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• Száztizenöt éves az erdészeti szakiskola 

Kollégiumot avattak Ásotthalmon 

A korszerű, új kollégiumot - az avatás után - belülről is megtekintették az ünnepség résztvevői. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Borászat i tudományok 

4 KRÓNIKA 

MA 

AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-
BAN (Dózsa Gy. u. 5.) 13-tól 
18 óráig polgári szolgálattal 
kapcsolatos tanácsadás; 15 és 
18 óra között társasjátékklub. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
14 órakor Fellegvár szerepjá-
ték-klub; 18 órakor: Ideális 
egészség és életmódklub. A 
gyógyító bioenergia titkai. 
Előadó: Tagir Abdul lélekse-
bész. 

GYERMEKJÓLÉTI ta-
nácsadás és civil információs 
szolgáltatások 16 órától a 
Gyermeksors Alapítvány iro-
dájában (Dózsa Gy. u. 5.). 

A JGYMK NYUGDÍ-
JASKLUBJÁBAN: (Kossuth 
L. sgt.) 17 órakor bőrdíszmű-
ves kiállítás nyílik Budai Ist-
ván alkotásaiból; 17 órakor: 
Legyél a barátom-klub. A ta-
vaszvárás szokásai - zenés 
rendezvény. 

A SZEGEDI ÍRÓK TÁR-
SASÁGA 18 órakor tartja so-
ros összejövetelét a Bálint 
Sándor Művelődési Házban 
(Temesvári krt. 42.) Vendég: 
Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész, a Magyar írók Szövetsé-
gének elnöke. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ a 
Juhász Gyula Művelődési 
Központban 18 órakor Me-
gyénk közlekedési helyzete az 
EU csatlakozás tükrében cím-
mel. Vendég: Balló Zoltán, a 
Csongrád Megyei Közlekedé-
si Felügyelet igazgatója, há-
zigazda: dr. Wayer Péter. 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(Kertész u.) 18-21 óráig láto-
gatható. 

SZŐREGEN, a művelődési 
házban (Magyar u. 14.) 19 
órától bibliaóra; Nosztalgiaest 
19 órától Nem csak a húsz-
éveseké a világ címmel. 

A JUHÁSZ GYULA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN: 
19 órakor Arany Pódium. Te-
hetséges fiatalok bemutatkozó 
estje; A Rock-klubban 19 óra-
kor; A Kevés és vendégzene-
kara koncertje. 

A JATE-KLUBBAN 21 
órakor Trottel együttes lemez-
bemutató koncertje „Interfe-
rence" címmel. 

A SZOTE-KLUBBAN 22 
órakor: Buddy Holly házibuli 
Gajdács Zoltánnal. 

A PRT ZENEKAR zenés-
táncos bulit tart a Kócsag sö-
röző pinceklubjában 21 óra-
kor. 

A REGŐS BENDEGÚZ-
BAN Sláger Szerviz. Dj.: 
McRec'c. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN 

(Árboc u. 1-3.) ma, 14 órakor 
szövő szakkör; holnap, 9 órá-
tól játszóház gyerekeknek és 
csuhéfonó szakkör. 

Album 
a Globe-on 

• Munkatársunktól 
Az Album című portréso-

rozat ma esti vendége Oberf-
rank Péter. A színház új ze-
ne igazga tó jáva l Pacsika 
Emília szerkesztőriporter be-
szélget 22 órától a Globe te-
levízióban. (Ismétlés szerdán 
22 órától.) 

Ünnepi keretek között 
avatták tegnap az Ásott-
halmi Bedö Albert Erdé-
szeti Szakiskola új, 160 
diákot befogadó kollégi-
umát, valamint megem-
lékeztek az intézmény 
115 éves évfordulójáról 
is. 

Számos érdeklődő - köz-
tük a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési, az Oktatá-
si-, valamint a Környezetvé-
delmi Minisztérium képvise-
lőinek - jelenlétében ünne-
pe l tek tegnap dé lu tán az 
ásotthalmi erdészeti szakis-
kola tanárai és diákjai. Az 
egybegyűltek ez alkalomból 
először egy emlékpark ava-
tásán vettek részt. Az ennek 
közepén feketefenyőből ké-
szült emlékoszlop felállítása, 
illetve 115 fácska elültetése 

• Budapest (MTI) 
Budapesti bordélyházakat 

lepleztek le a rendőrök az el-
múlt napokban. 

