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H iánycikk a belégzőkészülék
Az újvidéki gyógyszertárakban havonta hárommillió dinár értékű gyógyszert

adnak ki orvosi vényre

Ellenőrzik az utasokat
A buszjegy nélkül utazók százdináros 

büntetést fizetnek

A gyógyszerre kényszerült beteg 
néha fáradtan, türelmét vesztve sé
tál gyógyszertártól gyógyszertárig, 
hogy kiválthassa a vényre kiírt 
gyógyszerét.

A betegek elégedeüensége on
nan ered, hallottuk Svetlana Bojovié 
magisztertől, az újtelepi dr. Jovan 
Tucakov gyógyszertár vezetőjétől, 
hogy az emberek szkeptikusak, ami
kor a gyógyszerész azt mondja: van, 
de más néven. Sokan sarkon fordul
nak, mert kizárólag a megszokott 
gyógyszerükhöz ragaszkodnak. Az 
orvosság neve a gyártótól függ, vi
szont biztosra vehető, hogy a két kü
lönböző elnevezés ellenére összeté
tele és gyógyító hatása azonos. Ez az 
oka annak, hogy a teli polcok elle
nére gyakran nem tudják kielégíte
ni a betegek kívánságát. Természe
tesen előfordul, m int másutt is, 
hogy egy-egy gyógyszer huzamo
sabb ideig hiánycikk. Jelenleg pél
dául nem lehet kapni vérolvadás- 
gátló gyógyszereket (Sindrom és 
Ticlodix), és az asztma elleni belég
zőkészüléket.

A hazai gyógyszergyárak (Galeni- 
ka, Hemofarm, Zdravlje, Zorka, 
Panfarm és Jugoremedija) rendsze
resen szállítják a megrendelést. Az 
eddigiek során, hála a hitelkártyás 
rendszernek, sikeres volt az együtt
működés közöttünk.

A háború kitörése óta kissé növe
kedett a gyógyszerkereslet, az ag
resszió alatt elegendő tartalékot biz
tosítottunk a lakosság számára. A 
tartalékból még mindig kaphatóak 
egyes gyógyszerek. A számítások 
szerint havonta körülbelül 3 millió 
dinár értékű gyógyszert adunk ki 
orvosi vényre. Ilyenkor, a tél küszö
bén a meghűlések és náthaláz idé
nyében érdemes megemlíteni, hogy 
a polgárok csakis szükség esetén, or-

A központosítás 
hátrányai

Az újvidéki egészségügyi dolgozók 
szakszervezete dolgozóik egyre nehe
zebb anyagi és szociális helyzetére fi
gyelmeztette a köztársasági, a tartom á
nyi és városi vezetőséget a tegnap tar
tott ülésen. A tíz éve tartó válság kime
rítette a polgárok végső tartalékait is, 
különösen a dolgozóknál és a nyugdí
jasoknál, hangsúlyozzák a szakszerve
zetben. Ezért követelik a mielőbbi tár
gyalásokat a kormánnyal a jelenlegi 
helyzet megoldására, valamint azt, 
hogy teljesítsék a népnek adott ígére
teiket.

Jovan Grubor, a bizottság elnöke 
az ülésen beszámolt a Tarán október 
25-étől 30-áig tartott kerekasztal-be- 
szélgetésről is, amelyen a szerbiai 
egészségügyi dolgozók vettek részt, s 
amelynek nemzetközi jellege is volt. A 
találkozón többek között elhatározták, 
hogy követelni fogják a köztársasági 
szakszervezeti bizottságtól, kezdemé
nyezze az egészségügyi dolgozók kilé
pését a Szerbiai Önálló Szakszervezeti 
Szövetségből, továbbá pedig, hogy mi
nél előbb egy semleges munkacsopor
tot alakítsanak.

A városi bizottság tagjai rámutattak 
a központosítás hátrányára, hiszen az 
egészségvédelmi alapból mindössze 4 
százalék marad a városnak, a többi 
pénzt Belgrádba utalják át.

Az elnök beszámolt arról az új kap
csolatról is, amelyet a Csongrád me
gyei kollégákkal kötöttek két héttel 
ezelőtt Kanizsán. A továbbiakban szo
ros együttműködésre kell számítani a 
két szakszervezet között, mondta az el
nök.

