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A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN (Kálvin (cr 6). 
13 órától a későn észlelt, nem 
kivánl terhesség megoldási le-
hetőségeiről előadás, utána gyer-
mekágyas torna és baba-
masszázs. 17 órától cselgáncs 
s/akkor. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 14 
órától s/crcpjálék-klub. 

ÜLLÉSEN A MŰVELŐDÉ-
SI HÁZBAN 14.30 órától tör-
zsolvasók köszöntése, a Lyra-
egyuttes verses, zenés irodalmi 
műsora. Közreműködik: Hatvani 
Zoltán, 16 órától a Somogyi-
könyvtár észak városi fiókkönyv-
tárában: Hallowccn „minden-
szentek előestéje" - ismeretter-
jesztő előadás, szintén 16 érától 
Mőrahalmon a könyvtárban „Ál-
modtam egy könyvtárról" cfmű 
irodalmi pályázat eredményhir-
detése. 17 órától az odesszai fi-
ókkönyvtárban Sthélik János 
festőművész kiállítása, a Han-
goskönyvtárban (Stefánia 2.) 
„Vakok Klubja 1989 1999" 
című kiállítás, megtekinthető 
munkanapokon 13-tól 17 óráig. 

A JUHÁSZ GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 15 órától kobudo. keleti 
harcművészetek edzés. 18-tól 
hastánc, kondíció tánc, és film-
szemle Csongrád megyei amatőr 
videósoknak. 

A DIABÉTESZ EGYESÜ-
LET klubjában (Kálvária tér 20.. 
közösségi ház) 15 órától cukor-
betegek vetélkedője a diabé-
teszről. Vezeti: dr Hődi Miklós 
és dr. Durszt Ferenc. 

A KÉPTÁRBAN (Horváth 
M. u. 5.) 16.30 órakor Sinkó Já 
nos festőművész kiállításának 
megnyitója. A kiállítás Prof. dr. 
Szigeti lajos Sándor tanszékve-
zető egyetemi tanár nyitja meg. 
Közreműködik: Balázscvity Ist-
ván (gitár). 

A BARTÓK BÉLA 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN II 
em. 29.. 17 órakor dr. Szakálly 
Sándor folytatja előadássoroza-
tát. Címe: A második bécsi dön-
tés és következményei. 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(Kertész u.) 18 tói 21 óráig látó 
galható. 

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ-
BAN (Faluház.. Algyő) 18 óra-
kor „Szeged mellett önállóan" 
címmel beszélgetés. Vendég: dr. 
Piri József Algyő polgármestere. 
Házigazda: Czenéné Vass Mária 
népművelő. 

ALSÓVÁROSON AZ 
APOSTOLOK TANYÁJÁN 18 
órakor zenés-táncos nosztalgia-
est. 

A KONZERVGYÁR KLUB-
JÁBAN 18 órától zenés-táncos 
noszlalgiaesl. 

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
MŰVEI ŐDÉSI HÁZBAN (Ma-
gyar u 14.) 18 órától l'NO-kluh. 

A VÁROSI ROCK KLUB 
BAN 19 órától Illúzió koncert. 

AZ ALSÓVÁROSI KUL-
TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. I.) 
19 órakor a Péntek Esti Filmkör 
rendezvény keretében: A rózsa 
neve (1986 Rendezte: Jean Jac 
ques Annaud) című film vetíté-
se. 

A PRT ZENEKAR a (Sellő 
étteremben tel.: 313-300) 20 
órától újra indítja zenés-táncos 
buliját. 

A RÉGI ZSINAGÓGÁBAN 
(Hajnóczy u 12) 20.30 órától 
Bach összes művét tartalmazó 
CD-sorozat bemutatója. Egyházi 
kantáták. 

