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Új filmsorozat az MTV 1-en

MA
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN
10-tői 11.30 óráig Etka Jóga az
egészség megőrzésére és visszaszerzéséért.
A SZITI EGYESÜLET
MANDALA-KLUBJÁBAN
(Berzsenyi u. 3.) 14-től 17 óráig
,Álláskereső-klub".
A SZITI EGYESÜLET IFJÚSÁGI IRODÁJÁBAN (Dózsa György u. 5.) 16.30-tól
17.30 óráig mobilitás (külföldi
csoportos cserékkel kapcsolatos)
tanácsadás.
A JUHÁSZ GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
15.30-tól x-treme hip-hop dance
school. Vezeti Kárpáti Bernadett. 16-tól gyerek néptánc. Vezeti: dr. Szabó László. 17 órától
zsírégető aerobik. Vezeti: Dobó
Zsanett. 18-tól kondfciótánc.
Vezeti Józsa Margó. Szintén 18tól amatőr filmklub. Vezeti: Balogh Ferenc. 20 órától a Borica
Néptáncegyüttes próbája.
A JUHÁSZ GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT nyugdfjasklubjában (Kossuth L. sgt.
53.) 16-tól 18 óráig Tiszavirág
népdalkör.
A SZEGED MEGYEI JOGÚ
VÁROS KÖZGYŰLÉSE október l-jén 16 órakor közmeghallgatást tart az Ifjúsági Házban,
melyre a város polgárait ezúton
meghívja. Téma: Szeged tömegközlekedési helyzete.
AZ
EGÉSZSÉGESEBB
ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓZATA EGYESÜLET (Gogol u.
3. III. 305., tel.: 432-474) 16-tól
18 óráig az óvódás gyermekek
szülei részére ingyenes jogi és
pszichológiai tanácsadást tart.
HANGFORRÁS ZENEI
MŰHELY a Forrás Szálló halljában 17 és 20 óra között. Házigazda: dr. Polgár Gyula.
A FAGYÖNGY KLUBBAN
(Gogol u. 23., tel.: 426-670), 18
órakor Oláh Albert tart előadást
a pszichotronikáról.
A ZSINAGÓGÁBAN (Gutenberg u. 20.) 19 órakor a Musica Parlante zenekar és a Vaszy
Viktor kórus hangversenye. A
zenekart Meszlényi László vezényli.
A VÍZMŰ-KLUBBAN (Tisza Lajos krt. 88.) 19 órától rock
and roll oktatás (boogie-woogie
tánc). Vezeti: Kalapos József.
A CLASSIC CAFEBAN
(Attila u. 17-19.) 20 órától Moldován Riverside László műsora.
A RÉGI ZSINAGÓGÁBAN
(Hajnóczy u. 12.) 20.30 órakor
Bolygó Kultusz Motel: Elfelejtett álom. - A budapesti társulat
előadása hivatásos színészek kísérleti produkciója, amellyel elnyerték az V. Alternatív Szeme
kategóriadíját.
A JATE-KLUBBAN 21 órakor a Black Out együttes koncertje, utána JATE-buli. Dj. Almával. A kisteremben Dance
Floor - House Music Dj. Mangelével.
A REGHŐS BENDEGUZBAN: Club Student Party. Dj.:
Abdullal, belépő nincs.
•
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árboc u. 1-3.) 15 órától himző
szakkör, 15.30-tól fazekas szakkörfelnőtteknek, 16-tól kosárfonó szakkör. Holnap: 15.30 órától fazekas szakkör felnőtteknek.

Születésnapi
ajándék kilométerek!
Szeged-Bécs-Szeged

A lelkünkben élé történelem

Szeged-Bécs-Szeged
most csak 2250 Ft!

még nem jutottak el). Bayer
Zsolt osztja azt a véleményt,
hogy magas nézettségé műsort
nemcsak a magyar kereskedelmi csatornák módszereivel lehet elérni, hanem azzal is,
hogy igényes ismeretterjesztő
és szórakoztató műsort készítenek a Discovery vagy a National Geografic példájára. A
magyar történelemi mítoszok
feldolgozása ilyen filmsorozat
lesz, és a szerzők bíznak benne, hogy az iskolások és a történelemoktatók tetszését is

