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hetében 
agyon, az izgalom 
yétől harmatos gyer' 
zemekről, a gondok 
íba bújt szülósze-
51, a beiratás hetében 
ilimpiai versenyekről, 
úráért való harcokrol 
pindaroszi ódákat le-
; trni, csak éppé" a 

:s, öreg Pindarosz fel-
i naivsága kellene 
í. A modern ember 
ián nem ilyen lírikus 
>r lefizeti a hadisarcot 
imányért. (1924) 

a Hangja 
s más dolgozók élv-
onalát. Az USA 
ad Szakszervezetei 
it sem tettek ez ellen 
fft-Hartley törvény 
san megnyirbálta 3 

ások sztrájkjogát. Ez 

e nem zavarja az 
ika Hangját, hogy 
; rád ióadásában 3 

z ó k sztrájkjogáról 
jen. (1949) 

umlékére 
zi egyéniségéből; 3 

s a „kakakos" temp* 
;rvezője. Szeged a 
rvíz után egy monu-
is emlék felépítésére 
adott hosszú éveken 
:ül, mígnem meghív 
a fogadalmi temp; 

'vpályázatát. Az első 
;ést a Halászbástya 
atában élő Schulek 
;s nyerte. Anyag' 
itolásból azonban a 
mot Foerk Ernő át-
ratt tervei alapján 
!k fel. (1974) 

and Művelődési Há™ 

I S E G É L Y S Z O L ö Á 
•OGADÓÓRÁT tart33 

S Z Csong rád Megy™ 
elete (Szeged, Kálvá®3 

) 14 órától 16 óráig ™ 
SZ tagjai részére (3 

f hitelt érdemlően ig3 

ell). Dr. Hajdú Istvá" 
ilágosítást munka®' 
in lévők, pályakezdők 
it nyugdíjasok részére 
UNKÁSPÁRT Tarjám 
elepi alapszervezete l6 

sdettel taggyűlést taft3 

; Művelődési Közpof1' 
fasor 9.). 

itisztelet. Csütörtökön 15 

ibliaóra. 

yülekezete: Szombaton ™ 
elet a budapesti konfefV' 
elmarad. Csütörtökön 

entisztelet a megyeháza 
(Rákóczi tér 1., bejárat' 

felől). 

postoli Egyház (Ősz 3 

den vasárnap 16 órakor 's ' 
:t az Ősz utca 18-ban. 

a Tanúi Egyház: Előad™ 
lia gyakorlati alkalmazás6; 
itt István tér 5. szám ala™ 
-termekben szombaton H 
isárnap 9.10 és 9.30 6r>' 
mint délután 13.45 és 
I Fadrusz utca 30. szá™ 
ályság-teremben vasárnap 
6.30 órakor. 

mt-változásokat, esem'" 
inden pénteken 8.30 * 
özött a Csörög telefons 
bejelenteni.) 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat Tóth-
Szenesi Attila ú jságíró munkatársunkkal 
oszthatják meg, aki munkanapokon 8 és 10 
óra, vasárnap 14 és 15 óra között hívható a 
06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. Elve-
szett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgya-
kat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes 

—**a"J hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 
hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld szá-

°n ' ''letve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Kohósalak. A kiskun-
jtorozsmai Jolánka utca la-
K0) még szeptemberben 
összeadták a pénzt az úttest 
felújítására. Olvasónk állí-
tása szerint azóta csak hite-
g e , t l k őket a részönkor-
mányzatnál: a hónap végé-
r e meglesz. Csak azt nem 
mszik hozzá: melyik hónap 
yegere? A hivatalban azt a 
^vi lágosí tás t kaptuk, 
fogy a tervezés megtör-
tem. jelenleg a Városgond-
nokság engedélyére vár-
nak. 
. Szemét. Több hívás is 
érkezett a közterületeink 
vedelmében. Egyik olva-
sónk dicséretesnek tartja, 
n°gy a Lugas utcában nyír-
jak a füvet. Annak viszont 
nem örül, hogy a fűkupa-
c°t csak napokkal később 
takarítják el. Addig a ját-
szótér mellett bűzlik és ki-
pusztítja az ép növényze-
tet. Kenderesi Judit Újsze-
gedről telefonált. A Derko-
v'ts fasort a Hargitai utcá-
val összekötő átjárón alig 

lehet keresztülmenni a gaz 
és a szemét miatt, pedig 
két embernek alig egy órás 
munkájába kerülne. Kertai 
Zoltán szerint a Csaba utca 
egyes szakaszai is hasonló 
állapotban vannak. Egy ré-
szen például giliszta után 
kutatva felásták a járda és 
az úttest közötti szakaszt. 
A sarokról ráadásul a zsák-
utca tábla is hiányzik, nem 
kis bosszúságot okozva az 
autósoknak. 

