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A cselekvő megújulás útján
A

n a gy ok tóber fele j thetetlen
napjaira
emlékezünk.
Mint
ünnepkor szokás, újragondoljuk az elmúlt
évtizedek tapasztalatait, az eredményeket és a hibákat is.
Elmélkedünk, s egyben a
jövőbe tekintünk.
Kutatjuk, mi az, amit még nem
tártunk fel
-vagy
nem
mondtunk el
múltunk e
szakaszáról — talán azért,
mert magunk sem értettük minden
összetevőjét.
Döbbenten
látjuk: annyi
lényeges
vonásról
még
•alig, beszéltünk, s az igazságok is részben cáfolhatatlanok. A
politika persze sok
tekintetben
ma
sem más, mint eddig: hajlamos arra, hogy a múlthoz önigazolásért forduljon. Csakhogy e több mint
hét évtized tükre ma egyre kényszerítőbb
erővel
vonzza
tekintetünket, s
belenézve nemcsak a múltunk néha alaktalan
vonásai tűnnek
szemünkbe,
hanem az is,
hogy :hol
torzított eddig ez a tükör.
De éppen ezek. a felismerések adhatnak
esélyt a
továbblépésre.

Múltunkhoz való viszonyunk ma nem lehet önigazolás kérdése: előrehaladásunk,
jövőnk
múlik
rajta. Ha nem látjuk tisztán értékeinket, amelyekre építhetünk, s mulasztásainkat, amelyeket pótolnunk kell, újra látszaterővé torzulhat a gyengeség,
vakhitté az öntudat, ellehetetlenül a mozdító erő.
Október legfontosabb ta.
•nulságainak
elemzését a
szocializmus mai helyzetéből kiindulva kell elvégezni. Szembe kell
néznünk
létünk
alapkérdéseivel:
hol tartunk ma, hét évtized után?
Milyen
az a
társadalom, amelyet
szocializmusnak hívunk? Nevezhetjük-e joggal annak?
Vajon képes-e megújulni,
van-e biztosíték a továbblépésre s milyen erő viheti
előre?
Mi kényszerit bennünket
arra, hogy feltegyük őket,
s szembenézzünk
velük?
Mindenekelőtt
világrendszerünk
állapota,
mély
gazdasági, politikai és erkölcsi válságtünetei. Teljesítményünk stagnál, vagy
csökken, erőforrásaink be.
szűkültek, tartalékaink lényegében
kimerültek.
Adósságaink és kamatterheink nyomasztóak. A gazdaság működésében egyre
több a bénító zavar.
A helyzet
paradoxona,
hogy azokban az országokban is rosszabbodtak
a
•körülmények,
ahol
már
felismerték az
átalakítás
szükségességét, és megkezdték a szocializmus reformját.
J ugoszláviában
harminc,
Magyarországon
húsz, Kínában tíz, a Szovjetunióban pedig
három

