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I M u n k a t á r s u n k t ó l 

Szeptemberben második 
alkalommal, csütörtökön 9 
órától, a városháza díszter-
mében ülésezik Szeged város 
közgyűlése. A két héttel 
ezelőtti összejövetelről ma-
radt témákhoz több új is tár-
sult, így aztán közel harminc 
döntés vár az önkormányzati 
testületre. Mivel mindannyi-
unkat érint Szeged általános 
rendezési tervének szabályo-
zási terve és helyi építési sza-
bályzata, bizonyára sok kép-
viselő elmondja véleményét 
és javaslatát. Nagy falatnak, 
azaz sokak által vitatottnak 
ígérkezik a vízdíjrendelet 
módosítása is. Várható, hogy 
végre megszületik a szociá-
lisan hátrányos helyzetben 

lévők adósságterhének enyhí-
tését és lakhatási körülmé-
nyeinek javítását szolgáló 
rendelet. A képviselők dönte-
nek a Kereskedelmi és Ipar-
kamara székházának alkal-
mas önkormányzati telekről, 
a Tarján városrész épületei-
nek egycsöves átfolyós fűtési 
rendszerének korszerűsíté-
séről, a Bú vár-tó és környéke 
adásvételi szerződésének jó-
váhagyásáról. A közgyűlés 
létrehozza a Szeged és Térsé-
ge Tourinform Iroda Kht.-t. 
A testület állandó bizottságai 
most adnak számot eddigi 
munkájukról. Zárt ajtók mö-
gött pedig személyi ügyekről 
döntenek és célvizsgálatok 
eredményét értékelik a kép-
viselők. 

Támadják 
a fideszes jelöltet 
• Munkatársunktól 

Az egyik országos napilap 
hétfői számában megjelent 
egy cikk, amelyben egyebek 
mellett azt taglalják, hogy dr. 
Bartha László, a Fidesz-Ma-
gyar Polgári Párt ország-
gyűlési képviselője, Szeged 
polgármesterjelöltje ellen 
büntetőfeljelentést tettek. Az 
írás azt sejtteti, hogy orvosi 
műhiba következtében halt 
meg egy beteg, akit egy év-
vel ezelőtti balesetét kö-
vetően Bartha doktor látott 
el. Az ügyészség még vizs-
gálja az ügyet. Az újság 
azonban „megelőlegezte" an-
nak végeredményét. 

Az országgyűlési képvi-
selőt a Parlamentben értük el. 
Lapunk kérdésére kifejtette, 
hogy mit gondol a megjelen-
tekkel kapcsola tban. Dr. 

Bartha Lászlót megdöbben-
tette a személyét érintő és 
sértő írás. 

A cikk szerzője bizonyára 
szándékosan nem tett emlí-
tést róla, hogy a történtekkel 
kapcsolatban széles körű 
vizsgálatot folyta t tak, és 
megállapították, szakmai mu-
lasztás nem történt. A hona-
tya úgy véli, hogy a történtek 
felmelegítése politikai célza-
tú támadás, ezt az is alátá-
masztja, hogy az ominózus 
riportban többször esik szó 
közéleti szerepvállalásáról. 
Hangsúlyozta: magánsze-
mélyként és orvosi hivatásá-
ból adódóan személyes tragé-
diaként éli meg minden beteg 
elvesztését. Az adott esetben 
munkatársaival együtt leg-
jobb tudásuk és szakmai lel-
kiismeretük szerint jártak el. 

Farmertartozékok 
a csatornában 

• Munkatársunktól 
A Vám- és Pénzügyőrség 

Csongrád és Békés Megyei 
Parancsnokságának munka-
társai az elmúlt héten 53 sza-
bálysértést der í te t tek fel , 
összesen 4,7 millió forint ér-
tékben. Nagylaknál két nap 
alatt négy román állampolgár 
összesen 781 darab asztalte-
rítőt szeretett volna vámmen-
tesen az országba hozni. 

A röszkei határátkelő ta-
karítása közben az esővízel-
vezető csatornában egy nagy 
fekete zsákot találtak. A vá-
mosok kibontótták a zsákot, 
amiből farmercimkék, szege-
csek, gombok és kezelési út-

mutatók kerültek elő. A kör-
nyéken egyetlen jármű sem 
tartózkodott, így ismeretlen 
tettes ellen indítottak eljárást. 
A farmerkellékek értéke több 
mint 700 ezer forint. Ugyan-
ezen a határátkelőn egy ma-
cedón állampolgár is fenn-
akadt a vámosok hálóján. A 
férfi „bűne", hogy 1054 kon-
fekcióruhát márkajelzés nél-
küli áruként jelentett be. Az 
ügyet a fináncok átadták a 
szegedi rendőrségnek. A déli 
végeken a vámosok elkoboz-
tak a csempészektől 180 kar-
ton cigarettát, 155 liter tiszta 
szeszt, 1400 liter gázolajat és 
56 liter szeszesitalt. 
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Rókusi 
orgonaest 

• Munkatársunktól 
Finta Gergely, az Evan-

gélikus Hittudományi Egye-
tem fiatal orgonaművész-ta-
nára mutatkozik be szeptem-
ber 23-án 19 órakor a sze-
ged-rókusi katolikus temp-
lom őszi hangversenysoro-
zatának keretében. 

