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Doktoravatás a JATE-n 
A József Attila Tudományegyetem Tanácsa holnap, vasárnap a 

Szegedi Nemzeti Színházban tartja meg doktoravató ünnepi ülé-
sét: délelőtt 10 órától az Állam- és Jogtudományi Kar 166 nappa-
li tagozaton végzett hallgatóját, valamint a levelező és esti tago-
zaton diplomát szerzett 57 jogászt avatják. Délben fél l-kor kez-
dődik az egyetemi doktorok ünnepélyes avatása: a Természettu-
dományi Karon 17-en, a Bölcsészettudományi Karon 7-en sze-
reztek „dr. univ." fokozatot. A jelölteket dr. Mészáros Rezsó rek-
tor és a karok dékánjai fogadják doktorrá. 

.Antall minisztere voltam »» 

A fenti címmel rendeznek 
fórumot kedden, február 28-án 
délután 6 órakor a Hungária 
Szállóban. Az összejövetelen, 
amelyet egyébként egy állandó 
és hasonló jellegű rendezvény-
sorozatként képzeltek el a szer-
v e z ő k , ezúttal dr. Horváth 
Balázs egykori belügyminisz-

C s o n g r á d m e g y é b e n 
ma az a l á b b i v á r o s o k 
körzetében számíthatnak 
je lentős közlekedési ak-
c ióra a j á r m ű v e z e t ő k -
Szeged: 5 és 7, valamint 9 
és 14; Makó: 15 és 23; 
Szentes: 6 és 22 óra kö-
zött. Vasárnap - Szeged: 
5 és 7; Kistelek: 9 és I4 : 

Makó: 15 és 23; Szentes: 
6 ős 2 2 ó r a k ö z ö t t . A 
rendőrség a vá l toztatás 
jogát fenntartja! 

KENŐANYAG DEPÓ 
A SZEGED, 
— Dorozsmai út 33. 

J S ^ Tel./(ax: 62/361-855 
J K / y r é * Kis- és 

fi J Nagykereskedelem 

• A Szentírás fényében 
Vasárnap 15.30 tárakor az 

újszegedi református templom-
ban (Szent-Györgyi Albert ut-
ca) dr. Erdélyi Judit (budapesti 
István kórház) tart előadást 
Természetgyógyászatról - or-
vosi szemmel, a Szentírás fé-
nyében címmel. A rendezvény 
minden érdeklődő előtt nyitott. 

ter lesz a vendég. A beszélge-
tőtárs, dr. Lévay Endre, arról 
faggatja majd az MDF egykori 
vezető politikusát, hogy mivel 
tölti idejét, hogyan látja pártját 
az ellenzéki szerepben, mi a 
véleménye a kormánykoalíció-
ról és több. más aktuálpolitikai 
kérdésről is. 

• Röptéire száguldó 
vonatok 
Az Asea Brown Boveri, 

svéd-svájci konszern 16 vonat 
szállítására kapott megrende-
lést a Norvég Államvasutaktól 
(NBS) 800 millió korona (121 
millió dollár) értékben. Leszá-
mítva a tengeri fúrószigetek és 
hajók szállítására vonatkozó 
megbízásokat, ez az eddigi leg-
nagyobb megrendelés, amelyet 
az ABB Norvégiától valaha is 
kapott. A nagysebességű vona-
tok Oslo és az új nemzetközi 
repülőtér, Gardermoen között 
közlekednek majd 1998. végé-
től. amikor a légikikötő meg-
nyílik. Az olasz Fial, a német 
Siemens, AEG és a Daimler 
Benz is pályázott a megrende-
lés elnyeréséért. 

A RÁDIÓ 
„PARTISCUM" 

kereskedelmi adása 

„ H a l l g a s s a Ö n Is, 
Ö n n e k is s zó l !" 

mindrniup lú l8owko/!ttu'M,9MH/-cn 
(• DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetesfehétel: 
Szeged, Párizsi krt. 32. 
TeL 325-930.323-811 
Tel/Fax: 491-119 

a nagy tanító mellszobrát 
őrizetbe vet-

ték, majd pszi-
chiátriai zárt 
osztályra vitték 
azt az orosz ta-
nárt, aki a Kreml 
falánál lévó Sztá-
lin-mellszoborra 
festéket öntött. A 
hírt az orosz 
kémelhárttás 

pénteki közlésére 
hivatkozva kö-
zölték a hírügy-
nökségek. A meg 
nem nevezett, 
idegen nyelvet 
tanító rosztovi 
férfi csütörtökön 
látogatott el a 
Lenin Mauzó-
leumba, majd 

festékkel leöntöt-
te az épület mö-
gött lévő, Sztálin-
mellszobrot. A 
brit hírügynökség 
emlékeztetett ar-
ra. hogy 1991. 
márciusában egy 
17 éves fiatal 
vasdoronggal tá-
madt neki a volt 
diktátor sírján 
állá szobornak, 
letörrve az orr 
egy darabját. 

