
4 KRÓNIKA KEDD, 1999. DEC. 14. 

i f ajánló 

MA 
A SZITI EGYESÜLET IF-

JÚSÁGI IRODÁJA (Dózsa 
György u. 5.) hétfőtől pénte-
kig, 13-tól 18 óráig polgári 
szolgálattal kapcsolatos ta-
nácsadást tart. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 13-tól 15 
óráig „Újra dolgozom", mun-
kaügyi tanácsadás, 14-től 17 
óráig álláskereső-klub, 15 és 
17 óra között jogi és honvé-
delmi, 17-től 19 óráig pálya-
választási és grafológiai ta-
nácsadást tart. 

ENERGIATAKARÉKOS-
SÁGI TANÁCSADÁS 15.30 
órakor az MTESZ-székházban 
(Kígyó u. 4.). 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZBAN 16 órá-
tól fogvédelmi tanácsadó 
gyermekek részére. 

A SOMOGYI-KÖN YV-
TÁRBAN 16 órakor filmes 
önképzőkör. A Carrington 
(1995) című film kerül bemu-
tatásra. 

A CSILLAG TÉRI fiók-
könyvtárban (Kereszttöltés u. 
29.) 16 órakor a Baráti Kör 
rendezvénye: „Linkvisztika" 
címmel Hanczár János és 
Frank György humorista 
előadói estje. 

A BARTÓK BÉLA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 18 órakor a Wagner har-
sona kvartett hangversenye. 

A SZEGEDI FINN KLUB 
EGYESÜLET az Evangélikus 
Egyházközség Luther Házá-
ban (Osztróvszky u. 5.) 18 
órától rendezi meg a hagyo-
mányos „Kiskarácsony" ünne-
pét. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
19 órától Ghymes koncert. 

A REGHŐS BENDEGÚZ-
BAN Sonic Dance-club. Dj.: 
Johnny Boy. 

A JUHÁSZ GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN Bobály Katalin és Ret-
kes Zoltán „Álmodó város" 
című kiállítása megtekinthető 
december 17-éig, hétköznap 
10-től 18 óráig, szombaton 
14-tól 18 óráig. Fontos Sándor 
emlékkiállítása megtekinthető 
hétköznap 10-tól 15.30, szom-
baton 14-tól 18 óráig. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN 

(Árboc u. 1-3.) ma: 16.30 
órakor fazekas szakkör gyere-
keknek. Holnap: 15 órától 
hímző szakkör, 15.30-tól faze-
kas szakkör felnőttek és 
16.30-kor kosárfonó szakkör. 

A SZAB hírei 
Munkatársunktól 

„A Tudomány Támogatá-
sáért a Dél-Alföldön" alapít-
vány kuratóriuma által meg-
hirdetett pályázat idei nyer-
teseinek díjait adja át Burger 
Kálmán akadémikus, a Sze-
gedi Akadémiai Bizottság 
elnöke és Tandori Károly 
akadémikus, a kuratórium 
elnöke december 15-én, 
szerdán délután három óra-
kor a SZAB székházában. 
Ugyanezen a napon 16 óra-
kor Ábrahám Ambrus-em-
lékplakettet adományoznak 
a neurohisztológia területén 
dolgozó két nemzetközi te-
kintélyű tudósnak, dr. Fre-
und Tamás budapesti akadé-
mikusnak és dr. Jancsó Gá-
bornak, a SZOTE oktatójá-
nak. 

A SZAB tudósklubjának 
vendégeként dr. Czúcz Ottó 
alkotmánybíró beszél arról, 
hogyan érvényesül a szociál-
is jog az Alkotmánybíróság 
gyakorlatában. A beszélge-
tés december 16-án, csütör-
tökön 17 órakor kezdődik a 
bizottság székházában. 

Vasutassztrájk - készülőben 

Az utasokat nem kérdezték 
A december 20-i vas-

utassztrájk immár elke-
rü lhe t e t l ennek lá tsz ik . 
Ha a MÁV v e z e t ő s é g e 
addig nem tesz elfogad-
ható ajánlatot , a három 
reprezentat ív szakszer-
vezet jövő héten hétfőn 
h a j n a l i 3 ó r á t ó l dé l ig 
munkabeszüntetést tart . 
A vezetőség és a mun-
kásképv i s e l e t is e g y r e 
csak a maga igazát hajt-
j a . L a p u n k e z ú t t a l a 
szakszervezet álláspont-
ját foglalja össze. 

