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Lesz állattemető 
Szegeden is 

Lapunkban több íz-
ben is szóltunk ar ró l , 
hogy Szegeden n incs 
sem állatmenhely, sem 
állattemető. Nos, ez a 
probléma megoldódni 
látszik, legalábbis er-
rő l s z á m o l t be T ó t h 
C s a b a , ak i ú j i n f o r -
mációkkal kereste fel 
s z e r k e s z t ő s é g ü n k e t . 
Megtudtuk, hogy m á r 
másfél éve foglalkozik 
egy állat temető létesí-
tésének gondolatával , 
de csak most jutot t el 
a megvalósításig. 

Már megvannak a szóba 
vehető területek, elkészültek 
az előszerződések, és hama-
rosan valamennyi engedélyt 
beszerzik, s a számítások 
szerint egy-más fé l hónap 
múlva már lesz a városnak 
állattemetője, mintegy más-
fél holdon. Tóth Csaba nem 
vaktában kezdett hozzá eh-
hez a munkához , hanem 
közvélemény-kutatásokat is 
készített, s ennek eredménye 
az volt, hogy a polgárok 80 
százaléka jó ötletnek tartja 

ezt a vállalkozást, és 69 szá-
zalékuk ide is temetné el-
pusztult állatait. Az ötletgaz-
da azt is kifejtette: nem tart-
ható állapot az, hogy a Bo-
szorkányszigeten, vagy a Ti-
sza-parton ássák el a teteme-
ket. 

Az állattemetőben külön-
böző kívánságokat is teljesí-
tenek. így lehetőség lesz ko-
porsóban való temetésre, sőt 
hamvasztásra is. Egy teme-
tés, a számítások szerint, 1 -5 
ezer forint közötti összegbe 
kerül, de egy külön kialakí-
tott részen azok állatait is el-
földelik, akik nem tudnak fi-
zetni. A tervek szerint idővel 
panziót is létesítenek, ahová 
elutazás, vagy betegség ese-
tén el lehet helyezni az álla-
tokat. A következő lépcső-
ben pedig menhelyet szeret-
nének kialakítani. 

Az állattemető pontos he-
lye még nem ismert, de min-
denképpen kü l t e rü le t en , 
ugyanakkor főúthoz közel 
alakítják ki. Kerítéssel is kö-
rülveszik majd, és füves-fás 
terület lesz. Az állattemető 
további sorsáról természete-
sen még beszámolunk. 

A. L. 

Július végéig 86,5 milliárd 
forinttal növekedtek a lakos-
sági devizamegtakarítások, 
míg tavaly ebben az időszak-
ban mindössze 36 milliárddal. 

A Magyar Nemzeti Bank 
adataiból azonban kiderül, 
hogy a tiszta - a forintleérté-
kelést nem számító - növeke-
dés az idén csak 18,5 milliárd 
forint volt, míg tavaly 25 mil-
liárd. Az idén hét hónap alatt 
ugyanis mintegy 20 százalék-
kal értékelődött le a forint, 
míg tavaly ebben az időszak-
ban nem egészen 6 százalék-
kal. 

Július végén 380 milliárd 
forint volt a lakossági deviza-
megtakarítások értéke, ami 
mintegy 3 milliárd dollárt tett 
ki. Csak júliusban 6,5 milliárd 
forinttal növekedett a számlák 
értéke, de ebből 5 milliárd 
volt az 1,3 százalékos csúszó-
leértékelés hatása. Tavaly jú-
liusban a tiszta növekedés 5,7 
milliárd forint volt. 

