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05 Nj ajánló 
MA 

A JUHÁSZ GYULA MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN 7.30 
órától kezdő jóga, hogy jól indul-
jon a napod! 9-től kezdő jóga kis-
mamáknak és nyugdíjasoknak és 
18 órától, Játszd az életed" ezo-
terikus önismereti, önfejlesztő 
klub. Vezeti: Szűcs Péterné és 
Begovics László. 

A KOSZOVÓBÓL MENE-
KÜLT CSALÁDOK RÉSZÉRE 
9-tól 19 óráig a Hit Gyülekezete 
(Korányi fasor 4.) adománygyűj-
tést szervez. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN (Kálvin térő.) 10 
órakor, hangszerbemutató óvodá-
soknak és kisiskolásoknak. Cso-
portoknál előzetes jelentkezést 
várunk. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 13-
tól 21 óráig a Föld napja rendez-
vényei. Kiállítások, előadások, 
filmvetítések. (Részletes program 
a szórólapokon), 18 órakor: Ideál 
egészség és életmód klub. Látás-
javítás természetes módon. Elő-
adó: Carrie Anderson. 

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Ma-
gyar u. 14.) 14 órától sakk-kör, 
kártyaparti, 18 órától, UNO-kiub, 
18.30 órától Callanetica. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN (Temes-
vári krt. 42.) 16 órakor: Népzenei 
körutazás. Vendégek: Monoki 
Lajos citerművész és a szegedi 
Rózsa Sándor Népdalkör. 

A MAGYAR BIOLÓGIAI 
TÁRSASÁG SZEGEDI CSO-
PORTJA rendezésében (a JGYTF 
kémiai tanszékének tantermében, 
Boldogasszony sgt. 4. II. em. 
131 -es tanterem) 16 órakor 
„Komputerizált fájdalomkutatás" 
címmel előadást tartanak. Előadó: 
dr. Budai Dénes főiskolai tanár. 

A NEMZETISÉGEK HÁZÁ-
BAN (Osztrovszky u. 6.) 16.30 
órakor „A görög polgárháború, 
emigráció" címmel előadást tart 
Szidiropulosz Archimédész törté-
nész-szociológus, 18 órától görög 
táncház. 

AZ MDF-SZÉKHÁZ ALAG-
SORÁBAN (Gyertyámos u. 4. 
sz.) 17 órakor, a vajdasági ma-
gyarok szegedi egyesületének 
szervezésében tájékoztatóval egy-
bekötött helyzetelemzést hallhat-
nak az érdeklődők a délszláv vál-
ságról, különös tekintettel a délvi-
déki menekültek helyzetére. A tá-
jékoztató vendégei: dr. Csapody 
Miklós és Balogh László ország-
gyűlési képviselők, valamint dr. 
Erdélyi István, a Menekültügyi és 
Migrációs Hivatal főigazgató-he-
lyettese. Házigazgda: Kisimre Fe-
renc, lapunk főmunkatársa. Az 
előadást követően a vendégek vá-
laszolnak az érdeklődők kérdései-
re. 

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ-
BAN (Kortárs Galéria, Nádor u. 
2.) 18 órakor erdélyi estek a So-
ros Alapítvány támogatásával. 
„Dunának, Oltnak egy a hang-
ja..." irodalmi est. Vendég: Zicher 
István nagyváradi mentőorvos, 
költő, drámaíró. Házigazda: An-
namaria Brand rádió-riporter. 

A BARTÓK BÉLA MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN 19 óra-
kor „Nem az idő sürget". Előadó: 
Bornemisza Gergely. 

A SZOTE-KLUBBAN 20 óra-
kor boogie woogie tánctanfo-
lyam. Vezeti: Kalapos József. 22 
órakor UNIVersitas Party. Dj.: 
Mc. Fresh. 

A JATE-KLUBBAN 21 óra-
kor Student-est. Nosztaligabuli 
újdonságokkal. Házigazda: Varga 
B. László. 

AZ UNDERGORUNK PIZ-
ZÉRIÁBAN (Veresács u. 13.), 21 
órakor: Patyi Zoltán és barátai 
előadásában: magyar népzene. • 

AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-
boc u. 1-3.) ma 15.30-tól fazekas 
szakkör, 16 órától alkotó cseme-
ték klubja. Holnap: 14 órától szö-
vő szakkör. 

• Biztonságosabb utak, átláthatóbb forgalom 

Körbe-körbe 

A Csongrádi sugárút és az Ipoly sor kereszteződése biztonságos csomóponttá válik. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Döbbenetes adatot kö-
zölt a Köz lekedéstudo-
mányi Intézet. Magyar-
ország 124 vidéki váro-
sa közül a z ál lami kéz-
ben lévő utakon Szeged 
területén következik be 
a legtöbb közúti baleset. 
A szakemberek a statisz-
t ika jav í tása , és persze 
emberi életek megmen-
tése érdekében lobbyz-
tak azért, hogy a megye 
négy legbalesetveszélye-
sebb c s o m ó p o n t j á t át-
építhessék. A munkála-
tok a közelmúltban kez-
dődtek meg. 

