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VÁROSNÉZÉS NYITOTT pa-
norámabuszon, idegenvezetővel. In-
dul a Klauzál térről 10-18 óra kö-
zött, óránként. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 10 
órakor vakáció-akció keretében a 
Csipet-csapat - tavaszi bezsongás 
című film vetítése. 

A SZITI EGYESÜLET MAN-
DALA KLUBJÁBAN (Berzsenyi u. 
3.) 14-től 17 óráig, „Álláskereső-
klub"; az Ifjúsági Irodában, (Dózsa 
György u. 5.) 17-től 20 óráig AMI-
GA számítógépes-klub. 

A SZITI EGYESÜLET IFJÚ-
SÁGI IRODÁJÁBAN (Dózsa 
György u. 5.) 15-től 16 óráig szo-
cióműhely, 16.30-tól 17.30 óráig 
mobilitás (külföldi csoportos cse-
rékkel kapcsolatos) tanácsadás. 

HANGFORRÁS ZENEI MŰ-
HELY a Forrás Szálló halljában 17 
és 20 óra között. Házigazda: dr. 
Polgár Gyula. 

AZ ELIXÍR-KLUBBAN (Fa-
gyöngy Könyvesbolt, Gogol u. 23„ 
tel.: 426-670), 18 órakor Ódryné 
Ari tart előadást a karakter numero-
lógiáról. 

A DÓMBAN 19.30 órakor Erk-
ki Alikoski a turkui dóm orgonistá-
jának estje. Közreműködik Botkáné 
Égető Mária orgonaművész. 

A RÉGI ZSINAGÓGÁBAN 
(Hajnóczy u. 12.) 21 órakor: Védett 
állatok - előadás. 

HOLNAP 

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI 
KIÁLLÍTÁS a Technika Házában 
(Kígyó u. 4.) A kiállítás 8-tól 18 
óráig tekinthető meg. 

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Ma-
gyar u. 14.), 14 órától sakk-kör és 
kártyaparti, 18 órától UNO-klub, 
18,30-tól Callenetica foglalkozás. 

A BÉKE U. 1. I. EMELETEN, 
18 órától Csányiné Zsóka a transz-
cendentális meditáció határtalan le-
hetőségeiről - gazdagság, egészség, 
boldogság - tart előadást. 

A JATE-KLUBBAN 22 órakor, 
student est. Nosztalgia buli újdon-
ságokkal. Házigazda: Varga B. 
László. 

SZEGEDI 
VAKÁCIÓ 

A CSILLAG TÉRI FIÓK-
KÖNYVTÁRBAN (Kereszt-
töltés u. 29.) 10 órakor: A nyúl 
a fabulákban és mesékben 
címmel,- foglalkozás. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN (Kálvin tér 
6.), 9 órától kézműves foglal-
kozás - gyöngyfűzés. 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI 

fogadóórát tart az MSZOSZ 
Csongrád Megyei Képviselete 
(Szeged. Kálvária sgt. 14.) 14-től 
16 óráig az MSZOSZ tagjai részé-
re (a tagságot hitelt érdemlően 
igazolni kell). Dr. Hajdú István ad 
felvilágosítást munkaviszonyban 
lévők, pályakezdők és nyugdíja-
sok részére. 

DR. BÁLINT JÁNOS, a szo-
cialista párt jogtanácsosa 15-16 
óra között ingyenes jogi tanács-
adást tart a Szilágyi u. 2. 11/204. 
alatt. Telefon: 420-259. 

GILA FERENC, a 24-es vá-
lasztókerület (Baktó, Petőfitelep) 
képviselője 17 órától a Nádas 
Presszóban (Tölgyfa u.) fogadó-
órát tart. 

DR. VÁNYAI ÉVA általános 
alpolgármester, a 18. választóke-
rület (Belváros) képviselője 
15-16,30 óráig fogadóórát tart a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán. 

DOBÓ LÁSZLÓ a Sportbi-
zottság elnöke 16 órától fogadó-
órát tart a Fidesz székházban 
(Victor H. u. 5.), ahol a téma a 
Sport- ifjúság - politika lesz. 

FARKASNÉ POCSAI BLAN-
KA, a 8. választókerület (Újsze-
ged) képviselője 16,30 órától a Fő 
fasori Általános Iskolában lakos-
sági fórumot tart. A fórum témája 
a Radnóti utca útjavításának lehe-
tősége. 

