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Egy év - szekrényben 
A hét végén a Makkosházi Általános Iskolában 

megnyílt a regionális és városi célokra tervezett Fran-
cia Pedagógiai Dokumentációs Központ. A budapesti 
francia nagykövetség körülbelül 60 ezer frank értékű 
módszertani könyvet és nyelvkönyvet szánt egy maj-
dan bővülő központ megnyitására, amely végül sajá-
tos módon nem a város, hanem egy általános iskola 
és a Francia Nagykövetség együttműködése kereté-
ben nyílt meg. Alice Marteaux, a francia nagykövet-
ség nyelvi attaséja egy évvel ezelőtt a szegedi önkor-
mányzattal is felvette a kapcsolatot az együttműködés 
reményében, ám az önkormányzat oktatási szakbizott-
sága azóta az „elvi támogatásnál" és „a támogatás 
gyakorlati módozatainak megkeresésénél" tovább 
nem jutott (az ügy kétszer volt napirenden). A francia 
követségtől ajándékba küldött többszáz értékes mód-
szertani könyv egy esztendeig állt egy szekrénybe zár-
va. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a franciák belássák: 
az értékes és közhasznú adomány nem kelt nagyobb 
izgalmat a városházán. így hát nem vártak tovább: a 
Makkosházi Altalános Iskola francia szakos tanárai-
nak önzetlen munkájával elindították a központot; az 
iskola két francia szakos tanára - Kimpiánné Bihari 
Katalin és dr. Kürti Béláné - vállalta, hogy szabad-
idejében, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vezeti a pe-
dagógiai központ munkáját, hetente fogadó órát tart-
va, hogy a könyvek eljuthassanak a város franciata-
náraihoz. A központ a Makkosházi iskola szaktermé-
ben kapott helyet és szakkönyvei sokféleségét látva bi-
zonyára népszerű lesz a város tanárai között. A baj 
akkor jön majd, amikor a francia követség megkísérli 
újabb könyvajándékkal segíteni a szegedi nyelvokta-
tást, és azok már nem fognak elférni a Francia Peda-
gógiai Dokumentációs Központ két kölcsönszekrényé-
ben. 

Panek Sándor 

Hódi Lajos, a Szegedi Te-
metkezési Kft . ügyvezető 
igazgatója arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a Belvárosi 
temetőbe látogatók néhány 
változást is tapasztalhatnak 
majd az előző évhez képest. 
Befejeződött például a rava-
talozó fölújítása (az épület 
környékén még láthatók az 
építkezés nyomai). 

Ugyancsak rendbehozták 
az urnafalat is: még tart a 
festés, de a hamvakat már a 
napokban v i s szahe lyez ik 
eredeti helyükre - a hozzá-
tartozók jelen lehetnek ezen 
az eseményen. Az építőipari 
munkákat a József Attila su-
gárúti alternatív iskola tanu-
lói végezték. 

„A Belvárosi temetőben 
nagyobb a rend, a tisztaság " 
- mondta az igazga tó ; s 
hogy ez így is marad jon , 
már csak a látogatókon mú-
lik. Mindenfe lé hulladék-
gyűjtő edényeket helyeztek 
el, így senki sem kényszerül 
szemetelésre... 

Minthogy hamar sötéte-
dik, már e hétvégén, szom-
baton és vasárnap este hét 
óráig égnek a temető lámpái 
(a jövő hét végén hasonló 
„vi lágí tás i r e n d " lesz ér-
vényben). A világítótestek 
fölújítását tervbe vették, a 
lámpák alaposan rászorulnak 
a javításra. 

A VÁROS 5 

Hamarosan itt a november, amelynek első két napján virágot viszünk elhunyt 
hozzátartozóink sírjára, gyertyát gyújtunk annak jeléül, hogy emlékük csak-
ugyan él még a szívünkben. Mindenszentek ünnepe november l-jén, szerdán, a 
Halottak napja csütörtökön,' november 2-án van a hagyomány szerint - de már 
ezen a hétvégén is várható, hogy a szokásosnál többen keresik föl a temetőket. 

