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MA 
A SZÁZSZORSZÉP 

GYERMEKHÁZBAN (Kál-
vin tér 6.) 14.30 órakor Pap-
rika Jancsi vásári bábjáték, 
Bartha Antal bábművész 
előadásában. Csoportok elő-
zetesjelentkezését vátjuk! 

AZ IFJÚSÁGI HÁZ-
BAN, 16.30 órakor, ingye-
nes jogi tanácsadás. Tartja: 
dr. Epetjesi Ágnes. 

A JGYMK NYUGDÍJAS 
KLUBJÁBAN (Kossuth L. 
sgt. 53.) 15 órakor, „Vendég 
a háznál" a Kübekházi 
Asszonykórus látogatása a 
Tiszavirág Népdalkörben. 

HANGFORRÁS ZENEI 
MŰHELY a Forrás Szálló 
halljában 17 és 20 óra kö-
zött. Házigazda: dr. Polgár 
Gyula. 

A KERESZTÉNY ÉR-
TELMISÉGIEK SZÖVET-
SÉGÉNÉL a Katolikus Sza-
badegyetem (Dugonics tér 
12.) 17.30 órakor előadást 
tart: „A minorita rend Ma-
gyarorshágon a rendszervál-
tozás után" címmel. Előadó: 
P. Kartal Ernő, a minorita 
rend tartományfőnöke. 

A FAGYÖNGY KÖNY-
VESBOLT Elixfr-klubjában 
(Gogol u.23. tel.: 426-670), 
18 órakor, Szabadi Jenő dia-
vetítéses előadást tart „A 
testet öltött istenek birodal-
ma: Egyiptom" címmel. 

A HELLER ÖDÖN MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN 
(Szeged-Tápé) 19 órakor 
„Csudi jó". Beszélgetés Vá-
mossy Éva művésznővel, 
sok könnyed zenével. Köz-
reműködik: Koczka Ferenc 
és Fekete Marianna. 

BOOGIE-SZANATÓRI-
UM középkorúaknak a Víz-
mű-klubban (Tisza L. krt. 
88.) Kalapos József vezeté-
sével, 19 órakor. 

A RÉGI ZSINAGÓGÁ-
BAN (Hajnóczy u. 12.) 
20.30 órakor: a Naplegenda 
Társulás estje: „Földrészek 
zenéje" - világ körüli utazás 
zenében. Közreműködik: 
Csák László és Virág Tibor 
húros, pengetős és fúvós 
hangszeren. 

A JATE-KLUBBAN 21 
órakor, JATE buli. Dj.: Al-
mával. 

A SZOTE-KLUBBAN 22 
órakor, nosztalgia buli. Dj.: 
Öcsivel. 

A TÖMÖRKÉNY IST-
VÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ-
BAN (Magyar u. 14.) 14 
órakor, sakk-kör és kártya-
parti, 18 órakor UNO-klub, 
18.30-kor Callanetica. 

ÉPÍTÉSZ TANÁCS-
ADÁS 15.30 órától 18 óráig 
a Technika Házában (Kígyó 
u.4.). Energiatakarékossági 
kiállítás hétköznap 8-tól 18 
óráig. 

A MAGYAR BIOLÓ-
GIAI TÁRSASÁG SZEGE-
DI CSOPORTJA a MTESZ 
Székházban (Kígyó u. 4. II. 
emelet 16.), 16 órakor 
„Kongresszuson Indiában" 
címmel, diaképekkel és vi-
deofelvételekkel illusztrált 
előadást tart dr. Szemere 
György egyetemi tanár. 

A BARTÓK BÉLA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN, 19 órakor, „Dühöngé-
seink", előadó: Bornemisza 
Gergely. 

A REGŐSBEN IQ-buli. 
Dj.: Káposztával. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN 

(Árboc u. 1-3.) ma 15 óra-
kor himző szakkör, 15.30-
kor fazekas szakkör felnőt-
teknek, 16 órakor kosárfonó 
szakkör. Holnap: 15.30-kor 
fazekas szakkör felnőttek-
nek, 16 órakor alkotó cseme-
ték klubja és játékkészítő 
szakkör. 

• A francia nagykövet Szegeden 

Paul Poudade francia nagyköve t (középen) és Bartha László polgármester a vá rosházán . 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Paul P o u d a d e f rancia 
nagyköve t bízik a b b a n , 
h o g y közel í teni lehet a 
szegedi közgyű lés és a 
vízszolgál tatásban érde-
k e l t f r a n c i a CGE c é g 
szempontjai t . A nagykö-
vet t egnapi l á toga t á sán 
a r r á l is b e s z é l t , h o g y 
francia részről t ámoga t -
ják a Szegeden tervezett 
d ip lomácia i és logiszti-
kai központ felál l í tását , 
amely a jugoszláviai há-
ború befejeztével esetleg 
s z e r e p e t v á l l a l h a t e g y 
újáépítési akc ióban . 

