdésekre találnak esetenként 
homlokegyenest ellenkező válaszokat az érdekeltek. 

A minap egy átlagosan ismeretlen, de átlagosnál pros-
perálóbb cég keresett meg telefonon, hogy ők már két éve 
dolgoznak egy Szegedhez közeli községben, s hogy milyen 
elégedett a község is meg a cég is. Miért ne adna hírt róluk 
a lap? Már majdnem megegyezünk a randevúban, amikor 
kiderül, hogy a jelenlegi, s természetesen önmagát újra je-
lölő polgármester is jelen lenne ezen a beszélgetésen. Ak-
kor pedig ez legalább annyira gazdaság, amennyire kam-
pány, az utóbbi pedig szigorúan mérendő. 

Az újságcsináló - aki már az olvasónál is jobban unja a 
kampányt - alig győzi a szelektálást. Próbálja elválasztani 
az igazi eseményt az áltól. Óhatatlanul előfordul, hogy egy 
történés azért nem kap értékének megfelelő visszhangot, 
mert egy túlbuzgó jelölt felvállalta, csúnyább kifejezéssel 
politikailag kisajátította. A „védnökség" tehát kétélű fegy-
ver, nem pontosan kiszámítható végeredménnyel. 

Kovács Andiás 

• Mi lesz veled Hungária? 

Ötlet a hasznosításra: 
testvérvárosok háza 

Csipkerózsika á lmát 
alussza már jó ideje a sze-
gedi régi Hungária szálló 
épülete. A városnak egye-
lőre nincs pénze, hogy be-
fejezze, s lehet, gazdasá-
gilag meg sem érné szál-
lodaként üzemeltetni, ha 
egyáltalán elkészülne. Ve-
vőt, a több mint 200 mil-
liós épületre, eddig senki 
sem talált . „Nagy falat-
nak" tűnik bármelyik vál-
la lkozónak egy ekkora 
épület befejezése és üze-
meltetése. 

Tegnap délelőttre sajtótájé-
koztatóra invitálták az újság-
írókat az újszegedi Talent Cen-
terbe, a meghívó szerinl a régi 
Hungár ia hasznos í tásának 
ügyében. Dr. Kapás Ferenc, a 
Talent Center ügyvezetője és 
Tom Brenner, a toledói testvér-
város küldötte elmondták: sajá-

tos ötletük van az egykori szál-
ló hasznosítására. 

A szegediek szerint ugyanis 
egyelőre kiaknázatlanok a test-
vérvárosi kapcsolatok, ugyan-
akkor minden helybel inek 
szívügye a patinás épület hasz-
nosítása. Így jött az ötlet, hogy 
„Testvérvárosok házát'' kelle-
ne kialakítani a régi Hungá-
r iából . Hogy pénzügyi leg 
mindezt hogyan képzelik az öt-
letadók? Egyrészt úgy, hogy a 
város beszállna a félkész épü-
lettel, s a befejezéshez a test-
vérvárosok anyagi segítségét 
vennék igénybe. A vállalkozók 
szerint ez újabb 200 millió fo-
rint lenne. Ettől a megoldástól 
a szegedi gazdaság élénkülés-
ét, a kulturális kapcsolatok fej-
lődését várják, hiszen testvér-
városaink hozhatnák magukkal 
Szegedre saját kapcsolataikat -
s így tovább bővülhetnének a 
kereskedelmi, üzleti lehetőségek. 

R. G. 

• A Kossuth Lajos sugárút és 
a Francia utca sarkán bújik 
meg az a parányi könyvtár, 
ahová belépve otthonos érzé-
sek ébrednek a látogatóban. A 
polcokra helyezett eligazító cé-
dulákon itt nem a megszokott, 
komolykodó címeket olvashat-
juk, mint Szépirodalom, Ter-
mészettudomány, Társadalom-
tudományok, helyettük ilyen 
feliratok segítenek az eligazo-
dásban: Kalandos utazás. Vi-
dám könyvek, Nagy szerel-
mek, Pletyka, Vadászkalandok. 
Lányregényeket is látok a pol-
con! Örömmel nyugtázom, 
hogy még mindig vannak 
pöttyös és csíkos sorozatok, 
gyerekkoromban én is szívesen 
olvasgattam ezeket. A könyv-
tárostól, Vinczéné Radasics Er-
zsébettől kérdezem, mitől ilyen 
rendhagyónk a cimkékV 