A nyomozás derített fényt 
arra, hogy Á. János magyar és 
Sz. Attila román állampolgár 
1995 augusztusától több bor-
délyházat üzemeltetett a fővá-
rosban. Az említettek 5-8 
lányt futtattak és a lányok fi-

Április közepén kezdő-
dik a rendelőintézet Tisza 
Lajos körúti épülettömbjé-
nek felúj í tása, amivel 
párhuzamosan a legkor-
szerűbb betegellátási el-
vek szerint átszervezik a 
járóbeteg-szakellátást. A 
két évig tartó rekonstruk-
ciós munkálatok 800 mil-
lióba kerülnek. 

A legidősebbek még OTI-
nak hívják a mai napig, a kö-
zépkorosztály SZTK-nak ne-
vezi, a fiatalok szólítják mai 
hivatalos nevén rendelőinté-
zetnek. A Tisza Lajos körút és 
a Szentháromság útja sarkán 
álló épület - az l-es rendelő-
intézet - 60 éves. Az elmúlt 
több mint félévszázad alatt 
minimális felújítást végeztek 
benne, az elmúlt 25 évben 
még állagmegóvás sem történt 
a város öregedő egészségügyi 
intézményében. Körülbelül 20 
éve van napirenden a rendelő-

jelképként hirdeti majd a jö-
vőbe vetett hitet - hangsú-
lyozta bevezetőjében André-
siné dr. Ambrus Ildikó igaz-
gató. Ezt követően a minisz-
tériumok, a társintézmények, 
szakmai szervezetek képvi-
selői, valamint Balogh Lász-
ló országgyűlési képviselő 
és dr. Frank József, Csong-
rád Megye Közgyűlésének 
elnöke - a diákok közremű-
ködésével - egy-egy fát ülte-
tett el a parkban. Dauner 
Márton, az FVM főosztály-
vezetője az erdészeti szakok-
tatás fontosságának hangsú-
lyozása mellett kiemelte; az 
erdők mintegy 40 százaléka 
ma magántulajdonba van, de 
a szakmai hozzáértést a to-
vábbiakban is szükségessé 
teszi a természet védelmé-
nek fontossága, amelyre dr. 
Temesi Géza, a Környezet-

zetésének felét rendszeresen 
zsebre tették. A két férfi ala-
posan gyanúsítható üzletszerű 
kéjelgés elősegítésének bűn-
tettével. Ugyancsak bordély-
házat üzemeltetett Budapesten 
három nő: B. Éva, S. Annamá-
ria és P. Izabella. A hölgyek -

intézet teljes felújításának kér-
dése. Április közepén végre 
elkezdődik a 800 millió forin-
tos költségvetéssel tervezett 
rekonstrukció, aminek során 
nemcsak az épületbelső válto-
zik, hanem ezzel párhuzamo-
san - a betegek kényelme, 
jobb kiszolgálása érdekében -
az orvosi szakterületek éssze-
rű csoportosítása is megtörté-
nik. Azzal, hogy megszüntetik 
a két épületben folyó gyógyító 
munka, korábban jel lemző 
párhuzamosságait , s hogy 
egy-egy szakterület, a hozzá 
kapcsolódó szakágakkal egy 
épületben kap helyet, kiküszö-
bölhető lesz a betegek két ren-
delőintézet közötti ingázása, 
utazgatása. A rekonstrukció 
tehát alkalmat ad arra, hogy a 
legkorszerűbb elvek szerint 
átszervezzék a betegellátást. 

A felújítás előtt álló l-es 
rendelőintézet alagsorában 
alakítják ki a mozgásszervi re-
habilitációs centrumot, a föld-

védelmi Minisztérium osz-
tályvezetője is részletesen 
kitért. Balogh Lászlóné dr., 
az Oktatás i Minisz té r ium 
szakfőtanácsosa elismeréssel 
szólt arról az erőfeszítésről, 
amelynek árán a megyei ön-
kormányzat - pályázattal el-
nyert támogatás igénybevé-
telével - megvalósította ezt 
a beruházást. Dr. Frank Jó-
zsef, a megyei közgyűlés el-
nöke avatóbeszédében meg-
köszönte az elődök erőfeszí-
tését, hiszen az iskolát fenn-
tartó megyei önkormányzat 
a 171 millió forintos címzett 
támogatás mellé szűkös költ-
ségvetési keretéből 19 milli-
óval járult hozzá a 160 férő-
helyes kollégium megépíté-
séhez. Az elnök a továbbiak-
ban felidézte az intézmény 
115 évének főbb állomásait. 
Kiemel te : a nagy hagyo-

akik közül a legidősebb 23, a 
legfiatalabb 19 éves - a VII. 
kerületben, egy bérelt lakás-
ban nyitottak nyilvános házat, 
ahol 8-10 lány nyújtott sze-
xuális szolgáltatásokat. Azért, 
hogy a lakást igénybe vehes-
sék, havonta 20 ezer forintot 

szinten kap helyet valamennyi 
mozgásszervi betegség orvos-
lására hivatott szakterület, a 
második emeleten helyezik el 
a műtőket, a központi sterili-
zálót, a harmadik szintre ke-
rülnek az irodák, s itt lesz a 
100 férőhelyes oktatási kabi-
net. A laboratórium, az épület 
Szentháromság útja felé eső 
részébe, a mostani éjszakai or-
vosi ügyelet helyére kerül. Az 
l-es rendelőben kap majd he-
lyet a belgyógyászat, a kardio-
lógia, az urológia, a baleseti 
és általános sebészet, az orto-
pédia, a fül-orr-gégészet, a 
szemészet, áz audiológia, az 
ideggyógyászat, a reumatoló-
gia, a fizikoterápia. 