Hebők István, a VDSZSZ 
Szegedi Alapszervezet ve-
zetője szerint Kaposvári Pé-
ter, a MÁV Rt. Szegedi Te-
rületi Igazgatóságának igaz-
gatóhelyettese egy, korábban 
közölt cikkünkben lejáratta 
szakszervezetének dolgozó-
it, amikor azt mondta, hogy 
a kalauzok nem mindig áll-
nak a helyzet magaslatán, ha 
az utastájékoztatásról van 
szó. Hebők István szerint 
csak az képes tájékoztatni, 
akit előzőleg tájékoztattak, 
márpedig a vezetőség ezt 
nem mindig teszi meg dol-
gozóival. Kaposvári Péter 
minderre annyit reagált, 
hogy továbbra is fenntartja 
véleményét, miszerint nincs 
megelégedve a személyzet-
tel és sajnálatát fejezte ki, 
hogy a sztrájkhelyzet miatt 
Hebők István kissé ideges. 

Mint látható, az ellentétek 
nem csak a tárgyalóasztal 

A szakszervezet a sztrájkot december 20-ára tervezi. (Felvételünk két hete 
a Szeged Nagyállomás új peronjának átadása előtt készült. Fotó: Karnok Csaba) 

mellett éleződnek ki. Tavaly 
ugyan még á szakszerveze-
tek sem értettek szót egy-
mással, most viszont egysé-
ges követeléssel álltak a ve-
zetőség elé. Az egyik kér, a 
másik nem ad. Az egyik sze-
rint van miből kérni, a másik 
szerint nincs. Az egyetlen, 
amiben egyetértenek, az az, 
hogy a másiknak nincs iga-
za. Ez azonban kevés. A 
MÁV ugyan megajánlotta a 
8,5 százalékos átlag béreme-
lést, ezt azonban a szakszer-
vezetek keveslik. Ezzel a 
leszakadó rétegek felzárkóz-
tatása nem történne meg, 

sőt, az inflációt figyelembe 
véve jövőre még csökkenne 
is a dolgozók bére. Ráadásul 
még ezt a béremelést is fel-
tételekhez köti a vezetőség, 
melyben az egyik lényeges 
szempont a munkaminőség 
javítása. Ennek érdekében 
azonban a VDSZSZ képvi-
selője szerint nem a dolgo-
zók tehetnének, hanem a 
MAV, hiszen jelenleg olyan 
menetrend van érvényben és 
olyan minőségű kocsik köz-
lekednek, melyekben ellehe-
tetlenedik a munka. Az uta-
sok mégis a dolgozókat hi-
báztatják mindenért, hiszen 

ők vannak szem előtt, így a 
sztrájkkövetelésüket is elíté-
lik. Á vasút vezetősége tehát 
nemcsak nem enged, hanem 
még a közvéleményt is a 
szakszervezetek ellen fordít-
ja azzal, hogy rátestálja saját 
fogyatékosságait. 

A vita tehát folytatódik. A 
szakszervezetek a sztrájkban 
látják a megoldás eszközét, a 
MÁV vezetői a tárgyalás-
ban. Az utasok pedig nyil-
ván bosszankodnak, mert 
ennek az egésznek, vél-
hetően, már megint ők 
isszák meg a levét. 

Tímár Kr iszta 

Ma este a vtv-n 

Ünnepi músor 
- Huszár 

Sándorékkal 
A városi televízió Boldog 

karácsonyt című ünnepi so-
rozatának ma este Huszár 
Sándor író és felesége, Hu-
szár Irma televíziós szer-
kesztő és rendező lesz a ven-
dége, akik tíz évvel ezelőtt 
Erdélyből települtek át váro-
sunkban. A műsorban elme-
sélik, hogyan ünnepelték a 
karácsonyt régen, milyen 
volt gyermekkoruk kará-
csonyfája, és hogyan lett 
Huszár Sándorból angyal. 
Megtudjuk azt is felvételről, 
milyen a hamisítatlan francia 
karácsony, és Bessenyei Fe-
renc is elmeséli kedvenc ün-
nepi történetét. A műsor 
kezdési időpontja kedd 19. 
30 óra. 