Estig nem
Az újvidéki Távfűtő Művek értesíti 

a polgárokat, hogy az új fogyasztóknak 
a hálózatra való rákapcsolása miatt ma 
az esd órákig fűtés nélkül maradnak a 
következő utcák: Munkás 16-34., 23- 
55., Makszim Gorkij 16-22., 31-61., 
Fehér Ferenc tér 1-7., Polita De- 
sančića, Platon 4-10., Jovan Đorđević, 
Jovan Bošković 6-16., 9-13., Stevan 
Branovački, Vojvoda Mišić, Ismeret
len hős tere 2-6., a Razzia áldozatai-

vosi vizsgálat után igényeljék a 
gyógyszert. Az otthoni tartalékolás
nak két hátránya van: fennáll a ve
szély, hogy olyan gyógyszert fo
gyasztanak, amelyiknek lejárt a sza
vatossági ideje, a másik pedig, hogy

Az újvidéki Arena és Jadran mo
ziban november 8-ától 17-éig 30 
olyan hazai és külföldi filmet mutat
nak be, amelyeket itteni filmes szak
emberek minden idők legjobb cellu
loid alkotásai közé sorolnak.

Mint Boris Gigov, a Zvezda Film 
filmműsorának szerkesztője el
mondta, csupán a Ragyogás a fű- 
bent kényszerültek kihagyni, 
ugyanis nem tudtak megfelelő mi
nőségű kópiát találni W arren Beaty 
és Nathalie Wood e régi remeklésé
ről. De a kínálat még így is elég att
raktívnak mondható (bár minden 
ilyen válogatás során mindenkinek 
akad észrevétele, hogy mit nem lett 
volna semmiképpen sem szabad ki
hagyni, illetve mit kellett volna): 11 
olyan film szerepel a műsoron, ame
lyek a maguk idejében abszolút 
győztesek voltak az Oscar-díjak osz
tásán. A Ben Húr, a Száll a kakukk 
fészkére, a Volt egyszer egy Ameri
ka, a Keresztapa I., a Szarvasvadász 
és a Rettenthetetlen mellett többek 
között itt lesz a Piszkos tánc, a Se
ven, Az ördög ügyvédje, az Ötödik 
elem és az Elemi ösztön is. A haza
iak közül pedig a Ki énekel ott?, A 
maratonfutók tiszteletköre, az Uga
tás a holdra és az Előre megfontolt 
gyilkosság, valamint a Nem va
gyunk angyalok és A szép falvak 
szépen égnek is szerepel, az elma- 
radhatlan Undergrounddal egye
temben.

VMDP-ülés
Újvidéken

Ma a VMDP újvidéki körzeté
nek szevezete heti gyűlését tartja 
a Miša Dimitrijević utcai helyi kö
zösség épületében 17 órakor. A 
napirendi témakör: tapasztalatok 
az 1944/45-ös eseményekről való 
megemlékezésről és ezzel kapcso
latban a keresztek helyreállításá
ról. Minden érdeklődőt szívesen 
várnak.

Sz. Á.

A TEMPLOMBÚCSÚ ALKALMÁBÓL

Népdalest Doroszlón
Vasárnap, november 7-én, a temp

lombúcsú alkalmából népdalestet tar
tanak Doroszlón* a Móricz Zsigmond 
Magyar Művelődési Egyesület szín
háztermében. A 19 órai kezdettel tar
tandó műsorban fellépnek a zombori 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, 
továbbá a nemesmiliticsi és a szilágyi 
kultúregyesületek népdalénekesei 
Tom pa Péter zenekarának kíséreté
ben. Az előadást a zombori Megyeri 
József rendezte.

A belépőjegy, az előadás kezdete előtt 
vehető meg, 10 dinárba kerül. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!

fűtenek...
nak rakpartja 2-6., a Sonja Marinko- 
vié 7-19/a., 16-20., Stevan Musié, La
zar cár sugárút 81-85., Banovié Stra- 
hinja, Ivó Andiié, Népfront 72-93., 
Miloš Crnjanski, 1300 Káplár 16-24., 
Popovié fivérek, Stevan Mokranjac, 
dr. Đorđe Joanovié, Pasteur, Pirosi 1- 
100., 150., Jogán Hranilovié 51-67., 
Jaša Tomié sugárút 14-18., Stjepan 
Mitrov Ljubiša 3-7., valamint a Tarto
mányi Képviselőház.

a házi „gyógyszertárak” feltöltése 
mesterséges gyógyszerhiányt vált ki 
a gyógyszertárakban -  mondta vé
gezetül Svetlana Bojovié.

