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A közlekedési és hírközlési miniszter 1994. február 28-án hirdette ki a Szeged és Szentes kör-
zetekre kiírt távközlési koncessziós pályázat eredményét. A francia C G Sat nevű cég nyerte 
meg ezt a két primer körzetet. A koncesszió 25 évre szól, s ez az első nyolc évre kizárólagos 
szolgáltatói jogosítványokat jelent. Ezután jegyezték be a Dél-magyarországi Távközlési Rész-
vénytársaságot, a Déltáv Rt.-t Az alaptőke 2 milliárd forint, a francia érdekeltség ennek 75 
százaléka. A tervezettnél hosszabb időt, egy évet vett igénybe az átadás-átvétel folyamata a 
Matáv és a Déltáv között. így a Déltáv március 1-je óta dolgozik 30 milliárdos fejleszetési pro-
jektjének kivitelezésén. Dr. LednitzJky Péter marketingigazgatót ennek részleteiről faggattuk. 

• - Az időzítés két részre 
hontható - mondta az igaz-
gató. - Az első három évben 
olyan helyzetet kell teremte-
nünk Csongrád megyében, 
hogy a meglévő várakozólis-
ta megszűnjön, valamint az 
új igények 92 százalékát hat 
hónapon belül, a maradék 8 
százalékot pedig egy év alatt 
teljesítsük. Nem biztos, hogy 
három év múlva kínálati pia-
cunk lesz, de egy relatív ké-
nyelmi állapotra mindenkép-
pen lehet számítani. Vagyis 
megszűnik az évekig tartó 
várakozás. Jelenleg a me-
gyében 71 ezer előfizetőnk 
van, s körülbelül 40 ezren 
szerepelnek a várakozólis-
tán. Ennek 45 százaléka Sze-
gedre és környékére kon-
centrálódik. 

• Három év múlva, a 
második ütemben mi vár-
ható? 
- Ebben az időszakban a 

je lenlegi nyugat -európai 
színvonalra kellene Csong-
rád megye távközlését fej-
leszteni, amennyiben az igé-
nyek ezt indokolják. Termé-
szetesen próbáljuk ezt előze-
tesen felmérni: mélyinterjú-
kat végzünk a polgámeste-
rekkel, közvetlen piackuta-
tást folytatunk. Mindez na-
gyon költséges folyamat, s 
tulajdonképpen az átvétel 
óta eltelt hónapokban a 
pénzügyi-finanszírozási hát-
teret igyekeztünk megterem-
teni. Bízunk abban, hogy 
még ebben a hónapban sike-
rül a bankokkal megállapod-

• Három- és ötéves terv a Déltávnál 

Lesz-e nyugat-európai színvonal? 

nunk, s szeptembertől elin-
dulha tnak a fe j lesz tések 
Csongrád megyében. De 
már márciustól ez idáig kö-
zel 2500 vonalat kapcsol-
tunk be, ennek körülbelül a 
felét Szegeden. 

• A megye többi telepü-
lésének milyenek a remé-
nyei? 
- Csongrád megyében 

Szegeden van egy rendkívül 
modern digitális központ. A 
Szegedtől nyugatra eső tele-
püléseken jobb az ellátás, 
mint a keleti térségben. Kö-
rülbelül 15 olyan település 

Fotó: Karnok Csaba 

van, ahol még kézi kapcsolá-
sú központ üzemel. Ezek kö-
zépkori ál lapotok, ezt fel 
kell számolnunk. Ez a lakos-
ság igénye, s a cégünknek is 
anyagi érdekeltsége. 

• Melyik a legkritiku-
sabb környék? 
- Szerintem Mindszent, 

amely egy városi rangú tele-
pülés 18 ezer lakossal, és 
200 kézi kapcsolású telefon-
előfizetővel. De említhetném 
Szegvárt is, ahol összesen 12 
egyéni előfizető van. Ugyan-
akkor el kell mondani, hogy 
például Zsombón vagy Sán-

dorfalván a jelenlegi nyugat-
európai színvonalon van az 
ellátottság. Valamennyi táv-
közlési szolgáltató számára 
komoly problémát jelent a 
külterületek telefonnal törté-
nő ellátása. A megyében a 
viszonylag sok város mellett 
nagyon sok tanya is van, s 
ide rendkívül komoly és 
költséges munka telefont ki-
vinni. 

