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Négy főkapitány összehajolt 
Csongrádon, a városi Galé-

ria földszinti termében tartot-
ták meg azt a koordinációs ta-
nácskozást tegnap, szerdán 
déle lőt t , melyen dr. Túrós 
András rendőr vezérőrnagy a 
nyári idegenforgalmi idényre 
való felkészülés témakörében 
referátumot tartott, amelyen 
részt vettek a budapesti, a Bé-
kés, a Bács-Kiskun és a Csong-
rád megyei r endőr - főkap i -
tányságok vezetői, a nagyobb 
települések polgármesterei. 

A szakmai megbeszélés be-
fejeztével sajtótájékoztatót tar-
tot tak. Először dr. Salgó 
László Csongrád megyei rend-
őr-főkapitány bemutatta dr. 
Túrós Andrást, dr. Bodrácska 
Jánost, budapesti rendőr-főka-
pitányt, Molnár Józsefet, Csong-
rád polgármesterét és Ratkai 
Imrét, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés a le lnökét , majd 
térségünk néhány kérdésköré-
ről szólt. 

Csongrád megyében az idén 
is erőfeszí téseket követel a 
nyári idegenforgalmi szezon-
ban a rendőri feladatok ellátá-

Bodrácska János, Salgó László és Túrós András 
a sajtótájékoztatón. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

sa. Az erre való felkészülést is-
mertették a városi rendőrkapi-
tányok. Hogy miért Csongrá-
don tartják az értekezletet? Á 
Szegedről való kimozduláson 
túl az is, hogy nyáron egy-egy 
napon akár Csongrád lakossá-
gának a kétszerese, vagyis 40 
ezer ember is megfordul itt, s 

ez nagy leckét ad a rendőri 
szerveknek. A nyári felada-
tokra való felkészülés feltételei 
az idén sem rosszabbak, mint 
korábban. 

Dr. Túrós András, kérdések-
re válaszolva a következőket 
mondot ta : nem a minőségi 
turizmus jellemző Bács-Kiskun, 

Békés és Csongrád megyékre, 
hanem az, hogy seftelők jön-
nek, s mindez melegágy a bű-
nözésnek is. Ugyanakkor a tö-
rök vendégmunkások nyári ro-
hama jelen lesz az idén is. Az 
említett megyék rendőrei hősi-
esen helytálltak az eddigiek-
ben. A külföldiek bűnözéséről 
szólva mondott néhány adatot. 
Az elmúlt évben 40 millió tu-
rista jár t hazánkban, ebből 
5145-en követtek el valami-
lyen bűncselekményt, kisebb 
súlyúakat, valutával kapcsola-
tosakat. Nem jól tükröződik ez 
a közhangula tban . A nyári 
helyzetre való tekintettel a sze-
gedi és a makói kapitányságot 
megerősítik. Záhonytól a szerb 
határig terjedő, a határtól 30 
kilométeres sávban ellenőrzé-
seket szerveznek. 

Dr. Bodrácska János hasz-
nosnak ítélte a tanácskozást, s 
röviden ismertette a fővárosi 
gondokat és közbiztonság ja-
vítására tett intézkedéseket. A 
rendőrség gyümölcsöző külföl-
di munkakapcsolatairól szólva 
elmondotta: enélkül például a 
zsidó múzeumból elrabolt mű-
tárgyak aligha kerültek volna 
meg. Végül dr. Salgó László a 
megyei rendőr-főkapitányság 
romániai és jugoszláviai kap-
csolatairól tett említést, elisme-
rőleg szólva azokról. 

B. Gy. Gy. 

Egy szegedi életmentő 
Pro Virtute érdemjele 

Május 7-én a Belügymi-
nisztériumban Kuncze Gábor 
miniszter - Horn Gyula mi-
niszterelnök, Gál Zoltán ház-
elnök és Joel Alon izraeli 
nagykövet jelenlétében -
adta át a Pro Virtute érdem-
jeleket a vészkorszakban pél-
damutató helytállást tanúsító 
magyar állampolgároknak. A 
Bátorságért érdemjelet posz-
tumusz kitüntetésként az 
1990-ben elhunyt Kálmán 
János szegedi lakosnak is 
odaítélték, aki 1944 szeptem-
berében a budapesti Mene-
kültügyi Hivatalban teljesí-
tett szolgálatot. Szent István 
körúti lakásában élete koc-
káztatásával bújtatta üldözött 
barátait, ismerőseit, hamis 
igazolványokat, élelmiszerje-
gyeket szerzett számukra. A 
háború után Szegeden dolgo-
zott köztisztviselőként, már 
nyugdíjasként, 1984 decem-
berében váratlanul érte a 
hlr: a jeruzsálemi Jád Vásém 
Intézet Elnöksége és Kineve-
ző Bizottsága - a magyarok 
közül tizedikként - neki Uélte 

Kálmán János 

a Becsület Emlékérmet és 
Oklevelet, és felkérte, ültes-
sen fát Jeruzsálemben, az 
Emlékezés Hegyén található 
Igazak Ligetében. Az akkor 
már 75 éves Kálmán János 
betegsége miatt nem utazha-
tott Jeruzsálembe, helyette 
élettársa fia, dr. Jung József 
ültette el a fácskái. 