Polgárőrségek cím- é s telefonjegyzéke, A szegedi 
és városkörnyéki polgárőr egyesületeknél közérdekű lakossági 
bejelentések tehetők az alábbi cfmeken, illetve telefonszámokon. 
1. Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség: 06-60/301-129; éjjel-
nappal hívható ügyelet a Mikro-Labor üzemeltetésében: 438-495. 
2. Önkormányzati Polgárőrség. Szeged, Rókusi krt. 66.: 06-
60/301-125. 3. Kereszttöltés utcai Polgárőrség, Szeged, Ke-
reszttöltés u. 29.: 06-60/301-128. 4. Dorozsmai Polgárőrség: 06-
60/301-126. 5. Algyői Polgárőrség: 06-60/301-127. 6. Szeged-
Szentmihálytelek-Gyálarét Polgárőrség: 06-60/301-124. 7. Rösz-
keit Önvédelmi Egylet Polgárőrség, napközben 8-16 óra között: 

244, délután 16 és reggel 8 óra között: 372-350, KBM-iroda. 
Lei l 
372-

[Ylajdnem belestrt a telefonba... Zsu-
LUJ zsi szokta gépelni nagyobb léleg-
zetű írásaimat. Akkor is megérti, mit 
mondtam bele a magnetofonba, amikor 
fáradtabban forog a nyelvem, vagy le-
halkltom magam tekintettel az alvó tár-
sasház nem kellően szigetelt falaira. 

Ezúttal nem volt szerencsém, idegesen 
kérte, hogy halasszuk el a dolgot, mert 
náluk nincs fűtés, fagyos kézzel nem le-
het gépelni, különben is elmennek va-
lahova a két gyerekkel. 

Ehhez képest jókedve volt, amikor a 
szombat esti tévé előtti bambulás legbé-
késebb pillanataiban odacsörgött, hogy 
jöhetek. Gyorsan kiderült, már meleg 
van náluk, ami nem kis dolog az akkor-
tájt mínusz 10 körül mocorgó hőmérőre 
való tekintettel. Mivel azonban a munkát 
már kiadtam, csak most jutottam el hoz-
zá a következő kazettákkal. Egy szuszra 
el is mesélt mindent, lelkemre kötve, ne 
adjam tovább. 

Az első meglepetés akkor érte a csa-
ládot, amikor konstatálták, hogy leállt a 
gázkazán. Szombat reggel az ilyesmi 
nem igazán öröm, még szerencse, hogy 
mielőtt kihívta volna a szerelőket, egy 
kávét akart főzni magának a gázrezsón, 
így rájött, hogy gáz van, vagyis hogy 
nincsen. 

Ezután alig párórás telefonváltások 
alapján megtudta, hogy kikapcsolták la-

kásából a gázt. Megállapították, hogy 
krónikusan elmaradt a fizetéssel. Ez an-
nál is nagyobb képtelenségnek tűnt a 
számára, mert ő egy általam nem ismert 
rendszer szerint nem a tényleges fo-
gyasztás után fizetett, hanem egy kikal-
kulált összeget adott fel egész nyáron, 
így a végső számlázás előtt inkább túlfi-
zetésben érezte magát. Különben sem ér-
testtette senki a hiányról. 

Ezt a telefonügyeletet tartó hölgynek 
is elmondta volna, de az illető közbevá-
gott, hogy őt ez nem érdekli, fáradjon be 
személyesen reklamálni hétfőn. Addig 
meg oldják meg a kérdési valahogy. 

A megoldást a szomszéd hozta, aki ci-
vilben gáz- és vlzvezetékszerelő, csak 
egy éve lépett be nyomozónak a rendőr-
ség kötelékébe. Az esetet hallva azonnal 
le-, illetve felszerelte magát, kinyitotta a 
csapot, csupán azt kötötte lelkére Zsu-
zsánknak, hétfőn csak akkor menjenek 
reklamálni, ha ő visszaállította az ere-
deti állapotot. Sajnos, hétfőn korán haj-
nalban elhívták egy betöréshez, tgy csu-

pán késő délután mehetett el reklamálni 
Zsuzsa édesanyja, aki mint nyugdíjas, a 
családot szokta képviselni különféle ha-
tóságok előtt. 

