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A NYUGDÍJASOK 
PÁRTJA 14 órai kezdettel 
taggyűlést tart a Hüvelyk ut-
cai barakképületben (volt 
óvoda). 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ, A 
7-es választókerület (Újsze-
ged egy része) képviselője 
fogadóórát tart 15.30 órától 
16 óráig a Korondi utcai or-
vosi rendelőben. 

A MUNKÁSPÁRT alsó-
városi és felsóoktatási alap-
szervezete 16 órakor tag-
gyűlést tart a Szeged-állo-
más éttermében. 

H1NGL LÁSZLÓ, a 6-os 
választókerület (Újszeged 
egy része) képviselője fo-
gadóórát tart 16.30 órától 18 
óráig, az Odesszai Fiók-
könyvtárban. 

DR. PÉTER SZILVESZ-
TER, a 22-es választókerület 
(Új-Rókus) képviselője fo-
gadóórát tart 17 órától 18 
óráig a Csáky Utcai Általá-
nos Iskolában. 

HOLNAP 
A MUNKÁSPÁRT Sze-

ged városi koordinációs bi-
zottsága 15 órakor ülést tart 
a Munkás Művelődési Ott-
honban (Fő fasor 9.). 

DR. ZLEHOVSZKY 
ILONA 13-tól 15 óráig in-
gyenes jogi tanácsadást tart 
a Munkás Művelődési Ott-
honban (Fő fasor 9.). 

Napokon át szurkolt 
a z o r szág a múlt heti 
nagylengyeli gázkitörés 
a lka lmával azoknak a 
tűzoltóknak, akikre az a 
f e l a d a t háru l t , hogy 
elóbb nagykapac i tású 
sugárhajtóműves gépe-
ikkel eloszlassák a gáz-
ködöt a kitörés helyszí-
néről, eltisztítsák a szén-
d iox id e s z k a l á l ó d á s a 
miatt létrejött havat és 
jeget, s ezáltal lehetővé 
tegyék a mentési mun-
kálatok megkezdését. A 
tűzoltók szegediek vol-
tak. Összesen nyolcan. 
Férfias munkát végez-
tek, ország-világ láthat-
ta. A csapat parancsno-
ka, Bera Sándor szolgá-
latvezető hadnagy, né-
hány nap elmúltával is 
nagy izgalommal mesél 
a történtekről. 

9 Mikor szerzett tudo-
mást a kitörésről? 
- Azon a szombaton, no-

vember 15-én, szabadnapos 
voltam. A rádióból értesül-
tem a nagylengyel i kitö-
résről. Nyolc óra tájban érte-
sttett a laktanyában lévő 
szolgálatparancsnok, hogy a 
Belügyminisztérium illeté-
kes szerve riasztotta a turbi-
nákat a zalai gázkitöréshez. 

9 Voltaképpen mit takar 
a turbina kifejezés? 
- Sugárhajtóműves oltó-

gépjármű. Egy alvázra re-
pülőgép hajtómű van felsze-
relve, s ezzel fojtjuk el az 
olajtüzeket, de alkalmasint 
más beavatkozásokra is 
használjuk. Itt például a 
mérges gázokat, a ködöt kel-
lett elterelni a kitörés hely-
színéről, hogy a szakembe-
rek láthassák, mit is kell csi-
nálni a következő lépésben. 

• Hogyan került ezekhez 
a nagy teljesítményű gé-
pekhez? 

- A kénhidrogén jelenléte 
igen magas volt, ezért állan-
dóan légzőkészülékkel kel-
lett dolgoznunk. Ennek a sú-
lya 16 kiló, s igencsak fá-
rasztó volt vele a mozgás. 
Hogy a munka mivel járt? 
Először elfújtuk a ködöt, a 
szakemberek megnézték a 
kútfejet, aztán elolvasztot-
tuk, felszaggattuk a jeget. 

