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Jegyelővétel 
a Feszty-körképhez 

Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark Köz-
hasznú Társaság a nagy ér-
deklődésre való tekintettel 
elővételben is árusít jegyeket 
az emlékpark , i l letve a 
Feszty-körkép megtekintésé-
re - közölte Nagy László 
ügyvezető igazgató. 

A panorámakép augusz-
tus óta várhatóan a jövő ta-
vaszig próbaüzemben láto-
gatható. A szakemberek fi-
gyelik a hő-, a fény és egyéb 
hatásokat, bővítik a múze-
umépületben a képtörténeti 
kiállítást, meghatározzák a 
majd megvásárolható emlék-
tárgyakat, s keresik a ven-
dégfogadás legmegfelelőbb 
módszereit. Az érdeklődés 

már a próbaüzem alatt olyan 
nagy, hogy a látogatók 
hosszú sorokban állnak a 
jegypénztárak előtt. Ezért 
döntöttek úgy, hogy beveze-
tik a jegyelővételt, az elő-
jegyzést. Főként csoportok-
nak, iskoláknak a jánl ják , 
hogy a 62/375-133-as telefo-
non, vagy a 62/375-007-es 
faxon jelezzék jegyigényü-
ket. A körkép hétfő kivételé-
vel naponta 8-tól 17 óráig 
folyamatosan látogatható, 
szükség esetén a nyitva tar-
tást meg is hosszabbítják. A 
jegyeket legkésőbb a látoga-
tás előtt egy órával át kell 
venni, mert a későn érkezők 
belépőit nem garantálhatják. 
( M T I ) 

• Kiállítás és vásár 

OHhon '95 
Otthonos bemutató meg-

rendezésének szándékáról 
tájékoztatták tegnap a sajtó 
képviselőit az Otthon '95 ki-
állítás és vásár szervezői, a 
CARAT Marketing RT. s a 
PRICZ és társa BT. munka-
társai. Az október 23-án 10 
órától október 27-én estig a 
Helyőrségi Klubban (Sze-
ged, Victor Hugó u. 6.) lát-
ható bemutató célja - mint 
Pr inczné Ördögh Katalin 
szervezőtől megtudtuk - , 
hogy azoknak a kisebb cé-
geknek is kiállítási lehetősé-
get biztosítson, amelyek a 
nagyobb szakvásárokra nem 
jutnak el. A kis- és közép-
vállalkozók támogatása mel-
lett a rendezvénnyel felvál-
lalják, hogy megmutatják, 
miként lehet szépen, ízlése-
sen, elérhető áron otthonná 
tenni a lakásokat. 

A termékeiket és szolgál-
tatásaikat bemutató cégek 
között lesz a lakástextíiliá-
kat, lakberendezést ajánló 
Neoplanta BT., az otthonok-
ból a légszennyeződést ki-
szorító Bionet Kft., a tapétá-

kat kínáló S+S KKT., az aj-
tó- és ablakgyártó Gabi-Plus 
BT., a háztartási gépeket 
szervizelő Elektromont-Lux 
Bt., a takarítás eszközeit for-
galmazó Hypocenter, a dl-
szítőszobrász Dobó cég, az 
egészséges életmódot ajánló 
Környezetbarát BT., a Colo-
nia Biztosító RT., a bútorla-
pos Dél-Span cég, a kerámi-
ás Pannon BT., a parafával 
fogla lkozó Scabel lo BT., 
a bútoros Furniture BT., a 
Csermák hangszerüzlet , a 
Móra könyvesbolt, a fémbú-
tort ajánló Gémes Sándor. 

A rendezők lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a vi-
lágszerte divatos folton-folt 
textilmunkát, a patchworkot 
gyakorló szegedi mozgás-
korlátozottak alkotásaikat 
bemutathassák. Alkotóként 
számítanak a gyerekekre is: 
minden gyermek, aki egy 
A4-es lapon lerajzolja, hogy 
milyennek szeretné látni az 
otthonát, ajándékot kap. A 
legjobbakat a Papp György 
grafikusművész vezette zsűri 
választja ki, s ők még külön 
ajándékokat is kapnak. 