• Együtt a városi és a körzeti televízió 

Hivatalos jegyesség 

Bakó Lajos, Szabó László Zsolt, Belénessy Csaba és Bartha László egyetér t a b b a n : ha tékonyan működik 
majd együtt a két médium. (Fotó: Nagy László) 

Tegnap a v á r o s h á z á n 
a z MTV f r i s sen m e g v á -
lasztott e lnöke és Sze-
g e d p o l g á r m e s t e r e írta 
a l á a z t a z együ t tműkö-
d é s i k e r e t m e g á l l a p o -
dás t , ame ly hivata lossá 
t e s z i a z MTV S z e g e d i 
Körzeti Stúdiója és a vtv 
k ö z ö s m u n k á j á t . I lyen 
jellegű együt tműködésre 
az o r s z á g b a n eleddig a 
szegedi a z elsó példa . 

Elsősorban a hatékonysá-
got növeli az MTV Szegedi 
Körzeti Stúdiója és a Városi 
Televízió most még szoro-
sabbá váló együttműködése 
- hangsúlyozta dr. Szabó 
László Zsolt, az MTV közel-
múltban megválasztott elnö-
ke. Tegnap kora délután a 
városházán az MTV elnöke, 
és dr. Bartha László polgár-

mester írta alá azt a megál-
lapodást, amely alapján a jö-
vőben a két médium közö-
sen készítheti el műsorai je-
lentős részét. 

Mint ismeretes, a vtv és a 
körzeti stúdió már jó ideje 
készít közös műsorokat. A 
köíelmúlt három legjelentő-
sebb, koprodukcióban ké-
szülő műsorfolyama a Sze-
gedi Nemzetközi Vásár éle-
téről tudósító napi hatvan 
perces élő bejelentkezés, a 
hétvégi szórakoztató maga-
zin, a Promenád, illetve a 
Fesztivál-terasz adásai során 
- csakúgy, mint a hírműso-
rok gyártása közben - a gya-
korlatban is bebizonyoso-
dott, hogy a két televízió 
együttműködése nemcsak 
gazdaságos, de emelheti a 
műsorok tartalmi színvon-
alát is. 

Szabó László Zsolt sze-
rint az elektronikus médiu-
mokban is érzékelhető lesz 
a jövőben az írott sajtóban 
már ma is tapasztalható ten-
dencia, azaz a regionalitás 
felértékelődése. Ebben a 
helyzetben komoly szerepe 
lesz a most már hivatalosan 
is összekapcsolódó szegedi 
televízióknak. 

Belénessy Csaba, az 
MTV Regionális Kisebbsé-
gi és Határontűli Főszer-
kesztőségének vezetője ki-
jelentette: a Magyar Televí-
zióban nem létezik kettős 
mérce. A vidéken, illetve a 
Budapesten készülő műso-
rok színvonala nem külön-
bözhet. A főszerkesztő sze-
rint az MTV új, őszi műsor-
rendjében föltétlenül több 
lehetőséget kap majd a vi-
déki televíziózás. 

Szabó László Zsolt, Belé-
nessy Csaba és Bakó Lajos, 
az MTV Kuratóriumának 
elnöke megegyeztek abban, 
hogy az együt tműködés 
nem elsősorban a takarékos-
ságot szolgálja, hanem a 
meglévő pénzek és emberi 
erőforrások hatékonyabb ki-
használását jelenti. Tehát 
nem arról van szó, hogy ke-
vesebb emberrel készülhet 
ugyanannyi műsor, a meg-
állapodást aláírók arra szá-
mítanak, hogy a jelenlegi 
anyagi fel tételek mellett 
több és tartalmasabb adás 
készül majd. 

Szabó László Zsolt sze-
rint nem elképzelhetetlen, 
hogy a jövőben az MTV 
más körzeti stúdiói is ha-
sonló megállapodást kötnek 
a helyi médiumokkal. 

