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• Iskolai könyvtárak

Nem csökken az olvasási kedv

A vidéki színészet sorsa
aktuális témája a magyar
sajtónak. A kultuszminiszter szimpátiával fogadta a
nála járt színiigazgatókat,
írják a budapesti laptársaink. De bennünket az érdekel, hogy mennyi és mikor
lesz az a bizonyos apró
pénz, amely a vidéki színészetet kihúzza a csávából.
Színiigazgatók, mint egy

ALKOTÓ-

H Á Z B A N (Árboc u.
1-3.) ma, 16.30-tól fazekas szakkör gyerekeknek; holnap 15-től
hímzés, 15.30-tól fazekas szakkör felnőtteknek, 16 órától csuhéfonás és kosárfonás.

Becsületzászló
Vásárhelynek
• DM-információ
Becsületzászló Vásárhelynek, avagy a városok integrációja az Unióba címmel láthatnak összeállítást 20 óra 30
perckor a városi televízióban, melynek témái: Mit jelent Vásárhelynek ez a díj?
Hogy élik meg az ott élők a
változásokat? Valóban tárt
karokkal várnak bennünket
az Európai Unióba? Megvannak-e a csatlakozás valódi feltételei a vidéki városok
számára?

Mennyi pénzt
szán tüzelőre?
A TÚRI Kft.
10% engedményt
a d hőszigetelőre
A T.E.K. 60 000 Ft
támogatást ad
hőmegtakarításra.
Szaktanácsadás,
felvilágosítás
telepünkön.
TÚRI Kft.
Szeged, Bécsi krt. 36.
Tel.: 62/441-609.

ember tartanak ki a tizenkét
pontot tartalmazó memorandum mellett. Olyan eset
ez, amely a magyar színészet történetében még nem
fordult elő. A sziniigazgatók azonban nem bíznak a támogatásban, ezért
amennyiben nem teljesítik
kérésüket október másodikán az összes vidéki színház bezáija kapuit. (1922)

• 50 éve

Szegény d i á k o k
tanszerellátása

A kultuszminisztérium
Szeged bel-és külterületére eddig hatmázsa füzetet,
rajzlapot és egyéb felszerelést küldött. Ez igen komoly segítség. A tanszerellátás tekintetében a diákkaptár szövetség már a
folyó tanév elején megszervezi a diákboltokat

HOLNAP

AZ

• 75 éve

V i d é k i s z í n h á z a k sorsa

AZ IFJÚSÁGI IRODÁBAN (Dózsa Gy. u. 5.)
14.30 és 16.30 óra között
pszichológiai, életvezetési
tanácsadás; 17 órától Amiga
számítógépes klub.
AZ I. RENDELŐINTÉZET II. emeleti tanácstermében (Tisza L. krt. 97) dr.
Hartai Ernő pszichiáter főorvos és Farkas Judit gimnáziumi tanár, okleveles grafológusok ingyenes előadást
tartanak a grafológiáról.
A
SZOTE-KLUBBAN
19 órakor Monthy Python:
Brian élete c. film vetítése;
21-tól boogie-woogie táncot
tanít Kalapos József és Dobó Klára.
A REGŐS BENDEGÚZBAN egyetemi zenekarok
fellépése.

AZ IFJÚSÁGI IRODÁBAN (Dózsa Gy. u. 5.)
16.30 és 17.30 óra között
külföldi ifjúsági cserékkel
kapcsolatos tanácsadás; 17
órától Amiga számítógépes
klub.
TERMÉSZETFOTÓS SZAKOSZTÁLY:
Hegyen-völgyön természet címmel Vadász Sándor diaporáma bemutatója 17 órától, a Bartók
művelődési központ második emeleti 22-es teremben.
A
SZOTE-KLUBBAN
19 órától A hét műtárgya
címmel tart előadást Dobóczky Zsolt; 22-től nosztalgiabuli Poór Zsolttal. .

miről írt a DM?

szövetkezeti alapon, ahol
a szövetkezeti diáktagok
vásárlási visszatérítés címen fognak kedvezményt
élvezni. Ezek a diákszövetkezetek tiszta jövedelmüknek 25 százalékátt
fordítják szegény tanulók
segélyezésére, ágyalapltásokra, stb.

(1947)

• 25 éve
Az iskolai könyvtárak még a szűkös fejlesztés mellett is látogatottak. (Fotó: Gyenes
Szegeden
csaknem
félszáz iskolai könyvtár
működik, melyek összesen mintegy húszezres
olvasói taglétszámmal
rendelkeznek. Az érdeklődés, az igény tehát
nagy, a könyvtárakra
fordítható összeg azonban alacsony. A pénzügyi problémán túl a
könyvtárak
szervezeti
gondokkal is küszködnek, hiszen évek óta
nincs olyan szervezet,
amely folyamatosan biztosítaná szakmai felügyeletüket.
Egy átlagos általános iskolai könyvtár állománya
7 - 9 ezer kötet között van. A
Központi Statiszükai Hivatal
tavalyi adatai szerint a 15
ezer 824 szegedi általános iskolás tanuló közül közel
minden második látogatta a
könyvtárat, s a tanulók fejen-