• Közeleg a Halottak napja • Türelmet kémek 
az autósoktóim Idén újra: gyertyagyújtás 

Ügyelet a temetökapuban 
Tavaly rendezték meg el-

őször, s lassan hagyománnyá 
válik a gyertyagyújtási ün-
nepség, amelyet idén no-
vember 4-én, szombaton tar-
tanak a halotthamvasztó ke-
gyeleti helyiségében. Ebben 
az évben a Tömörkény Ist-
ván szakközépiskola és gim-
názium diákjai közreműkö-
désével versek, kórusművek 
hangzanak el. Az oda látoga-
tók gyertyát gyújthatnak tá-
vol lévő szeretteik emlékére, 
s aki kéri, körbejárhat ja a 
k rematór ium hely iségei t . 
„így talán csökkenhetnek a 
halotthamvasztáshoz még 
mindig hozzákapcsolódó 
előítéletek" - vélekedett Hó-
di Lajos. 

A temetőbe az ünnepek 

alatt sem lehet gépkocsival 
behajtani. Kivételek termé-
szetesen vannak: a hetven 
éven felüliek, a betegek (ha 
egészségi állapotukat megfe-
lelően igazolják) nem kény-
szerülnek gyaloglásra. A ka-
pun azonban várhatóan csak 
lassan lehet átjutni, ezért a 
temető munkatársai a látoga-
tók türelmét kérik. 

Az autók a kerítésen kívül 
is biztonságosan elhelyezhe-
tők: az Ikarus gyár idén is 
ingyenesen átengedi parko-
lóját a gépkocsival érkezők 
számára. 

A főkaputól befelé vezető 
úton már állnak a virág- és 
kegytárgyárusok pavilonjai; 
aki pedig csak otthonról ho-
zott virágait, koszorúit sze-

retné eladni, asztalokra ra-
kodhat. A temetőn kívül, a 
keskeny j á rdán á rus í t an i 
nem szabad. 

A temető belső rendjéről 
is gondoskodnak. Vigh Ist-
vánná, az Önkormányzat i 
Polgárőrség képviseletében 
elmondta, hogy a polgárőrök 
rendszeres j e l en l é tükke l 
igyekeznek távol tartani azo-
kat, akik rossz szándékkal 
keresik föl a temetőt. (A vi-
rág- és koszorúlopások ellen 
csak szigorúbb ellenőrzéssel 
lehet tenni valamit.) 

A polgárőrök az ünnepek 
előtti és utáni hétvégén min-
den nap, közben pedig más-
naponként tartanak ügyeletet 
éjjel és nappal. Munkatársai-
kat kabátjukra tűzött jelvé-

nyükről lehet fölismerni -
akinek bármiféle segítségre 
lenne szüksége, nyugodtan 
hozzájuk fordulhat (az ünne-
pi akcióban mintegy ötven 
polgárőr vesz részt). A teme-
tő dolgozói névvel ellátott 
„kitűzőt" viselnek, s ők is a 
hozzátartozók rendelkezésé-
re állnak. Sőt: a Belvárosi 
temető nyitvatartási ideje 
alatt (azaz 8-től 19 óráig) az 
irodaépület is nyitva tart, s 
bármilyen temetkezési ügy-
ben fölvilágosítást adnak. 

Hódi La jos ügyveze tő 
igazgató azt kéri a temetőbe 
látogatóktól, hogy a kapunál 
esetlegesen előforduló torló-
dásoknál legyenek elnézőek; 
akik pedig szeretnének gyer-
tyát gyújtani a háborús em-
lékműnél, ha lehet, ne a köny-
nyen szennyeződő márvány-
lapra tegyék mécseseiket. 

Az ügyveze tő igazgató 
beszélt a kiskundorozsmai és 
tápéi temetők rendbehozata-
láról is: Dorozsmán új iroda 
nyílt, ahol minden temetke-
zéssel kapcsolatos ügyet el 
lehet intézni. 