K é r i B a r n a b á s 

A legutóbbi közgyűlé-
sen a vízmű-üzemeltetés 
és a t á v h ő s z o l g á l t a t á s 
mellett más ügyekben is 
döntöt tek a vá rosa tyák , 
így például jóváhagyták 
az óvodai nevelési prog-
ramokat , döntöttek a kü-
lönböző emléktáblák ki-
helyezéséről, e l fogadták 
a z á l l a n d ó b i z o t t s á g o k 
munkájáról szóló beszá-
molókat , valamint meg-
szüntették a Polgári Sze-
g e d é r t Egyesület helyi-
séghasználati jogát. 

A képviselő-testület sür-
gősséggel tárgyalta a szocia-
lista frakció előteijesztését is, 
amely az iskolabezárásokkal 
kapcsolatosan felmerülő tanu-
lói többletköltségre vonatko-
zott. Az iskolabezárások és 
átszervezések ügyében hozott 
közgyűlési határozatokkal 
nemcsak költöztetési, átalakí-
tási és felújítási költségek me-
rülnek fel, de az a szülőknek 
is többletkiadást jelent, 
ugyanis az idei évtől érvényes 
diákigazolványt kötelező ki-
cserélni, ha megváltozik az is-
kola neve és címe, illetve ha a 
gyermek iskolát változtat. A 
bezárt iskolák tanulói minden 
esetben más, vagy névváltoz-
tatott oktatási intézményben 
folytatják ősztől a tanulmá-
nyaikat. Az ellenzéki frakció 
javasolta, hogy az önkor-

• Közgyűlési döntések 

Búcsút intettek 
a PSZE-nek 

mányzat vállalja át a gyerme-
kek önhibáján kívül keletke-
zett többletköltséget, amely 
igazolvánnyal és fényképpel 
együtt 1000 forintot jelent ta-
nulónként. Ezt el is fogadta a 
képviselő-testület. Vita csak 
abból kerekedett, hogy a diák-
igazolványok cseréje hány 
gyermeket érint. Az ellenzé-
kiek szerint közel 2000, má-
sok szerint viszont csak 800-
1200 gyermeket... 

Önálló képviselői indít-
ványként került a testület elé 
a szabad demokrata Nagy 
Sándor előteijesztése. A váro-
satya arra szerette volna rá-
venni képviselőtársait, hogy 
alkossanak rendeletet a köz-
gyűlés nyilvánosságának biz-
tosításáról. Nagy Sándor java-
solta: a képviselő-testület ren-
delkezzen arról, hogy a köz-
gyűlés nyílt üléseinek munká-
ját minden esetben élőben 
közvetítse és rögzítse a városi 
televízió. Továbbá, hogy a 
VTV a rögzített anyagról ké-
szítsen a város számára egy 
VHS technikával készült má-
solatot, amit az önkormányzat 
a Csongrád Megyei Levéltár-

ban helyez el, hogy az min-
denki számára hozzáférhető 
legyen. A képviselő indítvá-
nyozta még, hogy a város a 
közgyűlések, valamint az ál-
landó bizottságok nyílt ülései-
nek jegyzőkönyvét, a mellék-
letekkel, valamint az interpel-
lációkra és kérdésekre adott 
írásbeli válaszokkal együtt te-
gye elérhetővé a világhálón. 
Nagy Sándor javaslatával 
mindenki egyetértett, de töb-
ben felhívták a figyelmet arra, 
hogy a rendelet megalkotásá-
hoz idő, a megfelelő minősé-
gű szolgáltatások beindításá-
hoz pedig pénz kell, így a 
végső szavazáson úgy döntött 
a testület, hogy elnapolják az 
ügyet... 

Az önkormányzat a Polgári 
Szegedért Egyesület részére 
ingyen biztosított a Kelemen 
utca 11. szám alatt egy 79 
négyzetméter alapterületű iro-
dát. A helyiséget űgy adta 
bérbe a városi élenjáróság a 
PSZE-nek, hogy azt rendelte-
tésszerűen használja. A pol-
gármesteri hivatal városüze-
meltetési irodájának munka-
társai áprilisban ellenőrzést 

tartottak, aminek- során csak 
egy táblát találtak, mely sze-
rint a PSZE az iroda céljára 
szolgáló helyiségben a hét 
minden napján este 6 órától 
éjfélig (csocsó)klubot működ-
tet. A város és a PSZE között 
létrejött megállapodásban 
szerepel, hogy a helyiség nem 
rendeltetésszerű használata 
azonnali hatályú felmondást 
von maga után. A szocialista 
frakció javasolta: nem mond-
janak fel azonnal a PSZE-nek, 
csak figyelmeztessék őket, 
ám a többség nem támogatta a 
javaslatot. 

