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Baleset Az elmúlt héten, 
pénteken szenvedett autóbal-
esetet a Szilién sugárúton 
Bereczki Sándor kislánya. 
Sokan siettek a megsérült 
gyerek segítségére, amit az 
édesapa ezúton szeretne 
megköszönni. Egyben arra 
kért bennünket, tegyük köz-
zé, a segítők közül valaki 
otthagyta a járdára fektetett 
kislány feje alá tett takarót. 
Az édesapa visszajuttatná a 
tulajdonosának, ha tudná ki-
létét. Várja jelentkezését a 
Szilién sugárút 24/B-ben. 

Kóbor kutyák. Telve kó-
borló kutyákkal Újszeged, 
közölte telefonálónk - 431-
176 - , aki a Közép fasoron, 
a Bérkert soron, s az ezekből 
nyíló kisebb utcákban lát 
sorsukra hagyott ebeket. Az 
újszegediek félnek, mert 
nem tudják, mikor, melyik 
kutya fog rájuk támadni? 

Pénzváltás. Makkoshá-
zán, a Penny Marketben vá-

sárolt volna tegnap reggel H. 
L. - 485-316 de a be-
vásárlókocsi kiváltásához 
nem volt aprója. Kérte a 
pénztárost, váltsa fel 500 fo-
rintját, de ő erre nem volt 
hajlandó. Megkérdeztük vol-
na az üzlet vezetőjét a pa-
nasszal kapcsolatban, de a 
három szegedi Penny-nek 
egyetlen telefonszáma van, 
az is egész délután faxra volt 
állítva. 

Autók a járdán. A hétfői 
Csörögben megjelent pa-
naszra, miszerint a Kereszt-
töltés utca 13-as számú ház 
előtti járdát elfoglalják az 
autók, a szegedi rendőrkapi-
tányság közlekedésrendésze-
ti osztályának vezetője, Rácz 
Pál alezredes reagált. El-
mondta: visszatérő ellenőr-
zéseket tartanak, s intézked-
nek a járdán parkolókkal 
szemben. 

nssMmsi 

• Szombaton 

Médiabál 
• Munkatársunktól 

Az idén második alkalom-
mal rendeznek Szegeden mé-
diabált. Az elektronikus és a 
nyomtatott sajtó munkatársai 
mellett minden érdeklődőt 
várnak február 6-án, szomba-
ton este a Hungária Szálló-
ban. 

A rendezvény este hét óra-
kor kezdődik. Nyitótáncként 
a B. E. S. T. Ifjúsági Tánc-
együttes angol keringőt ad 
elő. A tánc után Horváth 
András, a Magyar Rádió Sze-
gedi Körzeti Stúdiójának 
munkatársa megnyitja a bált. 
A vacsorát fél nyolc és tíz 
között szolgálják fel, de nem 
egyszerre, hanem a vendégek 
igénye szerint. A finom fala-

tok elfogyasztása közben a 
házigazda, a PRT zenekar és 
Horváth András DJ felváltva 
szolgáltatják a zenét. A va-
csorát mindenki ledolgozhat-
ja a fergeteges rock & roll 
partyn. Éjfélkor pedig értékes 
tombolatárgyak lelnek gazdá-
ra, majd hajnali négyig rop-
hatják a táncot a résztvevők. 

A második szegedi média-
bálra a jegyeket az Old Roc-
ker Kiadónál, a 62/472-833-
as telefonszámon lehet meg-
rendelni. A rendezvényt a 
Délmagyarország Kft., a Rá-
dió 88, a Magyar Rádió Sze-
gedi Körzeti Stúdiója, a Mé-
dia 6 Rádió, a Telin TV, a 
VTV, a Tiszanet, a Páholy 
szerkesztősége támogatja. 