A belügyminiszter által 
adományozott posztumusz 
elismerést a kitüntetett élet-
társa, Jung Ottóné vette át, 
aki 15 éven át, haláláig éli 
együtt vele a Kígyó utcában. 

H. Zs. 

(DM 
PROGRAMAJÁNLAT 

AZ IFJÚSÁGI HAZBAN 
holnap: 15 órától Sze-

repjáték Klub; 16.30-kor 
Robinson Klub: Szerelmi 
taktikák; 

ma és holnap: JGYTF 
r a j z - m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
szakos hallgatóinak és Le-
onardo Maniscalchi olasz 
reklámfotó-művész kiállí-
tása; 

MA 
DÁN PEDAGÓGUSOK tar-

tanak előadást a Pedagógiai Inté-
zetben (Közép fasor 1-3.): 14 
órától Anders Termán Olsen 
Környezetvédelem Dániában; 15 
órától Susanne Heller Angol sza-
kos tanárok továbbképzése Dá-
niában. Magyar-dán tanárcsere 
lehetőségei című előadását hall-
gathatják meg. 

BÁLINT SÁNDOR ÉS A 
SZÖGEDI NEMZET - délután 4 
órakor Kiss Emő illusztrált em-
lékezést tart az újszegedi nyug-
díjas klubban, névadójuk halálá-
nak 15. évfordulóján. 

FILMVETÍTÉS: 15 órától az 
Érik a fény című filmet vetítik 
nyugdíjasoknak a JGYMK Kos-
suth Lajos sgt. 53. szám alatti 
klubjában. 

A RÁK GYÓGYÍTÁSÁRÓL 
hallgathatnak előadást az ér-
deklődők 17.30 órától, a Tech-
nika Házában, az Új Harmónia 
Egyesület szervezésében. 

KOZMO ARKANUM KLUB 
- A gyakorlati életbölcsességról, 
a boldogulás útjáról tart előadást 
Benárik Ádám asztrológus 18 
órától, a Juhász Gyula Művelő-
dcsi Központban. 

A MOLNÁR DIXIELAND 
este 7 órától a osztrák-magyar 
étterem kerthelyiségében játszik. 

KARÁTSON GÁBOR elő-
adást tart a Kínai gondolkodás 
európai párhuzamai címmel az 
Impala Házban, 19 órakor. 

A FOGADALMI TEMP-
LOMBAN rendezik meg a sze-
gedi egyházzenei hónap hang-
versenyét, este 8 órától. Örgonán 
szólót játszik és kísér Virágh 
Endre orgonaművész. Énekel 
Moldován Stefánia Liszt-díjas, 
érdemes művész és Molnár And-
rás Kossuth-díjas művész. 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 20 
órától Walhalla teaház. 

A JATE KLUBBAN 21-03 
óráig Student est. Házigazda: 
Poór Zsolt. 

HOLNAP 
FODOR LÁSZLÓ útibeszá-

molót tart 10, 15 és 18 órai kez-
dettel Grand Cagnon-tól Flori-
dáig és Pécstől Ausztráliáig cím-
mel a Bartók Béla Művelődési 
Központban, a Nemzetközi 
Gyermekmentő szolgálat - „Süss 
fel nap" Gyermekalapítvány ja-
vára. 

CSERE BERE KLUB gyere-
keknek délután 4 órától a Ság-
vári Endre Művelódési Házban. 

A LEGYÉL A BARÁTOM 
KLUB (Kossuth Lajos sgt. 53.) 
17-22 óráig Bonifác-estet ren-
dez. 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(Kertész utca) 18 órától látogat-
ható. 

A JATE KLUBBAN 18 és 
20.30 Édes élet - videón. 

A TAMÁSI ÁRON KLUB-
BAN 18 és 22 órakor videómozi. 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 20 
órától Walhalla klub. Benne: 
Adam 30-koncert. 

AZ ALKOTÓHÁZ 
(Árboc u. 1-3.) foglal-

kozásai: ma 15-18 óráig 
fazekas szakkör (felnőt-
teknek) és fafaragó szak-
kör, 16—20-ig kosárfonás; 
holnap 14-18 óráig szövés. 

