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Újul a Fidesz 
A Fidesz-MPP Csongrád 

megyei szervezete is eleget 
tett a párt VII. kongresszusa 
határozatának. A múlt hétv-
gén a helyi csoportok 
elnökeiből és küldötteiből 
álló területi választmány új 
tisztségviselőket választott. 
A Fidesz-MPP megyei 
elnöke: dr. Szűcs Gábor 

(Hódmezővásárhely), al-
elnökök: Fazekas Ferenc 
(Makó), Ormos Gábor 
(Csongrád), Farkas Sándor 
(Fábiánsebestyén), Szabó 
József (Kistelek). Az orszá-
gos választmányban Csong-
rád megyét dr. Szűcs Gábor, 
Farkas Sándor és Bucsányi 
László (Szegvár) képviseli. 

Pénz kell Ópusztaszerre! 
A nem budapesti számára 

érthetetlen, hogy Ópuszta-
szert miért nem emelték a 
honfoglalás 1100. évfor-
dulóján az ünnepségsorozat 
kiemelt helyszínei közé. A 
honatyákat döntésük némi 
korrigálására késztetheti a 
14 országgyűlési képviselő 
aláírásával megerősített, a 
pótköltségvetéshez benyúj-
tott módosító javaslat. Az 
Ópusztaszer érdekében 
lobbyzó képviselők azt 
javasolják, hogy a hon-
foglalás 1100. évforduló-
jának megünneplését elő-
készítő múzeumi rekonst-
rukciókra szánt összeget 200 
millió forinttal csökkentsék, 
s ezt a pénzt az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlék-
park infrastrukturális és 

szociális létesítményeinek 
fejlesztésére fordítsák. 

A módosító javaslat in-
dokló részében a képviselők 
arra hivatkoznak, hogy a 
Feszty-körkép átadása után, 
az 1100. évforduló rendez-
vényei miatt jelentősen 
megnő a vendégforgalom. 
Az emlékpark üzemelte-
téséhez, a múzeumépület 
fejlesztéséhez, a szabadtéri 
színpad kialakításához a 
megyei önkormányzat ön-
ereje kevés, a „nagy közös 
buksza" kinyitása indokolt. 

A pótköltségvetéshez 
benyújtott módosító javas-
latok vitája, így az ópuszta-
szeri-ügy ország-világ elé 
tárása is a jövő héten vár-
ható. 

Szünetek és határidők 
A jövő tanév szeptember 

4-én - hétfőn - kezdődik és 
i 1996. június 14-ig tart majd. 

Az első félév tanulmányi 
eredményéről február 7-ig 
kapnak értesítést a tanulók, 
illetve szüleik. A téli szünet 
előtti utolsó tanítási nap 
december 21-e, csütörtök 
lesz és január 3-án - szerdán 
- folytatni kell a tanulást. A 
tavaszi szünet ugyanolyan 
hosszúságú lesz mint a téli, s 
a karácsonyi-újévi, illetve a 
húsvéti ünnepek is részét 
képezik a szüneteknek. A 
tavaszi szünet április 1-től 9-
ig tart. Új szabályt is tar-

talmaz a jövó tanév rend-
jéről szóló rendelet. Eddig 
csak a katonai és a művé-
szeti iskolák és néhány 
kivételezett iskola élhetett 
azzal, hogy előzetes felvé-
telit szervez. A jövő tanévtől 
Jj^qrielyik középiskola és 
szakiskola megteheti ezt 
november 15-e és december 
15-e között. Ez a lehetőség 
nem zárja ki a tanulót a 
további felvétel i eljárá-
sokból, még akkor sem, ha 
az előzetes felvételi eljárás 
során bejutott valamelyik 
iskolába. 

Lezárták az Arany János 
utcát. 