jogállam lehet, iól kiépült,
az alkotmány szerint működő demokratikus intézményrendszerrel. Az átmenet időszakának árutermelő gazdasága olvan piacgazdaság. ahol nem akkor iut
érvényre a piac szabályozó
szerepe, amikor a kozponti irányítás hatástalan,
hanem megfordítva: az állam csak akkor avatkozik
be a gazdaságba, amikor a
piac erői nem bizonyulnak
elégségesnek.
T,el.jes minőségi megújulásra van szükség. Biztosak
vagyunk abban, hogv a
zsákutcába torkolló kényévvel ezelőtt megindult a szerpálya senki számára
folyamat, amely
azonban sem eleve elrendeltetett.
nem csökkentette a fe- Csöppet sem erőszakolt az
szültségeket.
Sőt
újak, évforduló adta párhuzam:
más természetűek
kelet- miként az oroszországi esekeztek.
Hiába
nehéz a mények 1917-ben történel•helyzet, a megújulás még mi határkőnek bizonyultak,
nem vált a
szocializmus a mai szovjetunióbeli fejfejlődésének
egyetlen lődés kezdete is az a szomeghatározó irányává: tul cializmus egésze számára.
sok a visszahúzó erő. Pe- Az átalakítás
forradalma
dig a legfontosabb közös- október
forradalmának
ségi érdek ma annak a folytatása. Ezért
szeretfelismerése, hogy a világ nénk. ha a peresztrojka po•kihívásaira
csak
együtt litikája minél előbb visszaadhatunk
megfelelő vá- fordíthatatlanná válna, s
laszt. Helyzetünk sokszo- ezért is támogatjuk az átrosan jobb, mint 1917-ben építés erőit. Sikereket kíSzovjet-Oroszországé volt, vánunk a Szovjetunió néamely közvetlenül
meg- peinek. nemzeteinek: előszületése
után
egyedül rehaladásuk a mi érdekevolt kénytelen szembenéz- inket is szolgálja.
ni a létét is fenyegető eliztos, tágas
háttér
lenséges környezettel. Ma
számunkra a Szovsenki sem tör az életünkjetunió úi külpolitire, mégis szőrit bennünket kája. amelv — összhangaz idő. Szinte az
utolsó ban az 1917-es békedekréórában
vagyunk.
Ha a tum szövegével — összemt el i es; tök é pessé ne ha tá ra i - beri szempontokra
épít.
hoz érkezett társadalmunk az értelemre irányul, s nyifejlődési kereteit nem si- tottságával.
kezdeményekerül tágítanunk, akkor a zéseivel.
tevékenységével
világtól
való
lemaradá- mindinkább
eloszlatja az
sunk,
értékcsökkenésünk indokolatlan
gyanakvást.
elkerülhetetlen.
Nem
a Leépíti a megkövesedett,
szándék, hanem az ered- hamis ellenségképeket.
E
mény
híján
találtatunk politika a nukleáris korkönnyűnek.
szak végzetes veszélyei álÜiból meg kell határoz- tal megkövetelt nagyhatalnunk a szocializmushoz ve- mi felelősség megnyilvánuzető utat. az átmeneti idő- lása. amely az eddigi minszak legfontosabb jellem- denoldalú szembenállásból
zőit. Bátran élhetünk Le- a kitutat a világméretű,
nin és október sokain fi- tgrtós együttműködés kigyelmen kívül hagyott ta- a l a k í t á s á b a n látia. E koonításával és gyakorlatával. peratív világrend csakis a
A fő mozgatóerő e folya- kölcsönös előnvök alapján,
matban továbbra is a Dárt. ideológiamentes államközi
iöhet
amely azonban egyedül a viszonyok mellett
nyíltság és a demokrácia létre. Az envhültebb körkörülményei között képes nyezet Magyarországnak is
úgy működni, hoev eleget jóval nagyobb nemzetközi
tegyen e feladatának. Lát- lehetőségeket biztosít: a
átalakítás
nunk kell. hogv a szocia- szovjetunióbeli
lizmusra való történelmi folytatódása nekünk ezért
áttérés nem csupán elha- is alapvető nemzeti érdetározás és néhány rövid künk.
A nagy október évforduévtized kérdése. Csak évszázadokban gondolkodha- lóián van honnan bizakotunk. Ismét talpára kell ál- dást merítenünk. Bár a kilítanunk a társadalmi for- hívások. teendőink sok tebonyolultabbak
mációváltás marxi elméle- kintetben
tét. Világossá vált — ép- a korábbiaknál, tapasztalapen a magyar tapasztala- taink is gazdagabbak, és
tok alapián —. hogv a gaz- van erőnk a kibontakozásEhhez a cselekvő
dasági reformokat politikai hoz.
reformokkal kell összekap- megújulás útját kell járcsolni. s ezek célia csakis nunk
Kótai Géza,
az állampolgári önszerveaz
MSZMP KB
ződésre építő
szocialista
osztályvezetője

B

Koszorúzást ünnepség
A nagy októberi szocialista forradalom 71. évfordulója liszteletére ikpszorúzási Unnepseg lesz
Szegeden, a Lenin-szobornál — a
Rákóczi téren — november
7-én, hétfőn délelőtt 11 óraikor Az emlékezés virágait

elhelyezik a megyei és
a
városi pártbizottság, a városi és a megyei tanács,
a
Hazafias Népfront, az szmt,
a megyei KISZ-bizottság, a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének va