• Mi lehet a megoldás, 
hiszen a tanyák rene-
szánszukat élik? 
- Úgy tűnik, jó lehetősé-

geink vannak ezeknek a 
szórt külterületeknek az el-
érésére. Ez a kínálkozó alka-
lom az a bizonyos rádióátvi-
tel, a rögzített rádiótelefon-
struktúra. A Matáv most írt 
alá egy ilyen szerződést a 
Motorollával, kétszázezer 
vonal kiépítésére. A fejlődés 
egyik jele, hogy Csongrádon 
már kora ősszel telepítésre 
kerül egy ezres kapacitású 
analóg konténerközpont. Az 
év végéig az 1600 várakozó-
ból ezzel a konténerrel ezret 
ki tudunk elégíteni. Ugyan-
ilyen telepítések várhatók 
Szentes térségében és Szege-
den is. 

• Hogy látja, a tarifák 
emelkedése mennyiben 
befolyásolja az előfizetők 
szokásait? 
- A kormányzat tavaly év 

végi döntése értelmében eb-
ben az évben 10,2 százalé-
kos tarifaemelést hajtanak 
végre két ütemben: január-
ban és júliusban. Rendkívül 
érzékeny kérdés a fizetőké-
pes kereslet. Úgy gondoljuk, 
hogy a bekapcsolási díjak 
várható változása nem befo-
lyásolja a keresletet. A tari-
f aemelkedés mindig fo-
gyasztáscsökkenéssel jár, a 
kérdés csak az, hogy mikor 
érjük el ismét ugyanazt a fo-
gyasztási szintet. Az igazi 
gond azonban az, hogy a 
számlafizetési fegyelem la-
zult.. 

• Mekkora kinnlevősé-
gük van emiatt? 
- Összegszerűen nem tu-

dom megmondani, inkább 
előfizetők számában lehet 
érdekes. Az eddigihez ké-
pest duplájára emelkedett a 
nem fizetők száma. 

• Ők milyen tételekkel 
tartoznak? 
- Egy-két ezer forintokról 

van szó. Ez nem is igazából 
probléma, hanem jelzés érté-
kű dolog. Célunk, hogy a 
szolgáltatások színvonalával 
kompenzáljuk az emelkedé-
sek mértékét. 

• Mikor lesz új telefon-
könyvünk? 
- A telefonkönyv készen 

van, július 10-től a Meló-Di-
ák segítségével terjesztjük. 
Kétszer próbáljuk meg átad-
ni a telefonkönyvet, utána 
pedig a szokott módon lehet 
hozzájutni. Egyúttal megké-
rem a tisztelt előfizetőket, 
hogy ha nem okoz gondot, 
őrizzék meg a régi könyvet, 
mert ősszel szervezünk egy 
gyűjtési akciót. 

Arató László 

Itt járt a boszi 
jtr ár azt hittem, hogy elfelejtettük Király B. 

Izabellának, a nemzeti érzelmeiket kopasz 
fejükön csillogtató magyar ifjak háziasszonyának 
nevét, már azt hittem, hogy a helyére került végre, és 
ott van a politikai süllyesztőben, ahol kuksolnak már 
kollégái számosan. De nem. Király B. Izabella, a 
Magyar Érdek Pártjának elnöke szolgálati söprűjén 
tegnapelőtt a Mafilm zuglói stúdiója elé ereszkedett, 
ott antiszemita tüntetésen vett részt, majd távozott. 

Amint már megírtuk, a tüntetést Bereményi Géza 
ellen, és Bereményinek a honfoglaláskort bemutató, 
Levédia című filmje ellen szervezték, e szlogen 
jegyében: „zsidó filmesek hazudják össze a magyar 
honalapítást". 