• Önkormányzatok milliái 

A cél 
a k ö z m ű v a g y o n 
• Munkatársunktól 

A közelmúltban több me-
gyében - a Települési Ön-
kormányzatok Országos 
Szövetségének kezdeménye-
zésére - igényérvényesítő 
közösségeket hoztak létre az 
önkormányzatok az őket tör-
vény szerint megillető gáz-, 
illetve a villamosenergia-
közművagyon visszaszerzé-
sére. A TOOSZ csütörtökön 
Szegeden tart tanácskozást a 

Csongrád megyei települé-
sek polgármestereinek rész-
vételével, hasonló érdekér-
vényesítő társaságok meg-
szervezését szorgalmazva. A 
megyeházán 10 órakor kez-
dődő fórumon szó lesz még 
a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők 1999. évi java-
dalmazásáról, valamint az if-
júságpolitikával összefüggő 
önkormányzati feladatokról 

Virradóra a Duna TV-n 
• Munkatársunktól 

A Duna Televízió Virra-
dóra című műsorának ma 
reggeli témái: újjáépítik a 
Mária-Valéria hidat Eszter-
gom és Párkány között (ven-
dég a két érintett polgármes-
ter); élő kapcsolás Miskolc-
ra: lesz-e tavaszi árvíz?; a 
gyermekbaleseti ambulanci-
án a kutya is lehet terápiás 
eszköz; mérgező anyagokat 
is rejthetnek a műanyag játé-
kok; grafoanalízis. 

Csütörtökön reggel a Vir-
radóra helyszíne Szeged, a 
nap témáiból: Zágráb várja 
a magyar befektetőket; a 
horvát-magyar kapcsolatok-
ról beszél Gulácsi Gábor, a 
Gazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára; napfénnyel is 
gyógyítható a talajszennye-
ződés; év eleji adótanácsok. 
A műsor vitát indít a kor-
mány és az érdekvédők kö-
zött a hazai sertéstenyésztés 
sorsáról. 

A Mars téri piacon virá-
got lehet vödörből árulni, 
szálával vagy tucatjával, 
őstermelői igazolvány bir-
tokában, de lehet díszce-
lofánnal és masnival, vál-
l a lkozó i i g a z o l v á n n y a l 
rendelkező virágkereske-
dőként is, persze adófize-
tési kötelezettséggel. Hol 
h ú z ó d i k a h a t á r a k é t 
á rus í t á s i f o r m a közö t t , 
milyen hosszú masni után 
lesz kereskedő az őster-
melőből? A tét nagy, így 
a válasz sem egyszerű. 

Tegnap délelőtt egy asztal 
mellé ültek mindazok, akik 
szeged piacain a virág- és ko-
szorúértékesítésben érintettek. 
A Szegedi Nemzetközi Vásár 
Kft. képviseletében Katona 
András vásárigazgató, a 
Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara részéről 
Horváth Lajos titkár, az Ag-
rárkamara képviseletében pe-
dig Gyömbér László ügyveze-
tő igazgató és Farkas Miklós 
jogtanácsos próbált megoldást 
keresni egy egyszerűnek tűnő, 
ám régi gondra. 

A probléma nem új keletű, 
arról van szó, hogy az őster-
melő és a kereskedő között 
pontosan mi is a különbség a 
virágértékesltés szempontjá-
ból. Vannak ugye azok a ter-
melők, akik kis vagy nagy vö-
dörben kiviszik a virágot a pi-
acra, s vegyük azt a szeren-
csés esetet, hogy az illetőknek 
van őstermelői igazolványuk. 
Ez esetben hadd árulják a vi-
rágot, kit zavarnak? Ha vi-
szont e virágot mondjuk be-

gyelmét felhívjuk az ilyen 
ügyekre, hatósági jogkör híján 
nincs más lehetőségünk. Ha-
csak az nem, hogy a piacüze-
meltetővel is ismertetjük az 
érdeksérelmet." Ha egy őster-
melő déligyümölcsöt árul, ak-
kor valóban nehéz elhinni, 
hogy azt az alföldi kiskertben 
termesztette - mondta Farkas 
Miklós az Agrárkamara jogta-
nácsosa - , a virágárusítás 
ügye azonban nem ilyen egy-
szerű. Azt is érdemes hozzá-
tenni, hogy az őstermelői iga-
zolványok kiadása az idén ja-
nuár elsejétől nem az Agrár-
kamara, hanem az FM-hivatal 
feladata. 