• Munkatársunktól
Szeptember eleje óta jelentkezik az Autómánia című
közlekedési magazin minden
kedden a Telin tévében. A
műsorban nemcsak a szegedi
autó- és alkatrészkereskedők
akcióiról, új modellekről
számolnak be, hanem foglalkoznak a szegedi közlekedési problémákkal, közlekedési

Futás. Az elmúlt hét végi
Samsung-futással kapcsolatban több észrevételt is tettek
olvasóink. A Márton család
például hiába ment időben
futni, már nem jutott nevezési lap számukra, ezért csalódottan távoztak gyermekükkel. M. László a 414-248-ról
azt tette szóvá, hogy lányának már nem jutott felirattal
ellátott póló.
Nagybani. A kiskundorozsmai nagybani piac átalakításával' kapcsolatban az
egyik nagykereskedelmi raktárt üzemeltető tulajdonos azt
sérelmezte, hogy a területrendezés miatt új helyre kell költözniük, s négyzetméterenként 30 ezer forintos költségért építi át a pavilonokat a
piacigazgatóság. Ezt egyrészt
sokallják a vállalkozók, másrészt úgy hallották, ez a hely
is ideiglenes lesz, mert ké-

ként átlagosan hét könyvet
kölcsönöztek az év folyamán. A szegedi középiskolák
összesen 10 ezer 908 diákja
közül kis htján mindegyik
megfordult tavaly az iskola
könyvtárában; ők fejenként
átlagosan öt könyvet vittek
haza.
A Kiskundorozsmai I. sz.
Általános Iskola könyvtárának vezetője, Joó Ferencné
szerint iskolájuk tízezres kötetállománya városi szinten
jónak mondható. Ennél nagyobb kötetszámmal többnyire csak középiskolák rendelkeznek. Idén az állományuk bővítésére 20 ezer forint jutott, szemben a tavalyi
harminccal.
Az
iskolai
könyvtár kapcsolatban áll a
könyvtárellátó vállalattal, de
ezen kívül pályázatok útján,
alapítványokon keresztül is
próbálják növelni kínálatukat. „Erre szükség is van mondta Joó Ferencné - , hi-

szen a gyerekek szerelik a
könyviárat. Kár lenne, ha kihunyna belőlük ez a szeretet. "
A bővítésnek
azonban
nincs meg az anyagi háttere.
Idén a szegedi iskolák 600
ezres kötetállománya mindössze 2,5 százalékkal, azaz
mintegy 15 ezer kötettel bővült, és ebből az új, drága
könyvek csak igen kis hányadot tesznek ki.
A könyvtárak vezetői
egyetértenek abban, hogy a
legnagyobb probléma a
pénzhiányon kívül egy, a város iskolai könyvtárait összefogó szervezet hiánya. A pedagógiai intézet korábban
szakmai továbbképzést biztosított a könyvtárosoknak és
felügyeletet a könyvtárak felett. A Csongrád Megyei
Könyvtárosok Egyesülete ezt
szintén megteszi, de nem
rendszeresen, ugyanakkor a
könyvtárak alkalmi felkérése

Autémánia a Telinen
morálunk rendellenésegeivel, a közlekedésben hivatásszerűen résztvevők munkájának bemutatásával, s
megkülönböztetett figyelmet
fordítanak a balesetmegelőzésre.
Az Autómánia műsor leg-

közelebb szeptember 23-án,
kedden este fél hétkor jelentkezik a Telin tévé műsorában. Az adásban először a
Hajtás '97 kiállítás tapasztalatait összegzik a szervezők
és a kiállítók segítségével,
majd hfrt adnak szeptember

Csörög a Pannon GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
ezen a héten Rafai Gáborral oszthatják
meg. Újságíró munkatársunk munkanapokon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és
15 óra között várja hívásaikat a 06-20-432663-as rádiótclefonszámon. Elveszett tárgyakat kereső olvasóink hirdetésben tehetik
közzé mondandójukat, a talált tárgyakról
szóló bejelentéseket továbbra is közöljük telefonos rovatunkban. Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a Sajtóházban.

sőbb tovább terjeszkedik a
piac. Állítja, a Mars téren fele a bérleti díj, mint Dorozsmán, ráadásul itt rendszeresen fel is törik a pavilonokat,
mert nem őriztetik azokat.
Ajtó csapkodva? A Kereszttöltés utca 31. lakói nevében csörgött ránk egy
hölgyolvasó, akit bánt, hogy

eltüntették a bejárati ajtó „fékezőjét". így hajnali 4-től az
egész ház hallgathatja az ajtócsapódást. Olvasónk szerint a magas közös költségbe
beleférne, hogy újat szereljenek fel.
Sofőrválasz. J.-né a sándorfalviak nevében kifogásolta, hogy vasárnap délután

