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PÉNTEKI PROGRAMOK 
Szeged-színpad (Dugonics tér) 19.00: KFT 
15.00: Gawx 21.00: Ladánybene 27 
15.30: Cosa Nostra 23.00: Republic 
16.00: Salvus Westel-színpad (Partfürdő) 
17.00: Keserű Giliszta 17.00: Sun City 
18.00: Anger Tea 19.00: Belga 
19.00: C.P.G. 21.00: Másfél 
20.00: Leroy 23.00: Bandi a hegyről 
21.00: Ödy Blues Az utolsó koncertek végén 
Borsodi-színpad (Partfürdó) hajnalig szabadtéri diszkó a 
15.00: United Tiszagyöngye alatti terüle-
17.00: Zanzibár ten. 

Panaszok 
a hangerő 
miatt 
A fesztivál szerda esti hangpró-
bája majd' éjfélig ébren tartotta 
a szegediek egy részét. A szer-
vezők azt ígérték, visszavesznek 
a hangerőből. 

Szerdán késő este több mint szá-
zan keresték meg a rendőrséget 
az ifjúsági napok hangpróbája 
miatt. A dübörgő zenét a város 
szinte minden pontján lehetett 
hallani. A rendőrség pontos szá-
mot nem emh'tett, de azt meg-
erősítette, hogy emiatt rengeteg 
bejelentést kaptak. Erről a városi 
kapitányság tájékoztatta a szer-
vezőket. 

„A szegediek türelmét és 
megértését kérjük" - mondta 
BOTOS Gyula, a szegedi kabinet 
protokoll-tanácsadója, a feszti-
vál főszervezője, amikor a pa-
naszok miatt megkerestük. Bo-
ros Gyula ígéretet tett arra, 
hogy „visszavesznek a hangerő-
ből". A főszervező azt is el-
mondta, a zajkommandó folya-
matosan méri a hangerőt. A 
fesztivál biztonságáról mintegy 
kétszáz rendőr, őrző-védő, pol-
gár- és városőr gondoskodik. A 
kapitányság munkatársai köz-
vetlenül nem vesznek részt a 
terület figyelésében, a rendez-
vények környékén, valamint a 
Belvárosban tartanak megerősí-
tett szolgálatot. 

A Tisza partján nyolcvan mé-
terenként áll majd egy őr, vala-
mint két motorcsónak folyama-
tosan járőrözik. 

K.T. 

Rendkívül színvonalas programmal újult meg a 36 éves múltra visszatekintő fesztivál 

Ismét SZIN-es lett Szeged városa 

Folytatás a z 1 . oldalról 

A töltésről hallani a zenét, a dü-
börgés szívja be az embereket a 
kapukon. 

Egy órával később a nagyszín-
padnál. - Nem úgy van az, hogy 
beba..tok, aztán meg itt ugrál-
tok a színpad előtt - adja meg az 
alaphangot Hajós András. Az 
Emil Rulezz énekese magára 
vállalta a feladatot, hogy keres-
kedelmi csatornán edzett dumá-
jával ébren tartsa a figyelmet két 
koncert között. Sikerrel teszi, 
vevők a szövegére. És persze 
senkinek sem áll meg a söröspo-
hár a kezében. Nem is várja sen-
ki. 

Délután a Nyers kezdett. A 
szegedi brigádnak nem. volt 
könnyű dolga, a kapuknál még 
többen álltak a karszalagjukra 
várva, mint ahányan a színpad 
előtt hallgatták a fesztivált nyitó 

koncertet. Czutor Zoliék persze 
kivágták magukat, lenyomták a 
műsort, a Heaven Street Seven 
koncertje alatt meg már a gyere-
kekkel virsliztek. 

A nagyszínpad előtt csak egy 
nejloncsík széle emlékeztet a 
gyermekmedencére. Homokkal 
hordták teli a pancsolót, hogy így 
férjen el a tömeg. „Baromi por 
van itt" - mondja egy fehérnad-
rágos lány, de barátnője, aki tán' 
ha tizennyolc lehet, rátromfol: 
„Woodstockban meg esett az 
eső!" 

Az egykori szép világra csak 
egy szimatszatyor emlékeztet, de 
az is egy lány fenekén, nadrággá 
alakítva. Jól mutat. 

Én sem tudom, milyen lehetett 
'67-ben az első ifjúsági napok 
Szegeden. Nem ismerem azokat 
a Tisza-parti lányokat, akiket 
Frenreiszék megénekeltek. Hat-
vanhétben nem voltak toy-toy 

Fiatalok sörös pohárral a SZIN-en. Fotó: Karnok Csaba 

vécék, a rakparton nem ültek 
sorban a motorosok, se zöld, se 
kék, se narancssárga karszalag 
nem különböztette meg a kon-
certek közönségét. Nem Mar-
shall cuccon jött a zene, a park-
ban hajkurászták a hálózsákos, 
hosszú hajú huligánokat. De a 
hangulat valószínűleg akkor is 
ilyen lehetett. Bár akkor nem 
nézhettek medencéből filmeket, 
senki nem tudta volna, milyen 

az a gladiátor pálya, vagy a má-
szófal, bezzeg most... 