A kínálaton szereplő filmeket 
úgy csoportosították, hogy a nézők 
egy nap akár mind a három filmet 
megnézhessék: a rövidebbeket 16, 
18 és 20 órától az Arena kistermé
ben, a hosszabbakat 18 órától a 
nagyteremben, míg a leghosszabba- 
kat 20 óra 30 perctől a Jadran mo
ziban vetítik.

Hétfőn tehát az Arena kistermé
ben Az élet szép (rend.: R.Benigni), 
a nagyteremben a Taxi (rend.: L. 
Bresson), a Jadranban a Titanic 
(rend. J. Cameron) megy.

A belépőjegyek 22 dinárba kerül
nek, szervezett látogatások esetében 
azonban csak 12-be.

December elsejétől az' újvidéki Köz- 
tisztasági Vállalat 27 százalékkal emeli a 
szemét kihordásának díját. A díjemelést 
a városi végrehajtó bizottság is jóváhagy
ta, s mintahogy a közvállalatban megtud
tuk a szemétkihordási díj emelésére a 
megnövekedett árak miatt van szükség. 
A közvállalat szemetesautói ugyanis átla
gosan 18 évesek, ami azt jelenti, hogy 
nagyméretű amortizációra kell számíta
niuk, melyet a tél közelsége még inkább 
fokoz. A díjemelés értelmében a háztar
tások személyenként az eddigi 7,16 dinár 
helyett decembertől 9,11 dinárt fizetnek 
majd. A közületek pedig a 0,70 dináros 
négyzetméterenkénti díj helyett 0,89 di
nárt fizetnek. A kisiparosoknak havonta 
100-380 dinárt kell erre a célra elkülö
níteniük.

A VMKDM 
tisztújító 

értekezlete
A VMKDM elnöksége értesíti 

a vajdasági magyarságot, hogy 
Szabadkán szombaton, november 
6-án a Vajdasági Magyarok Ke
reszténydemokrata Mozgalma 
alapszabályának 21. szakasza ér
telmében megtartják a szervezet 
tartományi választmányának 
rendkívüli tisztújító ülését.

A múlt pénteken a 4-es busszal utaz
tam, és az utolsó előtti és az utolsó állo
más között a sofőr hirtelen lefékezett. 
Abban a percben tudtam, hogy ellen
őrök szálltak fel a járműre. Egy ijedtség
gel vegyes fájdalomérzet hasított a gyom
romba, nem azért, mert nem vök je
gyem, hanem, mert minden jegyellenőr
zéskor ez az érzés lesz. úrrá rajtam. Mert 
mi lenne, ha véletlenül otthon felejte
ném a bérletemet, mondjuk a másik ka
bátom zsebében? És remegő kézzel kezd
tem kotorászni az utazótáskámban. A 
buszban rengetegen voltak, az ellenőr 
észre sem vett, hiába nyújtottam oda az 
érvényes bérletemet. Tapasztalatból már 
valószínűleg tudják, hol kell keresni a 
potyautasokat Négy-öt kamaszfiút sike
rült is elcsípniük, ők nem váltottak jegyet.

A többi világvároshoz hasonlóan Új
vidéken is gyakran találkozhatunk ezzel 
a jelenséggel, azzal a különbséggel, hogy 
városunkban -  egyes adatok szerint -  az 
utasoknak csupán két százaléka utazik 
jegy nélkül. A VKV ellenőrei azonban 
rendszeresen és meglepetésszerűen ellen
őrzik a városi és peremvárosi járatokat. 
Tapasztalataik szerint a peremvárosiak 
közül a temerini és a futaki, a városiakból 
pedig a 2-es, 4-es és a 7-es járatokon for
dul elő a legtöbb potyautas; a legkeve
sebb viszont a kiszácsi és az Újtemető felé 
közlekedő 5-ös autóbuszon van. Azon a 
járaton, ahol az ellenőrzés során a várt
nál több utas utazik jegy nélkül, gyakrab
ban végeznek ellenőrzést, a nap bármely 
szakaszában. Napközben különösen a

A kétdináros díjemeléssel így a Čis- 
toéa továbbra is fedezni tudja kiadásait. 
Annak ellenére, hogy az elmúlt kilenc 
hónap folyamán a közvállalatnak nem 
voltak veszteségei a további sikeres gaz
dálkodáshoz, a szebb és tisztább környe
zet érdekében szükségük van a polgárok 
együttműködésére is.