Lakossági devizamegtaka-
rításokkal már több mint 30 
pénzintézet foglalkozik, de a 
teljes állomány több mint a 
felét az OTP-nél tartják nyil-
ván. A megtakarítások több 
mint 50 százalékát német 
márkában, 20 százalékát dol-
lárban, 13 százalékát pedig 
schillingben vezetik. (MTI) 

A VÁROS 5 

Nemrég napvilágot látott, hogy a kötelező óraszámot kormányrendelettel az 1996-97-
es tanévtől 18-ról 22-re tervezik emelni. A PSZ erről egyelőre annyi tájékoztatást ka-
pott, hogy az emelés a középiskolákat érintheti és „differenciált" lenne, azt azonban 
senki nem tudja, hogy a differenciálás szó mit takar. A szakszervezetnél cinikus lépés-
nek tartják a középiskolákra való hivatkozást, hiszen ezzel úgy tűnik, a minisztérium 
vezetői szerint a gyereklétszám csökkenése az általános iskolákban „úgyis megteszi a 
magáét", így központi pénzmegtakarításra csak a középfokú oktatásból számíthatnak. 

A pedagógusok kötelező 
óraszámának emeléséről ki-
szivárogtatott minisztériumi 
híresztelések csak arra jók, 
hogy a tanév elején ismétel-
ten felizgassák a pedagógus-
társadalmat. Semmi nincs 
még eldöntve - mondotta 
kérdésünkre Papp Jánosné a 
Pedagógusok Szakszerveze-
tének Szeged városi titkára. 
A PSZ-veze tő szer int az 
MKM tisztségviselői lejárat-
ják magukat és r iadalmat 
keltenek azzal, hogy olyan 
in fo rmác ióka t adnak ki, 
amelyekről nem lehet tudni, 
pontosan mit jelentenek. 

A PSZ városi szervezete 
egyébként egy szegedi gim-
názium és szakközépiskolá-
nál irányadó számításokat 
kért arra az esetre, ha a köte-
lező óraszám 22-re emelked-
ne. Mint ismert, a szegedi is-
kolákban idén „pengeélen 
táncolva", de sikerült elke-
rülni a nagyobbszámú elbo-
csátásokat: a vizsgált intéz-
ményben így a feltételezett 

Hírzárlat és háttere 
a kultuszminisztérium le járatta magát 
körülmények között 10 ál-
láshely válna fölöslegessé. 

A pedagógusi állásokat 
komolyan veszélyeztető kor-
mányrendelet előkészítéséről 
a szakszervezet már koráb-
ban egyeztetést kért, s erre 
ígéretet is kapott. Sőt, a nyár 
e le jén egy több lapban is 
meg je len t min i sz té r iumi 
közlemény tagadta a nagy-
mértékű óraszámemelés ter-
vét. Annál nagyobb volt a 
pedagógusok meglepetése, 
amikor alig két hónappal a 
közlemény után Szegeden, a 
megyei jogú városok oktatá-
si bizottságainak ülésén dr. 
Báthory Zoltán helyettes ál-
lamtitkár a közoktatást sok-
koló minisztériumi helyzet-
értékelést és terveket muta-
tott be. Az egyedül a Délma-

gyaror szágban meg je l en t 
Bá tho ry - f é l e é r t éke lés t a 
szegedi szakszervezet el-
küldte Szöllősi Istvánnénak, 
a PSZ fő t i t ká r ának , aki 
nyomban tiltakozott a Műve-
lődési és Közoktatási Mi-
nisztériumnál. A tiltakozás 
következményeként innen 
datálódik az a hírzárlat is, 
melyet a kultusztárcánál ren-
deltek el a közoktatás hely-
zetét elemző anyagra vonat-
kozóan. (Ezt az anyagot egy 
keddi ülésen „a közoktatás 
helyzetéről készített tájéko-
zódó jellegű felmérésnek" ti-
tulálta a tárca illetékese, és 
annyi derült ki belőle, hogy 
a nyelvtanárok kivételével 
minden pedagógusi szakból 
túlkínálat van, illetve innen 
ered a „d i f fe renc iá l t óra-

számemelés" kifejezés is.) A 
helyzetértékelés körüli huza-
vona után egyébként Szöllő-
si Istvánná a PSZ által hite-
lét vesztettnek nevezett mi-
nisztérium helyett egyene-
sen a miniszterelnökhöz kí-
vánt fordulni. A kormányfő 
és a pedagógusszakszerveze-
tek t a l á lkozó ja kedden 
ugyanabban az időben zaj-
lott le, mint az említett mi-
nisztériumi tájékoztató. 

