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Hogy mit nyer az YTONG-gal? 

P É N Z T 
Az YTONG-gal az építkezés gyorsabb, 
pontosabb és anyagveszteség nélküli. 

Kevesebb a habarcsszükséglet. 
A nutféderes falazóelemnél a függőleges 
fugákat nem kell habarccsal kitölteni, így 
további kiadásokat takaríthat meg. 
Az YTONG egyedülállóan jó hőszigetelő. 
Fűtési költségeit egyszer s mindenkorra 
takarékra állíthatja. 

Ha további információra van szüksége, 
küldje el az alábbi szelvényt 

címünkre: 

YTONG Hungary Kft. 
1393 Budapest, Pf. 330 

i Kérem, Küldjenek számomra , 
1 díjmentes ismertetőt az i 
1 YTONG falazóelemekről. ' 
i i 
1 Név: i 
i i 
1 Cím: i 
| i 
| Foglalkozás: i 
I (Csak ha tervezéssel, építéssel, építőanyagokkal | 
l hivatásszerűen foglalkozik) 21 8d I 

YTONG 
A bölcsek köve 

H é t k ö z n a p 7 - 1 9 ó r á i g , 
Sa j tóház , S te fán ia 10 . 

Te le fax : 4 8 1 - 4 4 4 

• Világszerte számosan aller-
giásak a tavasszal virágzó fák 
egyes fajainak virágporára és 
szorongra várják a pollenjelen-
téseket. Az idén Szegeden ér-
dekesen indult a pollenszezon: 
a mogyoró már január 25. táján 
virágzott, majd valamivel ké-
sőbb megjelentek az éger pol-
lenszemei is. A februári hava-
zás után, március elején már 

Elképzelésükre nem is lehe-
tett volna megfelelőbb szakmai 
munkát találni, mint a Nyel-
vészeti Füzetek első kiadvá-
nyát, dr. Zánthó Róbert Gene-
ralia című könyvét. A 11 feje-
zetből álló, igen szemléletesen 
illusztrált és nagy ismeretanya-
got feldolgozó kötet a nyelvtu-
domány, szélesebben vizsgálva 
a nyelvről való tudományos 
gondolkodás történetét választ-
ja anyagának gerincéül, s ebből'" 
a sudárból szétágazva az ere-

Pollenjelentés 
csak a nyárfa kevéssé allergén 
pollenje dominált, majd lassan 
elkezdődött a tiszafa, szil, kő-
ris virágzása is. Most, a hó vé-
gén a legerősebb tavaszi aller-
gén, a nyírfa, illetve a fűzfa 
barkái is ontják virágporukat. 
Észak-Európában még csak 

detektől a legújabb probléma-
átfedésekig egész sor izgalmas 
el ítéleti és gyakorlati kérdést 
vet fel . Különösen érdekes 
megközelítése, amelyben az 
antropológiával, a természettu-
dományokkal . a pszicholó-
giával, és sok tekintetben leg-
áthatóbban a társadalomtudo-
mányokkal hozza összefüggés-
be a nyelvi gondolkodás fejlő-
dését. E sokféle - de mind-
végig érdekes és követhető -
diszciplína-csatolásból valóban 

most éled a természet, egy-két 
égerpol lent számlál ták. Ja-
pánban viszont március elején 
22 millió pollinózisos ember 
szenvedett a japánciprus virág-
porától! Nálunk a nyír. a kőris 
és a fűz pollenszámának to-
vábbi emelkedése várható a 
következő héten. 

