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Buszok. Izzik a vonal me-
netrendváltozás ügyben. 
Egyik olvasónk (432-298) új-
ra felemelte szavát a 71Y-os 
járat régi útvonaláért, vagyis 
ő a Derkovits fasor helyett a 
Fő fasorra irányítaná a buszt. 
Draskóczy István, a Tisza 
Volán üzletág-igazgatója el-
mondta, a változás oka a bal-
esetmegelőzés volt. A Derko-
vits fasoron közlekedő 60Y-
osnak ugyanis eddig nagy ív-
ben kellett a makói útra ka-
nyarodnia. Most ugyanez a 
járat a Sportcsarnoknál fordul 
el, a 71Y-os pedig a helyére 
állt be. Kovácsné Kaczúr An-
na (254-476) Tiszaszigetről 
4.30-kor indul Szegedre, 5-re 
be is ér, ám a Corához, mun-
kahelyéhez ugyanebben a pil-
lanatban elindul a 79-es. így 
több mint félmát vár a követ-
kező járatra - akárcsak a töb-
bi napszakban is. A Tisza Vo-
lán sajnos, nem tudja megol-
dani a helyi csatlakozásokat -
kaptuk a választ az illetékes-
től. 

Gáz. Kendrus Ferencné 
(414-127) évek óta naponta 
leolvassa gázmérője állását. 
Megdöbbenve tapasztalta a 
minap, hogy ugyanúgy 10 

köbméter gázt használt el hu-
szonnégy óra alatt plusz 1 
fokban, mint tavaly mínusz 8 
fokos hőmérsékletnél. Szerin-
te csak van valami gond a gáz 
fűtőértékével. Hozzá csatla-
kozott Sári János (326-736) 
olvasónk is. A Dégáz illetéke-
sei azt ígérték, a panaszosok 
mérőóráit rövid időn belül el-
lenőrzik. 

Játszótér. Dr. Tóth István-
ná (416-302) örül annak a ját-
szótérfelújítási programnak, 
amely elkezdődött a város-
ban. Szeretné arra fölhívni a 
figyelmet, hogy a Kálvária té-
ri játszótér - amelyen négy 
óvoda gyerekei is játszanak -
állapota siralmas, érdemes 
lenne rendbe hozni. Ő maga 
kénytelen a Mátyás térre vin-
ni a gyerekét 

Színházi büfé. Nagy Ág-
nes (432-458) a színházi bü-
fével kapcsolatban mondta el 
a véleményét Úgy véli, sokat 
segítenének a nagyközönség-
nek, ha valamilyen „alkalma-
tosságot" építenének a falato-
zó köré, amelyre az ünneplő 
ruhás emberek rápakolhatnák 
poharaikat pogácsáikat 

Sonkodi Rita ki 
Munkatársunktói 

Sonkodi Rita festőművész 
alkotásaiból nyílik kiállítás 
november 19-én 16.30 órakor 

a Móra Ferenc Múzeum Hor-
váth Mihály utcai Képtárá-
ban. A tárlatot Wehner Tibor 
művészettörténész nyitja meg. 

MA 
DR. ZLEHOVSZKY ILO-

NA, a Munkáspárt jogtaná-
csosa 13-15 óráig ingyenes 
jogi tanácsadást tart a Munkás 
Művelődési Otthonban (Fő fa-
sor 9.). 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a 
7-es választókerület (Újsze-

ged egy része) képviselője 
fogadóórát tart 14,30-15,30 
óráig a Korondi utcai orvosi 
rendelőben. 

INGYENES JOGI TA-
NÁCSADÁST tart 14 és 15 
óra között dr. Ónozó Mónika 
a Fidesz-Magyar Polgári Párt 
székházában (Szeged, Victor 
H. u. 5.) . 

A Bölcsőde utcai állami gondozott óvodások megújult falak, bútorok, játékok között. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A Böl-
csödé ut-
ca i gyer-
m e k o t t -
hon felújí-
tott szár -
n y á b a n 
k a p t a k 

helyet azok a 3 és 6 év 
közötti gyerekek, akiket 
szüleik végleg, vagy át-
menetileg állami gondo-
zásba adtak. A csecse-
mőotthon k o r á b b a n 
csak 3 éves korukig fo-
gadta be a gyermekeket, 
ez év januárjától élhet-
nek itt óvodások is. Az 
épület-átalakítás, felújí-
tás most ért a végére , 
tegnap volt a z ünnep-
élyes átadás. 