Nem teljesen légmen-
tesen. így az apadó folyó bő 
szúnyogtermó területeiről 
gyilkos csapatok a rendezői 
balról és jobbról be... Vé-
rengző csordáik ellen min-
den közreműködő korlátlan 
mennyiségben vételezhet a 
kellékesnél Szukut. Vagy 
mit. Irtó szertelen viszont a 
vörös 13-as belseje, ahova 
Szomszéd folyamatosan 
behordja a koszt, nemcsak a 
magáét, a kutyáét, a lóét -
alighanem ennek az egész 
végtelenül szomorú és rö-
helyes kelet-európai létnek a 
töméntelen mocskát be-
hordja. De nemcsak ő, a 
Szomszéd, hanem ők mind, 
tizenvalahányan, Hósné, 
Após, Anyós, Apa. Anyá, 
gyermekek, édesek és zabik, 
szeretők, főnök, hentes és 
egyéb mészárosok... Fel-
dúlják a mindeddig kon-

M ai id nemd ráma az utcán 
- avagy Zalán Tiborral, Bevizéknél, itthon 

szolidáltnak látszó vörös 13-
ast. Egy, csak egy marad 
kívül, a Hős, maga Beviz! 
És persze mi, akik nézzük, 
meg hallgatjuk őket, mi is 
kívül ülünk, a legpompásabb 
színházi lócákon, és tűrjük 
és tűrjük a vérengző csa-
patok meg-megújuló attakját 
és lassan eluralkodik rajtunk 
az otthonosságérzet. 

Ezen a ponton tisztelettel 
kérem az olvasót, hogy a 
péntek esti utcai-színházi 
premier után szíveskedjék 
majd újra átfutni a fenti 
sorokat - és akkor biztosan 
megvilágosodik az elméje. 
Addig nyugodtan gondolja 
azt, hogy a firkász esze 
ment. Itt még csak annyit. 

MA 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

JOGSEGELYSZOLGA-
LATI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Esz-
perantó u. 3-5. , I. em. 5.) 
14-16 óráig. A munka-
vállalók, munkanélküliek, 

pályakezdők és nyugdíjasok 
részére dr. Hajdú István ad 
felvilágosítást. 

HOLNAP 
A KERESZTÉNYDE-

MOKRATA NÉPPÁRT 
Victor Hugó utca 3. alatti 
székházában 16 és 17 óra 
között ingyenes jogi ta-

hogy a föntieket Zalán Tibor 
költő, drámaíró és tanár 
„majdnemdráma felvonások 
nélkül" műfajú, „Beviz úr 
hazamegy, ha..." című 
produkciójának próbái hív-
ták eló. A produkciónak 
önök lesznek az első nézői: 
ez ősbemutató. Pedig a költő 
már 1991-ben megszőtte a 
szavaknak azt a hálóját, 
amelyet junius 2-án, pén-
teken este a Kamaraszínház 
hátsó feléhez és az Arany 
János utca 13. alatti piros 
színű ház elejéhez rendezett 
el Surányi András, mint 
vendég. A sok szereplő -
mint föntebb tán kitetszett -
mind a 13-as számú házban 
lesz, hála az amúgy igaziból 

nácsadást tartanak a KDNP 
jogtanácsosai. 

BOTKA LÁSZLÓ or-
szággyűlési képviselő lakos-
sági fórumot tart 18 órától 
Algyón, a Gyevi Kócsag 
szabadidő-hajón. Téma: ak-
tuális helyi és országos 
ügyek. 

" TÉVÚTON A MAGYAR 
OKTATÁS címmel tart 
lakossági fórumot Dobos 
Krisztina országgyűlési 
képviselő, 18 órai kezdettel, 
az MDF szegedi székhá-
zában (Római krt. 31.). 

