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EGYETEM: ÁRRAL SZEMBEN 
Szegeden egyelőre nem érződik a 
demográfiai hullámvölgy. Az 
SZTE karainak többségén a je-
lentkezők száma idén meghalad-
ta a tavaly felvételizni szándéko-
zók számát. Ezzel szemben or-
szágosan azonban nyolcezerrel 
kevesebben adták be az egyete-
mekre és főiskolákra a jelentke-
zési lapot. 

4. oldal 

EZERNÉGYSZÁZ TÁNCOS 
Harminckilenc néptáncegyüttes 
és ezernégyszáz táncos részvéte-
lével tegnap kezdetét vette Szege-
den az országos gyermek- és ifjú-
sági néptáncfesztivál. Tizennégy 
éve mindössze kilenc hazai 
együttes lépett fel a fesztiválon, 
most pedig már külföldről is ér-
keznek résztvevők, az idén 
Oroszországból. 

4. oldal 

PICK: A BAJNOKSÁG A TÉT 
Holnap este 6 órakor csúcsrang-
adó lesz a férfi kézilabda-bajnok-
ság felsőházas rájátszásában. Az 
újszegedi sportcsarnokban a Pick 
a Fotexet fogadja. A szegedi gárdá-
nak az alapszakaszban kétszer is 
sikerült legyőznie örök riválisát. 

18. oldal 
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Ma 6-tól 21 óráig tartanak nyitva a szavazókörök 

Voksolni csak 
igazolvánnyal lehet 
Egyetért-e azzal, hogy a Magyar 
Köztársaság az Európai Unió 
tagjává váljon? Voks formájában 
erre a kérdésre kell válaszolnia a 
körülbelül 8 millió választásra 
jogosult állampolgárnak. A sza-
vazókörök 6-tól 21 óráig tar-
tanak nyitva, voksolni személy-
azonosításra alkalmas okmány 
felmutatása után lehet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma ügydöntő népszavazáson 
mondhatnak véleményt a ma-
gyar állampolgárok a Magyar 
Köztársaságnak az ország Euró-
pai Unióhoz történő csatlakozá-
sáról. Erről a Magyar Köztársa-
ság alkotmánya rendelkezik. A 
szavazás napja: április 12., ami 
- a korábban megszokottól elté-
rően - szombati nap. Ma reggel 
6 órától 21 óráig minden válasz-
tópolgár csak személyesen, illet-
ve abban a szavazókörben ad-
hatja le voksát, amelyet feltün-
tettek a részére megküldött érte-
sítőn. 

A véleményt nyilvánító föltét-
lenül vigye magával a lakcímét 
tartalmazó érvényes személy-
azonosító igazolványt; vagy az 
érvényes lakcímigazolványt és 
ehhez a személyazonosító iga-
zolványt, vagy az útlevelet, vagy 
a kártya formájú vezetői enge-

délyt, vagy a sorkatona a katonai 
igazolványt. A szavazatszámláló 
bizottságok munkáját megköny-
nyíti, ha a szavazó fölmutatja az 
értesítőt, de ez a papiros nem fel-
tétele a voksolásnak. 

A szavazóhelyiségben minden 
választópolgár egy szavazólapot 
kap, amelyen a következő kérdés 
szerepel: Egyetért-e Ön azzal, 
hogy a Magyar Köztársaság az 
Európai Unió tagjává váljon? Ér-
vényesen szavazni az „igen" vagy 
a „nem" válasz mellett elhelye-
zett körben két, egymást metsző 
vonallal („X" vagy „ + " jellel] le-
het. A rontott szavazólapot ké-
résre, az urnába helyezés előtt 
egyszer kicserélhetik a szavazat-
számláló bizottságnál. 

Aki mozgásában gátolt, kéré-
sére a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja - a szavazókör te-
rületén - mozgó urnával felkere-
si. Mozgó urnát a szavazás nap-
ja előtt az illetékes polgármeste-
ri hivatalban, vagy a szavazás 
napján az értesítőben megjelölt 
szavazatszámláló bizottságtól 
lehet kérni. 