Az ügyben nem mellékes 
cél, hogy Szeged városának 
piacain lehessen virágot árul-
ni, s jól járjon a fogyasztó is. 
Miután az egyeztetésben 
résztvevő felek egyikének 
sincs olyan jogi, vagy egyéb 
eszköze, amelynek segítségé-
vel megoldhatná e problémát, 
további „szóvirágos" találko-
zásokra lesz szükség. Ennek 
érdekében a felek tegnap ab-
ban állapodtak meg, pár héten 
belül a kamarák megfogal-
mazzák hivatalos álláspontju-
kat is, valamint papírra vetik, 
hogy tagjaik érdekei mely 
kérdésekben sérülhetnek. A 
Szegedi Nemzetközi Vásár 
Kft., mint a piac üzemeltetője 
csak a kamarai álláspontok is-
meretében tehet bizonyos, az 
árusítás helyszínére és idő-
pontjaira való kitételeket. Ér-
demi változás csak ezek után, 
remélhetően nőnap előtt törté-
nik a virágügyben. 

O. K. K. 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, 
észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten 
Kalocsai Katalinnal oszthatják meg. Ügyeletes 
munkatársunk munkanapokon reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között a 06-20-
9432-663-as rádiótelefon-számon hívható. Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat 
visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirde-
tésben tehetik közzé mondandójukat Hirdetés-

felvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

• A szegedi iskolanővérek 1 2 5 é v e 

Karolinás jubileum 

A legkisebbek, a z a z az óvodások is kivették a részüket az ünneplésből. (Fotó: Karnok Csaba) 

Éppen e g y és egyne-
g y e d s z á z a d a működ ik 
s z e g e d e n a „ M i a s s z o -
n y u n k r ó l neveze t t sze-
gény iskolanővérek" ál-
tal alapított Karolina is-
k o l a . Tegnap , Karol ina 
n a p j á n a z i n t é z m é n y t 
fenntar tó nővérek, a pe-
d a g ó g u s o k és a d i ákok 
a meghívo t t v e n d é g e k -
kel együtt emlékeztek az 
elmúlt százhuszonöt év-
re. 

A „szegény iskolanővé-
rek" százhuszonöt éve alapí-
tott Karolináról nevezett is-
kolája ma már mint óvoda, 
általános iskola, gimnázium, 
alapfokú művészetoktatási 
intézmény, s diákotthon mű-

ködik. A kezdetekről, s az 
azóta eltelt több, mint egy 
évszázadról Vargacz M. 
Krisztina nővérrel, az általá-
nos iskola igazgatójával, Ma-
róti László igazgatóhelyettes-
sel és Farkas M. Margaréta 
nővérrel beszélgettünk. 

Az iskolanővérek magyar-
országi anyaháza 125 évvel 
ezelőtt Temesváron volt. On-
nan érkezett Szegedre 1873-
ban hat nővér, hogy iskolát 
alapítsanak. Oltványi Pál, az 
első igazgató, illetve a nagy-
bátyja által tett alapítvány se-
gédletével a Semmelweis és 
az Apáca utca sarkán hatosz-
tályos leányneveidét emeltek, 
amely mellett egy esztendő-
vel később, 1874-ben meg-
nyitotta kapuit a népiskola. A 

következő mérföldkő 1896-
ban a polgári iskola megala-
pítása volt, amelyet ugyan-
csak a rend tartott fenn. A 
századforduló után gyakorló 
iskolával, a '30-as években 
óvodával, női ipari iskolával 
és gimnázium is bővült az in-
tézmény. Az államosítások 
idején, 1948-ban 1500 diákja 
volt a Karolina iskolának. 
Ezután negyvennégy eszten-
dős szünet következett. 

Az iskola újjászervezése-
kor az 1948-as 150 nővér he-
lyett hárman dolgoztak a 
csupasz falak között, ahol ál-
talános iskolát, s gimnáziu-
mot indítottak, szinte a sem-
miből. Jelenleg tizenkét év-
folyamos iskola - mely az 
általános iskola mellett hat-

és négyosztályos gimnáziu-
mot is magába foglal - , óvo-
da, művészeti iskola és diák-
otthon is működik Karolina 
neve alatt. Az intézménybe 
több, mint hatszáz diák jár 
jelenleg. 