Az Otthon '95 kiállításon 
a látogatók természetesen 
vásárolhatnak, és kaphatnak 
szaktanácsokat is. 

Sx.M. 
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Hídfő - felbontva. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Zöldre van a, zöldre van a... 
December elejétől: kétirányú forgalom 

Nem valószínű, hogy két 
és fél hónap alatt annyit cik-
keztünk volna lapunkban 
egy témáról, mint a belváro-
si híd felújí tásáról. Július 
utolsó napján „eresztették le 
a sorompót", azóta csupán a 
buszok, a gyalogosok, bicik-
lisek és éjszaka a taxisok 
kelhetnek át rajta. A város 

közlekedését alaposan átfor-
málták az építkezés miatt, 
ennek okán is gyakran szóba 
került a majd' 50 éve avatott 
szerkezet. 

Az arrafelé közlekedők, a 
buszok ablakán kibámuló 
szegediek úgy ítélték meg -
nem voltak restek telefonon 
felhívni szerkesztőségünket, 

hogy megosszák tapasztala-
taikat - , hogy elég cammo-
gósan halad a felújítás. Úgy 

tűnik, a laikusok nem téved-
tek nagyot, mert némi késés-
sel küszködik a kivit^Jező, 
amely most már komoly erő-
ket mozgósít, hogy ledol-
gozza a hátrányt. 

Azért sok minden történt 
már a munka megkezdése 
óta. Többek között: mintegy 
40 méteres szakaszon már 
szinte tel jesen kész az új 
gyalogjárda. Dolgoznak a 
kőfaragók, szépen haladnak 
a teherhordó-pálya burkola-
tának cseréjével. A híd felsó 
ívének egy része már meg-
kapta a végső mázolást, így 
megtudhatják az arra járók, 
hogy a megfia ta l í to t t híd 
zöld színű lesz. 

A kivitelező cég decem-
ber elejéig dolgozik, akkor 
téli szünetet tart. A tavaszi 
munkák megkezdéséig újra 
kétirányú lesz a forgalom, de 
csupán a cikk elején említett 
járművek közlekedhetnek 
rajta. 

V. F. S. 

Kerékpárosok, a hídról kitiltva... 
Szeged város Polgármesteri Hivatalának döntése értelmé-

ben október 18-ától, mától, a felújítás alatt álló Belvárosi 
hidon csak a tömegközlekedési járművek közlekedhetnek. A 
kerékpárosok behajtási korlátozását táblák jelzik. 

Nem jön 
Habsburg Ottó 
Dr. Habsburg Ottó, az Eu-

rópa Parlament tagja, a Nem-
zetközi Páneurópa Ünió elnöke 
- fontos hivatali elfoglaltsága 
miatt - holnap nem látogat 
Szegedre. így elmarad a Város-
háza dísztermében a Magyaror-
szág és Európa című előadás is, 
amelyet este 7 órára terveztek. 
A látogatásra várhatóan január-
ban kerül sor. 

Összevonás 
a BM-ben 
A Belügyminisztérium ve-

zetése összevonta a tárca Tör-
téneti és Központi jrattárát. 
Az intézkedésre a törvényben 
előírt feladatok szakszerű vég-
rehajtása, valamint a hasonló 
feladatok párhuzamosságának 
csökkenése érdekében volt 
szükség. Az új szervezet a to-
vábbiakban a BM Központi 
Irattár megnevezéssel a tárca 
hivatali szervezeteként, a köz-
igazgatási államtitkár aláren-
deltségében működik. 

i napló 

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes jo-
gi tanácsadást tart Szegeden, a 
Szilágyi u. 2. II. em. 204-es 
szobában. 

DR. CSENKE LÁSZLÓ al-
polgármester fogadóórát tart 
16-17.30 óráig a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dáján (Széchenyi tér 11.). 