A JATE KLUBBAN 21 óra-
kor Publo Hunny koncert. Utána 
Drum and Bass parti, dj.: Frascr-
ML 

A SZOTE-KLUBBAN 22 
órától Buddy Holly házibuli. 
Házibuli zene Gajdács Zoltán 
nal 

A TŰZVARÁZS SÖRÖZŐ 
& MUSIC KLUBBAN (l-ondcv 
ni krt. 3.) 22 órakor slágerparti. 
Házigazda: DL: Julrv 

A REGHÖS BF.NDEGÚZ-
BAN Ber/Rrghős buli Dj.: Ab-
dul Lányoknak a belépés díjta-
lan 

HOLNAP 

A SZEGEDI NŐK KLUBJA 
EGYESÜLET irodájában (Gu-
tenberg u. 23.). 9-től 11 óráig dr. 
Újvári Márta tanácsadást tart 
..Női jogok" témában 

FÓN1ÁSZ TE1.EFONKÁR-
TYA-KLUB (Tisza L. krt. 14.) 
délelőtt 9 és 12 óra között. 

A SZEGEDI IFJÚSÁGI 
HÁZBAN 17 órától tinidiszkó. 

A GÁBOR DÉNES SZAK-
KÖZÉPISKOLA ÉTTERMÉ-
BEN 18 órától: „Nem csak a hú-
széveseké a világ!" nosztalgia-
est. élő zenével. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1 - 3 . ) 14 órától szö-
vőszakkör. 

Svájci támogatással épült 

Átadták a SZ0TE égetőművé* 

Dombi György professzor mutat ta be a z égetőművet Rudolf Weiersmüller nagykövetnek 
és Boros Imre miniszternek. (Fotó: Miskokzi Róbert) 

T e g n a p ü n n e p é l y e s 
k e r e t e k kozot t á t a d t á k 
a SZOTE kárház i veszé-
lyeshul ladék-égetőiét . A 
b e r u h á z á s n a g y r é s z t 
svájci segélyből , k i sebb 
r é s z b e n m i n i s z t é r i u m i 
e s k o r n y e i e t v e d e l m i t á -
m o g a t á s b ó l v a l ó s u l t 
meg . 

A Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem 
több mint egy évtizede tesz 
erőfeszítéseket az egészség-
ügyi hulladékok biztonsá-
gos megsemmisítésére. Ez a 
periódus tegnap azzal zárult 
le, hogy átadták az új , a 
svájci kormány támogatásá-
val felépült kórházi veszé-
lyeshulladék-égető berende-
zést. Az átadáson megjelent 

Rudolf Weiersmüller svájci 
nagykövet és Boros Imre 
Phare ügyekért felelős mi-
niszter is. 

A Magyar Köztársaság és 
Svájc között 1993-ban jött 
létre az a segélyegyezmény, 
amely 30 millió frank-t biz-
tosított környezetvédelmi, 
infrastrukturális és egész-
ségügyi fejlesztésekre. A 
SZOTE megpályázta és el-
nyerte a vissza nem térí-
tendő támogatást az ége-
tőmű felépftéséhez. A több 
mint 436 milliós beruházás-
hoz a svájci állam 375 mil-
lió forintnyi segéllyel, a 
Központi Környezetvédelmi 
Alap 40 millióval, az egész-
ségügyi tárca 21 millióval, 
az Oktatási Minisztérium 10 
millióval, a SZOTE pedig I 

millió forintos alaptőkével 
járult hozzá. A beruházást 
az egyetem által létrehozott 
SZOTE Szolgáltató Köz-
hasznú Társaság bonyolítot-
ta, és a kht. végzi az 
égetőmű üzemeltetését is 
nem nyereségorientált mó-
don. Az égetőmű óránként 
300 kilogramm veszélyes 
egészségügyi hulladék -
egyszerhasználatos eszkö-
zök, kötözési hulladék, kí-
sérleti állatistálló-alom, tex-
tilhulladék, fertőtlenített 
mikrobiológiai táptalajok, 
lejárt gyógyszerek, egész-
ségügyi csomagolóanyagok 
- elégetésére képes. A be-
rendezés naponta nyolc órát 
üzemel, a hulladék beszállí-
tását műszakonként egy al-
kalommal, speciális, zárt 

kisteherautóval végzik. A 
működés közben keletkező 
gőz hozzávetőlegesen fede-
zi az egyetem mosodájának 
gőzfogyasztását. 