Havi előfizetési díj: 43 forint
Ára: 2.20 forint
N

Kurt Waldheim fogadta
Grósz Károlyt
Sajtóértekezlet
Bécsben

A déli ' órákban
Grósz
Károly, kíséretének tagjaival együtt látogatást tett
Kurt Waldheim köztársasági elnöknél. Rövid eszmecseréjük után az osztrák államfő ebéclet adott a magyar vezető tiszteletére,
s
ezen mindketten
pohárköszöntőt mondtak.
Grósz Károly ausztriai látogatásának második napja
azzal a
sajtóértekezlettel
kezdődött, amelyet a pártfőtitkár-miniszterelnök vendéglátójával, Franz Vranitzky
osztrák
kancellárral
együtt pénteken kora délelőtt tartott
Bécsben,
a
kancellári hivatal épületében. A tájékoztatón a hazai és külföldi sajtó
több
mint ötven tudósítója vett
részt.
y
Bevezetőül mindkét vezető
rövid nyilatkozatot tett.
Franz Vranitzky megállapította, hogy a magyar—
osztrák kapcsolatok több évtizede kedvezően alakulnak,
és ez hozzájárult a mai
kedvező európai*1 politikai
légkörhöz is.
Vranitzky kitért a magyar
vezetővel folytatott tárgyalásainak főbb témáira
is:
Közölte: biztosították
egymást mindkét országnak . a
Bécs—Budapest Világkiállítás közös megrendezésére
irányuló szilárd szándékáról, és együttműködési készségéről. Az osztrák
kormányfő a nagymarosi vízlépcső építését illetően leszögezte, hogy az ebben való osztrák
közreműködés
szerződéseken ajapul, e szerződések változatlanul érvényesek, és az osztrák
félnek semmi oka sincs a közreműködés
„megfontolására"
vagy
módosítására.
Ugyanakkor kész részt venni a Magyarországon elhatározott kiegészítő környezetvédelmi
beruházások
megvalósításában. A
tár-

gyalásokon szó volt a magyar határ menti osztrák területek természetvédelmi és
idegenforgalmi fejlesztéséről
ás, és Grósz Károly közölte,
hogy Magyarország
ebben
is szívesen
együttműködik
Ausztriával.
Az osztrák kancellár végül közölte, hogy tájékoztatta
tárgyalópartnerét.
Ausztria szorosabbra akarja fűzni kapcsolatait a Közös Piaccal, de csakis annak a követelménynek feltétlen teljesítésével,
hogy
Ausztria fenntartja
örökös
semlegességét.
Grósz
Károly
bevezető
nyilatkozatában értékesnek,
előremutatónak és őszintének nevezte Franz Vranitzkyvel folytatott tárgyalásait.
Elmondta, hogy eszmecserét
folytattak a kétoldalú kapcsolatokról, a
nemzetközi
helyzet időszerű kérdéseiről,
és országaik életéről. Hangot
adott
véleményének,
hogy a kancellár
tavaly
szeptemberi, budapesti
lá-

togatása óta
még jobban
megismerték egymást, s meg
hasznosabbá vált a két ország közötti együttműködés
is.
— Nagyra értékeljük azt
az érdeklődést, amely a hazánkban zajló
változások
iránt megnyilvánul
Ausztriában. Munkatársaink tárgyalásain jelentős megállapodások
előkészítéséről is
szó volt, körvonalazódik egy
újabb hosszú távú együttműködés
koncepciója
—
hangsúlyozta Grósz Károly.
— ' Örömmel
mondhatom,
hogy a tárgyalásokon
az
összes felvetődött kérdésben
egyetértettünk. Nagyra értékeljük azt a
találkozót,
amelyet csütörtökön a Gazdasági Kamara székházában
rendeztek, ahol az osztrák
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi élet vezetői,
gyakorló szakemberek,
menedzserek,
üzletemberek
mondták
el véleményüket,
tapasztalataikat,
amelyeket
(Foiytatás

a 2,

oldalon.)