Ny. P. 

Vadasparki 
matiné 

Új kezdeményezésként e 
héttől minden szombaton és 
vasárnap 10-12 óráig a Vadas-
park Zooiskolájában játékos 
gyermekprogramot szervez-
nek az egyénileg vagy család-
dal kilátogató gyerekek szá-
mára. A szombati mindig va-
lamilyen tevékenykedés lesz. 

ahol érdekes állatokkal ismer-
kedhetnek meg „testközelből", 
vasárnap pedig rendszerint 
természetfilmeket vetítenek 
majd. Első alkalommal, októ-
ber 28-án, szombaton óriáskí-
gyó simogatásra invitálnak 
mindenkit, vasárnap a Sivatagi 
Show című filmet nézhetik 
meg a gyerekek. A foglalko-
zásokon természetesen nem 
kell külön díjat fizetni, csak a 
bejáratnál kell a napi belépője-
gyet megváltani. 

Trolipótló 
buszok 

A Szegedi Közlekedési Tár-
saság felső vezeték építési mun-
kák miatt október 28-án és 29-
én, üzemkezdéstől üzemzárásig 
a Lugas és a Vár utca között, a 
9-es járat vonalán autóbuszokat 
közlekedtet, amelyek tízpercen-
ként követik egymást. Termé-
szetesen a menetjegyek a vonal 
teljes hosszára érvényesek. 

Két esztendővel ezelőtt a 
Politikai Foglyok Országos 
Szövetségének helyi szerve-
zete elhatározta: emléket ál-
lit az ötvenhatos forradalom 
már t í r j a inak . A po l i t ika i 
szervezet öt, igen rossz mi-
nőségű fából készült kopja-
fát szándékozott felállítani 
október 23-án az Aradi vér-
tanúk terén, melyek közül az 
egyik például Rákóczit, a 
másik pedig Kossuth Lajost 
jelképezte volna. Közvetle-
nül ezután döntött úgy a vá-
ros képviselő-testülete, hogy 
méltó és maradandó emlék-
művet állít az ö tvenhatos 
forradalomnak. 

Közgyűlésről 
közgyűlésre 
Ezerkilencszázkilencven-

négy szeptemberéig azonban 
semmi sem történt. Ekkor 
újra közgyűlés elé került az 
emlékmű ügye. Az önkor-
mányzat kulturális bizottsá-
ga, valamint a szakmai taná-
csadó testületként működő 
Szegedi Képző- és Iparművé-
szeti Kollégium a Honvéd, 
az Aradi vértanúk, illetve a 
Szent György terek egyikét 
javasolta az emlékmű felál-
lítási helyéül, egyben kérte, 
hogy a pályázat meghívásos 
legyen, s arra szegedi szob-
rászművészek kapjanak fel-
kérést. A közgyűlés mindkét 
javaslatot elvetette. A képvi-
selők többsége a helyszín te-
kintetében a Széchenyi térre, 
a pályázat módjában pedig 
az országos, nyílt, névaláírá-
sos kiírásra adta voksát. A 
pályázat beadási határidejét 
szeptember 30-ában jelölték 
meg. Ez az időpont azonban 
csúszott , mivel a pályázat 
díjazására, illetve az emlék-
mű költségeire vonatkozóan 

nem tettek és nem fogadtak 
el semmiféle javaslatot. Egy 
november végi közgyűlésen 
ez is megszületett: másfél, il-
letve ötvenmillió forint. A 
pályázat beadási időpontját 
1995. március 10-ében hatá-
rozták meg. Ez év áprilisá-
ban immáron negyedik alka-
lommal került napirendre a 
forradalmi emlékmű ügye, 
mivel a Képző- és Iparmű-
vészeti Lektorátus kérte a 
város vezetőségét, hogy az 
emlékművet ne a Széchenyi 
térre tervezze. A közgyűlés 
tagjai a kérést elutasítva úgy 
döntöttek, hogy az ötvenha-
tos plasztikának Szeged köz-
ponti terén a helye. 