Dr. Juhász Miklós 
JATE Növénytani Tanszék 

általános kép alakul ki. annak a 
nyelvi univerzalitásnak a képe. 
amelynek jelentősége Zánthó 
Róbert szerint korunkban, a 
specia l izá lódás és a vele 
csaknem egyidejűleg jelentke-
ző integrálódás időszakában 
nőtt meg igazán. A sorozat 
szerkesztői joggal élnek a szó-
játékkal: „Generális mű: a ja-
vából. " 

A Nyelvészeti Füzetek má-
sodik, a napokban megjelenő 
kiadványa a sorozatnak egy 
másik célját teljesíti, miszerint 
a periodika korszerű nyelvé-
szeti kutatási-oktatási tervek 
informatív megismertetését is 
vállalja. A soron következő ki-
advány szerzői Gál Béla és 
Zalka Zsolt „A nagycsoport-
szöveg - a mikrokozmosz egy 
megértési modellje" címmel 
(a nagycsoport pszichoterápiás 
kollektív helyzetet megjelenít 
meg, amelynek egyedi nyelve-
zete van) egy, a nyolcvanas 
években Szigetvárott megvaló-
sított pszichoterápiás rendszer 
videóra rögzített és írásosan 
dokumentált nagycsoport-szö-
vegeit elemzik a szocioling-
visztika szempontjai szerint. 

Panek Sándor 

• Nyelvészeti Füzetek sorozat indult 

Generalia, a javából 
Generalia néven kiadót alakit ott. és Nyelvészeti Füze-

tek címmel ú j könyvsorozatot indított a Juhász Gyula 
Tanárkép/ó' Főiskola két nyelvész-tanára. Dr. Tóth Szer-
gej ad junktus és l)r. Vass László docens. A Beszédró'l-
nvelvről t anár je lö l teknek című nemrég megjelent cs 
szakmai sikert aratott alkalmazóit nyelvészeti összefog-
laló munka társs/erzőinek-szerkesztőinek célja és eszmé-
nye a nyelvészeti ismerethalmaz olyszerű bemutatása és 
rendszerezése, hogv abban a klasszikus értelemben vett 
general ia , a tények fölötti legfontosabb, az á l ta lános 
nyelvészet globális kérdései révén a nyelvi és kom-
munikációs problémák határterületeire is rávilágítsanak. 

• Közgyűlési határozat: három új tornaterem épül 

Hamarosan kizöldül a Világ Utcája? 
Jogi lépések várhatók 

A Világ Utcája Kft . panasszal élt a Délniagyaror-
sz íglnin március 31-én közölt cikkeinkkel kapcsolatban. 
Apró Juhász János ügyvezető' igazgató tudatta velünk, 
hogy Csonka Gábor ellen megtették a szükséges jogi 
lépéseket. 

Ezúttal, az esetleges mellé-
fogást elkerülendő nem prog-
nozáltunk semmit a szegedi 
városatyák csütörtöki, lapzárta 
utáni döntéseivel kapcsolat-
ban... Azt azonban okkal sej-
tettük. hogy nem lesz gyorsan 
vége a képviselő-testületi ülés-
nek, hiszen lapzártakor a 43 
napirendi pontból mindössze 
22-őt tárgyaltak meg és még 
igen sok fontos kérdésben 
kellet (volna) dönteni. 

Ezek közül is az egyik a 
három tornateremépítési beru-
házás engedélyezése volt, 
amely hatalmas vitát váltott ki, 
levették-visszavették tárgya-
lásra a dolgot, ám, utólag min-
den jól végződött és város-
atyák megszavazták a szetmi-
hályteleki Gárdonyi Géza Álta-
lásos Iskola, a kiskundorozs-
mai I. számú Altalános Iskola 
és a Móricz Zsigmond Altalá-
nos Iskola tornateremépítési 
beruházására vonatkozó előter-
jesztést. 

Nem kis várakozás előzte 
meg a „Franciahögy" hasz-

nosítására kiírt pályázat el-
bírálásáról szóló napirendet 
senv Ez volt az utolsó téma 
egyébként a csütörtökön éjsza-
kába nyúló ülésen. De nem a 
legrövidebb. Mert a sorjáztak a 
felszólalók, pro és kontra, ok-
fejtések hangzottak el a pályá-
zók egyike és másika mellett. 
Az előterjesztés szerint két pá-
lyázó je lentkezet t a Szeged 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által kiírt pályázatra: 
a Világ Utcája Kft. és a Rulir-
stein Építtető Kft. A vitában 
hozzászólók nagy általános-
ságban azt fejtegették, hogy a 
Ruhrstein Kft. hajlandó azon-
nal letenni az asztalra 40 millió 