• Éjjeli r iasztók. A 
317—698-ról Cs. G. olva-
sónk amiatt telefonált, 
hogy a Püspök utcában a 
postapalota melletti Dél-
táv-parkolóban éjjelente 
az elrobogó autók miatt 
is bekapcsolnak a Déltáv-
kocsik riasztói: lehetetlen 
tőlük aludni. 
• Elnézést a riasztásért. 
Az Eldorádó üzlet dol-
gozói elnézést kérnek 
azoktól a belvárosi la-
kóktól, akiknek a nyu-
galmát 29-én hajnalban 
az üzlet riasztóberen-
dezése háborította meg. 
A rendőröknek a gyors és 
türelmes beavatkozásért 
köszönetet mondanak. 
Egyelőre még nem tudni: 
betörési kísérlet vagy a 
riasztó hibája okozta a 
zűrt. A vizsgálat jelenlegi 
állása szerint inkább az 
előbbi. 
• Hol a segély? D-né H. 
É. tavaly kért gyermek-
segélyt az önkormány-
zattól, 1994. augusztu-
sában postán meg is kap-
ta a jóváhagyó hatá-
rozatot. Pénzt azonban 
azóta sem látott, sürgető 
levelére nem válaszoltak, 
személyes bentjárásakor 
pedig türelemre intették. 
• Parlagfű. A 319-085-
ről hívórtk olvasta.-hogy-
iskolásokkal összefogva 
végzik a parlagfűirtást. 
Figyelembe ajánlotta a 
Nagyállomás melletti 
elkerített területet, ame-
lyen embermagasságban 
áll a kártékony gyom. 
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Közérdekű problémáikat, észrevé-
teleiket ezen a héten ügyeletes munka-
társunkkal, Panek Józseffel oszthatják 
meg. Munkanapokon 8 és 10 óra között, 
vasárnap pedig 14-től 15 óráig várja 
h ívása ikat . Rádió te le fonunk száma: 
0 6 - 6 0 - 3 2 7 - 7 8 4 . Felhívjuk olvasóink 
figyelmét, hogy Szegedről is valamennyi 
számot tárcsázni kell. Ha ötletük van 
Fekete pont rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

Olvasónk véleménye egyéb-
ként az, hogy az ügyben 
inkább a MAV-nak kellene 
lépnie, s nem a kisiskolások-
nak. 
• Köszönet és panasz. 
Samu Pálné az Örvény ut-
cában lakók nevében is 
köszöni a csatornázást végző 
csapatnak, hogy ilyen ren-
des, kifogástalan munkát 
végeztek. Van viszont pana-
sza is: a szalámigyár büdös 
szennyvize a hattyasi zápor-
csatornákba kerül: miért? 
• Kapcsolat. Juhász László 
vállalkozó tavaly októberben 
Szegedről Sándorfal vára 
költözött, így gépjármű-
adózásra is oda jelentkezett 
be. Csakhogy ugyanerre 
idén Szegeden is fe lszó-
lították. Kérdezi: a szá-
mítógépek világában miért 
nincs annyi kapcsolat a sze-
gedi és a sándorfalvi önkor-
mányzat között, hogy a ki-
jelentést egymás között 
automatikusan megoldják? 

• Füst. A 430-854-ről S-né 
olvasónk azt nehezmé-
nyezte, hogy a szemét-
szállítási díj felemelésével 
sok helyütt nem fizetik meg 
az új összeget (a szomszéd-
jában sem), hanem a hul-
ladékot eltüzelik, így a ké-
ményből elviselhetetlenül 
büdös (lásd: műanyagok 
égése) , sűrű füst árad a 
lakásába. Kérdése: szabad-e 
ezt? 
• Lassú busz. Nagy Jó-
zsefné azt jelezte, hogy a 
reggeli 6.20-as, a Víztorony 
térről induló 12R jelzésű 
busz (a száma: BRN 963) 
egy bizonyos sofőr vezeté-
sével rendszeresen olyan las-
san, 20-30 km/óra viszi a 
munkahelye felé, hogy aztán 
iparkodnia kell, ha nem akar 
elkésni. Mint mondja, más 
sofőrrel a busz „normálisan" 
halad. 
• Postaügy. T. F., a 
493-459-ről jó nagy fekete 
pontot adna a postának. 