• Félős ember? 
- Nem. 
9 Akkor sem félt, amikor 
először beindította a ma-
sinákat? 
- Nézze, nekem ez már 

rutinfeladat. 
9 Összesen hány órát 
dolgoztak a kútnál? 
- Vasárnap reggeltől ked-

den 11 óráig. 
9 Mennyit aludt? 
- Nem egészen 6 órát... 
9 Amikor véget ért a 
munka, mit érzett? 
- Nagyon furcsa ez az ér-

zés. Olyan, mint egy sport-
versenyen a győzelem. Csak 
ahhoz tudnám hasonlítani, 
amikor a versenyző a dobo-
gó legfelső fokán áll! Mér-
hetetlenül nagy csend kelet-
kezett az erdőben, néhány 
másodperc múlva „bekat-
tan", hogy sikerült, a csapat 
ismét jól teljesített... Büszke 
is voltam rájuk, meg ma-
gamra is, merthogy megol-
dottuk a feladatot. 

Bera Sándor hadnagy csü-
törtökön délután már Pesten 
járt. Ennek apropója, hogy 
11 társával egyetemben fo-
gadta őt Göncz Árpád köz-
társasági elnök, s elismerést 
nyújtott át neki a bátor és 
becsületes helytállásért, 
megköszönte a mentésben 
való munkáját. A napokban 
Zalaegerszegre hivatalos. 
Ott is elismerés, köszönet jár 
majd a szegedi tűzoltóknak, 
parancsnokuknak. 

Bőven megérdemlik. 
Kisimre Ferenc 

• Szegedi tűzoltók segítették a zalaiakat 

Eloszlatták a ködöt 

Ók álltak helyt Zalában (balról jobbra): Bera Sándor parancsnok, Szűcs Zoltán, Kovács Sándor, Kenyeres 
Sándor, Gyuraskó László, Mogyorósi András, Batancs Gábor és Szabó Zoltán 

- a sokat „megélt" turbina előtt. (Fotó: Schmidt Andrea) 

- Az algyői üzemi tűzol-
tó parancsnokság laktanyájá-
ban kezdtem - mondja Bera 
Sándor. - Az olajipar védel-
mére telepítették ezt a lakta-
nyát még 1974-ben, oda vet-
tek fel tűzoltónak. A tűzoltó-
ság profiljának megfelelően 
az olajipari kitörések, tüzek 
védelmét gyakoroltuk és ta-
nultuk. Elődöm Vecsernyés 
Imre volt, aki a kuvaiti olaj-

tüzek eloltásában jeleske-
dett, tőle tanultam a „szak-
mát". 

9 Ön kapott parancsot, 
hogy összeállítsa a csapa-
tot. Mi történt azután? 
- Szombaton háromne-

gyed 11 -kor indultunk Zalá-
ba. Kellett egy kis idő, amíg 
a csapat felkészült erre az út-
ra, hiszen tudtuk, hogy itt 
nem néhány óráig mara-

dunk... Délután fél 5-kor, sö-
tétedéskor. Azért is nem 
kezdhettük meg még aznap a 
mentést. Útközben rengeteg 
hívást kaptam, hogy merre 
tartunk már, mikor érünk 
oda. A bajai hídtól rendőri 
fe lvezetésse l haladtunk, 
nagyszerűen megszervezték 
az utunkat. 

9 Az igazi munka más-
nap, vasárnap kezdődött. 

- Igen, reggel 6-kor volt 
az eligazítás, akkor munká-
hoz láttunk a kitörés helyszí-
nén. Közölték velünk, hogy 
a helyzet súlyosságára való 
tekintettel éjjel nappal dol-
gozni fogunk, hiszen három 
falu - Sárhida, Bak és Boc-
földe - lakosait ki kellett 
költöztetni otthonaikból. 

9 Nem volt veszélytelen 
a munkájuk... 

Pályázati felhívás 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
pályázatot hirdet 
a Szegedi Nemzeti Színház 

és a Szegedi Szabadtéri Játékok 
igazgatói beosztásának betöltésére. 