forintot, s ezzel a lépéssel nyil-
vánvalóan azt akar ja érzé-
keltetni, hogy komolyan szá-
mít az üzletre, a másik fél pe-
dig azt mondta, hogy a Világ 
Utcája Kft. rendkívül megala-
pozott és részletes kivitelezési 
terveket, komoly szakmai-
megvalósítási dokumentációt 
készített az elmúlt időszakban. 
Mellesleg szegedi érdekeltségű 
vállalkozó, és sok-sok munka-
nélkülinek próbál a beruházás 
által kenyeret biztosítani. 

A hosszadalmas nézetegyez-
tetés, időnként „gyomrozás" 
után, dr. Lippai Pál polgár-
mesterjavasolta: a Világ Utcá-
ja Kft . 8 napos határidővel 

tegye le az asztalra a vételár 
„induló" 40 millióját, kilenc-
ven napon belül pedig a fenn-
maradó 360 milliót és akkor az 
övé a Franciahögy haszno-
sí tásának a joga . A terület 
mostani, „eredeti" állapotában 
kerül értékesítésre. A képvi-
selő hölgyek és urak 23 óra 02 
perckor szavaztak: 27 igen. 1 
nem és 2 tartózkodás mellett a 
fenti megoldást találták elfo-
gadhatónak. 

A csütörtöki ülésen a köz-
gyűlés döntött arról is, hogy a 
polgármester úr előterjesztése 
alapján visszahelyezik a Vá-
rosháza Dísztermében koráb-
ban elhelyezett és 1945 után 
eltávolított festményeket. A 
többi között Ferenc Józsefről, 
Deák Ferencről, Kossuth La-
josról stb. készült nagyméretű 
festményekről van szó. 

A fennmaradó csaknem 20 
napirendet már nem tárgyalta a 
közgyűlés. Folytatás két hét 
múlva. 

K. F. 

„Szellemi Szarajevó" 
a Magyar Televízióban 

Utolsó programként Peták 
István, az Magyar Televízió 
műsorigazgatója, Heltai Péter, 
az MTV volt műsorigazgatója, 
Michancsik Zsófia, a Magyar 
Rádió volt munkatársa. Balog 
József, az MR Szegedi Körzeti 
Stúdiójának munkatársa, vala-
mint Tanács István, a Népsza-
badság szegedi tudósítója rész-
vételével tartottak médiafó-
rumot. A több mint két órás 
beszélgetésen a közszolgálati 
és kereskedelmi tévézés és rá-
diózás lehetőségeiről, akadá-
lyairól. szelepéről, a Magyar 
Televízióban és Rádióban ki-
alakult helyzetről, a privatizá-
cióról - amely katalizátorként 
működhetne a mostani helyzet-
ben - , a politikai túlhajszolt-
ságról - amit ezekben az intéz-
ményekben elszenvednek az 
újságírók - , a kormány és az 
ellenzék szerepéről, az 1990 
utáni szerephelyzet megválto-
zásáról, a vitaműsorok hiányá-
nak miértjéről és a választások 
utáni helyzetről esett szó. 

Latolgattak, érveltek, vitat-
koztak egymással a jelenlévők. 
Abban mindenki egyetértett az 
elején, hogy ma már nem lehet 
érzelmek nélkül beszélni az 
elektronikus médiáról. Heltai 
Péter szerint ebben a kérdés-
ben ma már nem is az érzel-
mek, hanem a féktelen idnula-
tok, a túlfűtött gyűlölet domi-
nál. Heltai álláspontja szerint a 
médiaháborút a következő po-
litikai elit sem fogja csillapí-
tani. Peták István elmondta: ha 
a választások után le tudnak ül-
ni hideg fejjel a szemben álló 
felek, akkor talán megoldódik 
a médiahelyzet , egyébként 
nem. A műsorigazgató szerint 