Németország: újabb adatok a Stasi ügynökeiről 

Feltörték a kémlistákat? 
Berlin (MTI) 

A német hatóságok fel-
törték azokat a kódolt szá-
mítógépes adatállományo-
kat, amelyek révén meg 
lehet állapítani az egykori 
keletnémet titkosszolgálat-
nak dolgozó több tízezer 
külföldi kém fedőnevét -
állítja a Der Spiegel. 

A Der Spiegel vasárnap szá-
molt be arról, hogy a kódolt 
számitógépes file-ok 47 ezer 
olyan titkos ügynökről tartal-
maznak adatokat, akiket a berli-
ni kommunista államhatalom 
1950-tól 1989 őszéig alkalma-
zott. Az adatállományokban 
olyan információk is szerepel-
nek, hogy milyen küldetései és 
céljai voltak az ügynököknek, 
illetve milyen hosszú ideig áll-

tak a Stasi alkalmazásában. 
A komputeijegyzékek azonban 
nem tartalmazzák a keletnémet 
hírszerzés munkatársainak va-
lódi neveit. Ezeket a feltétele-
zések szerint azokból a file-ok-
ból lehetne megtudni, amelye-
ket az amerikai Központi Hír-
szerző Ügynökség (CIA) csem-
pészett ki titokban Németor-
szágból a kilencvenes évek ele-
jén, a berlini fal leomlása után. 

Németország régóta próbál-
ja kieszközölni Washingtonnál, 
hogy az amerikaiak szolgáltas-
sák ki a számítógépes Ustákat. 
Meg nem erősített sajtójelenté-
sek szerint Washington bele is 
egyezett, hogy jövő év elején 
visszajuttatja a szupertitkos 
komputerkartotékokat. 

A német kormány szóvivője 
vasárnap közölte, hogy nincs 

tudomása a Der Spiegelben kö-
zölt kódfeltörésről. 

A Der Spiegel azt írta, hogy 
a kódok megfejtéséről Joachim 
Gauck, az egykori Német De-
mokratikus Köztársaság Ál-
lambiztonsági Minisztériumá-
nak iratait felügyelő szövetségi 
biztos számolt be a berlini bel-
ügyminisztériumnak a múlt hé-
ten. 

A biztos már januárban fel-
fedte, hogy feltörték annak a 
számítógépes adatállománynak 
a kódját, amely az 1969 és 
1987 között tevékenykedett 
Stasi-ügynökökről tartalmazott 
információkat. A hidegháborús 
kémek felkutatását és letartóz-
tatását azonban mindmáig aka-
dályozza, hogy a hatóságok 
nem ismerik a kémek valódi 
neveit. 

Munkatársunktól 
Karácsonyi karavánnal 

indult útjára a Mikulás 
Nagykarácsonyból, hogy 
országjáró útján 25 város 
78 helyszínére vigye el az 
ünnepi hangulatot kicsiknek 
és nagyoknak. Látogatása 
során játszik a gyerekekkel, 
mesél nekik és közös fény-
képpel ajándékozza meg 
őket. Emellett minden vá-

Mikulás - Nagykarácsonyból 
rosban felkeresi a kórházak* 
ban fekvő és az otthonok-
ban lakó gyerekeket is. 

A kicsik kéréseinek való-
ra váltásában a Coca-Cola 
segíti a Mikulást. A reklá-
mokból jól ismert álomvo-
natot bocsátotta a Mikulás 
rendelkezésére, mely de-

cember 4-e óta járja az or-
szágot, és az ünnepek alatt 
legalább 10 ezer gyereket 
hoz el a kis falvakból a 
fővárosba. Ezen kívül a cég 
30 kérést teljesít azok kö-
zül, melyek a Nagykarácso-
nyi Mikuláspostára érkez-
tek. 

A Coca-Cola Mikulás 
december 15-én, szerdán a 
SZOTE Klinikán fekvő 
gyerekeknek visz ajándé-
kot, majd 16 órától a Ká-
rász utcai Pick Márkaáru-
ház előtt ajándékozza meg a 
nagycsaládosokat. Végül a 
Cora áruház előtt állí t ja 
meg tündöklően kivilágított 
teherautóját, hogy találkoz-
hasson a szegediekkel. 

