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• Megújul a Kertmozi 

Bevonulás KÖZÉPFÖLDÉRE 
Hogy mit lehet majd Kö-

zépföldén csinálni? Nos, 
például lehet majd homo-
kozni, gyurmázni, faragni, 
szőni-fonni, vágni-nyirni. 
De lehet majd független, 
főiskolás vizsgafilmeket is 
nézni. Vagy egynapos kiál-
lításokat. Ha pédául ez em-
bernek kedve szottyan, 
könyvet is vásárolhat ma-
gának a helyszínen. Vagy 
virágot. Vagy valami ked-
ves dolgot, amit gyékényből 
készítettek szorgos kezek. 
Ha meg unja magát, akkor 
nézhet bábszínházat, hall-
gathat jó muzsikát. Élőben. 
Mert ez egy ilyen hely lesz. 
Pontosabban, mert ez egy 
ilyen, nem mindennapi 
hely. Ha meg valaki kalan-
dos, romantikus filmre 
szomjazik, mert éhe, akkor 
fogja magát, s leül a nagy-
nagy vetítővászon elé, s sze-
mét odatapasztja Demi 
Moore vagy Melanie Grif-
fith hosszá combjaihoz, 
Mert itt majd ezt is megte-

heti. Középfölde az a hely, 
ahol ágyszólván mindent 
lehet gyermeknek és fel-
nőttnek egyaránt. Itt a büfé 
és a csapolt sör és a hideg 
barna kóla meg a szöszi 
bambi csak egy dolog. A 
lényeg, az érzés, mármint a 
jó, hogy együtt és magányo-
san is kedv derüljön az 
emberre. Nagy-nagy kerek 
jókedv. Érjen fülig a szája 
meg látszódjon a szájpadlá-
sa, ahogy nevet. 

KÖZÉPFÖLDE új kul-
turális szórakozóhely ... a 
liget közepén ... az újszege-
di Kertmozi területén ... va-
sárnap nyit... reggel 7 óra-
kor (!) ... bevonulnak a 
Trubadúrok ... a fiatal sze-
gedi költők ... délután 3 
órakor pedig Vitéz László 
és a többiek ... az örök Ke-
mény Henrik ... este 8 óra-
kor Lajkó Félix és bandája 
húzza ... a talp alá és a fül-
bevalót. Nosza, vonulni be! 

Sz. C. Sz. 
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HETFON 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI 

FOGADÓÓRÁT tart az MSZOSZ 
Csongrád Megyei Képviselete 
(Szeged. Eszperantó u. 3-5.). A 
munkavállalók, munkanélküliek, 
pályakezdők és nyugdíjasok kér-
déseire dr. Hajdú István válaszol 
(473-633). 

A SZOCIALISTA PÁRT iro-
dáján (Tisza Lajos krt. 2-4., I. 
em. 123-as szoba) dr. Bálint Já-
nos ingyenes jogi tanácsadást 
tart az érdeklődőknek, 15-16 óra 
között. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az SZDSZ Földváry u. 3. szám 
alatti irodájában, 16-17 óráig. 
Tartja dr. Pesti Gábor. 

PASKUJ MÁTYÁS, a 19-es 
(Felsőváros, Fodorkert) választó-
kerület képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig, a Deák Ferenc 
Gimnáziumban. 

m | Mc Donaki | McDonald's 

5 0 1 -es akció 
Áprilisi nyertesek: 
Szelczi Zoltán 

Szeged, Nyitra u. 15/B 
5 0 1 -es farmer 
Hujber Róbert, 

Szeged, Kölcsey u. 4. 
Farmering 

Bogos Sándor, 
Szőreg, Nefelejcs u. 22. 

Pólók 
A nyeremények 

a WANTED farmerboltban 
(Szeged, Mikszáth K. u. 21.) 

vehetők át! 

' . W & f f g g S t , 
SZEGED. MIKSZÁTH K.U. 21. 

Az akció folytatódik! 
Részletek a McDonald's-ban! 

NE KERESGELJEN! Tt 
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ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, 
REGGEL 7-TÖL ESTE 7-IG! D é l m a q y a r o r s z A q 

Bajban vannak a múzeumok. Nemcsak költségvetési elvonások által sújtott terület az övék, 
hanem a megnövekedett energiaárak és a beszerzési költségek miatt az alapfeladatok ellátá-
sa került veszélybe. Feladatoké, amelyek teljesítését amúgy törvényerejű rendelet írja elő. 