Megkérdeztük Marosi Györgyöt, a Róna utcai 
Mafilm Kft. igazgatóját, tesz-e följelentést a filmgyár. 
Megtudtuk, hogy a honfoglaláskorról tervben van egy 
másik film is, amelyet Koltay Gábor készítene. Azért a 
feltételes mód, mert egyébként se Bereményi Géza, se 
Koltay Gábor filmjére nincs pénz. Úgyhogy ha nem 
születnek meg, akkor az nem Király B. MÉP-elnök és 
tsai fellépésének, hanem a romló magyar gazdasági 
viszonyoknak a következménye. 

A Mafilm hétfő délután még törte a fejét, hogy 
kezdeményezzen-e valamilyen hivatalos eljárást 
Király B. és tsai ellen. 

Az sem kizárt, hogy hivatalból kell eljárni velük 
szemben. 

Én csak annyit szeretnék az elnökasszonytól 
kérdezni, hol kapható olyan intimbetét - magyarán 
havikötő! -, amelynek viselése boszorkányseprűn sem 
kényelmetlen? 

Zelei Miklós 

A városháza Muzsikáló Udvar sorozat nagysike-
rű Amadinda-koncertje után, kisopera-előadásai 
és Rossini-hangversenye előtt, és persze a sza-
badtérijátékok Dóm téri nyitányát megelőlegezve 
újabb csemegét kapnak városunk zenekedvelői. 

Norvég egyetemi 
zenekar Szegeden 

Ma este 7 órakor a JATE 
aulájában az Oslói Egyetemi 
Sz imfon ikus Zenekar ad 
hangversenyt. A norvég fő-
város egyetemén zenei fa-
kultás is van, tehát a zenekar 
nem amatőr együttes, tagjai 
hivatásos muzsikusnak ké-
szülnek. A nagymúltű zene-
kar jóhlrét a mostani prog-
ram összeállítása is igazolja: 
Dvorák Gordonkaversenye 
és Bartók Concertója egya-
ránt igényes és kényes fel-
adat a legkiválóbb szimfoni-
kus együttesek számára is. A 
műsorban a két népszerű da-
rab előtt mai norvég szerző, 
Hurald Saeverud egy művét 
ha l lha t juk , minden bi-
zonnyal magyarországi be-
mutatóként. 

A zenekar karmes te re , 
Augus Straton Christie Mel-
bourne-ben és Sydney-ben 
végezte dirigensi tanulmá-
nyait. majd több ösztöndíjat 

nyert el európai tanulmá-
nyokra, így részt vett többek 
között Kari Österreicher és 
Aldo Ceccato mesterkurzu-
sain. 1991 óta vezeti mostani 
együttesét a Bergeni Egyete-
mi Zenekarral együtt, köz-
ben az Oslói Egyetem kar-
mesterképző tanszakán ok-
tat. 

A zenekar első magyaror-
szági turnéja karmesterének 
magyar kapcsolatai révén 
jö t t létre. Augus Stra ton 
Christie ugyanis tanulmá-
nyokat folytatott a Kecske-
méti Kodály In tézetben, 
melynek igazgatója. Erdei 
Péter, másik volt tanítvá-
nyát, Gyüdi Sándort rábe-
szélte, hogy a JATE zenei 
együttesei az intézet jubileu-
mára érkező norvég zenekart 
hívják meg Szegedre is. A 
kiváló oslóiak így a magyar-
országi koncertsorozatot vá-
rosunkban kezdik. 