HARGITTAI RITA, az 1-

es választókerület képviselője 
lakossági fórumot tart 17 órá-
tól a Tabán Utcai Általános Is-
kolában. Témája: a közbizton-
ság helyzete a választókerület-
ben. Vendége: dr. Szóké Pé-
ter, városi rendőrkapitány. 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület képviselője 
(Móraváros) fogadóórát tart 
17-18 óráig a Kolozsvári Téri 
Általános Iskolában. 

DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 12-

es választókerület (Móraváros, 
Béketelep) képviselője fog-
adóórát tart 17.30 órától a Na-
pos Úti Általános Iskolában. 

HOLNAP 
RÓZSA EDIT országgyű-

lési képviselővel találkozhat-
nak személyes és közügyek-
ben 17 órától Bordányban, a 
Faluház épületében. 

BOTKA LÁSZLÓ ország-
gyűlési képviselő lakossági fó-
rumot és fogadóórát tart 17 órá-
tól a Makkosházi Általános Is-
kolában (Ortutay utca 3.). Ön-
kormányzati ügyekben segítsé-
gére lesz Kozma József, a kör-
zet önkormányzati képviselője. 

Hatvanéves a petöfitelepi templom 
E hónapban lesz hatvan éve, hogy felszen-

telték az 1934. júliusától 1935. októberéig 
épült petőfitelepi Jézus szíve-templomot. Ez 
alkalomból október 22-én, vasárnap 8 órakor 
Gyulay Endre szeged-csanádi püspök celebrál 
ünnepi misét. 

Az épületben, mely Fólián Gáspár buda-
pesti építész munkája, először 1935. október 
13-án tartottak misét. Akkor Karácsonyi Gui-
do volt a plébános, aki jól szervezett egyház-
községet hagyott utódaira. A plébánia törté-

netét rögzítő könyvből kiderül, hogy az itt 
szolgálatot teljesítő plébánosok jelentős sze-
repet töltöttek be a városrész életében; gyak-
ran választották őket egy-egy küldöttség élé-
re, mely a szegedi városházára ment, valami-
lyen kérelem ügyében. 

Mint azt Nemecz Jánostól, a jelenlegi plé-
bánostól megtudtuk: a vasárnapi ünnepi misét 
felveszi a Telin TV is, melynek munkatársai e 
napokban filmet készítenek Petőfitelep életé-
ről. 

Több mint ezer rajzból a legjobbak kerültek „falra". 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• Bemutató a Somogyi-könyvtárban 

„Életünk és 
a villamos energia" 

A gyorsaság oka. Csaba 
István, a Tisza Volán for-
ga lomveze tő je az egyik 
múlt heti panaszra vála-
szolt. Az október 10-i, győ-
ri buszjárat azért ért a me-
netrendben jelzett időnél 
kor 'bban Szegedre, mert a 

s fehérvári mentesítő 
dl indítása miatt fölgyor-

sult a menetjegykiadás és a 
beszállás is. Utasították a 
gépkocsi vezetőjét, igye-
kezzék pontosabban betar-
tani a menetrendet. 

Egy p a d s eg í t ene . A 
Vár utca és a Deák Ferenc 
utca sarkán lévő trolimeg-
állóban nap mint nap, tíz-
percenként kialakuló tu-
multus enyhítésére javasol-
ja egy főiskolai tanárnő: a 
színház és a Belvárosi mozi 
közti teraszról szállítsanak 
át három erős padot a meg-
állóba. 

Szennyvízben. Három 
lomkamra úszik a szenny-
vízben október 3. óta a Pet-
resi utca 9-ben - tudtuk 
meg Papdi Zoltánnétól. Az 
eldugult lefolyó azóta 15 
család mindennapi életét 
keseríti meg, sem a WC-t, 
sem a fürdőszobát nem tud-
ják használni. Minden nap 
szólnak az IKV-nak - hiá-
ba. 