Tegnap Szegeden járt Pa-
ul Poudade, Franciaország 
budapesti nagykövete. A 
francia diplomata a városhá-
zán Bartha László polgár-
mesterrel és Csonka Gábor 

alpolgármesterrel, a szegedi 
Alliance Franyaise székház-
ban pedig a városban élő 
francia tanárokkal, üzletem-
berekkel és más szakembe-
rekkel találkozott. Paul Pou-
dade látogatása kapcsán 
hangsúlyozta, hogy szemé-
lyesen is találkozni kívánt 
Bartha László polgármester-
rel, valamint tapasztalatokat 
akart szerezni a háborús Ju-
goszlávia határán lévő város 
hangulatáról. A francia nagy-
követ úgy vélte, a város a 
NATO védelme alatt teljes 
biztonságban van. „Bartha 
polgármester úr arról tájé-
koztatott, folytatta Paul Pou-
dade, hogy a városban egy 
diplomáciai és logisztikai 
központ létrehozását készftik 
eló. Számunkra Szegeden 
már amúgy is léteznek az in-

tézmények - az egyetem, az 
Alliance Fragaise - , amelyek 
révén kitűnő kulturális és tu-
dományos kapcsolatokat tart-
hatunk fenn, így támogatá-
somról biztosíthatom a ter-
vet." A városházán nem tit-
kolják, hogy Szeged a terve-
zett logisztikai központ révén 
szerepet kíván játszani egy 
Jugoszlávia majdani újjáépí-
tésére irányuló akcióban. A 
francia nagykövet erről még 
nem tudott közelebbit mon-
dani, de úgy gondolta, hogy a 
háború után a határ közelsége 
fontos lehet a városnak, fő-
ként az európai uniós csatla-
kozás fényében nézve. 

A nagykövet városházi 
megbeszélésén szóba került 
a város és a vízszolgáltatás-
ban érdekelt CGE szerződés-
bontási ügye is. Paul Pouda-

de, aki diplomataerényeiről 
ismert, kérdésünkre megerő-
sítette: „Nem tagadom, az a 
szándékom, hogy a város és 
a CGE közötti megegyezést 
segítsem elő, annál is in-
kább, mivel a CGE által 
nyújtott szolgáltatás jó mi-
nőségű és a víz díja is ala-
csony." Bartha László pol-
gármester a nagykövet ér-
deklődésére kifejtette, hogy 
a döntést a városi közgyűlés 
hozta és ezt tárgyalások so-
rozata előzte meg. A város-
házán biztosították Francia-
ország nagykövetét, hogy az 
ügynek nincs „franciaelle-
nes" hangsúlya: Szeged to-
vábbra is várja a külföldi be-
fektetőket, és továbbra is a 
kölcsönös előnyöket tartja 
szem előtt. 

Panek Sándor 

Tankönyv lesz 
a hittankönyv 

• Budapes t (MTI) 
A tervek szerint a kö-

zeljövőben elképzelhető, 
hogy már a következő tan-
évtől tankönyvvé nyilvá-
nítják a je lenleg segéd-
könyveknek számító hit-
tankönyveket - értesült az 
MTI. 

Semjén Zsolt, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisz-
tériumának egyházi ügye-
kért felelős helyettes állam-

titkára kedden - az MTI in-
formációi szerint egyelőre 
csak informális jellegű -
megbeszélést folytatott er-
ről az Oktatási Minisztéri-
um illetékesével. 

Az államtitkár korábban 
az MTI-nek nyilatkozva el-
mondta: elgondolásuk az, 
hogy a történelmi egyházak 
maguk döntsék el, mely ki-
adványokat szeretnék tan-
könyvvé minősíttetni. 

Sebesség a vtv-ben 
• Munkatársunktól 

Ma este új műsort indít a 
Szegedi Városi Televízió. 
Sebesség címmel kéthetente 
szerdánként 19.15-kor a 
motorok és autók szerelme-
seinek szól a 15 perces mú-

Nagy kereskedelmi 
raktár azonnali 

kezdéssel felvesz egy fő 
munkatársat 

Alapfeltétel: 
- közgazdasági érettségi 

- számítógépes ismeretek 
(alapfokú). 