A hatóság megállapította, hogy ő té-
vedett. Valóban az ügyfélnek van igaza, 
hiszen neki tartoznak. Ezt, tekintettel az 
év végére, vissza is fizették. A gázt vi-
szont nem tudták kinyitni, mert az elzáró 

•J}rigód munkaideje már lejárt. De más-
nap reggel náluk kezdik a műszakot. 

Ezután a szomszéd segítségével fölfű-
tötték a lakást és este 11-kor újra kikap-
csolták magukat, hogy tisztán álljanak a 
másnap reggeli bekapcsolás elé. 

Már csaknem elfelejtették, amikor egy 
reggel újra szerelőket láttak az aknánál, 
éppen nekikezdtek volna a kikapcsolás-
hoz. Zsuzsa eléjük állt, nekik is ment vol-
na, ha nem derül ki az első szóváltás 
után, hogy eltévesztették a házszámot. 
Errefelé bonyolult egy kicsit a dolog. A 
telekleválasztások alaposan megkeverték 
az egészet, van olyan ház is, amelyiknek 
nem a saját utcájára nyílik a kapuja. Ez-
úttal nem is ide jöttek. 

De mi van akkor, ha nem találkozik 
velük, rágódik azóta is a dolgon Zsuzsi. 
Amiből világosan látható, hogy nem iga-
zán jó a természete. 

Legalábbis hatósági szempontból nem 
korszerű. 

m Monorí milliók 
Öt hónapos tárgyalássorozat 

eredményeként 30 millió dol-
lár kölcsönt kapott a Monor 
Telefon Társaság az OP1C 
(Overseas Priváté Investment 
Corporation) tengerentúli beru-
házásokat támogató és finan-
szírozó amerikai kormányszer-
vezettől. A kölcsön futamideje 
kilenc év, a törlesztést három 
év múlva kell megkezdeni. 

Sagan írónő úgy rombolja magát, ahogy akarja. 
Kgy év i , f e l f ü g g e s z t e t t 

börtönre ítélte pénteken egy 
párizsi bíróság a világhírű 
franc ia írónőt , Krancoise 
Sagant. Sagan egy kábító-
szer-ügyben, kokain birtok-
lása és élvezete miatt állt a 
vádlottak padján: Francia-
országban még a személyes 
használat is büntetendő cse-

lekménynek számít. A fel-
függesztett börtön mellett 
40 ezer frank pénzbüntetést 
is ki kell fizetnie. A bírósági 
határozat szerint az írónő 
csak akkor mentesül a bün-
tetés letöltése alól. ha bebi-
zonyít ja , hogy lakással és 
munkával rendelkezik - ez 
nem lesz nehéz valamint 

aláveti magát egy elvonókú-
rának. Ennek sikere viszont 
több mint kétes: Sagan már 
évtizedek óta használ kábí-
tószert, s mint néhány éve a 
Le Monde című napilapnak 
adott nyilatkozatában kifej-
tette: mindenkinek joga van 
hozzá, hogy úgy rombolja 
magát, ahogy akarja... 

Lapunk e hónap 27-ig még előfizethető 
a postahivatalokban! 

Csongor Győző köszöntése 

a postahivatalokban 
Ápri l i s 3-tól az ország 

mintegy 2600 postahivatalában 
vásárolhat kincstárjegyet a la-
kosság. A ,,Kincstári takarék-
jegy 1995/1." bemutatóra szóló 
értékpapír, melyet kizárólag 
belföldi magánszemélyek ve-
hetnek meg. Végső lejárata a 
vásárlás napjától számított egy 
év, bruttó éves kamata a le-
járat napján 27 százalék. Erről 
(rt alá megállapodást pénteken, 
Budapesten a Pénzügyminisz-
térium, a Budapesti Értékfor-
galmi és Befektetési Rt. és a 
Magyar Posta. 

A nyolcvanadik életévét betöltő Csongor Győzőt barátai és is-
merősei a Móra Ferenc Múzeumban köszöntötték fel tegnap dél-
ben. Talán nem is lehetett volna megfelelőbb helyet találni az ün-
neplésnek, hiszen Csongor Győző nyugalmazott muzeológus, 
számtalan helytörténeti munka szerzője, gyűjti a város nagyjai-
nak kéziratait, és szakértője a botanikának, valamint a numizma-
tikának is. Őrizze meg jó egészségét sokáig! (Fotó: Révész Róbert) 

• Kisárlet 
Otthonában folytatott kísér-

letezés közben súlyos sérülése-
ket szenvedett egy hatvani ve-
gyésztanuló. B. Ferenc 19 éves 
vegyipari szakközépiskolás , 
családja hatvani lakásán, egy 
szobában berendezett házi la-
boratóriumban kísérletezett, 
amikor az általa felhasznált, ez 
idáig ismeretlen vegyi anyag 
felrobbant. A baleset követ-
keztében a fiatalember kézfeje 
súlyosan megsérült. 

