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hölgy szerint a Kálvária 
sugárú t és Ka tona Jó-
zsef utca sarki fonálüz-
let több mint egy hónap-
ja bezárt, a telefont sem 
veszi föl senki. A jó hí-
rű (mert olcsó) fonalas 
nagyon hiányzik a kö-
tés-horgolás szerelmese-
inek, akik szeretnék tud-
ni, mikor nyit ki újra a 
saroküzlet, amelyet még 
vidékről is sokan fölke-
restek. 

p a n n o n g s m 
>1 ÉlnMl, 

Kamiontorlasz. Béke-
telepi hívónkat bosszant-
ja, hogy a Tűzoltó utca 
forgalma időnként telje-
sen bedugul az ott várako-
zó kamionok miatt. „Elő-
fordul, hogy még a busz 
is beszorul az utcába!" -
mérgelődött olvasónk. 

Adatvédelem. Szabó-
né meglepődött, amikor 
egy névre szóló csekket 
kézbesített neki a posta. 
Jótékony célra kértek tőle 
adományt - ezzel még 
nem lenne semmi baj. Hí-
vónk azt furcsállja, hon-
nan tudhatta meg a támo-

MA 
G Y E R M E K K Ö N Y V N A -

POK. Marék Veronika találko-
zik olvasóival 10.30 órakor hor-
dányi könyvtárban. 12.30 órakor 
Pusztamérgesen, a művelődési 
házban, 14.30 órakor Öttömö-
sön, az általános iskolában. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 13 órakor gyer-
mekágyas időszak, szoptatás 
alatti változásokról tartanak elő-
adást. Utána gyermekágyas tor-
na. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 14 
órakor: Szerepjáték Klub. 

ALBERT ILDIKÓ szobrász-
művész és FÜLÖP ILONA gra-
fikusművész közös kiállításának 
megnyitója fél 5 órakor kezdő-
dik a Képtárba (Horváth Mihály 
u. 5.). Dr. Nagy Imre művészet-
történész. ajánlja az. érdeklődők 
figyelmébe. Közreműködik Mu-
csiné Kiss Ildikó fuvolatanár. 

A JUHÁSZ GYULA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
17 órakor Bohály Katalin és 
Retkes Zoltán Álmodó város el-
mű kiállításának megnyitója. 
Szabó C. Szilárd újságíró ajánlja 
az érdeklődők figyelmébe, köz-
reműködik Révész. Róbert. 19 
órakor: a Városi Rock Klubban 
Ossián + vendégzcnckar kon-
certje. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 18 
órakor a Royal Szállóban. Em-
lékgyűrűátadás. A Szegedi Sza-
badtéri Játékokért Közalapít-
vány estje. Vendégek a Közala-
pítvány Kuratóriumának tagjai. 
Házigazda: dr. Kürtösi Katalin 
egyetemi docens, az Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke. 

A BARTÓK BÉI-A MŰVE-
LŐDÉSI KÖZPONTBAN 19 
órakor a Fiana fr népzenei egy-
üttes koncertje. 

A C S I L L A G V I Z S G Á L Ó 
(Kertész u.) 19 órától 22 óráig 
látogatható. 

AZ A L S Ó V Á R O S I KUL-
TÚRHÁZBAN - Péntek Esti 
Filmkör. Sally Potter: Orlando 
c(mű filmet vetítik 19 órakor. 

K A M A R A H A N G V E R -
SENY 19.30 órakor az. SZFSZ 
Zcnekonzervatóriumáhan (Tisza 
L. krt. 79 ). 

A PRT zenekar zenés-táncos 
Mikulás-bulit tart meglepetés-
sel. A Sellő étteremben 21 óra-
kor. 

A JATE-KLUBBAN 21 óra-
kor Vágtázó halottkémek 
(VHK) együttes koncertje. 

A REGŐS B E N D E G Ú Z -
BAN 24 órás táncverseny. DJ.: 
Ahdul. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) ma: szövő szakkör 
14 órától, szombaton zártkörű 
rendezvény. Versenyképes-e 

a régió? 
Munkatársunktól 

A dé l -a l fö ld i régió 
versenyképessége cím-
mel rendezett kétnapos 
konferenciát Szegeden, 
a József Attila Tudomá-
nyegyetem Rektori Ta-
nács te rmében a JATE 
G a z d a s á g t u d o m á n y i 
Kara és a SZAB Közgaz-
dasági és Gazdaságpoli-
tikai Szakbizottsága. 