A Vasas Szent Péter utcai 
épületben lesz a nőgyógyá-
szat, s az ehhez szorosan kap-
csolódó orvosi területek, 
úgyis mint a klimax-ambulan-
cia, a genetikai tanácsadó, az 
onkológia, a serdülőkorúak 
nőgyógyászata. Itt kap helyet 

mánnyal rendelkező szakis-
kolát 1883. október 10-én 
Bedő Albert országos erdő-
mester vette át Szeged akko-
ri polgármesterétől, Pálffy 
Ferenctől. Magyarország el-
ső erdőőri szakiskolája azóta 
- gyakran komoly küzdel-
mek árán - sokat fejlődött, 
ennek eredménye az, hogy 
ma már korszerű feltételek 
között fo lyha t az igényes 
szakmai oktatás. Dr. Frank 
József, beszédét követően 
elvágta a nemzeti színű sza-
lagot, majd jelképesen átadta 
a 40 szobás, kényelmes kol-
légiumi épület kulcsát And-
rés iné dr. Ambrus Ildikó 
igazgatónak. Az ünnepi ese-
mény sz ínvona la s zenei 
programmal, illetve az er-
dészhimnusz hangjaival zá-
rult. 

N. Rácz Judit 

fizettek. A prostituáltak között 
egy kenyai állampolgárságú 
lány volt, a többiek magyar ál-
lampolgárok voltak. A bor-
délyházak üzemeltetői ellen a 
rendőrségi eljárás megindult. 

Kovács Viktor hangsúlyoz-
ta, hogy a prostitúció vissza-
szorításában meghatározó sze-
repe lehet a lakossági bejelen-
téseknek. 

a központi fogászat, a szájse-
bészet, a prevenciós fogászat, 
a központi labor, a társadalmi-
lag veszélyeztetett csoport el-
látására hivatott rendelő, a 
foglalkozás-egészségügy és az 
alvásdiagnosztikai labor. 

A Tisza Lajos körúti l-es 
rendelőintézet építési munká-
latai előreláthatóan két évig 
tartanak, a felújítás szakaszo-
san, több ütemben történik, 
hogy minél kevésbé zavatja a 
betegellátást. A pácienseket, a 
háziorvosi rendelőkben és a 
többi szegedi egészségügyi in-
tézményben kifüggesztett be-
tegtájékoztatókon folyamato-
san informálják arról, hogy 
adott időszakban egy-egy 
szakrendelés, hol található. A 
betegeknek lehetőségük lesz 
arra is, hogy telefonon kapja-
nak tájékoztatást a változások-
ról. 

A 800 milliós építkezés áp-
rilis közepén kezdődik. 

K. K. 

A borról azt tartják né-
melyek, hogy egészen kü-
lönleges tudomány a hozzá 
való értés. Régi bennszülött 
szegedi mondás szerint 
nincs is rossz bor, csak 
egyik jobb, mint a másik. 
Volt idő, hogy Szatymazon 
és Balástyán teknőkben állt 
a nedű, olyan bőven fizetett, 
és olyan kevés volt a hordó. 
Aki érte jöt t , vihetett , 
amennyit akart és tudott. 
Semmire se tartották. Aztán 
Gerle Imre bebizonyította, 

• 50 éve 
Budapesti 

A magyar fővárosban ke-
rül sor az idén a világ ifjúsá-
gának találkozójára, amelyet 
a béke jegyében tartanak 
meg. A megnyitó a jelek 
szerint méltó lesz az egész 
nagy ünnepséghez, amely 
kifejezi majd a világ demok-
ratikus ifjúságának akaratát 
a világ békéjének megvédé-

A Szabadkán, Szeged 
testvérvárosában megrende-
zett III. Pannónia Vásáron a 
magyar kiállítók sajtótájé-
koztatón adtak számot rész-
vételükről, valamint a ma-
gyar és jugoszláv kapcsola-
tok keretében kialakult ke-
reskedelmi, termelési és 
műszaki együttműködések-
ről. Szabadkára az idén 25 
magyar vállalat küldte el 

• Valutás fiókok 

• Munkatársunktól 
Én bizony kiveszem a va-

lutám a bankból, az ördög 
nem alszik - mondta ma reg-
gel egy i smerősöm annak 
kapcsán, hogy Jugoszláviát 
támadták a NATO-gépek. így 
is történt, de mit tettek má-
sok? Erre kér tünk választ 
Tóth Katalintól, az OTP sze-
gedi, Klauzál téri valutafiók-
jának vezetőjétől. 