Kiállítás 
a Tömörkényben 
Munkatársunktól 

A szegedi Tömörkény Ist-
ván Gimnázium és Művé-
szeti Szakközépiskola kera-
mikus tanulóinak munkáiból 
nyílik bemutató ma délután 
fél háromkor az intézmény 
kiállítási csarnokában. A tár-
latot - amelyet ma és holnap 
láthatnak az érdeklődők -
Kühn János, az iskola igaz-
gatója nyitja meg. 

Új felsőoktatási szervezet 

Régiók Szövetsége 
Munkatársunktól 

Új felsőoktatási háttérszer-
vezet jött létre Régiók Szövet-
sége néven a közelmúltban 
Pebrecenben. A küldöttek a 
szövetség elnökévé a kaposvá-
ri Csokonai Vitéz Mihály Ta-
nítóképző Főiskola hallgatóját, 
Kátai Gábort választották. Az 
elnökség tagja lett Erdőközi 

Orsolya (Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem), Fehér 
Zoltán (Miskolci Egyetem), 
Rómán István (Kossuth Lajos 
Tudományegyetem) és Jan-
csák Csaba, a József Attila 
Tudományegyetem hallgatója, 
a Szegedi Felsőoktatási Szö-
vetség Hallgatói Önkormány-
zatának elnöke. 

„Öltöztesd 
fel a fá t" 

Munkatársunktól 
Ma, kedden 10 órától is-

kolások díszítik a Dóm téren 
a város karácsonyfáját. Azt a 
fát, amelynél december 22-
én tartják a Dóm téri kará-
csonyt a város iskolásai szá-
mára. A 16 órakor kezdődő 
rendezvényen minden gye-
rek ajándékot kap, és az is-
kolák 5 perces műsorral fel 
is léphetnek. 

miről írt a DM? 
75 éve 

Fedák Sári Amerikában 
Ismeretes, hogy Fedák 

Sári amerikai túrájára ma-
gával vitte Nádor Jenőt és 
Kondor Ibolyát. Túra köz-
ben azonban Fedák össze-
veszett menedzsereivel, 
partnerei pedig, Nádor és 
Kondor Ibolya, cserben 
hagyták. Ettől az időtől 
kezdve külön keresték fel 
az amerikai városokat Fe-
dák és Nádorék. Igen érde-
kes a dologban, hogy egy-
egy városban egyszerre je-
lennek meg a konkurensek, 
hirdetéseik pedig az újsá-

gokban és a plakátoszlopo-
kon egymással szemben ál-
lanak. Mint azt egy ameri-
kai távirat közli, Fedák 
plakátjain mint igazgató 
szerepel. Egyik nagyobb 
vidéki városba most érkez-
tek meg a riválisok. A vá-
ros egyik színházában Fe-
dák társulata a Leányvásárt 
mutatja be, míg a másik 
színházban Nádor és Kon-
dor Ibolya a Kék Madár-
ban lépnek fel. A túrázók 
között a legvehemensebb 
harcok dúlnak. (1924) 

50 éve 
Az egyesitelt Budapest 

Az egyesítéssel a mun- miségiek érdekeit szolgá-
kásosztály súlya és vezető 
szerepe az eddiginél job-
ban domborodik majd ki a 
főváros egész életében. 
Meg kell szűnniük az 
„úri" negyedeknek és a 
szegény negyedeknek is. 
A budapesti dolgozók, a 
szocializmust velünk 
együtt építő haladó értei-

ló lakáspolitikát kell meg-
valósítani. A dolgozókat 
behozzuk a város szívébe, 
a volt „úri" negyedekbe, a 
külső részeket pedig terv-
szerű városfejlesztési po-
litikával kifejlesztjük, és 
így megszüntetjük a bel-
és külváros közötti osz-
tálykülönbséget. (1949) 