Ami Szeged város iskola-
helyzetét illeti, Papp Jánosné 
m e g f o n t o l t n a k és ember i 
hozzáállásának nevezte az 
oktatási bizottság munkáját, 
és mint mondotta, örül an-
nak, hogy a két szegedi álta-
lános iskola idén előkészí-
tendő összevonásának tervé-
ben ez a két szó is szerepel: 
„amennyiben lehetséges". A 
szakszervezeti vezető szerint 
a helyi problémák miatt a 
város pedagógusai nyugod-
tan kezdhetnék a tanévet, a Bu-
dapestről érkező hírek azon-
ban sokszor nyugtalanítóak. 

Panek József 

• Lehmann és Trogmayer szerint 

Az emlékpark nem válhat üzleti célok áldozatává 
A Csongrád megyei köz-

gyűlés - a testület döntése 
érteimében - október 1 -jétől 
közhasznú társaságot alapít 
az Ópusz tasze r i Nemzet i 
Történeti Emlékpark további 
működtetésére és fejleszté-
sére. Ezért, mint arról tegnap 
hírt adtunk, a park 61 dolgo-
zóját a nevükre szóló levél-
ben arról tájékoztatták, hogy 
munkaviszonyuk a Csongrád 
Megyei Múzeumok Igazga-
tóságánál szeptember 30-
ával megszűnik. De azt kö-
vetően - ha elfogadják - a 
KHT alkalmazná őket. Leh-
mann Istvánnal, a közgyűlés 
elnökével, illetve dr. Trog-
mayer Ottó múzeumigazga-
:óval nemcsak a levél előz-
ményeiről, de a várhatóan 
íamarosan felszínre kerülő 
jondok egynémelyikéről is 
szót ejtettünk. 

• Mi indokolta a szak-
mai felügyeletet is bizto-
sító múzeumi irányítás 
megszüntetését, a KHT 
létrehozásának gondola-
tát - kérdeztük Lehmann 
Istvántói. 
- Szeretném előrebocsáta-

ni: szó sincs arról, hogy a 
múzeumi szakemberek kizá-
rásával, pusztán gazdasági 
céloknak alárendelve kíván-
juk üzemeltetni az emlékpar-
kot. A KHT tagjai között 
ugyanis ott lesz a Csongrád 
Megyei Múzeumok Igazga-
tósága is. Ezen társasági for-
ma mellett pedig az szól, 
hogy abba mindenkit bevon-
hatunk, aki érdekelt lehet az 
emlékhely minél eredmé-
nyesebb működte tésében. 
Most, a Feszty-körkép elké-
szültével pénzügyi, gazdasá-
gi szakér tők bevonásával 
kell módot találni a park és a 
látnivalók „eladására", azaz 
a látogatottság bővítésére, 
mégpedig a további folya-
matos fejlesztések mellett. 

• Ez kissé riasztóan 
hangzik ma, amikor a 
pénz uralma egyre na-
gyobb szerepet játszik, hi-
szen az említett elképzelé-
sek lényegében nemzeti 
értékeket érintenek. 
- A megyei közgyűlés , 

mint tulajdónos, a későbbi-
ekben változatlanul figye-
lemmel lesz az ottani érté-

kekre, biztosttja magának a 
KHT-n belüli el lenőrzési , 
beleszólási jogot. Ebben se-
gítenek a múzeumi szakem-
berek, valamint a Feszty-
körkép alapítvány - amely 
ezentúl majd közalapítvány-
ként működne - kuratóriu-
mának tagjai is. így nem kell 
attól tartani, hogy alacsony 
színvonalú üzleti érdekek-
nek rendeljük alá a parkban 
fellelhető értékeket. Sőt tud-
ni kell, hogy a KHT óriási 
előnyei közé tartozik: az oda 
befolyt pénzt sem a megyei 
önko rmányza t , sem más 
nem vonhatja el, azt oda kell 
„visszaforgatni". Ezzel pe-
dig a vágyaink szerinti kul-
turális misszió céljait szol-
gálhatja az ottani idegenfor-
galom kiteljesedése mellett. 