- Ez egy úgynevezett csa-
ládi könyvtár - világosít föl a 
házigazda s e lmagyarázza , 
hogy az ilyen tipusú könyvtá-
rakba azokat a családokat vár-
ják, akik szeretnék a szabad-
idejüket olvasással eltölteni. 
No meg azzal, hogy mondjuk 
kedvenc hobbijuknak hódolja-
nak. Míg apuka a horgászat-
hoz, anyuka a pulóverkötéshez 
keres megfelelő irodalmat, ad» 
dig a nagyi is találhat a polco-
kon valami jó szerelmes re-
gényt. A gyerekeket egy han-
gulatos sarok is várja, ahol le-
ülhetnek lapozgatni. 

• Ide családokat is várnak! 

Fölújílás után - rejtőzködve 
hogy meghívjam őket. Szeret-
nék nekik is irodalmi foglalko-
zásokat tartani és nagyon örül-
nék, ha a kötelező olvasmá-
nyokat is tőlünk kölcsönöznék. 
Biztosan sok gyerek tudna a 
nagymamának is hazavinni 
érdekes könyveket. Jó lenne, 
ha a környékbeli idős emberek 
is ideszoknának. Olyan szíve-
sen beszélgetnék velük, vagy 
adnék nekik olvasnivalót. Új-
ságokat is járatunk, aki nem 
tud rá költeni, bejöhet és átnéz-, 
heti őket. 

Sajnos az utcán egyenlőre 
semmilyen megállítótábla nem 
jelzi, hogy a nagy házban egy 
szép kis könyvtár is rejtőzkö-
dik, de ha figyelmesen jártok-
keltek gyerekek, felfedezhe-
titek a bejáratot a Kossuth La-
jos sugárúti oldalon. Iskolából 
hazafelé menet, térjetek be, s 
ha tetszik a hely, hívjátok el 
magatokkal szüle i teket is. 
Mindenkit szeretettel várnak a 
nemrég fe lú j í to t t , cs inos 
könyvtárba. 

A fölújított könyvtár. (Fotó: Somogyi Károlyné) 

• Az olvasáson kívül, mit 
lehet még csinálni ebben a 
hangulatos könyvtárban? -
érdeklődöm tovább. 
- Van egy lemezjátszónk, 

zenét is lehet hallgatni - mond-
ja vendéglátóm - de videovetí-
tést is tervezünk. Mielőtt ide-
jöt tem, a tápéi könyvtárban 
dolgoztam, ott az iskolások na-

gyon komolyan vették a 
könyvtárat. A tanítónénik az 
alsótagozatosokat minden fog-
lalkozásra elhozták. Szinte 
állandóan volt gyerek a könyv-
tárban. Ide sajnos igen keve-
sen járnak, pedig nem messze 
van tőlünk a régi Rókusi is-
kola. Tervezem, hogy megke-
resem az ottani gyerekeket , Pacsika Emília 
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m Öt pári, egy blokkban: 

Vidámabb Szegedért! 
Az öt párt képviseletében a 

tegnap délutáni közérdekű fó-
rumon először dr. Pászti Ág-
nes, a Konzervatív Párt orszá-
gos alelnöke, képviselőjelölt 
szólt a közös célkitűzésekről. 
Ezek közé sorolta azokat az 
1995 januárjában várhatólag 
„ránk köszöntő" drágulási hul-
lám okozta megélhetési nehéz-
ségek könnyítését, mindekelőtt 
persze, a nyugdíjasok esetében, 
továbbá az olyan önkormány-
zati munkát, amely lehetővé te-
szi a nyugdíjasok számára (is), 
hogy a mindennapjaik hasz-
nosan, a moslaninál szervezet-

Az acsarkodó helyett pragmatikus, a város érdekeit 
mindenek elé és fölé helyező, ideológiamentes politikát 
folytat majd az az ötpárti koalíció, amely november 7-én 
írta alá az együttműködési szerződést és így indul a de-
cember 11-i önkormánvzati választásokon. 

tebben teljenek és kevesebb el-
nyűtt arcú, fáradt tekintetű idős 
emberrel taláklkozzunk. Ellen-
kezőleg vidám, derűs arcokat 
szeretnénk látni, s az önkor-
mányzat igenis tehet arról , 
hogy idős polgárai i lyenek 
legyenek. Az öt párt célkitű-
zése, hogy az egészségügy, az 

oktatás, a gazdaság fejlesztése 
érdekében mindenkivel hajlan-
dó együttműködni, de azért is, 
hogy a Belvárosban megoldód-
janak a parkolási gondok, 
vagy, hogy a mostaninál tisz-
tábbak legyenek az utcák. 