Emellett azt is megtudtuk, hogy a vál
lalat jelenleg nagyon kevés üzemanyag
tartalékkal rendelkezik. A kóbor állatok 
összegyűjtésére egyelőre február 8-áig 
kaptak engedélyt. Jelenleg naponta mint
egy 14 állatot fognak be az utcákon. Re
mélik, hogy ezt a határidőt meghosszab
bítják majd, mert ennyi idő nem elegen
dő az összes kóbor állat elfogására. A vál
lalatnak ez a tevékenysége pedig nagy
ban hozzájárulhat az olyan kellemetlen 
események megelőzéséhez, mint Péter- 
váradon az elmúlt hetekben tomboló ve
szettség.

A Feketics ME meghívására a na
pokban Vajdaságban vendégszerepei 
Marosi Julianna budapesti népdal
énekművész és Orbán György szek
szárdi vers- és prózamondó művész.

Futaki úti piac előtti buszmegállón és a 
Halpiacon felszálló, késő este pedig, a 23 
óra után induló járatokon figyelik az uta
sokat.

A városi buszban rajtakapott utas 
büntetésként száz, a peremvárosiban vi
szont kétszáz dinárt kénytelen kifizetni, 
valamint a jegy árát. Abban az esetben, 
ha az utas nem akarja kifizetni a bünte
tést, vagy nincs nála elegendő pénz, fel
veszik az adatait. Ha nyolc napon belül 
az illető nem fizeti ki a kirótt büntetést, 
adatait átadják a bíróságnak. A feledé
keny utasokkal kissé elnézőbbek, mert 
ha a nyolcnapos határidőn belül igazolni 
tudják, hogy igenis van bérletük, csak 
otthon felejtették, az illetékesek meg
semmisítik a feljelentést.

Egyes felmérések szerint Újvidéken 
korábban a diákok és az egyetemisták 
szórakozása volt a „svercelés", azonban 
napjainkban mind gyakrabban fordul 
elő, hogy orvosokat, háziasszonyokat és 
nyugdíjasokat kapnak rajta az éber ellen
őrök, akik aztán irulva-pirulva keresnek 
kifogásokat, miért is nem váltottak busz
jegyet-

H. Zs.

Újvidéken ma
FILM

ARÉNA (nagyterem): Micsoda meny
asszony, amerikai (16, 18.15, 20.30, 
22.30)

ARÉNA (kisterem): A sors kalácsa, 
amerikai (17.30, 19.45, 22)

JADRAN: A szibériai borbély, (17,
20) * Kud plovi ovaj brod, hazai (23)

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Asterix
és Obelix Caesar ellen, francia (17) * 
Szerelmes Shakespeare, amerikai (19,
21) * Torente, a törvény ostoba keze, 
123)

VOJVODINA (Vojvodina Sportköz
pont): A kis hableány, amerikai rajzfilm 
(17) * Braveheart, amerikai (20)

SZÍNHÁZ
ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ: R. Cooney: 

Páratlan páros, rendező: László Sándor, 
nagyszínpad (19.30)

SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ: S. Div- 
jakovié: Koreográfiái miniatűrök és Al- 
tum Silencium, nagyszínpad (19) * D. 
Kovačević: Maratonfutók tiszteletköre, 
vígjáték, Pera Dobrinovié-színpad 
(19.30)

ÜGYELETES
ORVOS: Felnőttek számára éjszakai 

ügyelet a Njegoš utca 4. szám alatti ren
delőben (19-től 6 óráig). Gyermekek szá
mára éjszakai ügyelet a Njegoš utca 32. 
szám alatti rendelőben.