Öthalmi diáknapok
k e d ő v e l és k o n c e r t e k k e l
színesített programsorozat
első napján szakemberek
vitatják meg, milyen válto-

zást eredményez a felsőoktatási intézmények egyesülése a kollégiumok életében
és működésében.

megnyeri majd, hiszen ez lehet
a módja annak, hogy oktatásunkból ne essen ki történelmünk valódi zamata, illetve a
mai gyerekeket érdekelje a
magyar kultúrkör emberközeli
története is.
A tegnapi megnyitón egy
kiállítás is nyílt a Forrás Szálló
termében: a falakon az 1100
év Európa közepén című filmsorozat reklámplakátját tervező Kettős Tamás festőművész
alkotásai láthatóak.
Panek József

A csütörtökön délután
négy órakor kezdődő konferencián kollégiumigazgatók és a hallgatók képviselői osztják meg vélem é n y ü k e t az é r d e k l ő d ő k kel.

halasztható

szült el, de nem csak kora,
hanem építészettörténeti értéke ruiatt is méltó a figyelemre: Magyarországon ez volt
az első hasonló jellegű, vasbeton technikával emelt építmény.
A szombati megnyitó ünnepségen, a helyszínen beszélgettünk dr. Körmöczi Dezső építőmérnökkel és Szolga
András vezető tervezővel, a
Funkció és Szerkezet Mérnöki Iroda ügyvezetőivel, akik a
Szegedi Vízmű Kft. megbízásából fölmérték a víztorony
állapotát.
Az építmény korához képest igen jól bírja a mindennapos használat viszontagsá-

REPÜLŐJEGY-AKCIÓ
|
a Neckermann-nal NYEREMÉNNYEL! |

I

szept. 27,-okL 3. közötti foglalásoknál:
London, Párizs, Amszterdam
| oki 4 - 1 O-ig: Lufthansa-jegyekből
I

gait, de szerkezeti elemein
rajta hagyta nyomát az idő.
Dr. Körmöczi Dezső elmondta, hogy az építéshez kétféle
cementet használtak: a tartóelemeket viszonylag alacsony
szilárdságú cementből készítették, míg az ezer köbméteres tartályhoz „erősebb" cementet használtak. „Cementkorrózió" pusztítja a falakatgerendákat. A tartályon repedések és átfolyások árulkodó
jelei fedezhetők föl. Nagyobb
aggodalomra azért egyelőre
nincs okunk: a torony statikai
állapota még mindig jónak
mondható, fő tartóelemei teherbírók. De a felületi károsodások fölött sem szabad

Hat héten át tartó

okL 11-17-ig:
Róma, Barcelona, Madrid

J okL 18—24-ig:
| British Airways-jegyekből
- okL 25—31-ig:
| Tel Aviv, Lamaca, Moszkva

I

4000 Ft kedvezmény
9% kedvezmény |
4500 Ft kedvezmény |
9% kedvezmény |
5000 Ft kedvezmény |

• nov. 1—7-ig: Air France-jegyekből

9% kedvezmény |

Az ezen idősiakban foglalók köi&tt
1 db, európai repülőjegyet sorsolunk ki!

október 1 -jén induló és október

biztosítunk.

szándéka ezért az volt, hogy a
megszokott történelemszemlélet mellett a legendák szempontjából is megközelítsék
múltunkat.
A vállalkozás izgalmasnak
ígérkezik, hiszen a szerzők valamennyi magyar emlékhelyet
felkerestek (vagy felkeresnek),
ahová valamilyen legenda fűződik. Ez természetesen határon túli forgatással is jár: a
helyszínek többsége innen került ki (kivéve a Vajdaságot,
ahová a háborús állapot miatt

A víztorony bírja még, de

1 éves, ezért a Szegedről Bécsbe

5 0 % -os menetdíjkedvezményt

Az 52 részes filmsorozat írója, Bayer Zsolt és közönsége a tegnapi szegedi
bemutatón. (Fotó: Karnok Csaba)