A tegnapi ünnepség a ház 
hagyományai szerint az isko-
latörténeti kiállítás megnyi-
tása után a Mátyás téri feren-
ces templomban szentmisé-
vel kezdődött. A diákok ün-
nepi műsora előtt Gyulay 
Endre megyés püspök mon-
dott köszöntőt. A jubileumi 
ünnepséget műveltségi ver-
seny, a szülők, diákok és a 
tanárok közös diskurzusa, 
valamint kézműves- és 
könyvvásár zárta. 

Kéri Barnabás 

JATE-adomány 
Madridnak 

• Madrid (MTI) 
Varga Koritár Pál nagy-

követ kedden Madridban át-
adta a Madridi Nemzeti 
Könyvtár főigazgatójának a 
szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem hispanisztikai 
tanszékének 30 kötetből és 
tanulmányból álló adomá-
nyát. Az eseményen jelen 
volt Anderle Ádám pro-
fesszor, a tanszék vezetője, a 
történettudományok doktora 
is. 

Közéleti 
kávéház 

• Munkatársunktól 
A Klauzál-Radnóti Baráti 

Kör tagjai és Kolozsvári 
Sándor, volt klauzálos diák, 
az „Akik túlélték a sikert" 
című könyv szerzője mutat-
kozik be február 3-án 18 
órakor a Royal Szállóban. A 
Közéleti Kávéház rendezvé-
nyének házigazdája: Ri-
móczy Károly, a baráti kör 
elnöke. 

Magyarország 
ma 

• Munkatársunktál 
Ma, szerdán este 7 órakor 

ismét jelentkezik az MTV 2-
n a szegedi körzeti stúdió 
magazinja, a Magyarország 
ma. 

Az adásban a honvédség-
ről lesz szó. Manapság lé-
nyegesen kevesebb tartalé-
kost hívnak be átképzésre 
vagy gyakorlatra a Magyar 
Honvédséghez. A katonakö-
teles férfiak hozzáállását is-
merve, a tartalékosképzés új 
koncepcióját dolgozták ki az 
illetékesek. Nyugati példák-
hoz hasonlóan Magyarorszá-
gon is önkéntesekre, a közel-
jövőben pedig szerződéses 
katonákra épít majd a hon-
védség. 

• Pántlikás termelőből lesz a kereskedő? 

Virágárusbajok 

Egyeztetés előtt, szóvirágok után. A képen, balról jobbra: Gyömbér László, 
a z Agrá rkamara ügyvezető igazgatója , Farkas Miklós a z Agrá rkamara jogta-
nácsosa, Katona András a Szegedi Nemzetközi Vásár és Piac Kft. ügyvezető 
igazgatója , valamint Horváth Lajos a Csongrád megyei Kereskedelmi és Ipar-
k a m a r a t i tkára . (Fotó: Karnok Csaba) 

csomagolják, feldíszítik, netán 
több fajtából csokrot állítanak 
össze és még pántlikát is köt-
nek rá, akkor ezzel már kon-
kurenciájává válnak a mellet-
tük ugyancsak virágot áruló, 
kereskedelemből élő, vállal-
kozói igazolvánnyal rendelke-
ző, így adózó kollegáiknak. 
Az ügy akár apróságnak is mi-
nősíthető, hiszen - mint az a 
tegnapi egyeztetésen elhang-
zott - nem érint több embert, 

mint amennyi egy kisebb 
buszban elfér, a virágértékesí-
tés nagy forgalmú heteiben 
azonban e kérdés mégis elő-
térbe kerül. Ezúttal a szentesi 
jegyzői hivatal - akinek a ha-
táskörébe tartozik a szegedi 
piacok felügyelete - hívta fel 
a piacüzemeltető figyelmét ar-
ra, „vihar van egy pohár víz-
ben..." Katona András vásár-
igazgató leszögezte, saját jog-
körében annyit tehet, hogy 

csak a vállalkozói vagy őster-
melői igazolvánnyal rendelke-
zőket engedi be a piacra, a két 
csoport vitájában azonban 
nem foglalhat állást és nem el-
lenőrizheti, van-e pántlika a 
csokron, vagy nincs. 

Horváth Lajos a kereske-
delmi kamara titkára hozzá-
fűzte: „A vállalkozóink érde-
kében mi részt vehetünk a pi-
ac ellenőrzésében, de azon kí-
vül, hogy a szentesi jegyző fi-