A kis Bogi azonnal magá-
ra vonja a figyelmemet, átö-
leli a térdem és kérdezi, mi a 
nevem? Bemuta tkozom, s 
kérdem őt is, hogyan hívják. 
Megmondja, kevéske évei-
nek számát, négy kis ujjával 
mutatja a kezén, aztán, ami-
lyen gyorsan mellettem ter-
mett, szalad is a társai közé. 
- Bogi nem régen került hoz-
zánk, a szülei hajléktalanok 
- mutatja be a kislányt dr. 
Kothencz Edina főorvos, a 
Bölcsőde utcai gyermekott-

hon vezetője, akivel tegnap 
abból az alkalomból talál-
koztunk, hogy az egykori 
csecsemőotthonból most lett 
hivatalosan és ünnepélyesen 
gyermekotthon. 

- A lényeg - világosít fel 
a vezetőnő - , hogy korábban 
csak a 0 és 3 éves kor közöt-
ti, állami gondozásra szoruló 
gyermekeket tudtuk befogad-
ni. Az év eleje óta viszont ide 
kerülnek az óvodáskorú, a 3 
és 6 év közötti állami gondo-
zott kicsik is, Csongrád me-
gyéből. Ahhoz, hogy őket is 
fogadni tudjuk, át kellett ala-
kítani az otthon egy részét. 
Ennek a munkának értünk a 
végére most, s ezért az ün-
nepélyes átadás. A régi be-
rendezéseket kicseréltük -
mutat körbe az átalakított, 
fr issen festett szobákban a 
doktornő, s vezet tovább a 
vadonatúj fürdőszobák irá-
nyába, s folytatja: - Az átala-
kítás 4 millió 200 ezer forin-
tos költségét a tulajdonos, az 
önkormányzat fedezte , de 
alapítványunk pénzéből is ál-
doztunk bőven az újjáalakí-
tásra. 

Az egykori csecsemőott-
honból gyermekotthonná lett 
intézményben összesen 56 
gyermeket nevelnek, tízen 
vannak az óvodás csoportban, 

a többi 44 gyerek csecsemő, 
illetve tipegő korú. 

- Az óvodások csoportjá-
ban még két helyünk szabad, 
de gondolom nem sokáig. Ez 
a korosztály általában két ok 
miatt kerül állami gondozásba 
- magyaráz tovább a főorvos-
nő, miközben a gyerekek há-
lószobáit szemléljük —, ha ott-
hon súlyosan bántalmazzák, 
vagy ha a lakáskörülmények 
rosszak, vagy ha nincs a csa-
ládnak hajléka. Nos, ez utóbbi 
manapság gyakori, a szülők 
egy darabig bírják fizetni az 
albérleti díjat, aztán egyik 
napról a másikra utcára kerül-
nek. A gyereket nem vihetik 
sem az erdőbe, sem a kapual-
jakba, ezért kénytelenek álla-
mi gondozásba adni őket. 
Ezért mondom, hogy nem kell 
sokáig vámi a két szabad hely 
betöltésére, mert november, 
december a kritikus hónapok, 
hiszen támad a hideg, otthon 
nincs tüzelőre való, vagy egy-
általán nincs otthon. 

Jelenleg három olyan gye-
rek lakik a Bölcsőde utcai in-
tézetben, akiknek szülei az 
utcán, erdőben élnek. Az is-
merkedő Bogi is közéjük tar-
tozik, ám ö már nem sokáig 
marad ott, mert a nagymamá-
ja az albérletébe magához ve-
szi. 

Kérdezem Kothencz főor-
vosnőt, hány éves az otthon 
legfiatalabb lakója? 

- Három hetes - válaszol-
ja, s kérésemre át is sétálunk 
az épület másik szárnyába, 
ahol a rózsaszín kezeslábasba 
öltöztetett, szőke hajú, fehér 
bőrű kislány ébredezik. -
Neki szerencséje van - állítja 
a doktornő - mert az anyja 
még a szülőszobában lemon-
dott róla, így örökbe adható, s 
biztos vagyok abban, hogy 3-
4 hónaposan már szülőknél 
lesz. 