/. Az igazgatói megbízás 1999. március 1. napjától 2004. február 28. 
napjáig terjedő, határozott időre szól. 
2. A pályázati feltételek: 

- az intézmény tevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú 
végzettség, 

- a munkakörnek megfelelő szakterületen a szakképesítés megszerzése 
után eltöltött, legalább ötéves szakmai-vezetői gyakorlat, 

- büntetlen előélet. 

JL A pályázatnak tartalmaznia kelt 
- szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival), 
- a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, művészeti 

koncepciót, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot. 

4. A pályázathoz csatolandó: 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata 
- a jelenlegi (közalkalmazotti) fizetési osztály, fizetési fokozat, illetve 

alapilletmény igazolása 

5. Illetmény: alapilletmény a kjt. szerint és magasabb vezetői pótlék a 
többször módosított 150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet szerint. 

6. A pályázatról a kulturális, közművelődési é s sportbizottság által felkért 
szakértői bizottság véleményezése után, a fenti szakbizottság javaslata alapján 
Szeged megyei jogú város közgyűlése dönt. 

7. A jelentkezők Szeged megyei jogű város polgármesterének címezve, a 
közoktatási és közművelődési irodára (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) 
nyújthatják be pályázatukat, három példányban. 

8. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap, a 
többször módosított 150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet szerint. 

9. A pályázat iránt érdeklődök a pályázat elkészítéséhez szükséges 
tájékoztatást a közoktatási é s közművelődési irtxián kapják meg. 
10. A pályázat benyújtásának határideje: a Művelődési Közlönyben való 
megjelenéstől számított 30 nap 

1998. december 16. 

• Bátyai Gitta új kötete 

A Ligetről 
• Munkatársunktól 

A napokban jelent 
meg Az újszegedi liget 
címmel a Móra Ferenc 
Múzeum munkatársá-
nak, Bátyai Gittának új 
kötete, amely a 140 év-
vel ezelőtt létesített park 
történetét, élővilágát, lé-
tesítményeit tudományos 
alapossággal mutatja be. 

Az újszegedi liget területe 
az 1850-es évekig vízjárta te-
rület volt, a városban állomá-
sozó katonák gyakran va-
dásztak arrafelé. Amikor 
1856-57-ben a szegedi vasúti 
hidat építették, egyidejűleg 
magas töltés is épült, s az új-
szegedi területeket ármente-
sfteni kezdte a város. A vár-
ban állomásozó, olasz le-
génységű 8. vadászzászlóalj 
parancsnoka, báró Reitzens-
tein Vilmos ezredes 1858-
ban katonáival alakíttatta li-
getté a mintegy 30 holdnyi 

ártéri vadont, amely a követ-
kező években az ezredesnek 
és családjának kedvenc pi-
henő helye volt. Tiszti lövöl-
dét is kialakítottak a népkert-
té váló parkban, ahol hama-
rosan ringlispíl, fagylaltozó 
és vendéglő is nyílt. Bátyai 
Gitta most napvilágot látott, 
korabeli forrásokra épftő kö-
tetéből a nemcsak az újszege-
di liget pontos története kö-
vethető nyomon, hanem Új-
szeged és Szeged egyesülé-
séről, az újszegedi templom 
építéséről, a liget élővilágáról 
is olvashatunk. Gyanítom, 
kevesen tudják, hogy a rend-
kívül sokféle és értékes fa és 
cseije mellett több védett ro-
varfaj és ötvenhat védett 
fészkelő, átvonuló vagy itt 
telelő madár alkotja a liget 
gazdag flóráját és faunáját. A 
könyv célja - miként a szer-
ző az utószóban írja - , hogy 
felhívás is legyen: mentsük 
meg a ligetet, mfg nem késő. 

Sz-Ker Kit. 