H A KDNP és a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége 
elfogadhatat lannak tart ja, 
hogy a kormányzat le akar 
mondani a magyarországi 
tudományos elit képzéséről 
- közölte a sajtóval Harrach 
Péter , a KDNP alelnöke. 
Megítélése szerint a dokto-
randuszokra vonatkozó tan-
díjkötelezettséget megfogal-
mazó kormányrendelet fi-
gyelmen kívül hagyja e kép-
zés sajátosságait; a számukra 

Veszélyben a doktoranduszképzés 
fizetendő ösztöndíj 10 száza-
lékos csökkentése pedig a 
kontraszelekció megjelené-
sét eredményezheti a tudo-
mányos képzésben. Az új 
korányrendelet - mondta -
nem tér ki a doktoranduszok 
oktatói munkájának díjazá-
sára, noha ez számukra eg-
zisz tenciá l is kérdés. A 
KDNP alelnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a tudományos elit-

képzés az ország j ö v ő j e 
szempontjából alapvető fon-
tosságú. Az államháztartás 
hiányához képest nevetsége-
sen kis megtakarítást jelentő 
kormányrendelet a tehetsé-
ges fiatalok jövőjét lehetetle-
níheti el, meggyorsíthatja 
külföldre távozásukat, hosz-
szú távon óriási károkat 
okozva ezzel az országnak -
véli Harrach Péter. 

Alkotótábor Székháton 
Ebben az évben nyolcadik 

a lka lommal ta lá lkoznak 
Székháton, a Bartók Béla 
Művelődési Központ Kettős-
határi Alkotóházában a kép-
zőművészet irátit fogékony 
fiatalok. Erdélyből, a vajda-
ságból és Magyarországról 
gyűlik össze július 23. és 30. 
között mintegy 40 általános 
és középiskolás fiatal, hogy 
számot adjanak tehetségük-
ről, fe lkészül tségükről . A 
művészpalánták nyolc nap 
alatt fazekasságot, kisplasz-
tika-készítést, batikolást ta-
nulnak, és megismerkednek 
a gyékény, sás és szalmafo-
nás mesterfogásaival is. A 
munkában aktív részt vállal 

a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Rajz Tanszéke is, 
melynek ifjú pedagógusje-
löltjei kiscsoportvezetőként 
komoly szakmai program-
mal , rengeteg ötlet tel és 
meglepetéssel várják a gye-
rekeket. A tábor szervezői 
azonban nemcsak a munká-
nak, hanem a szórakozásnak, 
kirándulásoknak, készségfej-
lesztő foglalkozásoknak is 
biztosítottak időt és lehető-
séget. A tervek szerint az al-
kotótábor művészi eredmé-
nyeit szeptemberben kiállítá-
son mutatják be a nagykö-
zönségnek. 

A. L. 

A SZEGEDI ELIKER RT./ 
használt üzletberendezéseket, 
hűtőket, pénztárfülkéket bevá-
sárlókocsikat, fénycsőarmatúrá-
kat kínál értékesítésre 1995. 
július 12-én 8.00-12.00 között a 
Szeged, Petőfi S. sgt. 27. alatti 
udvari raktárában. 

H Két évvel ezelőtt, 1993 
szeptemberében és októberé-
ben a Német Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesü-
lése illetve a Németországi 
Külügyi Hivatal német nyel-
vű vándor könyvkiállítást 
rendezett Magyarországon. 
A kiállítást három városban 
- Budapesten, Szegeden és 
Pécsett - mutatták be. Nagy 
sikere volt a bemutatkozás-
nak, hiszen a kiállítás kereté-
ben 280 német, osztrák és 
svájci kiadó mutatta be mű-
veit, 10 témakörben és csak-
nem 3 ezer címszóval. A há-
rom helyszínen megrende-
zett kiállításnak összesen 10 
ezer látogatója volt. S azt is 
meg kell jegyezni, hogy a 
kiállított könyvek a magyar-
országi könyvtárak álomá-
nyát gyarapították. 

Idén, valószínűleg a két 
évvel ezelőtti kiállítás ered-
ményességén felbuzdulva, 
újabb vándor- könyvkiállí-
tást tervez a József Attila 
Tudományegyetem és a Bor-
bás-Németh Bücherkunde 
Bibliothek Bt. Borbás Lász-
ló projektfelelőst kérdeztük 
arról, hogy mi is a kiállítás 
alapvető célja? 