Ami a környezetvédelmi 
szempontokat illeti: az év 
eleje óta zajló próbaüzem 
mérési adatai azt mutatják, 
hogy a kibocsátási értékek 
jóval a törvényben előírt 
szigorú határ alatt vannak. 
Ezért is kerülhetett sor a be-
rendezés átadására, jóllehet 
a hivatalos hatósági méré-
sek közül néhánynak a vé-
geredményére legalább az 
év végéig várni kell. Az 
égetőművet féléves rendes 
üzemelés után a környezet-
védelmi miniszter akkredi-
tálja majd. 

K . © . 

Éjszakai portyák 

A felderítők jelentése 
alapján parancsnokaink el-
rendelték az éjszakai járőrö-
zést a Városmajorban, a Szi-
lágyi Erzsébet fasoron, a 
Krisztina körúton, a Moszkva 
téren és a Déli Pályaudvar 
környékén. A három-négy 
fős, karszalagos csoportok 
magukra utalva járták az ut-
cákat. Sajnos a legtöbb áldo-
zat közülük került ki. Gyak-
ran az ÁVH könnyű prédájá-
vá váltak a képzetlen fiata-
lokból álló, erősítést ritkán 
kapó járőrök. Ha elfogták 
őket. nem kerülhették el az 
ávósok hírhedt börtönét. A 
bírósági ..tárgyalások", mivel 
fegyvert találtak náluk, nem 
tartottak tovább öt percnél, 
az ítélet pedig öt-tíz években 
számoh. 

Az éjszakai portyázások-
nak több célja volt. Az egyik 
az üzletek kirablásának meg-
akadályozása. A zűrzavaros 
helyzet kedvezett a 
bűnözőknek, igyekeztünk gá-
tat vetni tevékenységüknek. 
A másik fontos feladatunk 
volt, hogy akadályozzuk az 
ÁVH-t. amely sokszor éjsza-
ka hurcolta el áldozatait. 
Nem egyszer alakult ki ilyen 
esetben tűzharc az ávósok és 
a járőrcsapat között. Be kell 
vallani, felemás eredmény-
nyel. 

Igyekeztünk az orvosok és 
a mentősök munkáját is segí-
teni. Sokszor a kórházig biz-

Lévai István 

Széna tér, 1956 (5.) 
tosítottuk a mentők haladá-
sát meri bizony hiába volt a 
vöröskereszt az autókra fest-
ve, az ávósok fittyet hánytak 
erre, lőttek rájuk. Az ilyen 
orvtámadásokat természete-
sen igyekeztek a szabadság-
harcosokra kenni, ám a la-
kosságot. amelynek döntő 
többsége lélekben a forradal-
márokkal volt már nem lehe-
tett félrevezetni. 

Az egyik éjszaka a Város-
majorban teljesítettünk szol-
gálatot. A fogaskerekű végál-
lomásánál gyanús mozgásra 
lettünk figyelmesek. Szétszó-
ródtunk. bekerítettük a hely-
színt és parancsnokunk jela-
dásira rohamoztunk. (A há-
ború olykor elragadtatja az 
embert és bizony csak ke-
mény parancsszóval lehet 
visszatartani a harcost attól, 
hogy gyűlöletét legyőzve ne 
maga ítélkezzen.) Egy 60 év 
köriili nénit ütött és rugdosott 
két ávós. azt akarták megtud-
ni tőle, hogy hol van a fia. 
Az asszonynak szerencséje 
volt, mert járőrcsoportunk 
közbelépett. Az ávósokat 
előállítottuk a parancsnoksá-
gon. Legszívesebben más! 
tettünk volna velük, de nem 
alkalmazhattuk az ő módsze-
reiket. mert akkor az ő szint-
jükre süllyedünk. Éppen 
ezért nyugodt lelkiismerettel 

kijelentem: aljas rágalom, 
hogy a szabadságharcosok 
rendszeresen meglincselték 
az ávósokat. 

A Széna téri csapat ereje 
egyre nőtt. Megérkezett a bá-
nyászcsoport Pilisszentiván-
ról. A fiatalok (akik közül 
többen kényszermunkát vé-
geztek a bányában, a szerk.) 
nem tudták tétlenül nézni a 
szovjet csapatok és magyar 
csatlósaik kegyetlenkedéseit. 
Ahogy a csapat erősödött, a 
harcok is egyre keményeb-
bek lettek. Áz oroszok beve-
tették a tüzérséget és a harc-
kocsikat, fgy napról-napra 
egyre több embert veszítet-
tünk. 