Olvasónk fekvőbeteg, cso-
magot várt, de csak értesítést 
kapott. Állítja: otthon volt," 
de a postás nem csengetett 
be a csomaggal. Szégyen a 
postára, ha nem hozzák ki a 
csomagot, csak egyenesen 
értesítést küldenek azzal, 
hogy a címzettet nem ta-
lálták otthon - mondja tele-
fonálónk. 
• Telefonszámla. Gál Edit 
(480-987) a Déltávra mér-
ges. Április 20-án kötötték 
be a telefonját, de május ló-
ig nem lakott a lakásban. 
Most kapott egy 1120 fo-
rintos számlát, melyből 800 
forint a rtiájusi előfizetési 
díj. Kérdezi: júniusban újra 
számlázzák a májusit? 
• Zaj. A Zöldfa utca 5-ből 
gyenge egészségű olvasónk 
panaszkodott, hogy a szom-
szédos tízemeletes panelból 
a gyerekek a sarokház falá-
val fociznak, pedig a közel-
ben játszótér is van, az „üte-
gek" pedig nagyon ide-
gesítőek. Hiába szólt a szü-
lőknek, lekáromkodták. 
• Szerviz. M. l.-né kisteleki 
hívónk a Papp Autóházban 
3.2 millióért vásárolt Ford 
Transit autója szervizelé-
sével elégedetlen. Állítja, 
kifogásaira furcsán válaszol-
tak: nem kötelező odavinni. 
A telefonáló panasza: a vá-
sárláskor másképp beszéltek 
vele. 
• Köszönet a képvi-
selőnek. Tóth Margit dóci 
könyvtáros a maga és 150 
olvasója nevében köszönte 
meg Vendrédi Balázsnénak, 

a helyi önkormányzat 
képviselőasszonyának, 
hogy közel 200 könyvet 
ajándékozott a könyvtár-
nak. 
• Elveszett, el lopták, 
megtalá l ták. Szélpál 
Szilveszter, a Király-
König Zeneiskola igaz-
gatója ezúttal nem diákjai 
sikereiről tudósított. A 
stuttgarti zeneiskola Sze-
geden vendégeskedő 
igazgatónőjét az Adidas 
boltban három hölgy 
körülfogta és ellopták 
pénzét-iratait. Kérik: 
legalább az iratokat jut-
tassák vissza az iskola 
címére, a Tábor u. 3. alá. 
Dr. Szabó Pálné sze-
mélyijét is ellopták a 
Mars téren. Ugyanaz len-
ne a teendő; ő a Szent-
háromság u. 8-ban lakik. 
A 311-673-ról kaptuk a 
hívást: a 7-es trolin elve-
szett egy fekete bőr 
autóstáska, benne ira-
tokkal. Deszkról a 
3 7 1 - 2 7 2 jelentkezett: 
onnan pénztárca-beteg-
kártya hiányzik Tajti 
névre, melyet egy Mars 
téri telefonfülkében fe-
lejtettek. S végül: keres-
nek egy szép fehér nős-
tény komondor ebet is, 10 
éves, a nyakán örvvel. 
Plenter Béláné szeretné 
viszontlátni a 321-215-
ből. 

ottlakók színház iránti 
önzetlenségének. így önök-
höz, nézőkhöz a Hős, azaz a 
sokféle nevű (például Beviz 
Elek) főszereplő, az egyedül 
kinnrekedt lesz garantáltan a 
legközelebb (Bobor György 
a színész neve). 

Az utcán, amit lezártak, 
azért persze nem szűnt meg 
az élet a próbanapokon. Sőt. 
Nagy élet lett, egyenest , 
mert híre ment, hogy trágár 
beszédek mennek itt, mik-
rofonba, s jöttek a népek 
feszt, mintha c^ak séta, és 
kagylóztak, kart karba fonva 
a költészetre érzékenyek... 