Orgonaestjének műsorá-
ban Johann Sebastian Bach 
és Cesar Franck művei 
mellet t Szegeden először 
hangzik el a világtalan fran-
cia impresszionis ta zene-
szerző, Louis Vierne Scher-
zetto-ja. 

A Földrajzi 
Társaság ülése 
• Munkatársunktól 

A Magyar Földrajzi Tár-
saság Szegedi Osztá lya 
szeptember 24-én, csütörtö-
kön délután 5 órakor tartja 
legközelebbi előadóülését. 
Az ülésen dr. Kevei Ferenc-
né (JATE, Éghajlattani és 
Tájföldrajzi Tanszék) A táj-
degradáció és elsivatagodás 
problémái az Ibériai-félszi-
geten címmel, illetve Foga-
rasi Sándor PhD hallgató 
(JATE, Égh. és Tájf. Tansz.) 
A karsztvízszintváltozások 
és a klíma kapcsolata a Du-
nántú l i -középhegységben 
címmel tart előadást. Hely-
szín: Egyetem u. 2-6, TTK 
előadóterem. 

Tízéves 
a Szeged 

• Munkatársunktól 
Tegnapi lapszámunkban 

téves időponttal jelent meg a 
Szeged folyóirat tízéves ju-
bileuma alkalmából rende-
zendő találkozó híre. 

A Közéleti Kávéház ese-
ményét, amelynek vendége 
Tandi Lajos főszerkesztő és 
a szerkesztő bizottság tagjai 
lesznek, ma, szeptember 23-
án 18 órakor tartják a Royal 
Szállóban. Az est házigazdá-
ja : Blazovits László, a 
Csongrád Megyei Levéltár 
igazgatója. A hibáért olvasó-
ink elnézését kérjük. 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14-től 16 
óráig az MSZOSZ tagjai ré-
szére. Dr. Hajdú István ad 
fe lvi lágosí tás t munkavi-

tart Szegeden, a Szilágyi u. 2. 
II. emelet 204-es szobában. 

HOLNAP 
A NYUGDÍJASOK 

PÁRTJA 14 órakor tag-
gyűlést tart a Hüvelyk ut-
cai baraképületben (volt óvo-
da). 

• Bútorokat tördelnek a kábelgyárban 

Kivonul a Siemens 

szonyban lévők, pályakezdők 
és nyugdíjasok részére. A 
szakszervezeti tagságot hitelt 
érdemlően igazolni kell. 

DR. BÁLINT JÁNOS, 
a Szocialista Párt jogtaná-
csosa 15 és 16 óra között 
ingyenes jogi tanácsadást 

A Szegedi Kábelgyár-
ban lángvágóval szab-
dalják darabokra a be-
rendezéseket - érkezik a 
hír szerkesztőségünkbe. 
S hozzáteszik: a Huszár 
utcai gyárban áll a bál. 
A helysz ínre é rkezve 
azonban csend és nyu-
galom fogadja a szenzá-
cióra éhes maroknyi új-
ságírócsapatot. Csak egy 
dolgot konstatálhatunk: 
a szegedi kábelgyártás-
nak hosszú időre vége 
szakadt. 

Az információ, miszerint 
lángvágóval darabolják a ká-
belgyári gépeket, abszolút hi-
hető, ráadásul autentikus for-
rásból származik. Állítólag 
régen bevált módszer: ha egy 
cég fölött megkondít ják a 
vészharangot, s befejeződik a 
termelés, a régi tulajdonos 
érdekelt benne, Írmagja se 
maradjon a múltnak. Annak a 
múltnak, amely esetleg fizi-
kailag még föltámasztható 

lenne. „Ha már nekünk nem 
dolgoznak többé a berende-
zések, másnak se hozzanak 
hasznot" - ilyen egyszerűek 
az élet farkastörvényei. • 

Az igazság mindig valahol 
középen található. 

Gépdarabolásnak nincs 
nyoma, úgy véljük, hallot-
tunk volna hangokat az 
amúgy teljesen kihalt és ren-
dezettnek tűnő gyártelepen. 
Ugyan biztonsági őrök vi-
gyázzák minden lépésünket, 
de azért ilyenkor mindenki 
csupa szem és fül. Hátha... 

Még a hajdani vezetők 
előszobájáig is eljutunk - itt-
ott iratkupacok mellett vezet 
el az utunk - , már-már azt 
hisszük, csoda történik, és 
valaki nyilatkozik, de nem. 
Titkárnő állít meg és közli: 
csak a Kánitz úr (a Kisteleki 
Kábelgyár igazgatója, s egy-
ben a szegediek főnöke is) 
nyilatkozhat. 

Arra még nem volt példa 
az eltelt egy esztendőben, 

hogy Kánitz Zoltán abba a 
hibába esett volna: netalántán 
beszél. De azért fölhívjuk 
Kisteleket. Persze meglepe-
tést színlelünk, amikor kide-
rül, Kánitz úr nem elérhető. 