Előny: gépészeti ismeretek. 
Részletes, kézzel irott 

önéletrajzot az alábbi jeligére 
kérjük a Sajtóházba: 

, Adminisztrátor 4397". 

sor. Az első adásban hasz-
nált és új Yamaha motoro-
kat, valamint a Fialla Autó-
centrum kínálatát láthatják a 
nézők. A Sebesség szer-
k e s z t ő - m ű s o r v e z e t ő j e 
Nyemcsok Éva. 

napló 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI fogadóórát tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Kálvá-
ria sgt. 14.) 14-től 16 óráig 
az MSZOSZ tagjai részére 
(a tagságot hitelt érdemlően 
igazolni kell). Dr. Hajdú Ist-
ván ad felvilágosítást mun-
kaviszonyban lévők, pálya-
kezdők és nyugdíjasok ré-
szére. 

DR. BÁLINT JÁNOS a 
Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart (Szilá-
gyi u. 2. II./204., tel: 420-
259) 

HARGITTAI RITA, az 1-
es választókerület (Belváros, 
Felsőváros) képviselője egy-
nyári virágot oszt 16 órakor 
a Felsővárosi Plébánia par-
kolójában. 

DR. VÁNYAI ÉVA al-

polgármester, a 18-as vá-
lasztókerület (Belváros) kép-
viselője fogadóórát tart ló-
ló óráig a Városháza Ügy-
félszolgálatán (Széchenyi tér 
11.). 

HOLNAP 
BÉNÁK LÁSZLÓ, a 2-es 

választókerület (Felsőváros) 
képviselője fogadóórát tart 
17-18 óráig a Felsővárosi 
Általános Iskolában (Gyík 
utca). 

DR. TICHY-RÁCS CSA-
BA, Alsóváros képviselője 
fogadóórát tart 17-18 óráig a 
Dobó utcai Általános Iskolá-
ban. 

DR. TÍMÁRNÉ HOR-
VÁTH MAGDOLNA, a 25-
ös választókerület (Tápé) 
képviselője fogadóórát tart 
14-16 óráig a Tápéi Ügyfél-
szolgálaton (Honfoglalás ut-
ca). 

Értesítjük kedves vásárlóinkat, 
hogy a ROSSMANN DROGÉRIÁKBAN 

meghirdetett kuponos akció nyertesei a következők: 
HIFIBERENDEZÉST NYERT: 

Taróczki Istvánné, Szeged, József A. sgt. 54. 
SZÍNES TELEVÍZIÓT NYERT: 

Magosiné Hátbolyki Rózsa, Szeged, Hullám u. 7. 
Megkérjük szerencsés vásárlóinkat, 

keressék fel Fekete sas utcai üzletünket! 
Gombos Zsuzsanna ü. v. 

NÁLUNK TOVÁBBRA IS KÖZPONTBAN A VÁSÁRLÓ! 

Ballagási 
ffestmény-

és kerámiavásár 
a Tesco Áruházban 

megnyílt HSZA(p)ART Galériában. 
Tisztelettel várjuk 

Tel.: 06-309-680-975. 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Könyvkiállítás 

A Somogyi-könyvtár 
Kant halálának századik 
évfordulója alkalmából 
vasárnapi kiállítást rende-
zett a modern filozófia 
fundamentum vetőjének 
első kiadású műveiből. A 
kiállítás talán túlzott is, 
mindössze talán húsz-hu-
szonöt öreg könyv van ki-
rakva egy tárló üvege alá 
csöndes hódolatul Kant 
szellemének. Talán Sze-
geden is akad néhány em-

• 50 éve 

ber, akinek szeme kegye-
lettel fut végig e könyvé-
szeti ritkaságokon, ame-
lyek közt ott látható a 
„Kritik der reinen Ver-
nunft" is korai kiadásba^ 
Ez az a könyv, amelyről 
rég meg van állapítva az 
emberi gondolat történeté-
ben, hogy megjelenésének 
dátuma a legfontosabb dá-
tum a Krisztus idejétől 
máig való filozófia törté-
netében. (1924) 

így kell szavazni! 
A magyar népi demok-

rácia egyenjogúsította a 
nőket. Tanulhatnak, be-
tölthetik a legfontosabb 
munkaköröket, s ezzel 
együtt felelősséggel vesz-
nek részt a mostani vá-
lasztásokon is. A válasz-
tójogosultaknak az elnök 
átad egy szavazólapot és 
egy sima borítékot. A Ma-

gyar Függetlenségi Nép-
frontra úgy kell szavazni, 
hogy a szavazó nem tesz 
semmilyen jelet a szava-
zólapra, hanem csak ösz-
szehajtja, beteszi a borí-
tékba, majd leragasztja a 
borítékot és bedobja a 
szavazatszedő bizottság 
előtt elhelyezett urnába. 

