
• Szegedi Luther-ház - nem csak evangélikusoknak 

Uj otthon az időseknek 
Noszvaji csillagok 
Eger mellett tájban, borban a gazdagság. 

(7. oldal) 

(9-12. oldal) 

Oroszok Belgrádban 
Ivanovék győzködik a jugoszláv elnököt. 

(2. oldal) 

Szombat délelőtt ad-
ták át Szegeden az 
e v a n g é l i k u s e g y h á z 
napköziotthonát. A volt 
Osztrovszky utcai elemi 
iskola épületét alakítot-
ták át, ahová szeretettel 
vá rnak minden társa-
ságra vágyó idős em-
bert felekezeti és vallási 
hovatartozás nélkül. A 
Luther-házat d. dr. Har-
mati Béla evangél ikus 
püspök szentelte fel. 

A szegedi evangélikusok 
szombat délelőtt hálaadó is-
tentiszteleten vettek részt, 
amit d. dr. Harmati Béla, a 
déli evangélikus egyházke-
rület püspöke tartott. Az ün-
nepi istentiszteleten beszédet 
mondott Káposzta Lajos es-
peres, püspökhelyettes, dr. 
Ványai Éva alpolgármester 
és dr. Bartha Tibor reformá-
tus lelkész, a Kálvin téri re-
formátus gyülekezet igazga-
tó lelkésze. 

Az istentisztelet után a 
hívők átsétál tak az Oszt-
rovszky utcai Luther-házba, 
ahol a püspök felszentelte és 
átadta az időseknek a napkö-
ziotthont. A tagok örömmel 
vették birtokba a modern bú-
torokkal és technikai beren-
dezésekkel felszerelt épüle-
tet. - A napköziotthon nem-
csak a felekezetünkhöz tar-
tozó idősek előtt áll nyitva, 
hanem mindenki igénybe ve-
heti - mondta Göndös Rozá-
lia, az otthon megbízott ve-
zetője. Szeged belvárosából 
már régóta hiányzot t egy 
olyan intézmény, amit nap-
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A vasárnap átadott Luther-ház első vendégei. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

közben fe lkereshetnek az 
idősek. A Luther-ház ezt a 
célt szolgálja, itt együtt be-
szélgethetnek, kézimunkáz-
hatnak, tévézhetnek és ebé-
delhetnek a társaságra vágyó 
öregek. Az otthon vezetősé-
ge különféle programokkal 
is színesíteni igyekszik az 
otthon mindennapi életét. A 
gyerekek például jelesebb 
ünnepeken bibliai témájú ze-
nés-táncos színdarabokat ad-

nak elő, hetente két alkalom-
mal tartanak itt istentisztele-
tet, valamint tanfolyamokat 
is szerveznek. Különböző 
foglalkozások beindítását 
tervezik, a ház szabás-varrás 
tanfolyamán már mától részt 
vehetnek az érdeklődők. 

A negyven fő befogadásá-
ra alkalmas épületet bárki 
felkeresheti napközben. Eb-
ben az évben minden térítés-
mentes, csak az ebédért kell 

fizetni. Társalgó, klubhelyi-
ség, imaterem, étkező és egy 
hatalmas udvar szolgálja az 
idősek kényelmét. A munka-
napokon reggel nyolctól dél-
után négyig nyitva tartó Lut-
her-ház hétvégenként a fiata-
lokat várja. Ekkor a gyere-
kek veszik birtokba az épü-
letet, a hitoktatás után nyu-
godtan sportolhatnak az ud-
varon. 

- Az otthon nemcsak az 

idősek, hanem az egész gyü-
lekezet céljait szolgálja -
mondta Tóth Attila lelkész. 
Az 1891-ben megnyílt evan-
gélikus elemi iskolát 1948-
ban államosították, de tavaly 
visszakerült az egyház tulaj-
donába. A felújított és meg-
szépült épület pedig vasár-
nap óta otthont ad a belváros 
időseinek és az evangélikus 
gyülekezet minden tagjának. 

K. T. 

Visszahívták 
Katona Bélát 

• Budapest (MTI) 
A jobboldali erők előretö-

résének megakadályozása ér-
dekében az MSZP budapesti 
kü ldöt tgyűlése vasárnap 
nagy többséggel visszahívta 
főpolgármester-jelöltjét, Ka-
tona Bélát. A zárt ülésre 219 
küldött volt h ivata los . A 

megjelentek közül 110-en tá-
mogatták, 50-en pedig eluta-
sították Katona Béla vissza-
léptetését. Katona Béla a vita 
után elhagyta az MSZP szék-
házát és nem kívánt nyilat-
kozni a sajtónak. Az MSZP 
fővárosi listáját továbbra is 
Katona Béla vezeti. 

Megerősítették Meciart 
• Pozsony (MTI) 

A Demokratikus Szlováki-
áért Mozgalom (HZDS) or-
szágos vezetése szombaton 
megerősítette tisztségében 
eddigi vezetőjét, Vladimír 
Meciart. „Vladimír Meciar 
nélkül a HZDS fennmaradá-
sának alapjait veszítené el" -
idézte szombaton este a moz-
galom közgyűléséről beszá-
moló Markíza TV híradója a 
Meciarhoz igen közel álló 
be lügyminisz ter , Gustáv 
Krajcí szavait. Úgy tudni. 

hogy a mozgalom országos 
vezetőit két órán át megvára-
koztató, késve érkezett Meci-
ar le akart mondani. Találga-
tások szerint talán fel is aján-
lotta lemondását, de a szigo-
rúan zárt ajtók mögött ta-
nácskozó testület ezt nem fo-
gadta el. „A HZDS-ben sem-
milyen szerkezeti és szemé-
lyi változások nem lesznek" 
- jelentette ki Ivan Gasparo-
vic, a parlament elnöke, aki 
szerint a HZDS győzött a 
parlamenti választásokon. 