Köszönet. A petőfitelepi 

csorog a l ( ( ( < f > ) ) ) ) ) ) ) ) 
M V J E S T E L 

Közérdekű problémáikat, 
észrevételeiket ezen a héten ügyeletes 
munkatársunkkal, Chikán Ágnessel 
oszthatják meg a 06-60-327-784-es 

telefonszámon, munkanapokon reggel 
8-tól 10 óráig, vasárnap pedig 2 és 3 óra 

között. Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy Szegedről is valamennyi számot 

tárcsázniuk kell. Ha ötletük van 
a Fekete pont című rovatunk számára, 

kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

l-es óvoda vezetője köszö-
ni a Celsius Kft.-nek, hogy 
dí jmentesen üzembe he-
lyezték a fű tő rendszer t . 
Rajtik Mihály (251-384) az 
E5-ösön lévő Texaco alkal-
mazottjának hálás amiatt, 
hogy - tanksapkába tört 
kulcsa miatt saját kocsiján 
elindulni nem tudván - ön-
zetlenül hazafuvarozta őt 
Sándorfalvára a tartalékkul-
csért. A Szentháromság u. 
75. kisgyermekes szülei a 
já tszótér rendbetételéér t 
mondanak köszönetet dr. 

Tichy-Rácz Csabának és 
Bánvölgyi Zoltánnak. 

Elveszett, el lopták. K. 
Z. (06-60-483-6909) hétfőn 
este az autóklub előtt el-
hagyta minden iratát, mág-
neskártyáját, cégének le-
adandó aznapi bevételét. 
Szeretné, ha legalább nél-
külözhetetlen iratai vissza-
kerülnének hozzá. Bunda 
Gábor (482-308) 15 éves 
diák személyazonosságiját, 
diákigazolványát, egészség-
ügyi kártyáját, (jérletét ve-
szítette el. Hasonlóan járt 3 

hete Tóth Péter (06-30-458-
798) a 2-es buszon. Nyug-
díjas özvegyasszony (326-
099) a Petőfi Sándor sugá-
rúti 3l-es boltnál a kerék-
párülésre rakott pénztárcá-
já t , a benne lévő címen, 
szeretné visszakapni a be-
csületes megtalálótól. Ter-
hesné (475-585) a Retek ut-
ca környékén elveszített, 
jobblábas Baby Sport Line 
címkéjű, vadonatúj, magas-
szárú, 1500 forintba került 
babacipő előkerülésében 
reménykedik. A 84 eszten-
dős H.E.-né (328-100) 
pénztárcája irataival együtt 
szombaton, a déli órákban a 
Belvárosi temető és a Du-
gonics tér között tűnt el. 
Legalább a papírokat sze-
retné visszakapni. Dobóné 
(474-292) a két hete Baktó-
ból elszökött, egyéves bo-
xer után nyomoz. Szabó 
Gizella (Apáthy kollégium) 
kéri, aki megtalálta csepp-
alakú, pirosköves fülbeva-
lóját, adja le a diákszálló 
portáján. Horváthné (492-
032) a Trabantról leesett 

CSA 242-es rendszámtáblát 
keresi. Ferencz Irén (435-
798) lakodalomba induló 
kocsiját törték föl 7-én a 
Kék Csillag előtt, kirámol-
va belőle magnót, hangfala-
kat, fehér, lila, rózsaszín 
kosztümöket, kabátokat. 

Megtalál ták. Váradyné 
(486-444) üzeni Zatykó 
Krisz t inának: megtalál t 
mágneskártyáját leadta a 
Postabank Széchenyi téri 
igazgatóságán. Révészné 
(434-506) egy, az Alsóki-
kötő sor 6. előtti padhoz 
láncolt kerékpár miatt 
nyugtalankodik. A szomba-
ti padfölújítás során a bi-
ciklit bevitték a házba, tu-
lajdonosa átveheti a gond-
noknál. A korábban kere-
sett komondor vátja gazdá-
ját a Közép fasor és Eg-
ressy Béni utca sarkán lévő 
házban. Dáncsa Péterné 
(321-1814 szólt: a Bihari u. 
20 alatt egy hete gondoz-
nak egy német juhász ku-
tyát, gazdája vagy más ál-
latbarát elviheti. 

