
Démoni decibelek Szegeden 

Ha ez mind a szobánkban dübörögne? (Fotó: Schmidt Andrea) 

Kijevi letartóztatás 

MTI - Telefotó 
Kemény dolga van a kijevi rendőrségnek. Szolgáljon 

ehhez illusztrációul a fotó egy kisebbfajta letartózta-
tásról. Ukrajnában különben az idén 464 ezer bűnügyet 
és 747 bűnbandát göngyölített föl a rendőrség. 

• Felavatták Görgey emléktábláját 

Történelmi igazságtétel 
A történelmi igazságtétel 

pillanata érkezett el ma, ami-
kor az utókor emléket állít a 
magyar történelem egyik legvi-
tatottabb hősének. Ezt Puszta-
szeri László, a Szent György 
Lovagrend rendi kormányzója 
mondta azon az ünnepségen, 
amelyen Görgey Artúr emlék-
tábláját avatták fel a budapesti 
Apáczai Csere János utca 17. 
számú ház falán. Hangsúlyoz-
ta: Görgey a Napóleon utáni 
Európa egyik legnagyobb had-
vezéreként örökre beírta nevét 
a történelembe. Legnagyobb 
tette mégis az volt - hangoz-
tatta a szónok - , hogy miután a 
magyar forradalom súlyát túl-
értékelő Kossuth képtelen volt 
katonai diadalra vinni a sza-
badságharcot, ó vállalta a fel-
tétel nélküli fegyverletétel fele-
lősségét. Tettével nemcsak 

több ezer katona életét kímélte 
meg, hanem a magyar nép be-
csületét is megmentette. Pusz-
taszeri méltatta Görgey kortár-
sának, Weiss Somának az ér-
demeit is, aki mindent megtett 
a hadvezér rehabilitálásáért, és 
az Apáczai Csere János utca 
17. számú házban otthont nyúj-
tott neki. 

A Honvédelmi Minisztéri-
um nevében Korsós László 
dandártábornok, a Magyar 
Honvédség részérói Kovács 
Imre dandártábornok helyezte 
el a megemlékezés virágait, a 
táblánál koszorúzott a Görgey 
Kör, az Összmagyar Testület, a 
Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége, a Magyar Tengeré-
szek Egyesülete, a Szent Ko-
rona Társaság és a Budapesti 
Városvédő Egyesület. 

Milyen szép a „becsukja 
a fülét" hasonlatunk - csak 
éppen nem igaz. A fülünk 
az a szerv, mely képtelen a 
védekezésre, hiszen ugye-
bár a szemünket becsukjunk 
fényvillanáskor, az orrunkat 
befogjuk ha büdös van, de 
mit tegyünk, ha nagy a zaj? 
Márpedig úgy néz ki, hogy 
nagy, sőt, egyre nagyobb. 
Városi za jkörképünk mai 
részében a szakember szólal 
meg, ki már több mint két 
évtizede hallgatja a zajt -
hivatalból. Az interjú Ste-
fánia magazinunk címlapján 
olvasható. 

• Lazulnak a merev álláspontok 

Lesz-e 36 órás sztrájk? 

Fotó: Enyedi Zoltán 

Az önkormányzati választás előestéjén dr. Lip-
pai Pál, Szeged város polgármestere, aki nem in-
dult újra a polgármesteri tisztségért, lapunk 3. ol-
dalán köszön el a város polgáraitól. 

A kormány és a MÁV 9 szá-
zalékos keresetnövekedést ígér 
1995-re a vasutasoknak - je-
lentette be Lotz Károly köz-
lekedési miniszter péntek esti 
sajtótájékoztatóján. Hozzátette: 
a korábban ígért 6 százalék fe-
letti összeget a MÁV-nak kell 
kigazdálkodnia, s ezt telje-
sítménytől függően, differen-
ciáltan kapják a dolgozók. To-
vábbi 1 százalékos kereset-
növekedést eredményez a 110 
forintos napidíj bevezetése és 
az étkezési hozzájárulás 300 

forintos növelése. A hétfőre 
kilátásba helyezett 36 órás vas-
utas-sztrájkkal kapcsolatban 
Márkus Imre, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke a el-
mondta: úgy látja, hogy a kor-
mány és a munkáltató érdem-
ben elmozdult korábbi merev 
álláspontjáról. A vasutas szak-
szervezetek megvitatják az új 
ajánlatot, s vasárnap reggel 
folytatják a tárgyalásokat a 
MÁV székházban. 

(Információnk 
a 7. oldalon.) 

• Vasárnapi dönté-
sünk négy eszten-
dőre szól. Vasárnap 
polgármestert, tele-
pülési, megyei és ki-
sebbségi önkor-
mányzati képviselő-
ket választhatunk. 
Ha elmegyünk sza-
vazni, ha nem, befo-
lyásoljuk a válasz-
tási eredményt. Ha 
voksolunk, akkor re-
mélhetjük, hogy a 
minket közvetlenül 
érintő ügyekben 
kedvünkre való em-
berek döntenek a ne-
vünkben. Ha elke-

Vasárnap: 
választhatunk..., 
válasszunk! 
rüljük a szavazóhe-
lyiséget, akkor vég-
képp csak szemlélői 
és elszenvedői le-
szünk az előttünk 
álló négy év történé-
seinek. Ezért mond-
juk mi: ha már vá-
laszthatunk, akkor 
válasszunk! A jelöl-

tek közül választani, 
a voksolni akarókat 
a megye 471 szava-
zóköre várja. Sza-
vazni december 11-
én 6 órától 19 óráig 
lehet. A választással 
kapcsolatos tudniva-
lókat lapunk 6. olda-
lán találják. 

Konditerem - asztmás gyerekeknek 
Hogy 
ritkuljanak 
a rohamok 

A napokban adtunk hírt ar-
ról, hogy az újszegedi gyer-
mekkórházba látogató Miku-
lást nagy-nagy szeretettel fo-
gadták a kicsinyek. Az egyik 
talpraesett gyerkőc a szépséges 
piros palástot simogatván meg-
kockáztatta azt is, hogy kívánja 
a lehetetlent: mindennap jöjjön 
a Télapó. Nem, mintha nem 
kelnének el a hazai egészség-
ügyben a tavaszi, őszi és nyári 
Mikulások, minden mennyi-
ségben. Olyanok, akik mond-
juk összehordanak puttonyuk-
ban mindenféle ajándékot, 
amelyre a betegeknek szüksé-
gük van a gyógyuláshoz. Vala-
hogy így készült el az a pin-
céből átalakított tornaterem is, 
amelyet már birtokukba vehet-
tek a kórház gondozottai. 

Asztma ellen tornával, az újszegedi gyermekkórházban. (Fotó: Révész Róbert) (írásunk az 5. oldalon.) 
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# * AZ AKCIÓ FOLYTATÓDIK! 
Még Ön sem maradt le semmiről! A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítjuk az akciónkat 
december 21-ig. Az Astrára és a Vectrára 100.000 Ft, a Corsára 55-000 Ft kedvezményt kap! 
DECEMBER 10-ÉN ÉS 11-ÉN 9-16 ÓRÁIG CORSA HÉTVÉGÉT TARTUNK. 

Ilyen olcsón többet nem juthat Opelhez. Jöjjön el, próbálja ki, és még egy Mikulás-csomagot is kap a Rupeskytől! ^ D P E L 

RUPESKY KFT., 6728 Szeged, Fonógyári út 2-4., Tel./Fax: 62/324-800 