A fentiekkel egyetértett a je-
lenlévő koalíciós pártok mind-

egyike: a Nyugdíjasok Pártja, a 
Köztársaság Párt, a Vállalkoz-
ók Pártja, a Konzervatív Pári 
és az Ágrárszövetség is. Az 
összejövetelen bemutatták a 
képviselőjelölteket: Piti Já-
nost, Bakaity Bélát. Müller 
Ferencet, dr. Takács Ödönné 
dr. Tomity Ilonát, Molnár 
Albertet, dr. Magyarossy Jó-
zsefet és Kónya Lászlót. 

Bár az ötpárti koalíció saját 
polgármesterjelöltet nem indít, 
egy független jelöltet - dr. Ka-
pás Ferencet - támogat a vá-
lasztásokon. A polgármesterje-
lölt, aki részt vett az ötpárti 
közérdekű fórumon, köszöne-
tet mondott a támogatásért és 
ígéretet tett, hogy megválasz-
tása esetén eleget tesz a fentebb 
támasztott elárásoknak. 

K. F. 

• Kirsch Attila 6 éve, a sze-
gedi Deák gimnázium kapu-
nyitása óta tanít az intézmény-
ben. Volt igazgató-helyettes, 
fél évig pedig megbízott direk-
tor. További igazgatói megbí-
zását dr. Kovács Józse f fe l 
szemben az önkormányzat i 
szakbizottság támogatta, de a 
tudta nélkül és távollétében 
történt érettségi tételbontás kö-
rül kialakult helyzetben pályá-
zatát visszavonta. Az ügyben 
eljáró munkaügyi bíróságon a 
vele szembeni fegyelmi t a 
munkáltató visszavonta, mivel 
a tételeket a nyelvi igazgató-
helyettes utasítására bontották 
fel. Tavaly, június 30-án járt 
le a szerződése, másnaptól a 
jelenlegi igazgató, dr. Kovács 
József irányítja az iskolát. Ket-
tejük kapcsolatára nem volt 
jellemző a felhőtlen jelző. 

• Jogtalan volt az elbocsátás 

Ismét a Deák katedráján 
Az igazgató idén január 17-

én felfüggesztette állásából a 
fizika-kémia szakos tanárt, fe-
gyelmi vizsgálatot indított elle-
ne, majd egy hónappal később 
fegyelmivel elbocsálotta. Az 
indok: még inlézményvezetö 
korában nem rendezte az isko-
la egyik számláját; nagyértékú 
eszközök hűtlen kezelése. 

Az utóbbi azt takarta, hogy 
Kirsch tanár úr a Tömörkény 
gimnáziummal kötött egy meg-
állapodást. Amíg a társiskola 
nem tudja házon belül elhe-
lyezni számítógépét, addig ő a 

• A tú lzsúfo l t Hof i -es t r e 
vonatkozó telefonokra reagált 
Molnár Lajos, aki Hofi Géza 
menedzsereként működött 
közre a hétfői program lebo-
nyolításában. Elmondta Mol-
nár úr. hogy tájékozottságuk 
szerint a Sportcsarnok össze-
sen 2HX) ülőhelyet biz.tosított. 
Ezt figyelembe véve a szer-
vező még vissza is tartott 200 
jegyet, így kívánták megelőz-
ni a tumultust. Nem érti, hogy 
jöhetett létre ülőhely nélküli 
állapot. A két telefonálótól 
személyesen elnézést kért a 
kellemetlenségért, olvasóink-
tól, illetve az est többi vendé-
gétől, akiknek kellemetlen-
ségben volt részük, nem jutott 
számukra ülőhely, ezúton kér 
elnézést. A felvetésre, ami 
még előbukkant, nem tudott 
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Közérdekű problémáikat, észrevételei-
ket ezen a héten ügyeletes munkatársunk-
kal, Becsei Péterrel oszthatják meg. Mun-
kanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 
pedig 14-től 15 óráig várjuk hívásaikat. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy 
Szegedről is mindegyik számot tárcsázni 
kell. Ha ötletük van Fekete pont című ro-
vatunk számára, kérjük, ugyanitt tudas-
sák velünk. 