Asztal. A főfasori óvoda 
dolgozói és óvodásai kö-
szönik Ábrahám Lajos asz-
talosmesternek az általa ké-
szített asztalokat, valamint 
a nagyvonalú segítségét. 

Gyors. Farkas Gyula a 
Csongrád Megyei Nyugdíj-
biztosítási Igazgatóságról 
telefonált: Lapunk tegnapi 
számában megjelent glosz-
szára reagált: a félreérthető 
feliratot írásunk hatására 
reggel kicserélték. 

Al*!....!1 

• Sok ezer lóerő az Eko-parkban 

Hétvégi Hajtás Újszegeden 

• Storyville-koncert világsztárokkal 

A Four Fathers 
a Blues-kertben 

• Munkatársunktól 
J ö v ő s z o m b a t o n 

!>Qgyszabású dzsessz -
koncertet a d az Újsze-
Setfi Szabadtéri Színpa-
don a S to ryv i l l e J a z z 
B c , nd. A Szeged i Sza-
hfldtéri Já tékokkal és a 
8 l ues-kerttel közös ren-

*y®ny fö t ámoga tó ja 
Q 9®lmagyarország. 

A Storyville Jazz Band 
k

ZePtember 11-i újszegedi 
°ncertjén az együttes ha-

marosan megjelenő CD-jé-
valamennyi közremű-

jfedője fellép. Joe Murányi 
'arinétművész mellett ott 

e s z a Four Fathers Ének-
eSyüttes is. 

A négy fiatal apából álló 
'dám csapat 1995 őszén 

p kult, tagjai a Honvéd 
Syüttes Férfikarában éne-

d n e k . Repertoárjukon a 
°"as, 30-as évek jellegze-

,e's amerikai zenéje a „Bar-
re

ershop Style", világsláge-
k feldolgozásai, valamint 

.P'rituálék szerepelnek, 
^angulatos, humorral fű-
,'-erezett műsorukat minden 
korosztály kedveli. Rend-
e r e s e n koncerteztek, ál-
andó helyük Budapesten a 

Merlin Színház Klubja, az 
Old Man's valamint a Blues 
Alley. Felléptek a miskolci 
és a salgótarjáni dixie-fesz-
tiválon, a pécsi jazz-feszti-
válon és több televíziós pro-
dukcióban is - Friderikusz-
show, Éljen a magyar, 
Kulcs, eMeRTon díjkiosztó 
gála - szerepeltek már. Első 
CD lemezük 1997 őszén je-
lent meg, második maxi le-
mezüket 1998 karácsonyára 
ajándékul szánták barátaik-
nak, rajongóiknak. 

A koncert műsorának szí-
nesítésére Háló Pálék meg-
hívták a salgótarjáni dixie-
land fesztiválon megismert 
világsztárt, a dél-afrikai 
származású fekete énekes-
nőt, Audrey Motaungot 
is, aki ugyan alapvetően 
dzsesszénekes, de szinte va-
lamennyi vokális műfajban 
otthon van, operától a gos-
pelig mindent énekel. A 
koncertre a Storyville Jazz 
Band állandó tagjaként tér 
vissza Frankié Látó is. A 
rendezvényre jegyek a Ká-
rász utcai színházi jegyiro-
dában, az Ifjúsági Házban 
és a Blues-kertben kapha-
tók, valamint koncert előtt a 
helyszínen. 

Műszaki cikk 
és hentesbárd 

-információ 
Többszörös lopás alapos 

8yanúja miatt folytat eljá-
i s t K. István, balástyai la-
k

0s ellen a Szegedi Rendőr-
kapitányság. A 

férfi a nyá-
. n többszázezer forint ér-
cben tulajdonított el mű-
^ aki cikkeket, barkácsesz-
u'öket 

és arany ékszereket 
'önböző szegedi lakások-

ból. A rendőrkapitányság 
ugyancsak büntetőeljárást 
kezdeményezett P. István 
Imre szegedi lakos ellen, 
aki alaposan gyanúsítható 
azzal, hogy egy húsvágó 
bárddal, majd egy állítható 
villáskulccsal élettársának 
testvérére támadt. A sértett 
8 napon belül gyógyuló sé-
rülést szenvedett. 