Kálmán)

esetén szívesen nyújt szakmai segítséget - mondta Rátkai Erzsébet, a szervezet elnöke. A szervezet szekciójának vezetője, Hotpácsi Andrásné, a Tömörkény gimnázium tanára elmondta, hogy
a középiskolai, illetve az általános iskolai könyvtárak
felkérésére ő és egy kollegája segíti azokat szakmai tanácsokkal, társadalmi munkában. Erre korábban a pedagógiai intézetben állandó szakember volt alkalmazásban. A
Tömörkény gimnáziumban
egyébként már tíz éve van lehetőség a tankönyvek kölcsönzésére, ami sok diáknak
nagy
könnyebbséget,
a
könyvtárnak azonban nagy
terhet jelent, pénzben és időben egyaránt. Pénzben pedig
ez az iskola sem bővelkedik,
idén ugyanakkora összeget
tudott a könyvtárra fordítani,
mint tavaly.
Ny. G .

26-án megnyíló Mercedes
szalonról. A KRESZ szeptember 15-tól életbe lépett
módosításainak gyakorlati
alkalmazásának ellenőrzését
már megkezdte a rendőrség.
Az új szabályokról és az ellenőrzések tapasztalatairól a
hatóság képviselői mellett a
műsorban elmondják a véleményüket az autósok is.

igen csak udvariatlanul beszélt velük a buszt vezető sofőr. Háromnegyed órás késés
után ugyanis az utasok figyelmeztették a pilótát a pontosságra, aki élcesen megjegyezte, máskor majd megnézi a
menetrendet. Érdemben a
forgalmi irodában sem kaptak választ panaszukra az utasok.
Mobiltelefon. Pénteken
éjjel tűnt el egy fekete színű
Benefon Delta mobiltefon,
vélhetően a Derkovics fasor
környékén. A 3284-es gyártási számú készülékbe - a tulajdonos számára nélkülözhetetlen - telefonszámok is „rejtőznek". Ezért is kéri a megtalálót, hogy jutalom ellenében hívja fel a 326-122-es
számot.

Enanüaa
"...

Almaal.

Éled a Holt-Maros
Megkezdődött egy évek
óta tervezett munka, melynek végén a náddal benőtt,
zavaros vizű meder és szeméttel, gazzal teli partja
rendezett, zöld területté
változik. A vízszabályozás
1974 végére fog befeje-

ződni. Valaha szárazság
idején át is szántottak a
Holt-Maros medrén, a földosztás idején kiparcellázták, most ismét a közösség
tulajdonába kerül: majdan
a város kedvelt kirándulóhelye lesz.
(1972)

BÉT: enyhe
emelkedés
• Budapest (MTI)
A vezető részvények többségének enyhén emelkedett
az árfolyama hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén. A BUXindex értéke 26 ponttal nőtt.
A határidős piacon az index
elszámolóárai 30-70 ponttal
zártak magasabban. A részvénypiacon keresettek voltak
a TVK-papírok, a nap nagy
részében 4500 forint fölött
vásárolták őket, záráskor pedig 4500 forintot értek. A
Mol 10 forinttal erősödött,
4425 forinton zárt. A Richterrészvények 21 ezer forintot
értek záráskor, de napközben

ennél magasabb árfolyamon
is forogtak. Az Égis árfolyama 10.050 forintra nőtt. Az
OTP-részvények ára 20 forinttal, 6650 forintra emelkedett. A Fotex újabb csúcson,
273 forintos árfolyamon zárt.
A másik rekorder, a Mezőgép
árfolyama 6005 forinton tetőzött, és 5900 forinton zárt.
Tovább gyengült a Graboplast, 10 ezer 200 forintra
csökkent az árfolyama, ami
400 forintos értékvesztést jelent péntekhez képest. A kárpótlási jegyek 854 forintot értek, négy forinttal többet,
mint pénteken.

Váilasziroda
a Dózsa utcában
• DM-információ
Általános tapasztalat szűkebb környezetünkben is,
hogy leggyakrabban a szociális területeket érintő problémákra váiják az emberek a
megnyugtató, útbaigazító választ. A különféle segélyezési
fonnák, önkormányzati, társadalombiztosítási, munkanélküli ellátások, elhelyezési
formák, igénybevételeik feltételei, főleg ezek azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják napjainkban az egyre több

egzisztenciális gonddal küszködő polgárt. Ebből kiindulva
új kezdeményezéssel jelentkezik a Polgári Szegedért
Egyesület, s októbertói a Dózsa György utca 2. szám alatt,
heti egy alkalommal úgynevezett szociális válaszirodát működtet majd. A szerdai
fogadónapokon - 17-18 óra
között - kereshetik fel kérdéseikkel az érdeklődők Szollár
Zsuzsannát és Flender Erikái.
Az első fogadónap október
elsején lesz.

Boogie a Stefánián
• Munkatársunktál

gie szanatóriumban. Az est

Szerdán 18 órától várja a
táncolni vágyó hölgyeket és
urakat Kalapos József a boo-

támogatói a Flamand-Holland Bútorbolt és a Pálma
Reklámstúdió.