Erkölcs és politika 
Kampányát nagygyű-

léssel nyitotta szombaton 
Szegeden a M a g y a r 
Igazság és Elet Pártja, 
valamint a Keresztény-
demokrata Néppárt al-
kotta választási szövet-
ség. Az önkormányzati 
választások helyi fősze-
replőinek - a közös pol-
gármesterjelölt, a hallás-
kutatássa l fogla lkozó 
címzetes egyetemi tanár, 
dr. Kis József Géza és a 
képviselőjelöltek - bemu-
tatkozása után a MIÉP 
két országgyűlési képvi-
selője, Rozgonyi Ernő és 
ifj. Hegedűs Lóránt talál-
kozott a két párt tagsá-
gával és szimpatizánsai-
val. 

Az összejövetel egyben az 
önkormányzati választásokra 
és szereplésre készülődés je-
gyében megszületett Szegedi 
Nemzeti Akadémia előadás-
sorozat első programját is je-
lentette. Az igazi önkor-
mányzatiságról és annak gaz-
dasági hátteréről Rozgonyi 
Ernő elmondta: a helyható-
ság, a település közös ügyei-
nek helyben intézése Ma-
gyarországon évszázados ha-

gyomány. Problémát az je-
lent, hogy az önkormányzati 
feladatokhoz nincs hozzá-
rendelve a költségvetés. A 
közigazgatás reformjának a 
MIÉP motoija lehet, ha beke-
rül az önkormányzati testüle-
tekbe, ahol célja: a népi-nem-
zeti értékek megjelenítése, az 
ellenőrzés, az elveszett javak 
visszaszerzése, a kiegyensú-
lyozott fejlődés elősegítése. 
A gazdaságról elhangzott: 
sokkal rosszabb állapotot ta-
lált az új kormány, mint ami-
re e lődeinek szónoklatai 
alapján számított. E helyzet-
tel - a MIÉP szerint - a la-
kosságot meg kell ismertetni, 
meg kell nevezni a felelősö-
ket. A nemzeti elkötelezett-
ségről, a keresztény és köz-
életi szerepvállalásról ifj. He-
gedűs Lóránt szónoklata 
nagy tetszést aratott. Kijelen-
tette: a népesség békeidőben 
sosemlátott csökkenéséért a 
magyar történelmi egyházak 
felelősek, de az életellenes 
propagandát folytató a média 
is, a Horn-kormánynak a szü-
letéseket akadályozó gazda-
sági megszorí tásai pedig 
egyenesen népirtásnak minő-
sülnek. 

Ú. I. 

P á n c é l ö k ö l l e l 
lőttek 

• Nápoly (MTI) 
Az olasz hatóságok va-

sá rnap ú j abb több száz 
csendőrt vezényel tek Ná-
polyba azután, hogy pénte-
ken egy autóba helyezett po-
kolgép majdnem tömegmé-
szárlást végzett, szombaton 
pedig páncélököllel lőtték az 
egyik helyi „keresztapa" há-
zát. 

A fényes nappal, nyílt ut-
cán, Nápoly egyik legforgal-
masabb negyedében elköve-
tett robbantásos merénylet, 
amely csak a véletlennek kö-
szönhetően nem oltott ki 
több tucat emberé le te t , 
minőségi ugrást jelent az al-
világ módszereiben. Elem-
zők szerint a nápolyi Camor-
ra is átvette a szicíliai Cor-
leone-klán tömegmészárlá-
sokkal operáló stratégiáját. 

A rivalizáló alvilági klá-
nok háborúja egyre több ál-
dozatot követel az olasz Dél 
fővárosában: 1996-ban 87, 
tavaly 130, idén pedig már 
kereken száz halottja van a 
leszámolásoknak. Ami külö-
nösen riasztó, hogy a bű-
nözők egymás közti vetélke-
dése már több vétlen áldoza-
tot is követelt. 

• Boldog focisták és kézilabdások 

Karagics: csak így tovább! 
• Munkatársunktól 

Sikeres hét végét zárt Sze-
ged sportja! A Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapata a HC 
Tongeren ellen idegenben 
nyert 29 -18- ra City-kupa 
mérkőzésen. A Szeged LC 
NB l-es labdarúgóira sem le-
het panasz, Tiszavasváriban 
vendégeskedtek és elhozták 
mindhárom pontot (Tiszavas-
vári-Szeged LC 0-2), s ezzel 
megerősítették pozíciójukat 
az élbolyban. A Tisza-parti 
kosarasok is győztesen hagy-
ták el játékteret, s hazai kör-
nyezetben sikerrel debütált a 
Medikémia Szeged férfi röp-
labdacsapatának új trénere, 
Karagics Mátyás is. A Vasas 
SC legyőzése nem okozott 
gondot tanítványainak (Me-
dikémia-Vasas 3:0). A gya-
logló hölgyek és a cselgán-
csosok (mindkettő SZVSE), 
három bajnoki aranyat kasz-
sztroztak. Egyedül a Tabán 
Trafik-Szeged férfi vízilab-
dásai lógnak ki a sorból: ők 
szombaton sorozatban már 
harmadik vereségüket szen-
vedték el. (Részletek A Dél 
Sportja mellékletünkben.) A Medikémia új edzöduója, Nusser Elemér (balról) 

és Karagics Mátyás elégedett lehet. (Fotó: Miskolczi Róbert) 