Autócsodák seregszemléje: a biztonság a legfontosabb szempont! (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A szemerkélő eső ellen-
ére is nagy érdeklődés ki-
sérte a hatodik újszegedi 
autós vásár, a Hajtás Föl-
dön-Vízen-Levegöben teg-
n a p i , p é n t e k déle lőt t i 
m e g n y i t ó j á t . Az Eko-
parkban az idén is közel 
nyolcvan kiállító mutat-
kozik be több mint két-
száz négykerekűvel. Az 
autócsodákon kívül há-
rom napon keresztül csa-
ládi p rogramokkal , ját-
szóházzal és koncertek-
kel várják az érdeklődő-
ket a vasárnap estig nyit-
va tartó „lóerővásáron". 

A hat évvel ezelőtt útjára 
indított programsorozat az 
idén sem szakított a hagyomá-
nyokkal. Nem egyszerűen au-
tóbemutatót rendeznek a Pál-
ma Reklámstúdió vásárszer-
vezői, hanem a biztonságos 
közlekedésre helyezve a 
hangsúlyt olyan bemutatkozó-
kat is az Eko-parkba vonza-
nak, mint a rendőrség, a tűzol-

tóság és a mentők, természe-
tesen technikai arzenáljukkal 
együtt. Nem is csoda, ha az 
elmúlt több mint fél évtized-
ben az ország második legna-
gyobb autókiállításává nőtte 
ki magát az újszegedi Hajtás. 

- Az autók bemutatásán túl 
most is sok családi program-
mal váija a Hajtás az érdeklő-
dőket - mondták a vásár szer-
vezői, Elekes Zoltán és Sztáry 
Erika. 

Megnyitójában dr. Győző 
Gábor, a Magyar Gépjármű-
importőrök Egyesületének 
ügyvezető-elnöke kiemelte, 
sokszor hajlamosak vagyunk 
elfeledkezni arról, hogy az 
autó és a biztonság szorosan 
összefüggő fogalmak. Az új-
szegedi kiállításnak éppen az 
az egyik legnagyobb erénye, 
hogy a látványosságok mel-
lett a biztonságos közlekedés 
népszerűsítésére is törekszik. 
Fóleg akkor, amikor a több 
mint kétmillió kocsiból álló 
hazai autópark hatvan száza-
léka tízévesnél öregebb négy-

kerekűekből áll, nem éppen a 
legkorszerűbb biztonságtech-
nikai berendezésekkel felsze-
relve. 

Az újszegedi kiállításon 
viszont a legmodernebb típu-
sokat is megcsodálhatja a kö-
zönség. Többek között „nagy 
erőkkel" vonult ki az idei vá-
sár főtámogatója, a Porsche 
Szeged, sót egy új típus be-
mutatóját is mostanra időzí-
tették. Kuriózum a Jaguárok 
idei bemutatkozása, de termé-
szetesen a legtöbb, ismert 
márka kereskedője is igyek-
szik sok újdonsággal megje-
lenni az idei Hajtáson. 

Mi mindent láthatnak 
azok, akik a három nap alatt 
kilátogatnak az Eko-parkba? 
A kétszáz négykerekű bemu-
tatkozása mellett az egész 
családnak szóló programokat 
is kínálnak a rendezők. Míg a 
családfő szemrevételezi a leg-
újabb autócsodákat, addig a 
legkisebbeket játszóparkoló-
val várják, a hölgyek pedig 
megtekinthetik a Hajtás kísér-

őrendezvényét, a lakberende-
zési és építőipari szakkiállí-
tást. 

Érdekességekben az idén 
sem lesz hiány. Ma, szomba-
ton délután Cserháti Zsuzsa a 
Hajtás sztárvendége, holnap 
délután pedig a Volvox együt-
tes ad koncertet. 

Az idén ismét lesz lehető-
sége a látogatóknak a bajba 
jutott embereken segíteni. 
Most is kitelepül a vásárvá-
rosba a véradóállomás, ahol 
többek között a közlekedés-
ben sérült autósoknak adhat-
nak vért a látogatók. Az is ha-
gyomány már a Hajtáson, 
hogy a belépőjegyek árának 
egy részét jótékonysági cé-
lokra ajánlják fel a szervezők. 
Ez az idén sincs másként, így 
azután már a belépéskor segí-
tenek a bajba jutottakon a lá-
togatók. 