Vitaanyagként került a 
képviselők elé a város tömeg-
közlekedési helyzetét tárgyaló 
anyag. A város vezetése még 
áprilisban kezdeményezett 
egyeztető tárgyalásokat Sze-
ged integrált közösségi közle-
kedésének kialakítása ügyé-
ben az SZKT és a Tisza Vo-
lán Rt. vezetőivel. Ezeken a 
felek megegyeztek abban, 
hogy Szeged közösségi közle-
kedésének szerkezetét át kell 
alakítani és el kell végezni a 
közlekedési hálózat és a me-
netrend racionalizálását. A vi-
tát - amelyben érvek és ellen-
érvek hangoztak el - azzal 
zárta le Tímár László gazda-
sági alpolgármester, hogy 
nem partikuláris érdekek 
mentén kell dönteni a kérdés-
ről. 

Sz. C. Sz. 

miről írt a DM? 

• 75 éve 

Kedvezményes árutarifa 
Magyarország és Jugo-

szlávia között július elsején 
lépett életbe a kereskedelmi 
szerződés. A kereskedele-
mügyi minisztérium újabb 
tárgyalásokat kezd a ju-
goszlávokkal és a kereske-
delmi szerződés pótlása-

képpen tarifális szerződést 
is kötünk a dél-szláv állam-
mal. Ennek előkészítése ér-
dekében ankét kezdődőt! 
amelyen megjelentek a me-
zőgazdaság az ipar és a ke-
reskedelm érdekképvisele-
teinek kiküldöttei. (1924) 

• 50 éve 

A szovjet film 
A szovjet film milliók 

nevelője és szórakoztatója. 
Visszatükrözi a szocializ-
mus országának nagyszerű 
eredményeit és híven tükrözi 
a szocialista társadalom em-
berének erkölcsi és érzelmi 

világát. A szovjet film meg-
tanítja az embereket arra. 
hogy akkor szabadok csal 
igazán, ha képességeiket a 
közönség szolgálatába állít-
ják és legyőzik szenvedély"' 
iket, indulataikat. (1949) 

Pov 
A régebbil 

ügyes ke 
ablaksínbe, i 
rabig taszigc 
löket után rá 
tovább. 

Ma már k 
módszerek is 
lóablakzár ki 
Am a leiemé 
dalról a nyii 
tűhegyes vé\ 
hogy tán' 
vissza a prat 
még káromkt 

A végered 
les reflex gye 
lekedő társai 
se nyúl az a, 
nem szeretne 
magából a tő, 

Pavlov pei 
r°s eszű (és k 

• 25 éve • Utközh 
A Watergate-bizottság 

jelentése 
Az amerikai szenátusnak 

a Watergate-ügyet vizsgáló 
bizottsága nyilvánosságra 
hozta végső jelentését. A 
háromkötetes, 2216 oldalas 
összeállítás főként a bizott-
ság által nyáron lefolytatott 
nyilvános, a televízió által 
egyenesben közvetített ki-
hallgatási anyagán alapszik. 
A Reuter angol hírügynök-
ség washingtoni tudósítója 

szerint a jelentés szerzó' 
nem vonnak le következte 
téseket az elnök bűnösségé-
vel, vagy ártatlanságává' 
kapcsolatban, de a stílus" 
jelentősen különbözik attól 
a kevésbé mértéktartó j"' 
lentéstől, amelyet a képvi-
selőház jogügyi bizottság* 
ugyancsak a Watergate 
ügyben nyilvánosságra ho-| 
zott. (1974) 

csörög a Pannon GSM 

Hábel I: 
e löie tesb 

toeg. (Rendé 

' Munkatársul 
Hétfőn délutá 

ly előzetesen 
i, akit szeged 
k Kecskemé 

éves Hábel h 
méti büntetés 

Kedves olvasóink! Közérdekű probl 
máikat, észrevételeiket, tapasztalatot' 
ezen a héten Újszászi Ilonával, ügyelel 
ú j ság í ró m u n k a t á r s u n k k a l osz tha t j . . . „„„„, .„„ 
meg, aki hétköznap reggel 8 és 10 óra Intézetben helye; 
zött, vasárnap 14 és 15 óra között a Oó-TOrháy vizsgálati 
9432-663-as rádiótelefon-számon hívhat*1— . 
Elveszett tárgyaikat kereső, illetve tali 
tárgyakat visszaadni szándékozó olvasói 

ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdel 
felvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, 
letve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

•"tek során azoi 
éfő őrök figyehr 
asználva Hábe 
Byelőre nem 

Belvíz! Kecskéstelepen, 
a Vak Bottyán utca egyik 
oldalán áll a víz, mert az 
egykori ároknak a nyoma 
sincs meg - „csörgött" az 
egyik ottani ház lakója, Lip-
tai Károlyné. Olvasónk el-
mondta, hogy az önkor-
mányzati képviselővel 
együtt váiják, hogy többhó-
napos kérésüknek eleget te-
gyen a hivatal, s kijelöljék a 
vízelvezető árok helyet, 
majd hozzálássanak - ha 
kell, a lakókkal együtt - az 
ásásnak. Mert a belvíz Sze-
geden is pusztít. Jó lenne, ha 
ebben a városban is foglal-
koznának a károsultakkal! 

Fecsegők. A 9-es troli a 
Hont Ferenc utcai végállo-
másról indulva nem tartja be 
a követési időt, például teg-
nap reggel 7 és 8 óra között 
sem - panaszkodott Szabó 
Katalin a Csongrádi sugá-
rútról. A sofőrök vicceket 
mesélnek egymásnak, nem 
az órára és a pontos indulás-
ra figyelnek. A volánosok 
Mars téri pihenőhelyén haj-
nali négytől késó estig megy 
a harsány sztorizás és a han-
gos zenehallgatás, ami za-
varja a szomszédos (rózsa-
szín) ház lakóit - dohogott 
P. M-né. A közeli diszkó 
pedig a hétvégéket teszi 
tönkre. A zajártalom is kör-
nyezetszennyezés, de hol 
szerezhet elégtételt magának 
a szenvedő fél? - kérdezte a 
panaszos. 

Nyugdíj. A nyugdíjeme-
lés előző kormány által elfo-
gadott mértékét követelők 

aláírása, 400 ezer emb" 
akarata miért nem elegenó 
ahhoz, hogy e kérdéss* 
végre foglalkozzon az A' 
kotmánybfróság? - kérdez* 
Balogh József. Olvasó*1 'Munkatársu 
szerint az idősek, például-A Szegedi f 
tanyán élők érdekei ell*" ^áron a mag) 
való, ha a társadalombiztos'lra 'egarchaiki 
tás nem a postásokra bíz®1 a csángók r 
továbbra is a nyugdíjak 1* ' futatták be 
hordását, hanem bankszál* tózsérg] ̂  ^ 
Iákra utalja át. !zett vendégel 

Arak. Ne kéljenek a W jj- A hamisítat 
zös önkormányzati pénzb* '"te öltözött as; 
a focisták, inkább jó ját* n üde szinfoli 
kukkal bírják rá szurkoló' esőbe hajló 
kat, hogy vegyék meg a dr* fedett látoga; 
ga belépőjegyeket, így *>' "Jak. Az esem 
mogassák az egyesületet!' 0,ódóan adott 
mondott véleményt Malfi — „ 
József a Damjanich utcábó' 
A benzin árának folyamat* 
fölfelé kúszása ellen m*-1 

azért tiltakozik olvasón* 
mert ez ellehetetleníti az 
tósokat. ™ 

Bicajok. Még 1982 
körül látta a teljes szeg' 
kerékpárút-hálózat kidolg1 

zott tervét L. L., aki azért 
lefonált, hogy a mai v; 
házi alkalmazottak figy1 

mét is fölhívja arra, érdé: 
szétnézni az irattárban 
kerékpározás híveinek ci 
szervezetbe kéne tömörül 
ük, hogy érdekeiket ér' 
nyesíthessék - vetette 
Gy. Sz. Az általunk kövei 
óhajtott „nyugat" számos 
példával szolgál a kerék| 
rozás kultúrájának meg* 
remtésében is. 

viseletb 