Ahogyan azt dr. Rigó Mi-
hálytól, az Állami Közútke-
zelő Kht. főmérnökétől meg-
tudtuk, Csongrád megye 
négy legveszélyesebb csomó-

pontja közül egy - Szeged 
belterületén található. Az 
évek során feldolgozott bal-
eseti statisztikák alapján az 
Ipoly sor és a Csongrádi su-
gárút kereszteződésében tör-
ténik a legtöbb baleset. A kö-
zeli napokban megkezdett 
munkálatok nyomán, 25 mil-
lió forintos beruházással kör-
forgalommá alakítják a cso-
mópontot. Ez lelassítja a for-
galmat, és elkerülhetőek lesz-
nek a komoly balesetek. A 
munkálatok várhatóan egy 
hónapon belül befejeződnek, 
és a kellemetlenségek után az 
autósok sokkal biztonságo-
sabban közlekedhetnek ezen 
a szakaszon. 

Rigó Mihály szerint ör-
vendetes tény, hogy az elé-
múlt néhány esztendőben az 
országban nulláról hetvenre 

emelkedett a körforgalmak 
száma. Az elsőt Szeged kö-
zelében, a bajai és a tompái 
út kereszteződésében építet-
ték meg. A tapasztalatok 
rendkívül jók voltak, hiszen 
azóta egyetlen halálos bal-
eset sem történ a csomópont-
ban. 

Csongrád megyében rövid 
idő alatt a négy legveszélye-
sebb kereszteződés közül 
hármat építenek át. Körforga-
lom lesz a 47-es vásárhelyi 
úton a Mol-telep leágazása, 
és a Csongrádi sugárút-Ipoly 
sor kereszteződése, míg a 
szentesi úton a derekegyházi 
kereszteződést más módon 
alakítják át. Az 55-ös úton, a 
Postakocsi csárda lehajtójá-
nak átépítésére sajnos már 
nem jutott pénz. 

Arra is ügyelnek, hogy a 

körforgalmakban a koccaná-
sos balesetek is a lehető leg-
enyhébbek legyenek, ezért 
olyan terelőszigeteket építe-
nek a körforgalmi csomópon-
tokba, melyek megakadá-
lyozzák, hogy a gépjárművek 
merőlegesen ütközhessenek. 
A terelőszigetek ugyanis úgy 
engedik behajtani az autókat 
a körforgalomba, hogy azok 
legföljebb hatvan fokos szög-
ben találkozhassanak, (gy 
enyhítve az esetleges balese-
tek következményeit. 

Rigó Mihály szerint a 
„sok balesetet termelő" iám-
pás kereszteződések helyett a 
jövőben a sokkal biztonságo-
sabb, ráadásul olcsóbban 
üzemeltethető körforgalmak 
kiépítésére keli helyezni a 
hangsúlyt. 

Kér i B a r n a b á s 

• Csongrád megye sikere lehet 

Magyar búzát esznek a thaiföldiek? 
Csongrád megye fejlő-

dése szempontjából óriási 
jelentősége lehet a külföl-
di kapcsolatok erősítésé-
nek. Ezért is nevezhető 
reménykeltőnek a Thai-
földi Királyság nagyköve-
tének kétnapos látogatá-
sa , hiszen az együttmű-
ködés több, konkrét le-
hetősége körvonalazódott 
a tanácskozások során. 

Eredményes volt a thaiföl-
di delegáció Csongrád me-
gyei látogatása, tudtuk meg 
dr. Frank Józseftől, a megyei 

közgyűlés elnökétől. Mint ar-
ról tegnap már hírt adtunk, a 
Thaiföldi Királyság rendkívü-
li és meghatalmazott nagykö-
vete, Pradap Pibulsonggram 
és kísérete kedden ismerkedő, 
kapcsolatépítő céllal érkezett 
a megyébe. Korábban ugyan-
is magyar kormánydelegáció 
járt Thaiföldön és a tárgyalá-
sok felkeltették e távoli or-
szág érdeklődését hazánk 
iránt. Frank József elmondta: 
a vendégek elsősorban a ma-
gyar búza minőségére voltak 
kíváncsiak. Felvetődött 
ugyanis, hogy Thaiföld a jö-