Tegnap plenáris előadá-
sok után két szekc ióban 
folyt a tanácskozás. Délelőtt 
Farkas Beáta, a Gazdaságtu-

dományi Kar dékánja kö-
szöntöt te a rész tvevőket , 
majd Enyedi György akadé-
mikus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a le lnöke 
nyitotta meg a konferenciát 
Tudomány és regionalitás cí-
mű expozéjával. Ezt követő-
en Mészáros Rezső, a JATE 
rektora beszélt a felsőoktatás 
és a regionalitás kapcsolatá- « 

ról, majd Veress József, a 
Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem pro-
fesszora fog la l t a össze a 
gazdaságpolitika feladatait 
az EU csatlakozásig. A dél-
előtti ülésszakot Rechnitzer 
János, az MTA Regionális 
Tudományos Bizottságának 
elnöke zárta, aki a területi 
politikáról beszélt, szintén 

az európai csatlakozás vo-
natkozásában. 

Délután a Versenyképes-
ség és a pénzügyi szféra; va-
lamint Versenyképesség és a 
közszféra munkacímmel két 
szekcióban tanácskoztak a 
konferencia résztvevői; Bo-
tos Katalin és Dinya László 
tanszékvezető egyetemi ta-
nárok (JATE) vezetésével. 

Ma A versenyképesség 
statisztikai problémái cím-
mel ül össze a harmadik 
szekció, melynek vezetője 
Katona Tamás tanszékveze-
tő egyetemi tanár (JATE). 

Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Nyilas Péterrel oszthatják meg. Újságíró 
munkatársunk munkanapokon reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között hív-
ható a 0ó-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. 
Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingye-
nes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 

Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld szá-
mon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

gatásra váró intézmény az ő Elveszte t ték a fona la t , 
nevét és címét. Egy S z e g e d k ö r n y é k i 

MA 

HORN G Y U L A , volt mi-
niszterelnök 17 órától Kistele-
ken az MSZP irodában dediká-
lással egybekötött lakossági fó-
rumot tart „Ezredvégi beszélge-
tések" efminel. 

DR ZLEHOVSZKY ILONA, 
a Munkáspárt jog tanácsosa 
13-15 óráig ingyenes jogi taná-
csadást tart a Munkás Művelő-
dési Otthonban (Fő fasor 9.). 

I N G Y E N E S JOGI TA-
NÁCSADÁST tart 14 és 15 óra 
között Ónozó Mónika ügyvéd a 
Fidesz-Magyar Polgári Párt sze-
gedi irodájában (Viclor H. u. 5.). 

A MAGYAR SZOCIALIS-
TA PÁRT 16 órai kezdettel la-
kossági fórumot tart a Megyehá-
za ebédlőjében. Vendégük Bu-
rány Sándor frakcióvezető he-
lyetles, aki a 2000. évi költség-
vetés parlamenti vitájáról és a 
Szocialista Pán alternatív költ-
ségvetési javaslatáról tart elő-
adást. 

Teherautók a kohósalakon 

A Hosszú utca mélységei 

Barna József: Tengelytörö mutatvány végigautázni a Hosszú utcán. (Fotó: Nagy László) 

Öt évvel ezelőtt bur-
kolták le kohósalakkal 
a béketelepi Hosszú ut-
cát. Akkor úgy túnt, ez a 
nem túlságosan időtálló 
megoldás is e legendő 
lesz a zavartalan forga-
lom biztosításához. Köz-
ben a z o n b a n három 
áruház is felépült az ut-
ca végén, s a Metró, a 
Praktiker, no meg a Co-
ra bevásárlóforgalmát 
már képtelen elviselni 
az úttest. 

A Hosszú utca végén, az 
5-ös út közelében álló házak 
tulajdonosai tükörsima asz-
falton gördülhetnek a város-
széli áruházak parkolójába. 
Ha azonban végig akarnak 
menni saját utcájukon - akár 
gyalog, akár gépkocsival - , 
szemfülesnek kell lenniük. 
Egyrészt, hogy autójukkal 
elkerüljék a tengelytörő ká-
tyúkat, másrészt, hogy gya-

logosan ne kapják a nyakuk-
ba a pocsolyák vizét, mely 
az elhaladó kocsik kereke 
alól spriccel szét. 