A hatodik újszegedi autó-
kiállítást mindennap délelőtt 
10 órától este 7 óráig tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

R. G . 

• Szeged: az új Alfa-Nova bázis 

A távhöröl a városházán 
Tegnap több mint har-

minc napi rendi pontot , 
köztük a legnagyobb ér-
deklődésre számot tartó, 
a t á v h ő s z o l g á l t a t á s s a l 
kapcso la tos t é m á t tár-
g y a l t m e g a s z e g e d i 
képviselő-testület. A vá-
r o s a t y á k úgy ha t á roz -
tak: az Alfa-Nova Kft.-t 
von ják be szakmai be-
fektetőként a távhőszol-
gáltatás fejlesztésébe és 
működtetésébe. Mindez 
azt jelenti, hogy Dunaúj-
város, Szolnok és Szek-
szárd után immáron Sze-
g e d e n is a z Alfa-Nova 
működteti majd a távhő-
rendszert. 

Az ülés kezdetén több té-
mát vettek le a napirendről, 
így például nem tárgyalták 
meg Kozma József (MSZP) 
távhőszolgáltatással össze-
függő önálló képviselői in-
dítványát sem. A költségve-
tési intézményrendszer -
amelybe beletartoznak az 
óvodák, iskolák és művészeti 
intézmények - átfogó terve-
zési, gazdálkodási és szerve-
zési reformjának vitájában a 
pénzügyi és kulturális bizott-
ság elnökei. Dobó János (Fi-

desz) és Berekné Petri Ildikó 
(MDF) kérték, hogy a köz-
gyűlés halassza későbbre a 
döntést. Az előző, valamint a 
mostani ciklus gazdasági al-
polgármestere, Básthy Gábor 
(MSZP), illetve Tímár Lász-
ló (Fidesz) viszont úgy vél-
ték: a kérdést nem lehet to-
vább halogatni, s el kell indí-
tani a racionalizálási progra-
mot. 

Az építményadó bevezeté-
sével kapcsolatosan Nagy 
Sándor (SZDSZ) elmondta: 
aggályosnak tartja úgy az 
adó bevezetését, illetve a 
rendelet elfogadását, hogy 
sem a földhivatalnál, sem pe-
dig a KSH-nál nem állnak 
rendelkezésre a tervezést kel-
lően alátámasztó, megbízha-
tó adatok. Amikor szóba ke-
rült, hogy az építményadó 
bevezetésével elvándorolhat-
nak a városból a vállalkozók, 
Bartha László polgármester 
közölte: a huszonegy megyei 
jogú városból tizenkilencben 
már jóval korábban bevezet-
ték ezt az adófajtát. Tímár 
László pedig elmondta, hogy 
a lakosságtól így beszedett 
adót az adott terület infrast-
rukturális fejlesztésébe kí-
vánják visszaforgatni. 

A Szetáv privatizációjá-
nak vitájában a szabadde-
mokrata Molnár Zoltán és 
Nagy Sándor hiányolták, 
hogy sem az ügyben érintett, 
a pályázókkal hosszú hóna-
pok óta tárgyalásokat folyta-
tó munkacsoport, sem pedig 
a város vezetése nem ad ori-
entációt arra nézve, hogy 
melyik verziót támogatja, 
melyiket ajánlja a közgyű-
lésnek elfogadásra. Bartha 
László polgármester közölte: 
még a látszatát is szerették 
volna elkerülni annak, hogy 
rájuk süssék, eleve eldöntött, 
ki nyeri meg a pályázatot. 
Egyébként pedig a képvise-
lők betekinthettek a tárgya-
lások menetébe, s felnőtt 
módon, saját belátásuk sze-
rint dönthetnek az ügyben. 

Hosszú vita után döntöt-
tek is. Először arról, hogy a 
Szetáv Kft. kintlévősége a 
100 százalékos önkormány-
zati tulajdonú távhőszolgál-
tató vállalat tulajdonában 
marad, illetve arról, hogy a 
szakmai befektetők közül az 
Alfa-Nova Kft.-vel köt majd 
szerződést az önkormányzat. 
A zárt ülésen arról is hatá-
roztak a városatyák, hogy a 
Szetáv Kft. ügyvezető igaz-

gatóját, Sárkány Lászlót 
visszahívják, s posztjára 
2000. augusztus 31-ig Papp 
Zoltán önkormányzati kép-
viselőt nevezik ki. 