GYÓGYSZERTÁR: Éjjeli ügyelet 
(20-tól reggel 7 óráig) a Bulvár Gyógy
szertárban (Mihailo Pupin sugárút 7., 
tel.: 420-374).

Marosi Julianna az El kell indulni 
m inden útra (történetek-énekek-val- 
lomások-imádságok-átkok) című mű
sorával pénteken, 19 órakor mutatko
zik be a feketicsi Kultúrotthonban. 
Szombaton, 17 órai kezdettel a mű
vésznő a kishegyesi könyvtárban, va
sárnap pedig, 15 órakor a sziváci Szen- 
teleky Kornél ME-ben lép közönség 
elé. Á műsorban közreműködnek a fe
keticsi Kónja népi tánccsoport tagjai.

Orbán György, a Szekszárdi mise 
című pódiumjátékkal pénteken, 18 
órai kezdettel a zentai Városi Könyv
tárban vendégszerepei. A műsort Ba
ka István műveiből Gacsályi József ál
lította össze. A szekszárdi vers- és pró
zamondó művész vasárnap, 15 órakor 
a kishegyesi könyvtárban, 17 órai kez
dettel pedig a feketicsi Kultúrotthon
ban mutatja be műsorát.

Szombat este sem marad műsor 
nélkül a feketicsi közönség, mivel 19 
órai kezdettel a Feketics ME könyvbe
mutatóra és a Telepi Rádió műsorára 
várja az érdeklődőket. A Tetszőleges 
irány c. Sinkó-díjas antológiát a szer
zők, a Képes Ifjúság munkatársai, va
lamint a Vajdasági Magyar Versmon
dók Egyesülete és a Feketics ME vers
mondói mutatják be. A könyvbemuta
tó után a Telepi Rádió munkatársai fe
keticsi különműsorral szórakoztatják a 
közönséget. A hétvégi feketicsi ren
dezvényekre a belépődíj önkéntes 
adomány.

P.

DEBELYACSA

Hagyományos őszi vásár
Az első vásárt Debelyacsán 1873-ban tartották. A község történetében 

megkülönböztetett hely illeti meg az első bírót, id. Tóth Sámuelt. Nemcsak 
azért, m ert messze vidéket bejárt, és ott szerzett tapasztalatai alapján ő volt 
az első, aki felvetette a piaci és vásártartási jog  megszerzésének gondolatát, 
hanem m ert nem nyugodott addig, míg az eszmét valósággá nem váltotta. 
1872-ben Mező Istvánnal, a jegyzővel együtt Bécsbe utaztak, FerencJózsef 
császár elé járultak. Kérelmük eredményeként piac- és vásártartási jogot 
nyertek. De erre 1887-ben kerül sor, és helységünk 1888-ban a Torontál- 
vásárhely nevet kapja, és ezen a néven szerepel egészen 1914-ig, amikor 
újra Debelyacsa nevet kapja. „A széles Bánátban és még azon egy kicsit túl, 
nem volt, és nincs híresebb vásár, a debelyacsainál, azaz a debellácsinál, 
ahogy még a földműves lakosság szépen nevezi faluját” -  írta Kalapis Zol
tán.

A debelyacsai vásárok valóban híresek, nagyok és nevezetesek. Remél
hetően így lesz ez most is november 5-én, amikor a hagyományos őszi 
jószág- és kirakodóvásárt tartják az Október 4. Közművesítési Szolgáltatási 
Vállalat rendezésében. A vásárra vészmentes helyről és szabályos bizonylat
tal mindenféle jószág felhajtható. Az iparosok és kereskedők az iparenge
délyüket kötelesek magukkal hozni. Évente négy alkalommal rendeznek 
vásárt Debelyacsán, március utolsó péntekén, június első péntekén, augusz
tus utolsó péntekén, és november első péntekén.

GUTVÁNY Hilda

T. E. D. Z.

k. b. 1.

Minden idők legjobb filmjei
Tíz nap alatt 30 film -  A Cinemania újvidéki 

retrospektívája

A  KÖZTISZTASÁGI VÁLLALATBAN

Decembertől 
drágul a szemétkihordás

T. D.

El kell indulni...
Hétvégi rendezvények

Szivácon, Zentán, Kishegyesen és Feketicsen