Az utcán, amit lezártak, 
többen fölismerték a szerzőt. 
Hiszen alig 17 éve ment in-

nen el, mivel nem ma-
radhatott tovább. Mivel alig 
egy-két kötetnyi költemény 
már akkoriban is éppen elég 
volt, hogy „Utcáról nem 
veszünk fel!" kiáltás csípje 
az ilyent. (Hírek szerint 
költőnk azóta se vételezett 
Szukut. Vagy mit.) A helyi 
tévé, melynek berkeibe a 
frissen végzett bölcsész - az 
utcáról - nem bírt bejutni 
akkor, mostani stábjával 
bejutott az utcai előadásba. 
Tényleg. Ott kameráznak. 

A sétálók méláznak: ki 
van itt bent és ki kint? És 
(hol) vagyunk egyáltalán? 

Pénteken este 8-kor meg-
látják: ez itt a majdnem-
drámai kérdés. (Föltéve, ha 
nem lesz esó, mint tegnap, 
mert ha igen: előadás nem 
kint. hanem bent - a Kama-
raszínházban!) 

S. E. 

Üzletbe l ső a Kiss Dávid-házban. Új az image . 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

I Pünkösdi vásár: június 1-10. 

Üzletláncban az Éliker 
Az Éliker van, volt, lesz 

- derült ki azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyet a 
nagymúltú cég tartott teg-
nap. Szegeden. Csonka Mik-
lós, az Éliker Rt. vezér-
igazgatója azokról a válto-
zásokról számolt be, ame-
lyek a Pick-tulajdonlás óta 
következtek be a cégnél. 
Mint köztudott, 1994-ben a 
Pick Szeged Rt. vásárolta 
meg az Éliker Rt. részvé-
nyeinek 87,3 százalékát. A 
maradék tulajdonhányadon a 
dolgozók osztoznak az ön-
kormányzattal. 

Az azóta eltelt időszakban 
nagy volt a csönd, de a 
háttérben kemény munka 
folyt. Többek között meg-
változott a szervezeti és 
működési rendszer, új mar-
keting stratégiát alakítottak 
ki, valamint elindult az 
üzletek korszerűsítése. 
Kéthavonta egy boltot újí-
tanak föl. Már befejeződött a 
Mikszáth Kálmán utca-Mars 
tér sarkán lévő Vásár, az 
Oskola utcai Öreghíd, va-
lamint a Kiss Dávid-házban 
lévő ABC átalakítása, s kez-
dődik a Kárász utcai üzlet 
átépítése. A tervek között 
Éliker-üzletlánc létrehozása 
szerepel, azonos árakkal, 
azonos külső megjelenéssel. 
Hogy a vevő tudja, Éliker-

boltban jár. Az Éliker 
korábban 150 üzlettel ren-
delkezett a városban, ezek-
ből a privatizációt követően 
19 kisebb és nagyobb egy-
ség maradt. A cég tavaly 2, 
5 milliárd forintos forgalmat 
bonyolított le, de csak 5,1 
mill iós nyereséggel . A 
társaságban ennél lénye-
gesen több van - mondta el 
tegnap dr. Vámosi Lukács, a 
Pick Rt. gazdasági ve-
zérigazgató-helyettese is. 
Megerősítette, hogy a Pick 
valódi tulajdonosként kíván 
részt venni az Éliker mun-
kájában, hiszen a rész-
vényesek is ezt kérik tőle 
számon. És nem kívánják 
továbbadni, mint ahogy az 
pletykaszinten elterjedt a 
városban. A Pick saját ter-
mékeivel 270 millió forintos 
forgalmat bonyolított le az 
Éliker-üzletekben, amit idén 
növelni szeretne. Az Éliker-
boltoknak köszönhetően a 
Pick már nincs rászorulva 
arra, hogy 11 ABC-ből álló 
saját üzlethálózatát tovább 
fejlessze. 

Az Éliker Rt. június 1-10. 
között Pünkösdi vásárt 
rendez, amelynek keretében 
200 terméket kínál kedvez-
ményesen. 

Fekete Klára 

A z A r a n y János utcában valami készül. (Fotó: N a g y László) 
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