A választópolgár a szavazóhe-
lyiségben csak a szavazata leadá-
sáig tartózkodhat. A szavazás le-
zárásakor, 21 órakor azok még 
szavazhatnak, akik a szavazóhe-
lyiségben, vagy közvetlen előte-
rében tartózkodnak. 

Beszélgetés Fejtő Ferenccel a költészet napján 

Élő emlékek sora 
Azokat az embereket, akik arról a 
problémáról vitatkoznak, hogy ki 
a magyar, Fejtő Ferenc emlékezte-
ti: nincs egységes magyar hagyo-
mány, hiszen minden nemzet 
története a progresszív és a kon-
zervatív erők „mérkőzése". A köl-
tészet napja, április 11 -e alkalmá-
ból lapunknak nyilatkozó író-tör-
ténész azon kevesek egyike, aki 

számára a múlt század harmincas 
éveitől számított történelmünk 
nem könyvekből megismert kró-
nika, hanem élő emlékek sora. Az 
interjúban József Attilán kívül 
olyan kiemelkedő művészek alak-
ját is felidézi, mint Babits Mihály 
vagy Illyés Gyula. 

Interjúnk a Sziesztában 

Ha becsődölne a sertéspiac, a kormánybiz tosán cselekedne 
.•. x 

Tegnap délelőtt félpályán lezárták az utat Nagy-
mágocs és Derekegyház között a sertéspiac ano-
máliái miat t tiltakozó gazdák. 

A termelők azt sérelmezik, hogy önköltség alatti 
áron tudják csak eladni az élőállatokat. Állításuk 
szerint a nagyobb felvásárlók, a szegedi Pick és a gyu-
lai húskombinát nem tartják be a szerződésben fog-
laltakat, nyomott áron veszik meg a sertést, s nem 

- v é l i k a g a z d á k . Fotó: Schmidt Andrea 

annyit, amennyiről korábban megállapodtak. Rá-
adásul a felvásárlás időben eltolódik, ez is plusz költ-
ség. A magyar tenyésztők helyzetét rontja, ha kül-
földről érkezik nagy mennyiségű hús az országba. 
Azért is döntöttek úgy, hogy jogos követeléseiket de-
monstráción fogalmazzák meg. Tiltakozásukat ma 
délelőtt Gádoros és Nagyszénás között folytatják. 

írásunk a 3. oldalon 

Félpályás útelzárás Nagymágocs és Derekegyház között 

Tüntető sertéstartók 

Szeged elaprózott 
részvénypakettje 

At kell gondolnia a szegedi önkormányzatnak, mit kezdjen azon 
tulajdoni hánvadaival - az Autofernél négy százalék - , amelveknél 
nincs beleszólása a cégek működésébe és számottevő hozamot 
sem várhat tőlük. (Részletek az 5. oldalon.) Fotó: Miskolczi Róbert 

Volt egyszer egy salakmotoros Volán-stadion 

Ha sikerül összetoborozni egy 
tőkeerős befektetői csoportot, 
akár már jövőre megkezdődhet 
százhúsz-százharminc lakás 
építése a szegedi Béketelepen, a 
Tisza Volán egykori Napos úti 
stadionjának helyén. 

Valaha tízezrek szurkoltak a sze-
gedi, Napos úti Tisza Volán-stadi-
onban a salakmotorosoknak, a 
nagyobb viadalokon még ennél is 
többen. A hetvenes évek végén 
épített pálya a nemzetközi szab-
ványoknak is megfelelt, így aztán 
igazi klasszisok is próbára tehet-
ték tudásukat Béketelepen. Kócsó 
Antal, Nagy Róbert, Hell Csaba és 
társaik sokszor köszönhették 
meg a hálás közönség tapsát a 
nemzetközi viadalokon. Az egy-
kori szurkoló ma szomorúan lát-
hatná, hogy a stadionból már 
csak romok maradtak. A nézőtéri 
töltés nagyobb részét, ahol egykor 
a technikai sportok szerelmesei 
keresgélték maguknak a legjobb 
helyeket, már le is bontották. 

Folvtatás az 5. oldalon Ahol egykor világbajnok salakmotorosok küzdöttek, ma roncsautókat bontanak. Fotó: Gyenes Kálmán 
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