vőben esetleg nem Kanadá-
tól, hanem Magyarországtól 
vásárolná a búzát. Ezért kér-
ték az elnök segítségét, hogy 
búzamintákat juttasson el 
hozzájuk. Egyeztetési lehető-
séget kértek továbbá a két or-
szág bizonyos - főként a me-
zőgazdaságot érintő - kutatá-
si témáinak összehangolására 
is. Nagy jelentőségűnek ígér-
kezik a húsipari termékek, 
így a szalámi iránti érdeklő-
désük is. A Pick-szaiámi mel-
lett az ízletes magyar borok, 
egyes fűszernövények impor-
tálására szintén reális esélyt 

látnak a thaiföldiek. A világ 
legnagyobb rizstermelőjeként 
számon tartott ország nagy-
követe a tárgyalásokon arra is 
utalt, hogy rizsexportjuk ru-
galmasabbá tétele érdekében 
hazánkat, tranzitországként 
bekapcsolhatnák a kereske-
désbe. A vendégekre nagy 
hatással volt a magyar lakbe-
rendezési és belsőépítészeti 
kultúra, amelynek alaposabb 
megismerése ugyanúgy célja-
ik között szerepel, mint a tu-
rizmus lehetőségeinek széle-
sítése. 

N. R. J . 

A szegedi egyetemek 
meghirdették a z o k a t a 
posztgraduális képzései-
ket, a m e l y e k a doktori 
fokozat m e g s z e r z é s é r e 
készítenek fel. A pályáza-
tokat a tudományegyete-
men május 18-ig, az or-
vosin május 31-éig lehet 
benyújtani. 

A József Attila Tudomá-
nyegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán meghirdetett 
doktori program címe: Jog- és 
államtudományok, valamint a 
kapcsolódó társadalomtudo-
mányok néhány fontosabb te-
rülete az ezredfordulón. Az 
ÁJTK emellett egy közgazda-
ságtani programra is várja a 
leendő doktorandusz hallga-
tók jelentkezését. A bölcsé-
szettudományi kar az iroda-

Indulnak 
a doktori programok 
lomtudomány, ezen belül az 
irodalom- és művelődéstörté-
net területén hirdet doktori 
programot. A neveléstudomá-
nyi program címe: A kognitív 
kompetencia fejlődése és fej-
lesztése. A nyelvtudomány te-
rületén négy program is várja 
a doktori fokozatra felkészü-
lőket, ezek a következők: 
Szláv nyelvtörténet; Ugor és 
szamojéd nyelvek komplex 
vizsgálata; Elméleti nyelvé-
szet; Összehasonlító és törté-
neti turkológia. A történelem-
tudomány területén Középkor 
címmel indul doktori program 
a BTK-n. A természettudomá-

nyi kar matematikai, számí-
tástudományi, fizikai, környe-
zetföldtani, kémiatudományi, 
földtudományi, környezeti ké-
miai, molekuláris és sejtbioló-
giai, természetvédelmi ökoló-
giai, valamint környezeti bio-
kémiai és biotechnológiai 
doktori programokat indít. 

A Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem tizen-
egy tudományterületen hirdet 
posztgraduális képzést a dok-
tori fokozat megszerzésére. 
Ezek a következők: A neuro-
endokrin rendszer működése 
ép és kóros körülmények kö-
zött; Orvosi mikrobiológia; 

Immunológia; Biokémia, biofi-
zika és sejtbiológia; Reproduk-
ciós egészségtan; A keringési 
rendszer élet- és kórtana, far-
makológiája; Bioaktív vegyü-
letek kémiája; Az idegrendszer 
strukturális, funkcionális és 
neurokémiai organizációja; 
Gyógyszertechnológia; Kísér-
letes és klinikai idegtudomány, 
valamint Farmakognózia. A 
JATE fizikai doktori program-
jának ötödik, a Fizikai képal-
kotó módszerek - radiológia 
című alprogramjára szintén a 
SZOTE-n lehet jelentkezni. 

A hároméves posztgraduális 
képzésekre a JÁTE-n május 
18-áig, az orvosegyetemen 
május 31-éig lehet jelentkezni. 
Bővebb felvilágosítást az ille-
tékes tanulmányi osztályok ad-
nak. 

K. O. 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Régi riporterbravúrok 

Abban a nagy átalakulás-
ban, ami a sajtót érte, valami 
elveszett: a riport. Hát van 
ugyan belőle még valami, de 
nem a régi többé. Egy-egy 
gyilkosság vagy másfajta 
bűntény aktualitásakor ha-
ladnak az újságírók a nyo-
mozó hatóságokkal, de alig 
van már kezdeményezés. A 

régi újságíró maga szerezte 
meg az eseményeket, nem 
adott olyan bő alkalmat a 
szereplésre boldog-boldog-
talannak. Ha közölnivalója 
volt a politikusnak, megírta 
a neve alájegyzésével ő ma-
ga. Legalább nem tagadhatta 
le. 