- Ennyi csecsemő még nem 
volt az otthonban, mint az utób-
bi időben - állítja a főorvosnő -
úgy tűnik, itt az új „fogamzás-
gátlási" módszer a nem kívánt 
terhességben az abortuszt fel-
váltja a szülést követő állami 
gondozás. 

Egyébként is szomorodik a 
statisztika, hiszen az öt évvel 
ezelőttihez képest több az ál-
lami gondozásba vett 0 és 6 
éves korú gyerek a Bölcsőde 
utcában, ugyanakkor kevés az 
itt dolgozó 23 gondozónő. Je-
lenleg hat betölteden állásuk 
van, amikért nem tülekednek, 
hiszen kevés a fizetés. Nem 
ritka, hogy az gondozók is ál-
lami gondoskodásra, segé-
lyekre szorulnak. 

Kalocsai Katalia 

Ha jön a hó 
Munkatársunktól 

A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. kéri az autó-
sokat, hogy a héten várható 
havazások nyomán segítsék 
az utakra vonuló, síkosság-
mentesítést és hóeltakarítást 
végző munkagépeket, ne aka-
dályozzák haladásukban a 
gépeket. 

„ G á z o s " 
fennakadások 

Munkatársunktól 
Gázvezeték-rekonstrukci-

ós munkákat végeznek az el-
következő egy hétben a Ma-
gyar Vízügyi Kivitelezési 
Kft. szakemberei a Dégáz Rt. 
megbízásából. A munkálatok 
időtartama alatt a Szent Antal 
utca és a Pásztor utca, illetve 
a Kálvária sugárút és a Re-
mény utca sarkán, és a Ka-
zinczy utca 4. számú ház 
előtt számíthatnak fennaka-
dásokra a közlekedők. 

Album 
a rektorral 

Munkatársunktól 
Ma 22 órakor dr. Mészá-

ros Rezső, a JATE rektora 
lesz a Globe-TV Album című 
portrésorozatának vendége. 
A műsort , amelynek szer-
kesz tő- r ipor te re Pacsika 
Emília, szerdán 22 órától is-
métli a Globe-TV. 

Szeged 
egyeteme 

Munkatársunktól 
A Szegedi Tudománye-

gyetem ideiglenes tanácsa el-
fogadta a j anuár elsejével 
megalakuló intézmény szer-
vezeti és működési szabály-
zatát. Az egyetem legfonto-
sabb dokumentuma egyebek 
között rögzíti az intézmény 
karait az agrár- és egészség-
ügyi centrumok jogállását, az 
intézményi tanács tagjait és 
feladatait, az egyetem vezető 
tisztségviselőit és megválasz-
tásuk módjá t , a hal lgatók 
részvétlét a döntéshozatal-
ban. Minderről holnapi lap-
számunkban részletesen ol-
vashatnak. 

Természet-
tudományi hét 

Munkatársunktól 
„Természet tudományok 

az ezredfordulón" címmel 
rendez természettudományi 
hetet november 22. és 26. 
között Kárász utcai klubjá-
ban a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat. Az előadá-
sok 18 órakor kezdődnek. 
November 22-én dr. Solymo-
si Frigyes akadémikus egye-
temi tanár (JATE Szilárdtest-
és Radiokémiai Tanszék) tu-
dománypolitikáról szóló elő-
adása nyitja meg a rendez-
vénysorozatot . November 
23-án „Új felvilágosodás - a 
fény a XXI. században" cím-
mel dr. Szabó Gábor egyete-
mi tanár (JATE Optikai és 
Kvantumelektronikai Tan-
szék) tart előadást. Az orvosi 
képalkotó eljárásokról beszél 
november 24-én dr. Csernai 
László egyetemi tanár, or-
vos igazgató (Nemzetközi 
Egészségügyi Központ). No-
vember 25-én dr. Szabó S. 
András egyetemi tanár (Ker-
tészeti és Éle lmiszer ipar i 
Egyetem) a korszerű táplál-
kozásról, november 26-án 
pedig dr. Dudits Dénes aka-
démikus, főigazgató (MTA 
Szegedi Biológiai Központ) 
a növényi b iotechnológia 
élelmezésben játszott szere-
péről tart előadást. 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémá-
ikat észrevételeiket tapasztalataikat Fekete 
Klára újságíró munkatársunkkal oszthatják 
meg, aki munkanapokon reggel 8 és 10 óra 
között, vasárnap 14 és 15 óra között hívható 
a 06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. 
Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink in-

gyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat Hirdetésfel-
vétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodái likban. 