- Elsődlegesen az volt és 
az is mardt, hogy a német 
kultúra és nyelv a közös tör-
ténelmi gyökerek jelentősé-
gének megfelelő formában 

• Novemberben Szegeden 

Német nyelvű könyvek kiállítása 

Borbás László: A közös történelmi gyökereket is figyelembe 
vettük. (Fotó: Karnok Csaba) 

és publicitással kerüljön a 
német nyelvetbármely szin-
ten beszélő, vagy az iránt ér-
deklődő olvasó elé - mondja 
Borbás László - Még a két 
évvel ezelőtti rendezvényen, 
amelynek szegedi szervezője 
akkor is a BNB Bibliothek 
Bt. volt, felmerült bennünk a 
gondolat, hogy egy hasonló-
an nagy, több várost és 
egyetemet is érintő vándor-
kiál l í tás germanisz t ika i 
könyvekből , minden bi-
zonnyal több szempontból is 
jelentős lenne a közönség 

számára. így azután a német 
nyelv és irodalom hazai fel-
legvárai, a tudományegyete-
mek germanisztikai tanszé-
keinek egyöntetű helyeslése 
mellett kezdtük el megbe-
széléseinket a hazi intézmé-
nyek számára legjelentősebb 
germanisztikai kiadókkal. 

H Hajlandók részt venni 
ebben a programban? 
- Igen, eddig 16 kiadó fe-

jezte készségét, hogy köny-
veket ad a kiállítás megren-
dezéséhez, összesen mintegy 
42 ezer márka értékben. így 

azután több mint 2000 né-
met nyelvű kiadványt tu-
dunk majd bemutatni a kö-
zönségnek. 

M Mikor és hol rendezik 
meg ezt a vándorkiállí-
tást? 
- A tervek szerint október 

16-november 25-e között 
tartjuk az egyetemek aulái-
ban. Debrecenben indul a ki-
állítás a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen, majd a 
Miskolci Egyetem, a Veszp-
rémi Egyetem, a budapesti 
Eötvös Lóránd Tudománye-
gyetem Germanisztikai Tan-
széke, a pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetem ad 
otthont a rendezvénynek, 
Szegeden pedig november 
21-25-e között láthatnák az 
érdeklődők. 

H Mi lesz a kiállított 
könyvek további „sorsa"? 
- Mintegy 4000 német 

márka értékű könyvcsoma-
got ajándékozunk minden 
egyetemnek, s hogy a meg-
felelő könyvek megfelelő 
helyre kerüljenek, a könyvek 
listáját előzetesen az egye-
temisták állították össze... A 
fennmaradó, tehát mintegy 

25 ezer márka értékű könyv 
a budapesti Goethe-Intézet-
be kerül, amely ezzel saját 
könyvtárá t bővít i és más 
könyvtárakat szolgálhat ki. 

H Lesz-e valamilyen kí-
sérőrendezvénye ennek a 
kiállításnak? 
- A rendezvényhez kap-

csolódik, s annak minden-
képpen a rangját emeli a né-
met nyelvteriilet három leg-
jelentősebb országos szerve-
zetének - a Goethe-Intézet-
nek, a Svájci Továbbképző 
Központnak és az Osztrák 
Kulturális Intézetnek a prog-
ramcsomagja, melynek kere-
tében három városban 3-3 
napon, egész délutános okta-
tó-továbbképző szemináriu-
mokat szerveznek az okta-
tóknak és a hallgatóknak. 

Borbás úr szerint a kiállí-
tás lehetőséget nyújt hozzá-
vetőlegesen 200 ezer néme-
tül beszélő honfitársunknak, 
hogy megismerje a legfonto-
sabb és a legújabb nyelv-
könyveke t és betekintés t 
nyer jen a német rodalom 
szépségeibe. Ugyanakkor, 
5000 germanisztikát hallgató 
egyetemistának, elérhetővé 
válik a legmegfelelőbb tan-
könyv beszerzése. Ami úgy-
szintén nem megvetendő kö-
rülmény. 

Kisimre Ferenc 