Három halott 
Az M5-ös autóút Kecskemét 

utáni, lajosmizsei leágazásánál 
B. Zoltán 30 éves szegedi lakos 
személygépkocsijával - sza-
bálytalan előzés közben - össz-
eütközött az előtte közlekedő 
másik személyautóval, majd 
hozzácsapódott egy másik ko-
csinak és egy lengyel kamion-
nak. A szerencsétlenségnél az 
egyik autóban életét vesztette H. 
Béla 29 éves járművezető és uta-
sai közül G. István 62 éves, vala-
mint B. Tibor 26 éves pomáz.i la-

• Szép sikerrel szerepeltek az 
elmúlt hetekben a gimnázium ta-
nulói a különböző országos ta-
nulmányi versenyeken. 

Gárgyán Gabriella (tanára 
Józsáné Mocsai Andrea) a német 
nyelvi OKTV döntójében 5. he-
lyezést ért el. Gyömbér Zsuzsa és 
Pecze László a biológia OKTV 
döntőjében a 15., ill. 18. helyen 
végzett (tanáraik: dr. Kránitz 
József és Csigér István). Homyik 
Katalin kémiából lett az OKTV-
n 17. (tanárai: Blázsikné Kará-
csony Lenke és Petneházi Lívia). 

A Lyka Károly Országos Mű-
vészettörténeti versenyen 1. he-
lyezett lett Deme Zsuzsa (tanára: 
Krámli György né). 

Az Irinyi János országos ké-
miaversenyen Pintér Áron a II. 
kategóriában 11., Szilágyi Imre 

Eredményes ságvárisok 
az I. kategóriában 17. (tanáraik: 
Lajosné dr. Berkes Mária és Blá-
zsikné Karácsony Lenke). 

Az Ókortudományi Társaság 
által hirdetett latinversejiyen 5. 
helyen végzett és jutalmul olasz-
országi utat nyert Gervain Judit 
(tanára: Szécsi Katalin). 

A Nemes Tihamér országos 
számítástechnikai versenyen 6. 
helyen végzett Gosztolya Gábor, 
akit egyben a Nemzetközi Infor-
matikai Olimpia hazai csapatá-
nak is tagjává választották. 

Dicséretesen szerepelt az 
Arany Dániel matematikai verse-

nyen Brencsics Iván és Miklós 
Balázs (tanáraik: dr. Némethné 
Varga Éva és Kovács István). 

A Kultúrák Dialógusa: Orosz-
ország-Magyarország című or-
szágos versenyen fődíjat nyert 
Kiss Gyöngyvér és Bartalos 
Jenő. Versmondói díjat kapott 
Szigeti Tamás (tanáruk Szilágyi 
Zsuzsanna). 

A „Europe at School" által 
hirdetett irodalmi pályázaton díj-
nyertes lett Mészáros Kata, 
Csikós Péter és Nagy Zoltán 
francia nyelvű tanulmánya (taná-
ruk: dr. Józsa György). 

Az ökológiai 
folyosórendszer 

A Magyar Biológiai Társaság 
szegedi csoportja ma, csütörtö-
kön délután 4 órakor tartja kö-
vetkező nyilvános ülését a JATE 
Növénytani Tanszékén: dr. Bába 
Károly főiskolai docens azokról 
a módszerekről beszél, amelyek-
kel ki lehet mutatni, mely tevé-
kenységek veszélyeztetik a hul-
lámtéri ökológiai folyosórend-
szert. A másik előadást dr. Szal-
ma Elemér főiskolai adjunktus 
tartja az Utricularia határozási 
problémáiról. 

• Aki a lépést tart a korral, az 
bankkártyával a zsebében járkál 
és csak annyi készpénzt tart ma-
gánál, amennyi a napi vásárlá-
sokhoz szükséges. S hogy mit 
tesz a SZOTE dolgozója, ha el-
fogy a „zseton"? Az új klinikáról 
például ki sem kell tennie a lá-
bát, a földszinten igénybe veszi 
az automatát, a technika ördögét 
és kész. Igen ám, de mi van ak-
kor, ha az automata kedd reggel 
óta nem ad pénzt? (A rossz nyel-
vek szerint különben kedden fél 
kilencig még működött, amit 
egyesek tudtak, másoknak vi-
szont elfelejtettek szólni...) Kér-
déseinkre azok válaszoltak, akik 
eddig az Agrobankon keresztül 
jutottak hozzá havi járandósá-
gukhoz. 