• Ipacsfén járt 
egy darabolás 

A Baranya megyei Ipacsfa 
külterületén csütörtökre virradó-
an egy bokros területen a járó-
kelők feldarabolt férfi holttestet 
találtak. Az ismeretlen gyilkos 
az ápolt külsejű, 35-42 év körüli 
férfi testrészeit - amint az 
előzetes vizsgálat megállapította 
- meglehetősen szakszerűen 
darabolta fel. Az áldozat fejét 
azonban nem találták meg. A 
rendőrség nagy erőkkel nyomoz 
a gyilkos után, és intézkedett az 
ismeretlen áldozat személyazo-
nosságának kiderítéséről. A 
nyomravezetőnek egymillió fo-
rintot ajánlottak fel. 

• Társastánctanfolyam. 
Még tart a bálák szezonja, te-
hát nem árt, ha az ifjú urak és 
hölgyek megtanulnak táncolni. 
A Papíron SC Szeged társas-
táncklubjában újra lesz tanfo-
lyam kezdőknek, haladóknak, 
fiataloknak és idősebbeknek. 
Az érdeklődők megismerhetik 
a standard (tangó, angol és bé-
csi keringő, slow-fox, quiek-
step) és latin-amerikai (samba, 
cha-cha-cha, rumba, passo-
dobl , j i v e ) táncok alapjait , 
megtanulhatják a divattáncokat 
(mambót, rock and rollt, stb.). 
Akik tehetséget éreznek ma-
gukban, a továbbiakban a klub 
versenytáncosaiként folytat-
hatják. Jelentkezni február 25-
én (szombat) és február 26-án 
(vasárnap) este 6 órától lehet 
az új szegedi Sportcsarnok 
földszinti edzőtermében. Bő-
vebb felvilágosítás a helyszí-
nen. (x) 

Az idén nagyon 
sokan adóztak 

Olvasom a pénteki 
Népszabiban, hogy az 
APEH-hez ezidáig 657,5 
millió adóbevallás érke-
zett és ebből csak 93 ez-
ren igényeltek vissza 
adót. Hát ez valóban ba-
romi jó arány, még akkor 
is, ha ezen számok tükré-
ben úgy néz ki a helyzet, 
hogy valószínűleg a kí-
naiak is nálunk adóznak. 

(podmaniczky) 

• Menetrend-
módosítás 

A Tisza Volán értesíti az 
utazóközönséget, hogy március 
l - j é t ő l , szerdától az 5 1 0 0 
Csongrád-Tiszaalpár-Cserke-
szőlő menetrend szerinti autó-
buszvonalon az 543 sz. járatot 
15 perccel korábban, az 542 sz. 

járatot 20 perccel korában köz-
lekedtetik, ennek megfelelően 
a közbeeső megállóhelyeket is 
korábban érinti: Csongrád au-
tóbusz-állomásról indul (mun-
kanapokon) 6.00 órakor, Tisza-
alpár, ABC-hez érkezik: 6.35 
órakor. Tiszaalpár, ABC-tól 
indul 6.35 és Csongrád autó-
busz-állomásra érkezik 7 .10 
órakor. Szintén a fenti időpont-
tól a Szeged-Mórahalom-Kis-
sor-Asotthalom autóbuszvona-
lon Szeged, autóbusz-ál lo-
másról 14.40 órakor induló já-
rat a Rívó iskolát is érinti. 

• Fekete volt 
a haja színe 

Orvosszakértők vizsgálják 
azokat az emberi maradványo-
kat, amelyeket a héten az M7-
es autópálya 2 l -es kilométeré-
nél a bokrokban találtak egy 
műanyag zsákban. A rendőrség 
megállapította, hogy a fel is-
merhetetlenségig összeroncsolt 
tetem végtagjai hiányoznak, s a 
vizsgálat első szakaszában azt 
sem lehetett pontosan tisztázni, 
hogy férfi vagy női holttestről 
tehet-e szó. Később kiderült, 
hogy valószínűleg egy gyilkos-
ság áldozatául esett 20 év körü-
lifiatal lány az áldozat, akinek 
fekete volt a haja színe. 

VARHATO IDŐJÁRÁS 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 
ma estig változékony időre számíthatunk. Több kevesebb 
napsütés mindenütt lesz, de az erősen felhős időszakokban 
eső, zápor is előfordulhat. A szél sokszor élénk lesz. A legma-
gasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. 