• Mindennek azonban 
embereket érintő konzek-
venciái is vannak. Meg-
nyugtatónak ítéli-e ön a 
dolgozók jövőbeni foglal-
koztatására vonatkozó 
ajánlatot? 
- A kiküldött értesítésre 

az érintettek korrekt tájékoz-
tatásán túl, a törvényi előírá-

sok miatt is szükség volt. 
Nem akartunk pánikot kelte-
ni, hiszen gyakorlatilag több 
mint egy éve már szó van a 
várható változásokról. Mi 
senkit sem bocsátunk el, a 
társaság átvesz mindenkit. 
Igaz ugyanakkor, hogy az 
emberek köza lka lmazot t i 
munkaviszonya ezzel meg-
szűnik, hiszen egy gazdasági 
szervezet dolgozói lesznek. 
Emiatt egyénekre szóló ga-
ranciát sem adhatunk senki-
nek - bár ilyennel jelenleg 
sem rendelkeznek és java-
dalmazásukat a KHT hatá-
rozza majd meg. Ám mivel a 
táraságon belüli irányítást a 
megyei közgyűlés továbbra 
is kézben tartja, nem hiszem, 
hogy a feladataikat tisztessé-
gesen ellátóknak aggódniuk 
kellene jövőjük miatt. 

- Az ott foglalkoztatott 
munkatársak döntő többsége 
olyan szakember , akiket 
nem lehet utcáról bejöttekkel 
pótolni - vette át a szót az 
időközben megérkezett dr. 
Trogmayer Ottó. - A közala-
pítvány működése pedig arra 
nyújtana garanciát, hogy a 

szakmai értékek fejlesztésé-
re, működtetésére központi 
támogatások útján is legyen 
lehetőség. 

• Ön, aki több mint húsz 
esztendeje fáradozik 
azon, hogy az emlékpark 
a jelenlegi szintre fejlőd-
jön és oda kerüljön a res-
taurált körkép, nem érez 
csalódást amiatt, hogy 
gyakorlatilag kiveszik az 
irányítás lehetőségét a 
múzeum kezéből? 
- Tudom, jó néhány pozi-

tív érv szói a közhasznú tár-
saság mellett. Én mégis há-
borog tam e l lene . Ennek 
egyik oka pedig az ezzel 
szükségszerűen együtt járó 
apparátus létrehozásának és 
további működésének költ-
ségigénye. Ezenkívül sajná-
latosnak tartom, hogy a több 
tízmilliós bevételt biztosító 
parkot elveszik a pénzügyi 
nehézségekke l küszködő 
múzeumtó l . Köl tségveté-
sünk önmagában ugyanis ke-
vés lesz a fontos kutatások, 
ásatások és egyéb feladata-
ink elvégzéséhez. Örömmel 
hallottam viszont: esetleg 
módot lehet ta lá lni arra , 
hogy a bevétel bizonyos szá-
zalékát a múzeum, mint a 
KHT egyik tulajdonos tagja, 
megkaphassa. Ha ez még-
sem történne meg, akkor in-
tézményünk bő fél év alatt 
tönkremehet. 