(1949) 

• 25 éve 
MTK - SZEOL 6:1 

Hungária körút, 3000 
néző. SZEOL: Gujdár -
Várhelyi III., Heidrich, 
Bánfalvi, Virágh - Mé-
szár, Vörös, Magyar - An-
tal, Szeghalmi, Vass. Az 
első húsz perctől eltekintve 
alárendelt szerepet játszott 
a SZEOL. A második 
MTK gól után nem volt 
kétséges a hazaiak biztos, 
nagyarányú győzelme. A 

találkozón a szegedi véde-
lem csődött mondott. Csa-
táraik erőtlen, elképzelés 
nélküli próbálkozásaikkal 
alig tudtak veszélyt terem-
teni az MTK kapuja előtt, 
ha pedig helyzetbe kerül-
tek, elügyetlenkedték azt-
Az MTK megérdemelten 
győzte le a SZEOL gyen-
génjátszó csapatát. 

(1974) 

• Régiószemlélet és kommunikáció 

Terítéken 
az idegenforgalom 

Minden eddiginél érté-
kesebb fórumot tartott a 
TOP 21 S t ra tég ia i Klub 
t e g n a p Szegeden. Ez al-
k a l o m m a l u g y a n i s - a 
r é g i ó i d e g e n f o r g a l m i 
k é r d é s e i n e k t a g l a l á s a -
kor - nem csak hasznos 
információkat nyújtó elő-
adásoka t hallgattak meg 
a jelenlévők, hanem töb-
ben hangot ad t ak észre-
vételeiknek, kritikus vé-
leményüknek is. 

A dél-alföldi régió készü-
lő stratégiai programtervéhez 
kívánt ötletekkel, segítséggel 
szolgálni a TOP 21 Stratégiai 
Klub tegnapi rendezvénye. 
Az előadók - valamennyien 
szakterületük elismert képvi-
selői - a térség idegenforgal-
mi adottságait, lehetőségeit 
igyekeztek felvázolni. A ren-
dezvény végén kialakult vi-
tából azonban kiderült: még 
mindig baj van a régiószem-
lélet érvényesülésével. Leg-
alábbis így érezték azok, 
akik szóvá tették, hogy a fó-
rum kissé Szeged-centriku-
san közelítette meg a felve-
tett témákat. Ez az észrevétel 
természetesen nem nélkülö-
zött minden alapot, hiszen a 
város sok szempontból ideá-
lis régióközpont lehetne. 
Ugyanakkor azzal is egyet 
kell érteni, hogy éppen en-
nek elérése érdekében - mint 
azt dr. Schwertner János ré-
gióigazgató is hangsúlyozta 
- a város értelmiségi, vállal-
kozói rétegének meg kell ta-
nulni a „régiókommuniká-
ció" szabályait. Nem szabad 
az egyes kistérségeknek egy-
mással versenybe szállni. 

amikor a régió szempont* 
nak figyelembe vétele tö" 
eredményre vezetne. Külö-
nösen igaz ez azért, mert 

persze pénz is kell, csak a 
mint a lovas-, a kerékpár, 
vízi vagy a falusi turiz"1, 
fejlesztéséhez. A hozzá82 

lók ennek kapcsán fe've.íí' 
ték ugyan, hogy a délsz: 
háború, valamint a 
miatt egyáltalán van-e mU 
reménykedni. A tanácsk" . 
végső konklúziója még15 ̂  
volt, hogy megfelelő 
munikációval törekedni 
a régióturizmussal összeg 
gő tennivalók, célok ko<* 
nálására. 

©ko 

ke r , 
daet) 

ősz elején Magyarország"' 
be kellene mutatnia B ő -
szeiben a nemzeti fejlesz* 
programot. Mivel annak 
szítése még el sem kez* 
dött, egy jól kidolgozott. ; prQ; 
dél-alföldi régió érdél* é v ( J 

, ,de - -
kö 

N - , 
kövei 

g y °mon 
kén. 

messzemenőkig tükröző, 
szakmailag is jónak érté* 
hető elképzelés könnyen * 
lekerülhetne ebbe az any®. 
ba. Ez persze feltételezi -
együttgondolkodást, amelf 
valamennyi előadó is kitt 
Ekkor talán nagyobb e*. 
lenne egy konferencia-," 
ve kiállítás- és vásárturiz* 
együttes feltételeinek mW 
remtésére, például Szege* 
Tudjuk azonban, hogy ez " • 
vés. A régiónak gond"', 
kell a kulturális és a fe8Z'( 
válturizmus lehetőségei* 
kiaknázására, hiszen e te* 

ríJ 
ten mindhárom megye * 
moly előnyökkel rendel", 
zik. Hátrány viszont az 1. 
rastruktúra, a szállodai e' ká-vj 
tás színvonala. Mindet111 szen| 

Vec, 

k t , . 
rek 

N. Rács J 