A pályázati kiírás rövidí-
tett formában, május 5-én 
három napilapban is megje-
lent . A ha tá r idő le jár tá ig 
(október 2.) tizenkilenc mű-
vész adott be pályamunkát. 
Az alkotók között nem volt 
szegedi. A szakemberekből 
álló team véleménye szerint 
az első pályázati fordulóban 
egyetlenegy alkotó sem tu-
dott megbirkózni a helyszín-
nel és ötvenhat szimboliká-
jával, éppen ezért eredmény-
telennek Ítélték a pályázatot, 
és második pályázati forduló 
kiírását javasolták. A köz-
gyűlés elfogadta a zsűri vé-
leményét. A második fordu-
lót - amely már meghívásos 
(szegedi művészek is felké-
rést kapnak) és helyszíni 
megkötöt tség nélkül fut -
november 15-ig kell kiími. 

„Szó sincs 
bojkottról / / 

A pályázat szövegét a vá-
rosfejlesztési és kulturális, 
míg a meghívandó művé-
szek körét - a lektorátus, a 
kollégium és az önkormány-

zat mellé rendelt Kulturális 
Tanácsadó Testület javaslata 
alapján - a kulturális bizott-
ság hagyja majd jóvá a jövő 
héten. Információink szerint 
a három szakmai tanácsadó 
testület már letette a neveket 
az asztalra. 

Lapis András szobrász-
művész, a művészeti kollé-
gium és a zsűri tagja cáfolta 
azt a hírt, miszerint a szege-
di szobrászok azért nem ad-
tak be pályázatot, mert a vá-
ros vezetése az előző szo-
borállftási ügyben (Szent Ist-
ván és Gizella - a szerk.) 
nem hallgatott a helyi mű-
vésztársadalom véleményé-
re. „Szó sincs bojkottról és 
sértődöttségről" - mondta 
Lapis. „A szegediek a hely-
színnel és a pályázat módjá-
val voltak elégedetlenek, de 
ezt már korábban is hangoz-
tatták. A helyi szobrászok-
nak intimebb hangulatú te-
rekre van elképzelésük." 

Valahol 
az egyetem 

körül? 
K a l m á r M á r t o n szob-

rászművész véleménye sze-
rint ebben a gazdasági hely-
zetben nem kell több tízmil-
lió forintot költeni a város-
nak forradalmi emlékműre. 
A szegedi művész egyébként 
a helyi ötvenhatos esemé-
nyeket alapul véve valahol 
az egyetem környékén tudja 
elképzeli a plasztikát. 

Hogy kiket hívnak meg a 
második pályázati fordulóba, 
s hogy mennyibe kerül majd 
az 1956-os forradalom méltó 
emlékét megörökítő emlék-
mű, s azt hol állítják fel a 
városban, az még a jövő tit-
ka. 

Ssabé C. Szi lárd 

• Kiállítás, tizedszer 

Jövöre is: irány 
Ausztria! 

Jubileumi bemutatkozásra 
jött el Szegedre az Osztrák 
Nemzet i I degen fo rga lmi 
Képviselet, amikor tegnap 
délelőtt kiállítást nyitottak a 
megyei idegenforgalmi hiva-
tal Victor Hugó utcai kiállí-
tótermében. A szegedi Aktív 
Tourist, mint házigazda új-
donságokat is kínál ez alka-
lommal. Kapus György, az 
osz t rák i d e g e n f o r g a l m a t 
képviselve elmondta, több 
tízezren látogatnak évente a 
szomszédos Ausztriába, kö-
zöttük sok szegedi is. Most 
számítógépes adatbázissal is 
megjelentek a szegedi kiállí-
táson, amelynek már a meg-
nyitón nagy sikere volt. A 
gépbe az osztrák idegenfor-

galom legfontosabb adatait, 
térképeit és az azokat illuszt-
ráló fotókat „táplálták be". 
Dr. Ványai Éva, alpolgár-
mester megnyi tó jában el-
mondta, jó lenne, ha a jövő-
ben sokkal inkább kétirányú 
lenne a szomszédokkal való 
kapcsolat, azaz Szegeden is 
szívesen vendégül látnánk az 
osztrák turistákat. 