Mint megtudtuk, a forga-
lom inkább a múlt héten volt 
erősebb, tegnap és tegnap-
előtt nem tapasztaltak semmi 
rendkívülit. Az OTP minden 
eshetőségre felkészült, ami 
ezúttal azt jelenti, hogy a szo-
kásosnál nagyobb készlettel 
rendelkeznek, de eddig, úgy 

• Dombóvár (MTI) 
Két buli terrier támadott 

meg egy idős a s szony t a 
Tolna megyei Kurd község-
ben szerdán a késő délutáni 
órákban. Az áldozatot sú-
lyos, életveszélyes sérülé-
sekkel szállították a dombó-
vári kórház baleseti sebésze-
tére. 

A 85 éves T. Istvánnét fél 
hat óra tájban a saját házá-
nak udvarán támadta meg a 
két buli terrier. Az állatok a 
megrongá lódo t t ker í tésen 
keresztül, a szomszédból ju-
tottak be a telekre. 

Az idős asszony végtag-
jaira támadtak: egyik karját 
és mindkét lábát letépték. Az 

hogy van ez olyan jó bor, 
mint sok más. Nem igaz, 
hogy meg kell inni, nem áll 
el az újig, ezt csak a nagyon 
szomjas népek találták ki. 
Butéliába helyezve finnyás, 
inkább drágát kereső pesti 
népek olyan címen fizetnék 
érte a drága pénzt, amilyet 
elhiteteni akar velük az em-
ber. A szegedi borok nem 
mind édesek, előnyük bizo-
nyos hegyi borokkal szem-
ben, hogy nem meszesek. 

(1924) 

„ F e s t i v a l " 
sére. A részletes műsor még 
csak a közeli napokban ala-
kul ki, de máris biztos, hogy 
azon a baráti államok mind-
egyikének minta tornászcsa-
patai ott lesznek. Minden re-
mény megvan arra, hogy a 
Szovjetunió világhírű, jelen-
tős létszámú tornászcsapata 
is rész vesz. (1949) 

termékeit, és minden re-
mény megvan arra, hogy a 
nyári szegedi vásáron meg-
felelően viszonozzák ezt a 
gesztust a jugoszláv partne-
rek. A vásár megnyitója óta 
eltelt két nap alatt élénk ér-
deklődést tapasztaltak a ma-
gyar termékek iránt, minden 
remény megvan arra, hogy 
jelentős üzleteket is köt-
nek. (1974) 

tűnik, felesleges volt az óva-
tosság. Az ördög egyelőre al-
szik. 

Ismeretes, hogy déli szom-
szédaink közül sokan itt érzik 
biztonságban szerény, vagy 
kevésbé szerény megtakarítá-
saikat, de közülük sem érkez-
tek mostanában többen, mint 
máskor. Az viszont már a há-
borús helyzet következmé-
nye, hogy a családfő nem jö-
hetett át a határon, így csak a 
feleség és a gyermek váltotta 
ki tegnap a valuta egy részét. 

Pallagi Attila, a Magyar 
Külkereskedelmi Bank szege-
di igazgatója is egyértelműen 
úgy nyilatkozott, hogy nem 
volt erősebb napjuk csütörtö-
kön, mint máskor. 

őijöngő kutyákat végül is az 
áldozat ott tartózkodó uno-
kájának sikerült meghátrá-
lásra kényszerítenie. 

A dombóvári kórház bal-
eseti sebészete a pécsi klini-
ka o rvos i b i z o t t s á g á v a l 
azonnali konzíliumot hívott 
össze. A műtét során az idős 
asszony jobb kaiját amputál-
ni kellett, két lábát és a má-
sik karját a pécsi orvosok 
varrták vissza. 

A beteg jelenleg is súlyos, 
életveszélyes állapotban fek-
szik a dombóvári kórház in-
tenzív osztályán, s mint ezt 
Kerekes László főorvos el-
mondta, nem sok reményt 
látnak életben maradására. 
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• OTl-SZTK-rendelőintézet 

Rekonstrukció, nyolcszázmillióért 

Leleplezett bordélyházak 

Csak a szokásos 
forgalom 

• 25 eve 
A Pannónia Vósár 

Összemarcangolták 
a kutyák 