A deres bajuszú, ritkás hajú 
fickó, aki a nyolcvanas években 
még elkapta az igazi SZIN-eket 
mellettem hangosan énekel 
együtt a Heaven Street Seven-
nel. Jó-jó, kamasz gyerekei van-
nak, onnan ismeri a szöveget. 
De ismeri, és rúgja a port a köly-
kökkel. A Szegedi Ifjúsági Na-
pok újraéledt, és ez egy kicsit 

megfiatalítja a várost a nyár-
utón egy hosszú hétvégére. 

* 
A fesztivált tegnap este 6 órakor 

Botka László polgármester nyitot-
ta meg a Dugonics téren. Ezt 
megelőzően délután 3 órától 
amatőr zenekarok szórakoztatták 
a közönséget. A Partfürdő két 
színpadán, 5 órakor a Nyers és a 
Volvox lépett fel. 

KÉRI BARNABÁS 

Lakat a vásárhelyi Maryn, munkásgyűlés Csongrádon 

Nem kell a cipőgyártó, 
felesleges az asztalos 
Vásárhelyen és Csongrádon 
újabb százharminc, illetve két-
száz család gondja lett a mun-
kanélküliség. A cipőgyár és a 
bútorgyár problémájának le-
gyűrése a megyei munkaügyi 
központ helyi kirendeltségei 
számára is váratlan kihívást je-
lent. 

Cipőfelsőrész-készítőként biz-
tosan nem tudják elhelyezni a 
közelmúltban bezárt Mary Ci-
pőgyár Rt. 130 vásárhelyi dol-
gozóját. Egyelőre azonban még 
azt sem lehet tudni, közülük 
mennyien lesznek valóban ál-
lástalanok, hiszen - mint emlé-
kezetes - az önkormányzat az 
elmúlt héten utcára került em-
berek egy részét közhasznú, il-
letve közcélú munkásként fog-
lalkoztatni tudja. Időközben az 
is előfordulhat, hogy a felmon-
dási idő alatt új állást találnak 
páran, hiszen a dolgozók egy 
része bizonyára más szákkép-
zettséggel, ismerettel is rendel-
kezik. 

A munkaügyi központ már a 
felmondási idő alatt is részlete-
sen tájékoztatja az elbocsátot-
takat a lehetőségeikről - tudtuk 
meg Törjékné Pásztor Ildikótól, 
a Csongrád Megyei Munkaügyi 
Központ vásárhelyi kirendelt-
ségének vezetőjétől. Azoknak 
pedig, akiket állástalanként re-
gisztrálnak, s olyan új szakmát 
választanak maguknak, amely-

re kereslet mutatkozik a mun-
kaerőpiacon, a központ képzési 
vagy átképzési támogatást 
nyújthat. 

A Warten-Tisza Bútoripari 
Rt. csongrádi gyára tegnap 
csendes volt, kevesen dolgoz-
tak. Az üzemhez érzelmileg 
erősen kötődő dolgozók egy ré-
sze még mindig nem tudja el-
hinni, hogy szélnek eresztik 
őket. „Kell lenni valami elfo-
gadható megoldásnak!" - mon-
dogatták. Ezért komoly várako-
zás előzi meg a ma 10 órakor 
kezdődő munkásgyűlést, amely 
a nagy bizonytalanságot rész-
ben eloszlathatja. A kedden 
megtartott rendkívüli közgyű-
lésen a felszámolásról született 
döntés. 

A gyár és a Tisza Kereskedő-
ház mintegy kétszáz dolgozója 
került nehéz helyzetbe, mikor a 
többségi tulajdonos a tetemes 
veszteség láttán végül nem a tő-
keinjekció, hanem a fölszámo-
lás mellett döntött, de a részle-
tek és a következmények nem 
ismertek. Ha a dolgozóknak föl-
mondanak, azok szakmájukban 
nem tudnak elhelyezkedni a vá-
rosban. Tegnap megtudtuk: a 
megyei munkaügyi központ 
csongrádi kirendeltségéhez ed-
dig semmiféle információ nem 
jutott el arról, hány asztalos és 
más faipari munkás kerülhet 
utcára. 

SZ. A. K.-B. GY. GY. 