(1924) 

• 50 éve 
A deszki gyermekszanatórium 

A tizennégy holdnyi, 
zöldlombú, friss levegős 
park közepén hosszú, két-
emeletes tiszta épületben 
huszonhárom gyermek vár 
gyógyulásra a deszki gyer-
mekszanatóriumban. Vala-
mennyien a csonttuberkuló-
zisban szenvednek, amely a 
múlt rendszer bűneként a 
legszörnyűbb népbetegsé-
gek egyike lett. A tuberku-

lózisos betegek gyógyszere 
a jó étkezés. Meg is kapják 
valamennyien a napi né-
gyezer kalóriás táplálékot. 
Gyógyszer a kormányzat 
jóvoltából korlátlan menny-
iségben áll rendelkézésre, 
így aztán a tőkés rendnek 
ezt a ránkhagyott örökségét 
is a tervgazdálkodás egyre 
inkább felszámolja. 

(1949) 

• 25 éve 
A tiszai táj védelméért 

Tisza-kutató ankét kez-
dődött az MTA szegedi bi-
zottságának szegedi székhá-
zában. A Tisza-kutatók 
munkája két területre kon-
centrálódik, a kiskörei víz-
lépcső térségére és a Már-
tély-Körtvélyes tájvédelmi 
körzetre. Az elsővel kapcso-
latban azt vizsgálják, ho-
gyan változtatta meg a fel-
duzzasztott víz a környeze-
tet, a Mártély-Körtvélyes 

körzetben pedig szeretnék a 
táj rekonstrukcióját végre-
hajtani, hiszen ez az egyik 
legjellegzetesebb tiszai táj. 
Az ottani holtág lassan el-
mocsarasodik, s ez együtt jár 
a növények kipusztulásával, 
s ezt meg kell akadályozni. 
Vissza kell állítani a jelleg-
zetes erdőtípust, a fűz- és 
nyárligeteket, az odatelepí-
tett nemesnyár, tölgy és kő-
risligetek helyett. (1974) 

a hét kérdése 

Ki felel 
a focibalhéért? 

Bures Péter, Nagy László és Trényi Imre. 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

Nemcsak jelentős vissz-
hangot, hanem kormány-
tagok közötti vitát is ki-
váltott, ami a múlt hét vé-
gi Ferencváros-Újpest lab-
darúgó mérkőzés előtt a 
szurkolók és a rendörök 
között történt. A Ferenc-
város elnöke, dr. Torgyán 
József mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési miniszter 
a r e n d ő r s é g e t v á d o l t a 
brutális fellépéssel, míg 
Pintér Sándor belügymi-
niszter és Deutsch Tamás 
ifjúsági és sportminiszter 
a v e r e k e d ő és köveket 
dobáló szurkolókat tette 
felelőssé. A rendbontás 
Szegeden is borzolta a 
kedélyeket. 

Bures Péter vállalkozó: -
Tragikus, ami történt. Én nem 
is gondoltam, hogy meccsen 
ilyen előfordulhat. Én nagyon 
szeretem a sportot, de szerin-
tem ez már egyáltalán nem az. 
Megfelelő törvények kellené-
nek és kompromisszumot kel-
lene kötni a szurkolóknak is. 
Hogy kinek van igaza, kívül-
állóként nem tudom megítél-
ni, de úgy gondolom, a szur-
kolók és a rendőrök egyaránt 

benne voltak. Az biztos, hogy 
ez a fajta magatartás nem 
meccsre való. 

Nagy László rokkantnyug-
díjas: - Mélyen elítélem a 
szurkolói randalfrozást, ilyen-
nek nem lenne szabad előfor-
dulnia. Szerintem a rendőr-
ségnek keményebben kellene 
fellépni és az ilyen embereket 
inkább kizárni a stadionokból 
és nem beengedni, úgyhogy 
nem értek egyet Torgyán Jó-
zseffel. Sajnos csak néhány 
randalírozót kapnak el és az ő 
elítélésükhöz sincsenek meg-
felelő törvények, úgyhogy ha-
marosan el is engedik őket. 
Én mindenképpen a szigorú 
fellépés híve vagyok. 

Trényi Imre, a Radnóti 
gimnázium tanulója: - Én úgy 
érzem, ebben az ügyben min-
denki mást okol, az igazság 
pedig nem derül ki. Egyébként 
nem hiszem, hogy a rendőrök 
lennének az okai a rendbontás-
nak. Lehet, hogy történtek 
rendőri túlkapások is, de hogy 
nem ők kezdték, az nagyon 
valószínű. Én nem foglalko-
zom komolyabban a focival, 
de azt hiszem, itthon hiányzik 
a szurkolási kultúra is. 

P. J. 