A költségvetési intéz-
ményhálózat gazdálkodási 
struktúrájának átalakítási 
programját módosító javas-
latok beépítésével fogadták 
el. Eszerint a jövőben az 
óvodák, általános és közép-
iskolák gazdálkodását köz-
ponti apparátus irányítja 
majd. A művészeti intézmé-
nyek esetében azonban úgy 
határozott a közgyűlés, hogy 
megváija a központi költség-
vetés előirányzatait, amely-
nek ismeretében dönt majd 
arról: központosítja-e kultu-
rális, művészeti intézménye-
it vagy sem. A képviselők 
úgy döntöttek, hogy az épít-
ményadót csak a nem lakás' 
célú ingatlanokra - gyárépü-
letekre, irodákra, üzletekre, 
műhelyekre, üdülőkre, gará-
zsokra stb. - vetik ki. Az 
adó mértéke negyedévente 
négyzetméi. iként 100 fo-
rint lesz. A lakás célú ingat-
lanok adóztatását egyelőre 
elvetette a testület. 

S z . C . S z . 

forrós 

OTP-party 
a Széchenyi 

téren 

• Munkatársunktól 
Vasárnap délután ismét 

megtelik a Széchenyi tér, ott 
tartja ugyanis születésnapi 
partiját az ötven esztendős 
OTP Bank. A pénzintézet 
szabadtéri zsúrja igazán 
nem ígérkezik „öregesnek", 
erről a kilátogatok apraja-
nagyja meggyőződhet. A 
program vasárnap, nem sok-
kal dél után a biciklis zene-
kar felvonulásával, és a gör-
korcsolyás mazsorettek be-
mutatójával kezdődik. Izgal-
mas lesz az ismert „Gazdál-
kodj okosan" című ügyessé-
gi vetélkedő, amelyre a 
szervezők négyfős családok, 
baráti társaságok jelentkezé-
sét váiják. A játék legügye-
sebb csapatának tagjai hú-
szezer forintot nyerhetnek, 
érdemes tehát egy kis zseb-
pénzért „ringbe szállni" a 
fősétányon. Délután három 
órától élő koncertek szóra-
koztatják a parti vendégeit, 
itt lesz a Pa-Dö-Dö, Somló 
Tamás, Demjén Ferenc, Szi-
kora Róbert, a Black II 
Black, valamint a Republic 
együttes. 

Ismét késtolé 
a Borházban 

• Munkatársunktól 
Szőke Mátyás gyöngyös-

tarjáni borásszal találkozhat-
nak Szegeden a borkedvelók 
szeptember 10-én és 11-én. 
Szombaton (11-én) délelőtt 
a Tímár utcai Borházban 
kóstolhatják meg a mátraal-
jai termelő palackozott bo-
rait. A neves borász 1997 
-98-as évjáratú borain kívül 
néhány különlegességgel is 
kedveskedik a rendező, a 
Duna Hungária Borház (Tí-
már u. 10/B, telefon: 62/ 
426-430). 

Felvétel 
a Szeged 

Táncegyüttesbe 
• Munkatársunktól 

Új működési formában, 
alapítványi alapfokú művé-
szeti iskolaként kezdi az új 
évet a Szeged Táncegyüttes. 
Az iskola pótfelvételt hirdet 
a tánchoz kedvet érző, hato-
dik életévüket betöltött 
gyermekek számára: szep-
tember 10-ig naponta mun-
kaidőben várják a jelentke-
zőket a Kálvária sgt. 14. 
szám alatti székházban. 

Motorost 
keresnek 

• Munkatársunktól 
Szegeden, a Rózsa és a 

Temető utca kereszteződé-
sében augusztus 17-én dél-
előtt egy 91 éves nénit el-
ütött egy motoros. Az idős 
hölgy lelépett az úttestre és 
ekkor elsodorta őt a Temető 
utcából jobbra, a Csongrádi 
sugárút irányába kanyarodó 
motorkerékpár. A gyalogos 
elesett és súlyosan megsé-
rült. Az ismeretlen motoros 
továbbhajtott. 

A rendőrség kéri annak a 
hölgynek és kerékpáros fér-
finek a jelentkezését, akik 
segítettek a sérült néninek. 
Ezenkívül a motoros és 
szemtanúk jelentkezését is 
várják személyesen a kapi-
tányságon (Szeged, Párizsi 
körút 16-22., I. emelet 107.) 
vagy a 62/477-577/12-60-as 
telefonszámon. 