Ez a törvény viszont 1963-
ból (!) származik és bár előíija 
a muzeális értékek gyűjtését, 
tudományos feldolgozását és 
közzétételét, a feladatok finan-
szírozásának elvét nem szabá-
lyozza. A közgyűjtemények 
sorsát szabályozó új törvény 
nincs. Tervezetének kidolgozá-
sához - szegedi részvétellel -
még 1990-ben hozzákezdtek, 
de a kormány elé nem került: 
elakadt valahol a tárcaközi 
egyeztetés dzsungelében. Dr. 
Trogmayer Ottó, a Móra Fe-
renc Múzeum igazgatója sze-
rint ráadásul az új tulajdontör-
vény elég szerencsétlenül ren-
delkezett a műkincsekről, mert 
egy részét meghagyta állami 
tulajdonban, más részét a me-
gyei közgyűléseknek juttatta, 
míg megint más rész kisebb 
helyhatóságokhoz került, így a 
muzeológiai munkát sokszor 
három helyről kellene mene-
dzselni. Az igazgató úgy véli, 
ez lehetetlen helyzet: nincs 
olyan törvény, amely - ese-
tünkben a Csongrád megyei 
közgyűlésnek - normatívát ad-
na a fenntartásról. 

„Mintha 
nem is lennénk" 

Kicsit cinikus lenne a meg-
fogalmazás, ha azt mondanánk, 
hogy a Csongrád megyei mú-
zeumok jobb helyzetben van-
nak például Győr-Sopronhoz 
képest. Ott ugyanis nemrég 
kénytelenek voltak felfüggesz-
teni a műtárgyak közzétételét, 
vagyis a múzeumi kiállítások 
egyszerűen bezártak. Trogma-
yer Ottó szerint a megye múze-
umai még „csak" ott tartanak, 
hogy a kötelező feladatok „leg-
alább szinten tartásában" re-
ménykednek, bár a január óta 
tartó 4 milliós elvonás már azt 

Gondban a múzeumigazgató, Trogmayer Ottó. (Fotó: Schmidt Andrea) 

jelenti, hogy a múzeumi kiad-
ványok megjelentetése gyakor-
latilag megszűnik. Mintha a vi-
lág számára nem is lennénk, 
hiszen így a kutatási eredmé-
nyeink nem jutnak el külföldre 
- állapítja meg keserűen a mú-
zeumigazgató. 

Műkincsbotrányokra 
ébredhetünk 

Nincs több pénz ásatásra, 
t á rgyvásár lás ra sem, s ami 
Trogmayer Ottó szerint még 

nagyobb baj: a gazdasági fi-
nanszírozás rendszere abszurd 
egy múzeum számára. Az éves 
költségvetés 12 egyenlő részre 
osztva érkezik (a megye már 
így kapja), miközben sem a ki-
adások. sem a bevételek nem 
oszlanak el egyenletesen az év-
ben, így (előre)gazdálkodni 
sem lehet. - A nagyobb feltá-
rások viszonylag rendben foly-
nak, ott előre lehet tervezni. De 
ha Kovács bácsi kimegy úszó-
medencét ásni a kertje végébe 
és előkerül egy aranybuzo-
gány, akkor mit csinálunk? -

teszi fel a kérdést az igazgató, 
akinek az a véleménye, hogy a 
kormányzat akkor fog rádöb-
benni a törvény szükségességé-
re, ha a múzeumi feladatok 
kényszerű ellátatlansága miatt 
e lőbb-utóbb megje lennek a 
műkincsbotrányok, a „magán-
régészek" és a kicsempészési 
ügyek is. 

Nyitva: napi 3 órát? 
Ami a jövő szempontjából 

biztos: a muzeológiai gyűjté-
sen és a tudományos feldolgo-
záson a megye múzeumaiban 
nem tudnak már spóroln i . 
Egész egyszerűen törvényt 
szegnének vele. Ha előkerül 
egy lelet, azt a múzeumnak kö-
telező kiásni, még akkor is, ha 
azokban a hónapokban magas 
villanyszámlát kellett fizetni. 
A kiállítások nyitvatartási ideje 
viszont könnyen veszélybe ke-
rülhet. bár a Móra Ferenc Mú-
zeumban bezárásra csak a leg-
reménytelenebb pillanatokban 
mernek gondolni. Júniusban a 
megyei közgyűlés tárgyal ja 
majd a finanszírozás ügyét, ek-
kor dől el, hogy a kényszer-
helyzet milyen kényszerintéz-
kedésekhez vezet. Végveszély 
esetében elképzelhető, hogy 
még a nagy múzeumok is, mint 
a szegedi csak napi 3-4 órán 
keresztül, vagy csak bizonyos 
napokon lesznek nyitva. 