A több száz fotóval, tér-
képpel és ismertető füzetek^ 
kel megnyi to t t k iá l l í tás t 
szombat délután 5 óráig te-
kinthetik meg a szegedi ér-
deklődők. A helyszínen a 
szakemberek konkrét infor-
mációkkal is szolgálnak az 
utazni vágyóknak. 

R. G . 

i napló 

MA 
AZ MDF székházban (Római 

krt. 31.) 17 órától dr. Varga Lász-
ló jogi tanácsadást lart. Fekete 
Gyula író tervezett előadása elma-
rad. 

A MAGYAR ÚT MOZGA-

LOM és a MIEP 16-tól 19 óráig 
(minden pénteken) váija tagjait és 
az érdeklődőket. A délután 5 óra-
kor kezdódő értekezleten a veze-
tőség beszámolót tan a közelmúlt 
eseményeiről és a Magyar Út 
Mozgalom működési feladatairól. 

A borzalom órája 
Három férfi megtámadott 

egy hazafelé tartó nőt. Az 
egyik, minden magyarázkodás 
helyett, mondhatni bemutatko-
zásként két ökölcsapással lete-
rítette az asszonyt. Ezzel 
azonban még nem volt vége 
az áldozat kálváriájának, az is-
meretlen támadók bevonszol-
ták a harminckét éves nőt egy 
romos tanyába, ahol ketten 
megerőszakolták. 

A támadók nem elégedtek 
meg még ennyivel sem, a me-
galázott, vérző asszonyt ez-
után rettenetesen megverték, 
majd „helybenhagyták". 

A kegyetlen történet Sze-
ged környékén, még október 
16-án történt, az áldozat azon-
ban nem tett feljelentést, szé-
gyellte, még élettársának sem 
mesélt a borzalom órájáról. 
Három nappal az eset után 
azonban erős vérzése miatt or-
voshoz kellet fordulnia, a doki 
pedig kíváncsi volt a súlyos 
sérülések és a vérzés okaira, 
magyarázatot kért a páciens-
től. Ezután már nem volt két-
séges, a rendőri gépezet bein-
dult. A támadókat szerda este 
elfogták, s őrizetbe vették. 

O. Z . 

I n k á b b mással . . . Nem 
vagyunk notórius bliccelők 
és csalók! - emel ték fel 
hangjukat ketten is a szer-
dai ú j ságban meg je l en t 
cikk elolvasása után. Sz. I-
né és Ruzsáni József sze-
rint az Szegedi Közlekedé-
si Társaságnak és a Tisza 
Volán Rt.-nek inkább a 
menetidő betartásával és 
saját embereinek nevelésé-
vel ke l lene fog la lkozn i , 
mint sértő megjegyzéseket 
tenni a becsületes utazókö-
zönségre... 

180 m é t e r , s l ehe t 
több... Solymosi István ol-
vasónk immáron többed-
szer hívta fel az illetékesek 
figyelmét arra, hogy a Bi-
hari utca kb. száznyolcvan 
méteres szakasza szinte 
j á rha t a t l an . Vé leménye 
szerint, most még lehetne 
javttani az út állapotán, ké-
sőbb azonban már nem. 