25 éve 
Szintetikus beszéd 

A Minszki Rádiótech-
nikai Egyetem kutatói 
merőben új feladatot ellá-
tó készülékek elkészítésén 
fáradoznak. Azt szeretnék 
elérni, hogy az erre alkal-
mas berendezés - megfe-
lelő program alapján - a 
memóriájába táplált han-
gokból szavakat, monda-
tokat tudjon összeállítani 
és elmondani. Ilyen ké-

szülékre elsősorban 
nyelvfonetikai vizsgálatok 
céljára lenne szükség, 
később pedig - sokrétű to-
vábbfejlesztés után, az 
emberi beszéd elektroni-
kus úton való utánzására. 
A gép érdekessége, hogy 
a memóriájában tárolt 
hangok felhasználásával 
nem csak beszélni, de 
énekelni is tud. (1974) 

Vámosok a végeken 

Aszalt szilva és ajtázsanér 
Munkatársunktól 

A Vám-és Pénzügyőrség 
Csongrád és Békés Megyei 
Parancsnoksága az elmúlt 
héten deviza-és vámszabály-
sértés, lopott személygépko-
csi, valamint csempészet-és 
vámorgazdaság vétsége mi-
att 56 esetben járt el, több 
mint 12 millió forint érték-
ben. 

A gyulai határátkelőnél 
egy román állampolgár bel-
épéskor egy Panasonic és 
egy Phihps videorecorderről 
hamis árubejelentést tett. 
Csempészet miatt a vámhi-
vatal mindkét készüléket le-
foglalta. 

Nagylaknál egy kilépő 
olasz állampolgár bukott 
meg. Személygépkocsiját 
hamis rendszám, hamis for-
galombahozatal és csalás 
kapcsán körözték Olaszor-

szágban. A kimenekítésre 
szánt BMW Z3-as típusú au-
tót, melynek értéke 8 millió 
forint, a vámhivatal lefoglal-
ta. 

A szegedi vámnyomozók 
a Cserepes sori piacon tartott 
ellenőrzésük kapcsán indí-
tottak eljárást egy izraeli ál-
lampolgár ellen, akinél közel 
3 millió forint értékű olyan 
elektronikai és háztartási 
műszaki cikket találtak, 
melynek eredetét és vámke-
zelését a tulajdonos nem 
tudta igazolni. 

Egyéb szabálysértési eljá-
rások során a vámhivatalok 
lefoglaltak 453 karton ciga-
rettát, 67 liter égetett szeszes 
italt, 221 liter tiszta szeszt, 
125 kilogramm aszalt szil-
vát, valamint többek között 
129 darab húsdaráló rostát 
és 88 darab ajtózsanért is. 

napló 
MA 

A FÜGGETLEN Kisgazda 
Földmunkás és Polgári Párt sze-
gedi irodájában (Teleki u. 3.) jo-
gi tanácsadást tart 16-17 óráig 
dr. Kopasz Rudolf ügyvéd. 

MUNKAÜGYI és általános 
jogsegélyszolgálat 17-18 óráig 
a KKDSZ (Közgyűjteményi és 
Közművelődési Dolgozók Szak-
szervezete) Csongrád megyei 
irodájában (Temesvári krt. 42., 
tel./fax.: 432-578). Fogadóórát 
tart dr. Szabó Emese ügyvéd. 

HOLNAP 
DR. BÁLINT JÁNOS, a szo-

cialista párt jogtanácsosa 15 és 
16 óra között ingyenes jogi ta-
nácsadást tart Szegeden a Szilá-
gyi u. 2. II/210. alatt. Telefon: 
62/420-259. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-
TI F O G A D Ó Ó R Á T tart az 
M S Z O S Z Csongrád M e g y e i 
Képviselete (Szeged, Kálvária 
sgt. 14.) 14 órától 16 óráig az 
MSZOSZ tagjai részére (a tag-
ságot hitelt érdemlően igazolni 
kell). Dr. Hajdú István ad felvi-
lágos í tást munkaviszonyban 
lévők, pályakezdők, valamint 
nyugdíjasok részére. 

KATONA GYULA, a 13-as 
választókerület (Móraváros) 
képviselője 17 órai kezdettel la-
kossági fórumot tart a Móravá-
rosi Katolikus Közösségi Ház-
ban. 

A MUNKÁSPÁRT újszege-
di alapszervezete 16 órai kezdet-
tel taggyűlést tart a Munkás 
Művelődési Otthonban (Fő fasor 
9.). 