Panek József 

Ez a beteg gyerekek megse-
gítése érdekében indított orszá-
gos akció elnevezése. A kórhá-
zak anyagi helyzetén kívánnak 
javítani az Aranyág akció kez-
deményezői és támogatói. A 
pénzadományokat a következő 
föliratú csekken fizethetik be 
az adományozók: Népjóléti 
Minisztérium Központi Letéti 
Számla. Aranyág 232-90-166-
0036. Az összegyűlt pénz el-
osztásáról kuratórium dönt. Az 
Aranyág akciót a Magyar Tele-
vízió május 7-i jótékonysági 
műsora is támogatja. 

A csekkeket Csongrád me-
gyében és Szegeden a Vörös-
kereszt aktivistái, s a szegedi 

Polgármesteri Hivatal Egész-
ségügyi és Népjóléti Irodájá-
nak munkatársai adják át az ér-
deklődőknek - tudtuk meg dr. 
Oláh Juliannától, az iroda ve-
zetőjétől. A mi városunkban -
eltérően a megyeszékhelyek 
többségétől - nem állítottak fe! 
pénzadomány gyűjtő urnákat, 
mert - magyarázta az irodave-
zető - azokat nem tudták volna 
megfelelő módon őrizni. Cél-
ravezető módszemek azt tartot-
ták, hogy csekkeket juttattak el 
például az OTP, a Posta Bank, 
a Szőreg és Vidéke, a Pick 
Szalámigyár, illetve a Vörös-
kereszt megyei és városi irodá-
jába (Szent Mihály u. 1. sz.). 
így nekünk, Csongrád megyei-
eknek az aranyágas jótékony-
kodáshoz csekkekre lesz szük-
ségünk. 

D. I. 

• Zoopedagógiai konferencia Szegeden 

Az állatkert 
nem mutatványosbódé 

A környezeti nevelés lehe-
tőségei az állatkertben címmel. 
Szegeden rendeznek négyna-
pos nemzetközi zoopedagógiai 
konferenciát. Havas Péter, a 
Körlánc Környezeti Nevelési 
Program igazgatója rámutatott: 
korábban az állatkertek szinte 
az állatok internáló táborai, 
legjobb esetben látványossá-
gok voltak, az utóbbi évtize-
dekben viszont alaposan meg-
változott , mind a szerepük. 

mind pedig a feladatuk. A mo-
dern állatkertek legfontosabb 
célja, feladata ma már a termé-
szetvédelem, a kihalóban lévő 
fajok megmentése, visszatele-
pítése. A mindezekkel kapcso-
latos nagy szakmai érdeklődést 
mutatja, hogy a szegedi tanács-
kozásra több mint 250 pedagó-
gus, állatkerti szakember, illet-
ve egyetemi, főiskolai hallgató 
érkezett. 

• E lvesze t t , t a l á l t á k . Az 
AGW 99l -es rendszám gaz-
dája érdeklődhet a tábla iránt 
a 3 1 5 - 2 7 4 - e s , i l le tve a 
484—424-es számon. Kertész 
Teklának viszont megtalálták 
a rendszámát, s ezért köszö-
netét fejezi ki a Csörögnek, 
valamint a Római körút és a 
József Attila sugárút találkoz-
ásánál lévő Non Stop ABC-
nek. Több kisunoka sirat egy 
elveszett hófehér kiscicát, 
mely Hópehely névre hallgat, 
és Sándorfalvárói, az Iskola 
utca 6. szám alól tűnt el szer-
dán este. A megtaláló jelent-
kezését várják az előbbi cí-
men, illetve Ormándi Béláné 
t e l e fon ján , a 2 5 0 - 2 1 9 - e n . 
Egy darab, érdekes alakú kul-
csot talált Bori Mihályné az 
Attila utcai bútorbolt előtt. A 
kulcsot a Sajtóház portáján 
veheti át gazdája. 
• E l t ű n t pénz . Olvasónk 
(név és telefon a szerkesztő-
ségben) majd egy hónapja vár 

a CSÖRÖG A 'MXIESTEL 

Közérdekű problémáikat, 
észrevételeiket ezen a héten ügyeletes 

munkatársunkkal . Arató Lászlóval 
oszthatják meg. Munkanapokon 8 és 10 

óra között, vasárnap pedig 14-től 15 
óráig. Rádiótelefonunk száma: 