LOMBARD Tankönyvbolt f ̂  A.t1 
# Papír-írószer termékek ' * 

^ t f irodaszerek, iskolatáskák, party 
/ v és piknik díszítőanyagok nagy választéka. 

Minden héten 30%-os kedvezmények! 
Szeged, Budapesti krt. 5. (volt Lila Akác étterem) Tel.: 62482-776. 

/ J_ A j • Irodabútorok, 
{ s Q ^ X / ^ K Á A j • konyhabútorok, 

BÚTORSZALON • ülőgarnitúrák. 
Szeged, Mars tér „M" pavilon • árnyékolók, 

T.: 62/321-389.421-368.312-090 • világítástechnika sth. 

A százesztendős dél-al-
földi áramszolgáltatás cen-
tenáriumára rendezett ese-
ménysorozat lassan finisé-
hez közeledik. A Délma-
gyarországi Áramszolgáltó 
Rt. - a megemlékezések 
ház igazdá ja - még az év 
elején országos diákképző-
művészeti pályázatot hirde-
tett. Tegnap, kedden dél-
után pedig a legsikerültebb 
a lkotásokból kiál l í tást is 
nyitottak Szegeden, a So-
mogyi-könyvtár előcsarno-
kában. 

- Első hallásra talán 
messzire esik egymástól a 
villamosenergia-szolgálta-
tás, azaz egy veszélyes 
üzem hétköznapjai és a 
gyermekrajzok. A valóság-
ban azonban a fény és az 
elektromos áram nagyon is 
megmozgatta a gyermekek 
fantáziáját - mondta kö-
szöntőjében Dervarics Atti-
la, a Démász Rt. vezérigaz-
gatója. 

Az országos pályázatra 
több mint ezer gyermekrajz 
érkezett. A százéves emlé-
kezés jó alkalomnak bizo-
nyult a gyermekfantáziának 
ahhoz, hogy lerajzol ja és 
megfesse, hogyan látják a 
legfiatalabbak egy szolgál-
tató társaság munkáját. Ki-
derült, a Démász a jövőben 
is f o ly t a tn i sze re tné fo-
gyasztó centrikus üzletfilo-
zófiáját, hiszen hasonló pá-
lyázatokkal ezután is igye-
keznek közelebb kerülni a 
lakossághoz. 

Gyuris György könyvtár-
igazgató megnyitójában a 

kultúra szempontjából is ki-
emelkedőnek Ítélte a dél-al-
földi áramszolgáltatás törté-
netét, hiszen ma már a mű-
velődés e lképze lhe te t l en 
lenne számítógépek, video-
és mozitechnika nélkül. 

Az ünnepség végén díjá-
tadásra került sor. A pályá-
zat kollektív díjait a Beth-
len Gábor Református Gim-
názium ( H ó d m e z ő v á s á r -
hely), a kisteleki Petőfi Sán-
dor Általános Iskola, a JA-
TE Ságvári Endre Gyakorló 
Altalános Iskolája (Szeged) 
és a Székkutasi Általános 
Iskola tanulócsoportjai ve-
hették át. 

A középiskolások közül 
Bányai Judit (Hódmezővá-
sárhely) első díjat, Szabati 
Tamás (Budapest) másodi-
kat , míg Szilágyi Gábor 
(Hódmezővásárhely) har-
madik dijat vehetett át. Az 
általános iskolások kategó-
riájának első helyezettje a 
szegedi Bakó Zsuzsanna 
lett, őt Oláh András (Baja) 
és Bányai Ágnes (Hódme-
zővásárhely) követték. A 
Démász Rt. különdíját hár-
man - Nagy Máté, Miklós 
András és Hajdú Dóra -
kapták. 

R. G 

Délmaqyarorszáq 
Hirdetésfelvétel 
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