A felújítás nem

autóbuszjáratunk október 2-án lesz

3-án visszaérkező autóbuszjáratunkra

Ötéves tervkölcsön

Munkatársunktól
Diáknapokat rendeznek
c s ü t ö r t ö k ö n , p é n t e k e n és
szombaton a József Attila
Tudományegyetem öthalmi
kollégiumában.
A táncházzal, sportvetél-

|

• Várjuk Önöket szilveszteri ajánlatainkkal is!
Szegeden, az Oroszlán u. 6. sz. alatt.
| Tel.:

62-421-110

^ANeckermann

indult gazdasági haladáshoz
fűződtek, nem igazolódtak,
a gép és a mechanikai hajtóerő nem tette feleslegessé
a munkást. Ha valamikor
elérkezik az idő, hogy históriai távlatból értékeljék
ezt a századot, elmondható,
hogy az anyagi haladásnak,
nekilendülésnek, bizakodásnak és olyan átlagos jólétnek a százada volt, aminőt a nagy kataklizmán átesett emberiségnek egy tagja
sem fog már megérni soha.
(1924)

50 éve

A történelmi művet lapunk
főszerkesztője, Dlusztus Imre
ajánlotta a közönség figyelmébe, azzal, hogy történelmi legendáink ugyanúgy részei történeti tudatunknak, mint a tények. Miként Bayer Zsolt, a
sorozat írója fogalmazott, a
nemzet lelkében élő történelem - meglehet, nem azonos a
történettudománnyal - sokszor
élénkebben él bennünk, mint a
„hivatalos" változat. A szerzők

I

éve

A XIX. század az emberiség nagy anyagi haladásának időszaka. Az előző évszázad második felében
kezdődött nagy ipari forradalom megváltoztatta először a gazdasági termelésnek a képét, azután a társadalmi életnek minden jelenségét. Gazdaságiakban többet változott a világ száz
esztendő alatt, mint a római
birodalom bukásától kezdve
a szövőszék és gőzgép feltalálásáig. Az aggodalmak,
amelyek kezdetben a meg-

Új, 52 részes sorozatot indított el a hét végén a Magyar
Televízió l - e s csatornája,
mely a magyarság kárpát-medencei 1100 éves történetét
dolgozza fel kultúrkincsünk,
legendáink, meséink szempontjából. A sorozat rövid változatának szűk körű szegedi
bemutatóját a Délmagyarország Kft. szervezésében tegnap tartották a Forrás Szállóban, ahová eljöttek a film szerzői, Bayer Zsolt író, Légrádi
Gábor producer, és í operatőrrendező is.

Az Európai Örökség Napok alkalmából, a hét végén
megnyitották az érdeklődők
előtt Szeged legrégebbi víztornyát. A Szent István téri
torony 95 éve, 1904-ben ké-

75

Az anyagi haladás százada

Szombaton indult az
MTV 1-en és 52 héten keresztül lesz majd látható
az 1100 év Európa közepén című sorozat, mely
történelmünket legendáink tükrében dolgozza fel.
A sorozat szerzői tegnap a
Forrás Szállóban mutatkoztak be.

Szeged legrégebbi víztornya a Szent István téri: 95 éves, de még mindig működik. Az ipar- és
építéstörténeti ritkaságn a k számító, vasbeton
építményt k i k e z d t e a z
idő: a
tartószerkezetet
korrózió pusztítja, a víztartályon
átfolyások
nyoma látszik. A felújítás
úgy 2 0 0 millió forintba
kerülne.

miről írt a DM?

valóra váltja.

szemet hunyni: a felújítás
nem odázható el túlságosan
sokáig.
A sérült szerkezeti részekről letisztított, korróziórágta
rétegek nagy tapadó-szilárdságú anyaggal pótolhatók. A
víztartályt - akárcsak a boroshordókat - abroncsokkal
erősítenék meg. A fölújítás
költségeit egyelőre csak becsülni lehet: úgy 150-200
millió forintba kerülne a városi védettséget élvező Szent
István téri víztorony rekonstrukciója. Ennyi pénzt csak
városi összefogással lehet
előteremteni - hangzott el a
torony megnyitó ünnepségén.
Nyilas Péter