Tárgyalások 
indultak 
a Ringánál 
Megkezdődött a hivatalos 
egyeztetés a Pick Szeged Rt. 
többségi tulajdonában lévő Rin-
ga Rt.-nél annak a helyzetnek a 
kezelésére, amely a tervezett 
termelésátszervezés következ-
tében állt elő. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A tegnapi budapesti megbeszé-
lésen a szakszervezet tárgyaló-
küldöttségét Kapuvári József, a 
Húsipari Dolgozók Szakszerve-
zetének (HDSZ) elnöke, a Rin-
ga Húsipari Rt. részéről Tóth 
Ervin vezérigazgató vezette. A 
két fél többnapos egyeztetésre 
számít. 

Tóth Ervin ismertette az ér-
dekképviselettel a vállalatnál ki-
alakult helyzetet, a jelentős át-
szervezések szükségességét és 
az első ütemben 450 főt érintő 
létszámleépítés tervezett időtar-
tamát. Hangsúlyozta, hogy en-
nek során a cég a törvények ren-
delkezéseinek maradéktalan be-
tartásával kíván eljárni. A vezér-
igazgató elmondta, hogy a társa-
ságnál az első héthavi veszteség 
már meghaladta az egymilliárd 
forintot. 

Kapuvári József a tárgyalás 
szünetében a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a Ringánál hétfőtől szüne-
teltetik a vágást és a darabolást, 
de tovább folyik a húskészítmé-
nyek gyártása. 

Kábítószer és hamis euró 
Folytatás az 1. oldalról 

A civil ruhás kommandósok a nyílt utcán feltartóz-
tatták és átvizsgálták a kocsit és utasait, a 37 éves 
szerb-montenegrói S. D.-t és a 26 éves arab szár-
mazású, dán állampolgárságú A. A. -t. Az autóban 
és két tárcában összesen nyolc darab 500 euróst ta-
láltak a nyomozók. A szakvélemények alapján ezek 
a bankjegyek szintén hamisak. 

Orvosszakértői vizsgálat azt is kiderítette, hogy a 
szerb-montenegrói és a dán férfi kábítószert fo-
gyasztott. A két külföldit a kihallgatás után őrizet-

be vették, tegnap pedig kezdeményezték előzetes 
letartóztatásukat. 

- A bíróság erről ma délelőtt dönt - tájékoztatott 
M. Toronykőy Márta rendőr hadnagy, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. 

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, 
honnan származik a hamis pénz, s azt is, van-e kö-
ze a két héttel ezelőtt Németországban talált nagy 
mennyiségű és igen jó minőségű hamis 500 euró-
sokhoz, melyeket állítólag Bulgáriában állítottak 
elő. 

ARANYT. JÁNOS 

Mától autóshow az újszegedi Eko-parkban 

Hetven kiállító érkezett 
a jubileumi Hajtásra 
Mintegy hetven kiállító rész-
vételével nyílik meg ma délelőtt 
a tizedik, jubileumi Hajtás ki-
állítás és vásár az újszegedi 
Eko-parkban. 

Tizedik alkalommal nyitja meg 
kapuit a Hajtás biztonságosan 
járműipari szakkiállítás és vásár. 
Az újszegedi Eko-parkban három 
napon keresztül hetven kiállító 
több száz járművét csodálhatják 
meg az érdeklődők. 

- A négykerekűek mellett lát-
hatóak lesznek motorok, hajók, 
trolibuszok és kamionok is. 
Mint minden évben, itt lesznek a 
mentők, tűzoltók és a rendőrség 
járművei is - tájékoztatott Ele-
kes Zoltán főszervező. Mindezek 
mellett több ralicsapat is elhozza 
gépeit Újszegedre. 

A délelőtt tíz órakor kezdődő 
ünnepélyes megnyitó után „Ma-
gyarországi autókereskedések az 
európai uniós csatlakozás után" 
címmel rendeznek konferenciát 
fél tizenegytől. Látható lesz egy, a 
mentősök mindennapjairól szóló 
szociofotó-kiállítás is. 

A belépőjegy mindössze 400 
forint, a kedvezményes ennek a 
fele. A tizedik autókiállítás alkal-
mából minden ötszázadik jegy 
vásárlója ajándékcsomagot kap. 

Idén sem marad el a legszebb 
autó választása női szemmel. Ez 
alkalommal Csala Gabriella, a 
Városi Televízió Szeged Kht. ügy-
vezető igazgatója, Pászti Ágnes 
önkormányzati képviselő, kultu-
rális ügyekért felelős tanácsnok 
és Pap Klára, lapunk, a Délma-
gyarország és Délvilág pénzügyi 
igazgatója dönti el, melyik a leg-
formásabb négykerekű. 

A belépőjegyekkel idén is lehet 
szavazni a legszebb járműre, 
vagy akár standra. Akik leadják 
szavazatukat, azok közül vasár-
nap délután sorsolják ki azt a 
szerencsést, aki partnerével egy 
hétre Jordániába utazhat. 

A. T. J. 
A tizedik Hajtás egy autós felvonulás erejéig már tegnap megmu-
t a t t a m a g á t . Fotó: Karnok Csaba 