T e g n a p dr. Rigó Jó-
zott tanszékvezető főis-
kolai t aná r zárszavával 
é r t véget - a J G Y T F 
Közművelődési cs Test-
nevelés Tanszéke, vala-
mint a szegcdi Nonprofít 
M e n e d z s e r k é p z é s é r t 
Alapítvány által szerve-
zett - a „Ki menedzseli a 
kul túrát?" című három-
n a p o s k o n f e r e n c i a a 
tanárképző főiskolán. 

a televízió olyan most, mint 
egy villanypózna. Mindenki, 
„lepisilheti", aki arra jár. 
Szellemi Szarajevó alakult ki a 
tévében és a rádióban - hang-
súlyozta Tanács István. Az 
emberek többsége, az olcsó 
propaganda műsorok miatt , 
egyre kevesebbet nézi a tévét 
és hallgatja a rádiót. Egy kér-
désre válaszolva, miszerint: mi 
történik, ha a választások után 
nem változik a médiahelyzet, 
Heltai csak annyit mondott: 
már megszokták. Peták István 
szerint több gyermek fog szü-
letni. Aztán komolyra fordítva 
a szót . közöl te : f inanc iá l i s 
okokból összeomlik a televí-
zió. Michancsik Zsófia véle-
ménye szerint ez az ország tra-
gédiája lenne. Tanács István 
közölte: akkor nem onnan in-
dul majd az egész, mint 1990-
ben, hanem a mostani áldatlan 
állapotból, s az még jobban el-
mérgesíti a helyzetet. Akkor 
viszont fel kell készülni, hogy 
a hatalom más területen is 
megpróbál terjeszkedni. 

Sz. C. Sz. 

Hirdetését feladhatja 
személyesen 

Megzavarták a kutató tolvajt 
- mégis elvitte a zsákmányt 

A Szegedi Rendőrkapitány-
ság Nyomozó Alosztálya nyo-
mozást folytat lopás bűntetté-
nek alapos gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen, aki március 
21-én 11.30 óra körüli időben, 
ablaktörés módszerével beha-
tol M. K.-né Szeged. Kálvária 
sugárút 25. szám alatti lakos 
házába, ott kutatást végzett, 
majd a hazaérkező sértett meg-
zavarta cselekményében, mely-
nek következtében az ismeret-
len személy az utcai ablak ki-
nyitása után azon keresztül tá-
vozott, és a lakásból magával 
vitt készpénzt és arany éksze-
reket, kb. 1 millió forint érték-
ben. A bűncselekmény elköve-

tője a helyszínről a Jósika utca 
irányába menekült, majd on-
nan egy fehér 1200-as Lada tí-
pusú személygépkocsiba szállt 
be. 

Az ismeretlen tettes sze-
mé yleírása: kb. 170 cm ma-
gas. 20 év körüli, kimondottan 
vékony testalkatú, fehér bőrű 
férfi, haja szókésbarna, elöl, 
illetve fejtetején 2-3 cm hosz-
szúságú. hátul hosszabb, nyak-
ba lógó, egyenes szálú. 

Ruházata: türkizkék selyem, 
vagy selyem hatású, derékig 
éró dzseki, fekete színű far-
mernadrág, és sötét színű utcai 
cipó. 

A Szegedi Rendőrkapitány-

ság Nyomozó Alosztálya kéri 
azon személyek jelentkezését, 
akik az elkövető kilétére, vagy 
a bűncselekményre vonatko-
zóan bármilyen érdemleges in-
formációról tudnak, jelentkez-
zenek hivatali munkaidőben 
személyesen a Szegedi Rend-
őrkapi tányság, Párizsi krt. 
22-26. II. emeleti Nyomozó 
Alosztá lyán, te lefonon a 
477-577/14-34-es mellékén, 
hivatali munkaidőn túl a 07-es 
telefonszámon. 

A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetője a 
nyomravezetőnek 50 000 forint 
díjat ajánl fel, kilétének titok-
ban tartása mellett. 