N. Rácz Judit 

• Autósmozi . Az Autós-
mozit üzemeltető Fly Bt. 
elnézést kér a hétfői elma-
radt előadás miatt. Ennek 
oka az volt, hogy betörtek 
hozzájuk és elvitték azokat 
az optikákat, amiket ráadá-
sul más célra nem is lehet 
használni. A nyomraveze-
tőnek 20 ezer forint jutal-
mat ajánlanak föl. A zárva-
tartásról szóló értesítést kü-
lönben kitűzték a bejáratra, 
de az erős szél nagy való-
színűséggel letépte a pa-
pírt. 
• Aki v i s s z a s z e r e z t e a 
pénzt. Szelesné Kutas Bor-
bála (324-083) köszönetet 
szeretne mondani annak az 
úrnak, aki „megmentette" a 
fiát. A gyerek a Radnótiból 
edzésről ment hazafelé a 
Maros utcán, amikor há-
rom nagyobb fiú megtá-
madta és elvette a pénzét. 
A sötétkék Ladás férfi lé-
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V I v E S T E L 

Közérdekű problémáikat, észrevéte-
leiket ezen a héten ügyeletes munkatár-
sunkkal, Fekete Klárával oszthatják 
meg. Munkanapokon 8 és 10 óra között, 
vasárnap pedig 14-től 15 óráig várjuk 
hívásaikat. Rádiótelefonunk száma: 
06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét arra, hogy Szegedről is mind-
egyik számot tárcsázni kell. Ha ötletük 
van Fekete pont cfmű rovatunk számá-
ra, kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

pett közbe és mentette meg 
a helyzetet. 
• Ló'nek. A sándorfa lv i 
úton, a baktói kiskertek vé-
gében mindennap reggeltől 
késő délutánig lövöldözés 
hallatszik. Horváth Tibor 
kerttulajdonos társai nevé-
ben is aggódik, vajon mire 
lőnek és vajon milyen töl-
tényekkel. 
• Balkanyar . Kaczúr Ist-

ván (486-001) hat Agyagos 
utcai ház közös képviselő-
jeként azt kérdezi , miért 
nem lehet a város fe lől i 
irányból haladva a József 
Attila sugárútról a Makkos-
házi körútra balra kanya-
rodni - úgy, mint eddig. 
Az eddig csöndes lakótele-
pi utcákon ugyanis emiatt 
kamionok csör te tnek át, 
hogy ki juthassanak vala-

hogy a Csongrádi sugárút-
ra. A lakók már arra is gon-
doltak, polgári engedetlen-
ségből egyszerűen eltorla-
szolják az utakat. 
• Igaz i ke reskedő ' . Dr. 
Srehling István (325-440) 
egy kellemes élményét osz-
totta meg velünk. Olyan 
szemüvegkeretet vásárolt 
Prágai Andrásné látszerész-
nél, amelyről pár hét alatt 
kiderült: gyári hibás, leko-
pott az aranyozása. Amikor 
telefonálónk visszavitte, a 
látszerész szó nélkül kicse-
rélte a keretet és a szem-
üveget is díjmentesen ké-
szítette el. 
• F ü l . Nagy Fe rencné 
(321-342) is végigjárta a 
fülbetegek és az ügyelet cf-
mű tortúrát. A Csörög se-
gítségével szeretné megkö-
szönni a Szentháromság ut-
cai rendelő belgyógyászá-
nak, dr. Komáromi Zoltán-

nak, hogy e l l á t t a beteg 
gyermekét. 
• Elveszett, megtalál ták. 
Székely Szűcs Ernő (60-
481-875) keresi szomba-
ton, Hattyas-Tompaszige-
ten elveszet t másfé léves 
német juhász kan kutyáját. 
A becsületes megtalálót és 
az ebet a Hörppincébe vár-
ják. Ugyanitt egy kulcscso-
mó keresi gazdáját. Egy, a 
Munkácsy Mihály utcában 
megta lá l t ba rna műbőr 
pénztárca a Sajtóház portá-
ján vehető át. A tanárképző 
főiskola előtt kedden egy 
t ekercs t e rv r a j z heve r t , 
amelyet az anatómiai inté-
zet titkárnője vett magához 
és a Kossuth Lajos sugárút 
40. szám alatt adja át jogos 
tulajdonosának 8-16 óráig. 
Bányász Cecília (473-377) 
egy kisbabára való kardi-
gánt talált az ifjúsági ren-
delőintézetnél. 