Konferencia 
és kézművesség 
Munkatársunktól 

A vállalkozások minősé-
ge - minőségi vállalkozások 
címmel ma, pénteken dél-
előtt 10 órakor a Csongrád 
és Békés Megyei Kézműves 
Kamara, valamint a Perfekt 
Rt. szervezésében konferen-
cia kezdődik a kézműveska-
mara T i sza L a j o s kö rú t i 
székházában. Ezen többek 
között a 2000. év minőség-
szabványairól , a minőség 
szerepéről lesz szó. 

A Csongrád Megyei Kéz-
műves Kht. folyamatosan in-
dítja mestervizsga-előkészítő 
tanfolyamait női szabó, au-
tószerelő, karosszérialaka-
tos, gázvezeték- és készülék-
szerelő, vízvezeték- és köz-
pontifűtés-szerelő, kőműves, 
fodrász, cukrász, kozmeti-
kus, villanyszerelő, asztalos, 
esztergályos, bőrdíszműves, 
kárpitos, műkőkészítő, tele-
vízió- és videotechnikai mű-
szerész szakmákban. 

Csecsemők, ovisok állami gondozásban 

Bogi a Bölcsödé utcában 

Egy település életében 
a hétköznap is könnyen 
válthat ünneppé, ha az 
ott lakák egy új létesít-
ménnyel gazdagodnak, 
amely komfortosabbá te-
szi mindennapi életüket. 
Algyó, a néhány éve füg-
getlenné vált település, 
mostanában építkezik. A 
Faluháztól nem messze lé-
vő barakkváros mögött 
most új településközpon-
tot szeretnének kialakíta-
ni. Ennek elsó ünnepi ál-
lomására került sor teg-
nap, amikor az egykori 
barakkbolt helyén több 
mint 500 négyzetméteres 
üzletházat avatott a Dél-
Tisza Menti ÁFÉSZ. 

Az ötezerötszáz lakosú te-
lepülés az elmúlt hónapokban 
már „megkoplalta" az egykori 
bolt hiányát, ám most egy iga-
zán európai színvonalú üzlet-
házat kaptak a régi helyett 
cserébe. Áz új létesítményen -
bár csak január elsejével „áll 
föl" az áfész tulajdonú Coop 
Szeged Rt. - már az új társas-

ték helyükbe az új üzletet. A 
több mint 500 négyzetméteres 
nagyábécé mellett öt kisebb 
üzlet is helyet kapott az épü-
letben. Az építők rekordgyor-
sasággal - alig száz nap alatt 
- varázsolták át az egykor 
korszerűtlen kisboltot üzlet-
házzá. Kelemen János kö-
szöntőjében kitért arra is, 
hogy eddigi beruházásaik ki-
vétel nélkül sikeresek voltak, 
hiszen mindenütt megnöveke-
dett a forgalmuk. Most Al-
győn is azt várják, hogy a 
megháromszorozódott áruvá-
laszték több helyi vásárlót 
csal majd be az üzletházba. 

Piri József polgármester az 
új létesítmény mellett annak is 
örült tegnap, hogy 13 helybé-
linek ad munkát az üzletház. 
A vendégek előtt szólt az ön-
kormányzat terveiről is: a Bú-
vár utca környékén ötven új 
házhelyet és 10 üzemi terüle-
tet jelöltek ki, hamarosan erő-
teljes közműfejlesztést hajta-
nak itt végre, sőt, egy sport-
csarnok építését is tervezik 
ide. 

R. G. 

Algyö: új központ a barakkváros helyén? 

Üzletház nyitotta a sort... 

A Gyevi Üzletházai már a nyitás után megrohamozták az algyőiek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

ág „zászlaját" lobogtatja a 
szél. 

Kelemen János áfész-elnök 
nemcsak az algyői beruházás-

ról szólt, hanem visszaidézte 
az elmúlt néhány esztendő üz-
leti sikereit is, hiszen az 
ÁFÉSZ néhány év alatt közel 

egymilliárd forintot költött üz-
letláncának korszerűsítésére. 
Bordány, Szőreg, Újszeged 
után most az algyőieknek vit-