R e n d ő r , ha feksz ik . . . 
Mázán Jánosné elmondta: 
Baktóban nemrégiben csi-
nálták meg az utat az Al-
kotmány utcában. Annak 
rendje-módja szerint ki is 
tették több helyen a 30 ki-
lométeres sebességkorláto-
zó táblát. Ezt azonban ke-
vesen veszik figyelembe, 
mitöbb, vannak, akik ösz-
szetévesztik az Alkotmány 
utcát az autósztrádával, és 
80-100 kilométeres sebes-
séggel száguldoznak. Bak-
tói olvasónk szerint már-

csorog a K(«p))))))) 
WESTEL 

Közérdekű problémáikat, észrevéte-
leiket ezen a héten ügyeletes munkatár-
sunkkal, Szabó C. Szilárddal oszthatják 
meg. Hívásaikat a 06-60-327-784-es tele-
fonszámon várja, munkanapokon reggel 

8-tól 10 óráig, valamint vasárnap dél-
után 2 és 3 óra között. Felhívjuk olvasó-

ink figyelmét, hogy Szegedről is vala-
mennyi számot tárcsázniuk kell. Ha öt-
letük van Fekete pont rovatunk számá-
ra, kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

már életveszélyes kilépni 
az utcára. Véleménye sze-
rint az illetékes hatóságok-
nak addig kellene cseleked-
ni, míg nem történik komo-
lyabb baj. Telefonálónk sze-
rint a „fekvőrendőr" megol-
dás lenne. Tápai utcai olva-
sónk hasonló témában hí-
vott bennünket: a Tápai-
Molnár-Tabán utca szintén 
„fekvőrendőrökért" kiált. 

Ö n n y e r t ! He tvenké t 
esztendős nyugdíjas olva-
sónk nem győzi kiszedni 
postaládájából a nevére ér-
kezett, különböző bizalmas 
„ön nyert! és ön nyerhet, 

ha..." kezdetű prospektuso-
kat és szórólapokat. Nem 
érti, hogy a feladók hon-
nan, kitől tudták meg a lak-
címét, és a Csörögön ke-
resztül üzeni: most már az-
tán tényleg hagyják békén. 

S z e r e n c s é t hozó . . . A 
318-233-ról telefonáló ol-
vasónk szerint a város ve-
ze tő inek sürgősen lépni 
kell ku tya ügyben . No, 
nem bele... A Nádor utcai 
óvoda mellet t i j á t szó té r 
ugyanis bűzlik az ebek vi-
zeletétől és ürülékétől. A 
térről tiltsák ki a kutyákat -
javasolta telefonálónk. 

CcMtc^UxA 
BÚTORSZALON • 

Szeged, Mars tér „M" pavilon " 
T.: 62/321-389, 421-368,312-090 • 

I Irodabútorok, 
I konyhabútorok, 
I ülőgarnitúrák, 
I árnyékolók, 
I világítástechnika stb. 

Kutyák . Eltűnt egy fe-
kete doberman a Zákány u. 
29. szám alól (aki tud vala-
mit az ebről, hívja a 482-
543-as t e l e f o n s z á m o t ) , 
Hattyastelepről egy keve-
rék kis kutya (473-298) , 
Algyőről , a Nyf r fa u. 3. 
szám alól egy tacskó kóbo-
rolt el. 

Köszönet. A Tiszaparti 
Óvoda vezetői és gyerme-
kei a Flóra Design Stúdió-
nak mondtak köszönetet, 
mivel a cég ingyen és bér-
mentve cserepes virágok-
kal díszítette fel az óvodát. 

A pénz tárcái. Horváth 
Dezsőné az elmúlt hét pén-
tekén hagyta el pénztárcá-
ját az l-es Kórháznál talál-
ható telefonfülkében. Aki 
megtalálta, jelentkezzen a 
Bartók tér 3. szám alatt. B. 
G. - aki előzó héten szer-
dán veszítette el pénztárcá-
ját, és ezen a héten szerdán 
találta meg a postaládájá-
ban, benne a pénzzel (!) -
hálás szívvel köszöni az is-
meretlen segítségét. 

S e g é l y k i á l t á s mol l -
ban. . . Elkeseredett hölgy 
hívott bennünke t . Mint 
mondta: másodéves zeneis-
kolás gyermeke szerdán 
délután a 35-ös autóbuszon 
hagyta trombitáját. A fúvós 
hangsze rnek nyoma ve-
szett . Aki tud valamit a 
trombitáról, hfvja a 361-
838-as telefonszámot. 