A Maros utcai laktanya 
elfoglalása 

Október 30-án döntött úgy 
a parancsnokság, hogy meg-
támadjuk a Maros utcai lak-
tanyát. Nem lehetett tudni, 
hogy a laktanyán belül hány 
ávós tartózkodott. Hogy ne 
érjen bennünket meglepetés, 
nagy erőkkel érkeztünk a 
helyszínre. A támadásnak ki-
dolgozott taktikája volt. 
Először aknavetővel szórtuk 
meg az épületet, ezt követően 
kezdődött meg a lassú, gya-
logsági előrenyomulás. 
Többször megtorpantunk, 

mert a laktanyából erős össz-
tüzet zúdítottak ránk. Ekkor 
indultak meg a harckocsik és 
a páncélautók. Erősítésként 
megérkeztek a városmajori 
szabadságharcosok. Az ávó-
sok ellenállása kezdett gyen-
gülni, teljesen körülzártuk az 
objektumot. Lassan esteledni 
kezdett. A sötétséget kihasz-
nálva a jó helyismerettel ren-
delkező ávósok egy részének 
sikerült megszöknie. Már azt 
gondoltuk, nyert ügyünk van, 
ám amikor megindítottuk a 
döntő rohamot, ismét erős el-
lenállásba ütköztünk. (Utólag 
úgy is fogalmazhatnánk, 
annyian voltak, mint az oro-
szok.) Szirmai István vezeté-
sével bányászcsapat érkezett 
segítségünkre. Innentől már 
tényleg nem volt kétséges a 
harc végkimenetele. Elfoglal-
tuk a laktanyát, az ávósok 
megadták magukat. Még ez 
este folyamán Ekrem Ke mai 
és a többi parancsnok is át-
költözött a laktanya épületé-
be. Ez lett a „főhadiszállás", 
a későbbiekben innen irányí-
tották a harcokat. 

Itt szeretnék megemlékez-
ni azokról a nőkről, akik hi-
hetetlen fegyelmezett maga-
tartásukkal, szívós kitartá-
sukkal teljes jogú szabadság-
harcosokká váltak. Ők voltak 
a külföldi és magyar fotóri-
porterek kedvencei. Sokszor 
vesztükre, mert a fénykép 
alapján kérték őket számon a 
megtorlás idején. 

(Folytaíjuk.) 

miről írt a DM? 

75 éve 

N a g y b e s z é d lesz 
Azon kezdjük, hogy 

nem igaz az, mintha a 
francia volna a világon a 
legföldrajz tudat lanabb 
nemzet. Lehet, hogy a 
francia közpolgár nem bi-
zonyos benne, Magyaror-
szág Beludzsisztánnal ha-
táros-e vagy Kamerunnal, 
de azzal mégis csak tisztá-
ban vannak, hogy Fran-
ciaország fővárosa Párizs. 
Ellenben mi magyarok né-
hány év óta nagy zavarba 
jönnénk, ha vizsgát kelle-
ne tennünk hazánk föld-

rajzából. Mióta Magyaror-
szág elveszett, azóta a ma-
gyarok geográfiai tudása 
bizonytalanná vált, nem 
csak a határokat, de a köz-
pontot illetően is. Hol van 
a központ ebben a szeren-
csétlen országban, ahol 
tulajdonképpen mindenütt 
határt ér az ember? Eddig 
úgy tudtuk, hogy a köz-
pont Budapest. Jó magyar 
ember ezt nem hiszi, ami-
óta szállóigévé vált a 
bűnös Budapest. 