Jjánőék-Magykereskeiés 

Új kelyen, 

rohamosait bővülő választék 

230 négyzetméteren, 
1800-fajta áru 

r Apró kerámiák, maci, 
kerámiabohócok (álló, ülő), 

cica, kutya, üvegáruk, bőrdíszmű stb. 
Szeged, Csongrádi sgt. 61. (a régivel szemben) 

Tel.: 62-465-619, 30-95-02-469 
Csak viszonteladók és kiskereskedők részére. 

Karársonifi kollekció! 

J M.écseskáz, ( 

kavazók és sok egyéb 

Születésnap 
a Szintézis-Szeged Kft.-nél 
Különleges ez a születésnap, 
hiszen ezúttal nem az ünnepeli 
kapott ajándékot, hanem a szü-
lelésnapos lepte meg a vendé-
geket. A Szintézis-Szeged Kft. 
- az országos Szintézis-hálózat 
tagja - ebben a hónapban ün-
nepelte negyedik születésnap-
ját, s a megszépült József Atti-
la sugárút 2. szám alatti üzlet-
helyiségében színvonalas in-
formatikai bemutatóval várta 
partnereit. 
Nemcsak hardver- , hanem 
szoftverbemutatót is rendez-
tek, hiszen a Szintézis Compu-
ter Rendszerház Kft. vállalat 
irányítási és vezetői informáci-
ós rendszereket kínál. Az ame-
rikai fejlesztésű, de a magyar 
viszonyokhoz tökéletesen ido-
mított, világszínvonalú SSA 
BPCS vállalatirányítási rend-
szer érdekessége, hogy első-
sorban több gyáregységgel 
rendelkező, ipari termelőüze-
meknek készült. Az elsó beve-
zetés a szombathelyi Falco 
Rt.-nél folyik. Az IBM SMA 
komplett áruházi rendszer, tu-
dására jellemző, hogy a Tesco, 
a Praktiker, a Plus és a Kaiscr 
áruházak használják. Az Audi-
tor 3 integrált vezetési infor-
mációs rendszer előnyeit janu-
ár I-tői a Békéscsabai Agroker 
Rt.-nél élvezheti a menedzs-
ment. 

A komoly szoftverekhez ko-
moly hardvereket kínál a Szin-
tézis-Szeged Kft., mely kizáró-
lag márkás termékeket forgal-

. maz. így a Szintézis a DTK 
számítógépek disztribútora, 
amelyeket a győri összeszerelő 
üzemben konf igurá lnak és 
tesztelnek, s rövidesen az ISO 
9002 minőségbiztosítási rend-
szer is garantálja az itt elvég-
zett munka színvonalát. 
A partnerek között ott találjuk 
az lBM-et , a Compaq-ot , a 
HP-t, az Agfát és az Epsont. A 
születésnapon mutatták be az 
éjfekete színű Netfinity 5500-
as IBM szervert: Pentium II 
400 Mhz, 256 MB RAM, Raid 
control l sys tem, 3x4,5 GB 
Winchester - tekintélyt paran-
csoló erőgép! 

Az előbb említett programok 
mellet t a szüle tésnap sze-
replője volt a Novell 5, a Win-
dows NT 4.0 és természetesen 
a Windows 98, melynek 
előnyeit ezúttal egy kétmonito-
ros DTK gép bizonyította. 
A Szintézis Computer emellett 
Agfa scannerek és digitális 
fényképezőgépek forgalmazá-
sában jeleskedik, s nem feled-
kezhetünk meg a biztonságos 
munkavégzésről gondoskodó 
APC szünetmentes tápegysé-
gekről sem. 
Az elmúlt négy esztendő csak 
az első lépést jelentette a Szin-
tézis-Szeged életében, hiszen 
hosszú távú kapcsolatot alakí-
tanak ki minden ügyfelükkel. 
Ezt segít i h i tval lásuk is: 
minőséget, megbízhatóságot 
k ínálnak - kedvező áron! 

( x ) 