0 6 - 6 0 - 3 2 7 - 7 8 4 . Felhívjuk olvasóink 
figyelmét, hogy Szegedről is mindegyik 

számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 
Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 

ugyanitt tudassák velünk. 

a Gabonaku ta tó Intézetbe 
5500 forintot, melyet Mező-
kovácsházán adtak fel neki 
rózsaszínű csekken. 
• Köszönet. Udvarhelyiné a 
Gutenberg János Általános Is-
kolából telefonált, s köszöne-
tét fejezte ki azoknak, akik tá-
mogatták az iskolai természet-
tudományos hetet. így hálával 
gondolnak a Pen írószerbolt-
ra, az Eötvös utcai könyves-
boltra, a Smaragd üzletre, a 

Kék Csillag Étteremre és az 
erdészeti szakközépiskolára. 
Varga Zoltánná (480-363) 
egy ismeretlennek köszöni, 
hogy kulcscsomóját leadta a 
Víztorony téri diszpécser iro-
dába. 
• Rek lám. Több telefoná-
lónk reagált lapunk tegnapi 
számában megjelent A profit-
vágy vi l lamosa c ímű írá-
sunkra. Az olvasók többsége 
semmi rendkívülit nem lát a 

reklám eme formájában. Mol-
nár Éva (320-829) azonban 
másra hívta fel a figyelmet, 
nevezetesen arra. hogy a bu-
szok hátulján lévő hirdetések 
sokszor zavaróak, ugyanis el-
takarják a kilátást, s nehezeb-
bé teszik az esetleges átszál-
lást. 
• Au tó k e r e s t e t i k . Dobó 
Sándort (485-852) szerdán 
háromnegyed háromkor a 
Kecskeméti utca és a József 
Attila sugárút találkozásánál 
elütötte egy autó. Szerencsére 
az idegességen kívül semmi 
ba ja nem lett, ke rékpár ja 
azonban totálkáros lett. Kéri 
az autóst, vagy a szemtanú-
kat, jelentkezzenek. 
• Motorosok. A Vér tónál 
napozókat, sétálókat félti egy 
lakó a Csongrádi sgt. 114-ből. 
A tó melletti dombon ugyanis 
őrült módjára száguldoznak 
az ifjú motorosok, veszélyez-
tetve mások testi épségét. 

A Hungária és az Autóklub 
A Magyar Autóklub megyei 

szervezete és a Hungária Biz-
tosító megyei igazgatósága sa-
tótájékoztatót tartott, amelyen 
ismerte t te együ t tműködés i 
megállapodásuk lényegét. 

Áz új casco megkötése egy 
évre szóló autóklub tagságot 
jelent, aki már tag, annak egy 
évvel meghosszabbítják kár-
tyáját. Mire használható az 50 
százalékos kedvezményre jo-
gosító közlekedésbiztonsági 

utalvány? Az autóklub műsza-
ki állomásai féláron vizsgálják 
meg a fékek hatását, a lengés-
csillapítók állapotát, a világító 
berendezések működését, stb. 
A jövőben az autókluboknál is 
igénybe vehetők a biztosító 
szolgáltatásai, helyben köthe-
tők szerződések. 

Az együttműködési szerző-
dést 5 évre kötötték. Ujabb 
szolgáltatások bevetését is ter-
vezik. 

TAXI 
I Z I C E O 

SZEMÉLY-, TEHER-AUTÓMENTÉS 
DM-KLUBKÁRTYA-KEDVEZMÉNY 10 Ft/km 

WANTED nyereményakció 
a KM Tours Utazási Iroda fődíjaiért. 

Ha a Mikszáth K. u. 21. szám alatti 
Wanted Farmerboltban vásárolsz, 

megnyerheted álmaid utazását. 
További nyeremények: 

farmerutalványok, McDonald's 
menükártyák. Szegedi Kulturális 

Kalauz-előfizetések. 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
SZALAGFÜGGÖNYÖK, NAPELLENZŐK, 

r á M y SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ALUKERETES 
• S Z Ú N Y O G H Á L Ó AKCIÓ. 

W REDŐNY, RELUXA 
RÁDIÓTELEFON: 06-60-385-857, 62 /327 -171 