(1924) 

50 éve 
k szovjet keltéra szegedi kisugárzói 

Ma, szombaton nyílnak 
meg az egyetem és a peda-
gógiai főiskola orosz inté-
zetei, amelyek egyébként 
már egyéves múltra tekin-
tenek vissza. Most jutottak 
az intézetek méltó helyi-
séghez és felszereléshez az 
elmúlt hónapok folyamán, 
a hároméves terv kereté-
ben. Felmérhetetlen fontos-
ságú ennek a két intézetnek 

a szerepe. Ma az orosz 
nyelv a Dunától a Csendes-
óceánig terjedő területen 
éló népek közötti kapcso-
latban a diplomáciai nyelv 
szerepét tölti be. Egymilli-
árd ember politikai és kul-
turális képviselője használ-
ja hivatalos tárgyalásaiban 
az orosz nyelvet mint az 
érintkezés és megértés 
nyelvét. (1949) 

25 éve 
W a l e s - M a g y a r o r s z á g 

A klubcsapatok szoká-
sos hétközi, nemzetközi 
kupaküzdelmei után ma 
válogatott együttesek 
mérkőznek a III. labdarú-
gó EB selejtezőiben. A 
magyar válogatott Cardiff-
ban lép pályára, ahol egy-
üttesünk igyekszik majd 
pontot vagy pontokat sze-
rezni, mivel ez feltétlenül 
szükséges ahhoz, hogy 

döntő szerepe legyen majd 
a csoport végeredményé-
nek kialakulásában, azaz 
megpályázhassa az Euró-
pa legjobb nyolc csapat 
közé jutást. A magyar vá-
logatott a Mészáros — Tö-
rök, Bálint, Mucha, Kán-
tor - Halmosi, Fazekas, 
Tóth A. - Fekete, Kiss, 
Nagy L. összeállításban 
lép pályára. (1974) 

csörög a Pannon GSM 

^ ^ Kedves olvasóink! Közérdekű problémá-
f ikat, észrevételeikei, tapasztalataikat ezen a 
W A T héten Kéri Barnabás ügyeletes újságíró 

munkatársunkkal oszthatják meg, aki mun-
kanapokon reggel 8 és 10 óra között, vasár-
nap 14 és 15 óra között a 06-20-9432-663-as 
rádiótelefon-számon várja hívásaikat Elve-
szett tárgyatkai keresd, illetve talált tárgya-
kat visszaadni szándékozó olvasóink ingye-

nes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvé-
trt: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdettSrodáinkban. 

ízlések. Kulcsár László-
né arra hívta fel figyelmün-
ket, hogy a napokban egy 
Ízléstelen, de legalábbis 
felnőttek kezébe való olvas-
mányt reklámoznak a város-
ban, méghozzá oly módon, 
hogy levélládákba dobálják 
be példányait. Telefonálónk 
szerint azonnal be kellene 
tiltani ezt a gyakorlatot, hi-
szen nem éppen szerencsés, 
ha kisgyermek nyitja ki a 
postaládát, és levelek he-
lyett ezzel az obszcén kiad-
vánnyal találkozik. 

Buszok. Az elmúlt na-
pok során olvasóink több al-
kalommal is észrevételeket 
tettek a Tisza Volán járatai-
val kapcsolatban. Egy olva-
sónk például azt kifogásol-
ta, miért nem áll meg a Ti-
szaszigetről, reggel 6.20-kor 
induló. Szeged felé tartó két 
busz közül csak az egyik áll 
meg Újszenti várton, a város 

felé eső utolsó megállóban. 
Telefonálónk szerint fgy az 
egyik buszon tömeg van, 
míg a másikon csak lézen-
genek az utasok. 

Csaba István, a Tisza 
Volán Rt. helyközi sze-
mélyszállítási igazgatója el-
mondta, vélhetőleg azért 
nem áll meg az egyik. Ti-
szaszigetről induló busz Uj-
szentivánon, mert az min-
den esetben egy kisebb be-
fogadóképességű, távolsági 
busz, amely a reggeli kör 
után indul is, hosszabb útra 
Éppen a kisebb kapacitása 
miatt gondolhatják a vára-
kozó utasok, hogy nincs te-
le. Ennek ellenére - Csaba 
István ígérete szerint -
ezentúl mindenképpen meg 
fognak állni a buszok Új-
szentivánon. 

CSONGRÁD MEGYE KÖZSEGEIBEN LAKÓ HIRDETŐINK 
KEDVEZMÉNNYEL 
ADHATJÁK FEL 
KERETES 
HIRDETÉSÜKET! 

30% 