választ adni: nevezetesen, 
hogy miért kérték el a belépő 
személyektől a jegyeket , s 
nem csak eltépték, mint az 
egyébként szokásban van. Ez 
valójában ttivábbgondolásra 
késztet embereket, akik része-

sei voltak az estnek, de pon-
tos számot nem tudnak arról, 
tényleg, hányan is voltak a 
Sportcsarnokban hétfőn este. 
• Szőrcgcn, a futballpálya 
környékén építkezések foly-
nak, amelyekkel elfoglalják a 

járdát és az út jócskán meg 
van szórva szeméttel, hulla-
dékkal. Az építkezések kör-
nyékén Gulyás Margit (406-297) 
szerint a közterületfoglalás 
szabályait nem tartják be, az 
illetékesek figyelmébe ajánlja 
a területet. 
• Szemüveget talált a Rózsa 
utca sarkán egy olvasónk. 
Feltételezve a tárgy alapján, 
hogy idősebb, netán nem túl 
tehetős személyé lehet, ez-
úton tudatosítja: átvehető a 
492-160 telefonon való je-
lentkezés után. 
• A Tar ján 3. sz. óvoda kol-
lektívája a MÁV alkalmazot-
tainak kíván köszönetet mon-
dani, amiért óvodásaik no-
vember 23-i kis kirándulását 
oly nagy figyelemmel és sze-
retettel segítették. 

Deákban keres neki helyet, ott 
„beüzemeli", megtanítja kom-
puterezni a kollégákat, és a két 
iskola diákjait. Saját intézmé-
nyében nem kapott erre termet, 
ezért a gépet, a tulajdonos tud-
tával otthon helyezte el. Január 
elején aztán visszaszállította a 
Tömörkénybe a Macintosht. 
Saját igazgatója azt nehezmé-
nyezte, hogy nem tájékoztatta 
őt a számítógépes-ügy minden 
részletéről. 

Elbocsátásának tényébe nem 
nyugodott bele Kirsch Attila, 
igazságtalannak érezte azt , 

• A Pénzügyminisztérium Álla-
mi Értékpapír Kibocsátást Szer-
vező Irodája pénteken aukciót 
tartott, melyen államkötvényeket 
kínáltak fel. Az aukción az 
1997/J és az 1997/K sorozatú 
kötvényeket bocsátották árve-
résre. Á J sorozatú államköt-
vényekből 10 milliárd forint 
értékűt, a K sorozatú papírokból 
pedig 20 milliárd ajánlottak fel 
értékesítésre. 

A J sorozatú állampapír há-

ezért bírósághoz fordult. Előbb 
a munkaügyi , majd másod 
fokon a megyei foglakozott 
ügyével. A november 22-én 
született jogerős ítélet a tanár 
úr ártatlanságát bizonyítja. Kö-
telezte az intézményt az eddig 
visszatartott 10 havi munkabér 
k i f i ze tésé re , Kirsch Atti la 
visszahelyezésére. 

Szerda óta tanít. Heti be-
osztása szerint: t izenhárom 
órát áll a katedrán, tíz óra men-
zaügyeletet ad... 

V. F. S. 

Államkötvény-
aukció 
roméves változó kamatozású. A 
papírt névértéken ajánlották fel. 
Megvételére azonban egyetlen 
ajánlat sem érkezett. Hasonló 
volt a helyzet a K sorozatú ál-
lampapírral is, amely szintén há-
rom éves és változó kamatozású. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

HETFON 
A SZOCIALISTA PÁRT 

i rodá ján (Tisza L a j o s krt . 
2-4., 1. em. 123-as szoba) dr. 
Bálint János ingyenes j og i 

t anácsadás t tart 15 ó rá tó l . 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT az 
SZDSZ Földváry utca 3. szám 
alatti irodájában, 16-17 óráig. 
Tartja: dr. Pesti Gábor. 