Zsuzsi és Bandi Kft.
Építőanyag-kereskedés
CpttiS.ny.g Kamtadéa

MAPEI

nagykereskedés

AKCIÓ
Magyar hullámpala -20%
E-jelű gerendák -10%
Csempeélvédők 20 színben,
bevezető áron
Térburkolatok már 2100 Ft-tól
Belső ajtók 8100 Ft-tól
SZE-MA téglák akciós áron
Szeged, Cserepes sor 33.
Tel.: 62-444-893,440-644

A Szovjetunió, a népi demokráciák kölcsönei és köztük a mi „Ötéves tervkölcsönünk" is alapvetően különböznek a kapitalista kölcsönöktől. A mi tervkölcsönünket is a dolgozó nép nyújtotta a dolgozók államának., és
azt arra használja fel, hogy
erősebbé, gazdagabbá tegye

az országot, még szilárdabbá
tegye a dolgozók hatalmát.
Az ötéves tervkölcsön rémület és düh a hazai reakciónak, fogcsikorgatás az imperialistáknak. Győzelem hát
nekünk, melyet pártunk
szervezett élén legjobb fiával, Rákosi Mátyással.
(1949)

25 éve

Az egyesítési rendelet

Mióta az öt szomszédos
község közigazgatásilag
egyesült Szegeddel, a hivatalos iratokban elég nagy a
zűrzavar: vajon most hogy
is nevezzük őket? Mint önálló községek, nagyközségek, közigazgatási helységnevek megszűntek,
címszóként a Magyar Népköztársaság 1973. évi hely-

ségnévtárában sem szerepelnek már. Ha az egyesítést kimondó rendeleteket
és határozatokat böngésszük, teljesen világossá
válik: az egykori községneveket csak f ö l d r a j z i
helynévként kezelhetjük,
amelynek jogi és közigazgatási jelentőségük nincs.
(1974)

Konferencia - óvodákról
Munkatársunktól
Óvodai egészségpedagógiai konferencia kezdődik
ma 10 ó r a k o r a S z e g e d i
Akadémiai Bizottság székh á z á n a k d í s z t e r m é b e n az
Egészségesebb
Óvodák
Nemzeti Hálózatának Délmagyarországi Regionális
Szervezete. A rendezvényt
10 ó r a k o r dr. K o v á c s Ferenc, az ÁNTSZ Csongrád
megyei intézetének munkatársa nyitja meg, majd

<

dr. Szilágyi Károly orvos,
természetgyógyász, dr. Nagy
Marianna
gyermekgyógyász, dr. Kása Katalin megyei tisztiorvos és Miskolcziné Radics Katalin tart előa d á s t . D é l u t á n az óvodai
m o z g á s p r o g r a m o k r ó l és a
mozgásfejlesztésről három
beszámoló hangzik el, meghívott előadók: Gaál Sándorné főiskolai docens, Kiss
Lajosné óvónó és Illés Istvánné óvodavezető.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Démász Rt. a kereskedelmi
RT.
igazgató irányítása alá tartozó
marketing- és energiagazdálkodási osztályán történő
foglalkoztatással

DCmflSZ

marketing-kommunikációs munkatárs
munkakör betöltésére várja a jelentkezéseket.
A marketing-kommunikációs munkatárs alapvető feladata a
részvénytársaság értékesítési akcióinak és ügyfélszolgálati
tevékenységének kommunikációs eszközökkel való
támogatása: kampányok kidolgozása, szervezése,
kiadványok készítése.
A meghirdetett munkakör betöltésének feltételei:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (marketingkommunikációs vagy marketing)
- legalább 1 éves, szakterületen szerzett tapasztalat
- j ó kommunikációs és szervezőkészség
- kreativitás
- francia nyelv középfokú ismerete.
A munkakörrel kapcsolatban további információért Briglovics
Gábor marketing- és energiagazdálkodási osztályvezetőhöz
lehet fordulni (tel.: 62-476-576/11-65).
A meghirdetett munkakör 2001. december 31-ig, határozott
időre szólóan a
kiválasztást követően betölthető.
Jelentkezni: 1999. október 6-ig lehet.
A jelentkezési írásban - fényképes önéletrajzzal és
motivációs levéllel kiegészítve - zárt borítékban a következő
címre kérjük eljuttatni:
Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság
Humánpolitikai Igazgatóság
személyügyi és oktatási osztály
6720 Szeged, Klauzál tér 9.