Pedig az utca lakói öt év-
vel ezelőtt maguk is hozzá-
járu l tak , hogy az egykori 
földutat kohósalakkal borít-
sák. A megoldás jónak tűnt, 
azzal azonban senki sem 
számol t , hogy a keskeny 
Hosszú utca forgalma jelen-
tősen megnövekszik. A ter-
helés egyre nőtt, s a harma-
dik bevásárlóközpont építé-
sekor mindenki számára ki-
derült, a Hosszú utca nem 
bírja már soká. Az utca lakói 
szerint puha, átázott talajon 
gyakorta gördültek hatalmas 
teherautók, melyek az építé-
si anyagokat szállítva elke-
rülték a főúton a torlódáso-
kat. Manapság pedig nem-
csak a béketelepi bevásárlók 
használják a Hosszú utca -
közlekedésre egyre alkal-
mat lanabb - sa lak já t , de 

csúcsidőben egyre több város-
lakó is a tengelytörés kocká-
zatát választja az E5-ös biztos 
dugójával szemben. 

Ottjártunkkor csak nyoma 
volt a nagy forgalomnak a 
Hosszú utcában. A gödröket, 
melyeket kalauzunk, Barna 
József már személyes isme-
rősként köszönt, itt-ott ma-
guk a lakók igyekeztek be-
tömni. A járdák eltűntek, a 
teherautók eltaposták őket. 
Az utcában élő 55 gyerek 
így az út szélén bukdácsol 
iskolába, és csak remény-
kedhetnek, hogy egy kiadós 
sárfröccs nélkül megússzák 
a napi kirándulást. Barna Jó-
zsef elmondta, már több fó-
rumon is elismerték, jogos a 
felvetésük, ám segíteni sehol 
sem tudtak. 

„Először az utca vízelve-
zető árkait kell megépíteni, 
és csak utána lehet egy asz-
faltréteggel borítani az úttes-
tet" - tudtuk meg dr. Mécs 

Lászlótól , a te lepülésrész 
önkormányzati képviselőjé-
től. A tervek szerint jövőre 
elkészülnek az árkok, és az-
után a hatmillió forintos asz-
faltcsík. Mécs László szerint 
azonban ez is csak ideigle-
nes megoldás lehetne, hiszen 
a keskeny Hosszú utca így 
sem bírná a jelentősen meg-
növekedett átmenő forgal-
mat. Véglegesen csak egy 
e lkerü lőú t enyh í the tné a 
problémákat, ennek kiépíté-
se azonban közel százmillió 
forintot venne igénybe. „Az 
új út építésének finanszíro-
zásáról - mely a multicégek 
által üzemeltetett áruházak-
nak is érdekében áll - tár-
gyalásokat kezdeményez-
tünk a Metró, a Praktiker és 
a Cora vezetőivel. Reménye-
ink szerint decemberben tár-
gyalóasztalhoz is ülhetünk 
ve lük" - tudtuk meg dr. 
Mécs Lászlótól. 

Kéri Barnabás 

iU miről írt a DM? 

75 éve 
Tudomány mindenki számára 

Az utóbbi esz tendők 
folyamán meglepő módon 
divatba jött a tudomány 
népszerűsítése. Szabad lí-
ceumok, szabadegyete-
mek, tudományos és iro-
dalmi társaságok kilépve 
az elzárkózottságnak a ta-
lán barátságos, de kissé 
porszagú légköréből az 
eleven élettel, a nagykö-
zönséggel keresnek kap-
csolatot. Elmenvén taníta-
nak minden rendű és ran-
gú népeket feltéve, hogy a 
népek hajlandóágot mu-

tatnak, hogy tanuljanak. 
Van szabadoktatási tanács 
megkötött marsrutával és 
van népfőiskola is amely 
előtt hiányzik a középfokú 
népoktatás. Az elnevezé-
sek c ímkórsága beütött 
még a tudomány hirdeté-
sébe is, ahol a népfőiskola 
ugyanannyira van meg-
töltve főiskolai tartalom-
mal mint amennyi méltó-
ságot reprezentál a méltó-
ságos címet viselők napról 
napra szaporodó tömege. 