Ezt követően felügyelőink 
gondoskodnak róla, hogy vé-
letlenül se tévedjünk el és a 
kijárat felé kalauzolnak. 

Aztán elegendő még egy 
kis séta a Huszár utcán le s 
fel, hogy az ember megtudja: 
lehet, hogy darabolják a gé-
peket, az is lehet, hogy nem, 
de egy valami biztos: a búto-
rokat összetörték. Egy részü-
ket a dolgozók nagy kedvez-
ménnyel megvásárolhatták, a 
többit viszont kíméletlenül 
összezúzták. A hűtőgépeket 
éppúgy, mint az íróasztalo-
kat. Sok gépet leszereltek és 
Kistelekre vittek - állítják 
szavahihető szemtanúk. • 

A Szegedi Kábelgyárról 
legutol jára két hónappal 
ezelőtt írtunk, akkor, amikor 
végképp eldőlt: bezárják az 

üzemet. A tulajdonos Sie-
mens Rt. vezérkara július kö-
zepén tárgyal t a szegedi 
szakszervezeti delegációval 
és állapodott meg vele abban, 
hogy a megmaradt 150 em-
berből már csak azt a 30-at 
tartják meg, akikre a gyár 
őrzése és az állagmegóvás 
miatt lesz szükség. 

Az eltelt két hónapban te-
hát minden érintett megkapta 
elbocsátó szép üzenetét, a 
termelés pedig leállt. 

Mindeközben - meg nem 
erősített, de hivatalosan nem 
is cáfolt információink sze-
rint - a Siemens vezetése egy 
szegedi vállalkozóval folytat 
komoly tárgyalásokat a ká-
belgyár eladásáról. A puhato-
lózásban aktív szerepet vál-
lalt Szalay István polgármes-
ter is, aki abban bízik, hogy 
az új cég a régi dolgozók kö-
zül verbuválja alkalmazottait. 
A szerződés aláírására állító-
lag már nem kéli sokat várni. 

Fekete Klóra 

headset és tok 
Most már kapcsolnod kell! 

ALCATEL One Touch Club/SL* 
és kártya nettó 1 C O H f t •• 

bruttó: 19 000 Ft I J A U U f I 

Itt az idő hogy végre kapcsolj, ha szuper feltételekkel 

Mieravill o f o t é r t uIestel f ő t t * 

Információ: 06-30/30 30 30. 06-30/80 80 80 • http://www.westel900.hu 
Szeptember 12-től minden GSM mobil telefonszám 7 jegyű és 9-essel kezdődik. 

Csak Westel 900 előfizetői kártyával hasznátható. 
Csak új Westel 900 előfizetéssel, kétéves szerződéssel. 
(Egyéves előfizetés esetén az ár bruttó 7 500 Ft-al több.) 
Mindez szeptember 30-ig. vagy amíg a készlet tart a Westel 900. 
a Westel Rádiótelefon Kft., a Folex. az Ofotért és a Keravill kijelölt üzleteiben és üzletkötőinél. 
További feltételek az üzletekben. 

mintabolt Szened. Feketesas u. 25. lel.: 06-62/421-575.06-30/344-300 
Ofotért: Hódmezővásárhely, Andrássy u. 5-7. tel.: 06-62/341-181, 06-30/662-144 • Szeged, Kárász u. 16. tel.: 06-62/312-390, 
í-30/423'682 • Szeged, Kelemen u. 8. tel.: 06-62/311-114,06-30/423-683 • Keravill: Szeged, Dugonits tér 8-9. (Domus Áruház) tel.: 
1-62/422-536 • Fish Telecom: Hódmezővásárhely, Andrássy úti parkoló tel.: 06-30/423-640 • PC. AT. Szerviz: Szeged, Somogyi u. 
. tel.: 06-30/414-165 • Szeged, Kossuth L. sugárút 10-12. tel.: 06-30/414-316 • Szeged, Roosevelt tér 5. tel.: 06-30/414-317 • 
ektrofil Kft: Szentes, József A. u. 6/b. tel.: 06-30/452-087 • Autószerviz Kft: Csongrád, Zrínyi M. u. t9. te!.: 06-30/658-060 • 
jszta Sándor: Makó, Szegedi út 2. tel.: 06-30/458-751 • Eco-Phone Kft: Hódmezővásárhely, Szántó Kovács J . u. 20. Tel.: 
-30/439-462 • Kiru-Fon Kft: Szeged, Jósika u. 1. tel.: 06-30/685-200 • Mobilvilág Bt.: Csongrád, Fő út 40. Tel.: 06-30/659-900 

szeretnél a WESTEL 900 előfizetője lenni. Válassz a két vagány 
és sokoldalú készülékcsomag közül headset-tel és tokkal együtt**. 
Most igazán megéri Kapcsolatba tépni több mint 480 000 
Westel 900 előfizetővel és a világgal. 

WESTEL 900. A Kapcsolat. 

http://www.westel900.hu