Dr. Török László (SZOTE. 
tanársegéd): Mindig csak annyi 
pénzt tartok magamnál, hogy 
két-három napi bevásárlásra ele-
gendő legyen. Nagyobb összeget 
akkor veszek ki, ha hirtelen 
szükségem van valamire. Az Ag-
robank-üggyel kapcsolatban 
„duplán meg vagyunk lőve", 
mert a feleségem is klinikai dol-
gozó. Két éve, amióta a rendszer 

A H É T KÉRDÉSE 

Beragadt-e a pénze? 

működik, nem volt probléma. 
Nem volt különben kötelező ép-
pen az Agrobankot választani, de 
annak idején az egyetem már 
névre szóló szerződéseket ho-
zott, és az volt a kényelmes meg-
oldás, ha ezt a pénzintézetet vá-
lasztjuk. 

Fotó: Somogyi Károlyné 

Dr. Horváth Attila (SZOTE, 
tanársegéd): Nekem annyiból 
jobb a helyzetem, hogy a felesé-
gem nem klinikai dolgozó és az 
ő fizetése a rendelkezésünkre áll. 
Két évvel ezelőtt választhattam 
volna az OTP-t is, de még nem 
volt kártyarendszere, ráadásul 

kosok. Ezenkívül három személy 
szenvedett súlyos sérülést. " • 

A Sándorfalva-Dóc közötti 
útszakaszon tegnap délelőtt egy 
mentőautóval karambolozott egy 
Lada. A személygépkocsit egy 
17 éves balástyai fiatalember ve-
zette. Az útkereszteződésben 
éppen akkor akart megfordulni, 
amikor a beteget szállító mentő 
odaért. A mentő vezetője, a men-
tős tiszt, a beteg és a balesetet 
okozó fiatalember 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett. 
Mindkét kocsi összetört, a kár a 
mentőautóban 100 ezer, a Ladá-
ban 250 ezer forint. 

A MAGYAR 
N E M Z E T I CIRKUSZ 
május 16-28-ig tartandó 

szegedi előadásaira 
jegyek elővételben máj. 
16-ig kaphatók a passzázs-

sori MAHIR-irodában. 

ÜDÍTÖAKCIÓI 
A Mattfiias Bt. nél Földmíves 
u . 7 . MIVELLA 2 literes (cola, 
narancs, sárgabarack, mandarin, 
citrom, málna, ananász, kiwi 

85 Ft nagy ker ár. 
Hey-Ho alma, szóló 65,-
Rostosak 85,-
100%-os narancs 102,-

310-162 telefon. 

Az MKM Rt. 
Szegedi Kábelgyár 

üzemi konyháján étkeztetési 
lehetőséget ajánlunk fel 

magánszemélyek 
és közületek részére. 
Szeged Huszár u. 1. 

Telefon: 473-533/113 mell. 

bármit szerettem volna ott intéz-
ni, az a bank bezár, mire én a kli-
nikán végzek. Az Agrobank 
ajánlata kedvezőbbnek tűnt, az 
automata kéznél volt, ráadásul az 
egyetem is ezt a megoldást eről-
tette. Most várok, hogy mi lesz. 
Tegnapelőtt kellett volna pénzt 
kivennem és már nem tudtam. 

Kolozsi András (JATE, mate-
matika szakos hallgató): Annak 
idején választhattunk, hogy me-
lyik bankot választjuk. Az Agro-
bank több automatát fölállított, 
az egyiket például a HÖK-ön, 
ami közel esik a természettudo-
mányi karhoz. Nekem tetszett, 
elégedett voltam a szolgáltatás 
színvonalával, sosem kellett sor-
ban állni, éjszaka is hozzá lehe-
tett fémi a pénzhez. A jelenlegi 
helyzetről azt gondolom, hogy 
nagyon kellemetlen, de majd 
fizetni fognak. Egy-két napot ki 
lehet bírni pénz nélkül, nekem 
ráadásul magántanítványaim is 
vannak, úgyhogy nem vagyok 
elkeseredve. 

F. K. 

/ B e r e m e n d i c e m e n t \ 
n a g y tétel e se tén 

860 Et/q házhoz szállítva, 
födémbéléstest 95 Ft/db 

azonnali 
szállítással. 

Érd.: 385-121 vagy 382-090/ 

MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk 
az I. szegedi borfesztivál 

alkalmából rendezendő 

GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓRA, 
a Royal Szálló éttermébe, 1995. május 18-án, ÍZ órára. 

A menüsort Csikota Mihály étteremvezető, 
az italokat Zilál Zoltán, 

a Corvinum Gasztrovin ügyvezető igazgatója mutatja be. 
A menü ára: 5 000 Ft. Helyfoglalás: 62/481-320-as telefonszámon 

„A" menü 
Fürjtojássaláta 
Fácáneróleves 
Vadhússal töltött rétes krémmártással 
Tűzdelt őz gemenci módra 
Szederparfé 
„B" menü 
Hideg velőrózsa zöldspárgával 
Kapros borjúraguleves 
Libamáj parajlevelekben 
Pirított bélszfntokány magyarosan 
Somlói galuska 