• A világ 
panorámaképeinek reklámját tervezik 

Jó híre kél 
a Feszty-körképnek 

Mivel a körkép restaurá-
lása befejeződött, már folyik 
az anyagok, eszközök elszá-
molása, illetve a hatalmas 
mennyiségű dokumentációs 
anyag leltározása, és alkal-
massá tétele a későbbi kuta-
tásokra. Az alapítványnak 
azonban nem kell emia t t 
szükségszerűen megszűnnie, 
közalapítvány formájában a 
jövőben is tevékenykedhet-
ne, segítve ezzel a körkép és 
az emlékpark működtetésé-
nek szakmai-gazdasági fel-
adatait. A felvetett javaslatot 
- Lehmann István, a megyei 
közgyűlés elnöke is a leg-
messzebbmenőkig támogatta 
- a testület jónak tartotta, 
csakúgy, mint a beszámolót, 
amelyet egyhangúlag elfoga-
dott. A továbbiakban a kör-
kép'restaurálását felügyelő 
nemzetközi szakértő bizott-
ság véleményéről és tevé-
kenységéről szóló tájékozta-
tót fogadták el az ülést részt-
vevői, azzal, hogy a zsűri 
tagjainak munkáját írásban 
is megköszöni majd a kura-
tórium. Az alapítvány gaz-
dálkodásáról készült beszá-
molót szintén jónak minősí-
tették. kiemelve annak jelen-
tőségét, hogy a kuratórium 
mindvégig nagy körültekin-
téssel döntött a pénzeszkö-
zök felhasználásáról. Ennek 
köszönhető, hogy az infláció 
ellenére még mintegy 5 mil-
lió forint maradt a számlán, 
amelynek további sorsát az 
alapító okirat szabályozza. 

Az üiés utolsó részében 
dr. Trogmayer Ottó felvetett 

A M ó r a F e r e n c 
Múzeum adott otthont 
t e g n a p d é l e l ő t t a 
Feszty-körkép Alapít-
vány kura tó r iuma so-
ron köve tkező ülésé-
nek. Dr. Bereezky Lo-
ránd, a kura tór ium el-
nöke az első napirendi 
pont - az a l ap í tvány 
működéséről szóló be-
s z á m o l ó - k a p c s á n 
hangsúlyozta , hogy a 
grémium megbízatása 
a vállalkozási szerző-
dés é r t e lmében ez év 
végével lejár. 

j ava s l a t a i t v i ta t ták meg, 
majd fogadták el a grémium 
tagjai. Ennek eredményeként 
a Feszty-körkép is szerepel 
majd abban a leporellóban, 
amelyben a világ jelenleg is-
mert panorámaképeit mutat-
ná be, illetve reklámozná az 
Európai Körkép Szövetség. 
A kuratórium az ennek fi-
nanszírozásához szükséges 
250 ezer forintot a banki ka-
matokból kívánja biztosítani. 
Ugyancsak támogatták a res-
taurálásról szóló kiadvány 
megjelente tését , valamint 
azt, hogy a körkép helyreál-
lításán dolgozó szakembere-
kel felterjesztik az Európa-
díjra, amelyre vonatkozó ja-
vaslatot a közeljövőben már 
el is küldik Rómába. 

N. R. J. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

JOGSEGELYSZOLGA-
LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged. 
Eszperantó u. 3 -5 . , I. em. 
5.) 14-16 óráig. Dr. Hajdú 
István ad felvi lágosítást a 
munkavállalók, munkanél-

kü l iek , pá lyakezdők és 
nyugdíjasok részére. 

AZ SZDSZ szegedi szer-
vezete taggyűlést tart 17 órai 
kezdettel a Földvári utcai 
székházában. 

DR. TICHY-RÁCS CSA-
BA, a I4-es választókerület 
képviselője fogadóórát tart 
17-18 óráig az Alsóvárosi 
Általános Iskolában. 