(1924) 

50 éve 
A hároméves terv sikerei 

Illetékes helyről közlik, 
hogy a hároméves terv si-
kerei, t e rvgazdaságunk 
eddigi eredményei lehető-
vé tették kenyér és lisztel-
lá tásunknak a do lgozó 
magyar nép kívánságai-
nak megfelelő módosítá-
sát. Olcsóbb lesz a zsem-
lye és más péksütemény, 
valamint több igen jómi-
nőségű süteményfajtát ve-
zetnek be. Az árleszállítás 
december negyedikén lép 

életbe. Elrendelte a kor-
mány a duplagrízes finom 
tészta- és rétesliszt beve-
zetését 4 fo r in tos áron 
jegy nélkül. Az eddigi két 
kenyérfajtán kívül kísér-
letképpen 2,60 for intos 
áron, szintén szabadon vá-
sárolható tiszta búzaliszt-
ből készült kenyeret ve-
zetnek be. Az új fehér ke-
nyér a békeidő legjobb fe-
hér kenyeret is felülmúlja. 

(1949) 

25 éve 
A Szojuz-16 a világűrben 

A Szojuz-Apolló szov-
jet-amerikai kísérleti űrre-
pülés szovjet előkészületi 
programjának megfelelően 
a Szovjetunióban felbo-
csátották a Szojuz-16 űr-
hajót. Az űrhajó első piló-
tája, parancsnoka Anatolij 
Filipcsenko ezredes, má-

sodpilótája, fedélzeti mér-
nöke Nyikolaj Rukavis-
nyikov. A Szojuz-16 két 
pilótájával állandó a rádió-
és a tv-összeköttetés. Az 
űrhajósok közérzete jó, az 
űrhajó kabinjának klímája 
közel áll a földi viszo-
nyokhoz. (1974) 

könyvajánlat 

Horn Gyula emlékei 
Az idei k ö n y v p i a c 

egyik legnagyobb sike-
rének bizonyult a volt 
m i n i s z t e r e l n ö k , Horn 
Gyula memoárkötete a 
kilencvenes évekről. Az 
Azok a k i l encvenes 
é v e k . . . c ímű k ö n y v a 
Kossuth Könyvkiadónál 
jelent meg. 

Horn Gyula könyve nem-
csak azért lett ennyire kere-
sett, mert szerzője előbb kü-
lügyérként, majd pártelnök-
ként és miniszterelnökként a 
kilencvenes évek legfonto-
sabb történéseinek bennfen-
tese volt. Ha csak így lenne, 
az puszta eseménykrónikává 
süllyeszetné ezt az egyéb-
ként jó érzékkel megírt mű-
vet. A volt miniszterelnök 
kellő drámai érzékkel szer-
kesztette össze emlékeit. A 
kötetbeli események nem 
vették el a mondan iva ló 
személyességé t , és - bár 
nem olyan mértékben, ahogy 
a mindenre kíváncsi olvasó 
szeretné - Horn Gyula sok 
olyan történésről ír, amely 
már a múlt, de egyelőre még 
nem történelem. 

Előkerül néhány olyan 
adat is, amelyről a nagykö-
zönség nemigen értesülhe-
tett, igaz, ezeket a szerző so-
hasem a szenzációhajhászás 
céljával, hanem az emléke-

zés a lá támasz tására teszi 
közzé. A könyv legérdeke-
sebb részei természetesen a 
rendszerváltozás utáni kor-
szakról, valamint az MSZP 
és kormányzó koalíciós part-
nere közti vitákról folynak, 
de Horn Gyula nem felejtet-
te ki saját párt jának belső 
villongásait sem, még ha ez-
zel (érthetően, a dolog lezá-
ratlansága miatt) nem is fog-
lakozik túl sokat. 

Természetesen a kilenc-
venes évek visszaemlékezé-
séből nem maradhat ki a kül-
politika sem, és a szerző itt 
churchilli bölcsességgel szól 
a szomszédságunkban és Eu-
rópában zajló eseményekről: 
a könyv lapjairól is kiérezni, 
hogy szerzőjének a külügy 
ma is kedvenc területe. 

A könyv fő érdeme, hogy 
o lvasha tóságá t nem teszi 
tönkre a pártál lástól való 
függés, lévén a szerző nem 
élt vissza a memoár műfajá-
val és a napi politika egykori 
indulatait jótékonyan köny-
vén kívül hagyta. 

P. J . 

Horn Gyula: Azok a ki-
l encvenes évek. . . c ímű 
könyvét a szerző ma délután 
15 órától dedikálja a szegedi 
Radnót i Miklós Fókusz 
Könyváruházban (Tisza L. 
krt. 34.). 

RADNÓTI MIKLÓS 
SZAKKÖNYV- ÉS 

k t t n y v a n d i a z TANKÖNYVCENTRUM 
6720 Szeged , T i sza L . k r t . 34 . Teivrax: 02/424-7*9 