Ülést tartott a Minisztertanács
A Minisztertanács pénteki ülésén támogatáscsökkentési programot tárgyalt meg, s úgy határozott, hogy arról
az Országgyűlés számára írásos tájékoztatást ad a novemberi* ülésszakon. Ügy döntött, hogy kezdeményezi a felszámolási és ez állami szanálási eljárásról szóló törvényerejű rendelét módosítását. Kezdeményezi továbbá az il'etékről szóló jogszabály korszerűsítéic
A kormány előterjesztést fogadott el a szabványosításról és a minőségügyről, s tájékoztatást hallgatott meg u
foglalkozási rehabilitáció korszerűsítéséről.
A Minisztertanács jóváhagyólag tudomásul vette
a
X X I V . nyári olimpiai játékokon részt vett magyar küldöttség szerepléséről készített előterjesztést, s elismerését
fejezte ki az érintetteknek a sikeres szereplésért.
A kormány szóbeli tájékoztatást hallgatott meg
a
mozgássérültek rehabilitációjáról. A nemzetközileg elismert gyógyítómunka támogatására a
Pető Alapítvány
bővítését kezdeményezte
A Minisztertanács végül felmentésekről és kinevezésekről határozott.

Á P pavilon

kínálata

Szegeden
lamint a magyar és a szovjet fegyveres erök és testületek képviselői.
Továbbá
koszorúznak még a Textilművek MSZBT tagcsoport
jának és az Ativizig pártbizottságának tagjai

Stíhnpdt A n d r e a

Minden második évben a Marx téri vá- iri pavilonok ideiglenes boltjai nyári pi.
„
,
„
.
. .
henore költöznek. Aztán a vasar
zara.-a
utan tobb-kevesebb héttel újra
nyitnak,
Nemegvszer
korszerűsített.
eladótérrel

felvételei

megnövelt területen, átalakított áruszerke"=ttel. A következő időszakra a P pavilon
teljes területét bérii a
Del-Tisza Menti
használtM é s z
A 700 n é g y £ e t m é t e r f e l é n
bútor-boltot, a másik felén pedig mezőgazdasági áruházat rendeztek be
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Grósz Károly Ausztriában
(Folytatás az 1.

oldalról.)

felhasználhatunk a kapcsolatok továbbfejlesztéséhez.
Grósz Károly a kétoldalú
kapcsolatokat a kelet—nyugati párbeszéd szempontjából is példamutatónak értékelte. A politikai kontaktusok fejlődéséről szólva elégedettségét fejezte ki, ugyanakkor nem volt ilyen kedvező a véleménye a gazdasági kapcsolatok alakulásáról. Hangsúlyozta: politikai
értékűnek,
jelentőségűnek
tartjuk a több milliós
turizmus
továbbfejlesztését.
Grósz Károly különösen fontosnak
ítélte
a
határ
menti
körzetekben
tevékenykedő vállalatok, vállalkozók
együttműködését.
Fránz Vranitzkyvel egyetértettek abban, hogy az eddiginél is nagyobb
figyelmet kell fordítani a
környezet védelmére, és a természeti értékek kiaknázására, fejlesztésére. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartják
a Fertő-tó és környéke értékeinek megmentését, jobb
turisztikai hasznosítását.
A miniszterelnök tájékoztatta osztrák kollégáját arról, hogy a bős—nagymarosi
vízlépcső magyar
építése
folytatódik, s ebben hazánk
számit arra, hogy a szerződésben foglalt osztrák
feladatoknak is eleget tesznek
partnereink.
Grósz Károly
beszámolt
arról, hogy Magyarországon
dinamikusan folytatódik
a
reform megvalósítása.
Kiemelte: építünk, számítunk
azokra a
tapasztalatokra,
amelyeket Ausztria szerzett
az
ország
gazdaságának
megszervezésében, működtetésében.
A Magyar Postát — ezen
belül a telefonszolgáltatási
rendszert — vegyes tulajdon ú vállalattá alakítjuk át.
Külpolitikai
kérdésekről
szólva Grósz. Károly hangsúlyozta: nagyra értékeljük
Ausztriának a béke és
a
biztonság egyetemes ügyéért
folytatott fáradozását. Tisztelettel szólt a miniszterelnök azokról az erőfeszítésekről is, amelyek a
bécsi
utótalálkozón
nyilvánultak
meg az osztrák kormány részéről. Hozzátette: a magyar
és
az osztrák
küldöttség
együttműködése a tárgyalások során példás volt.

A Kronen Zeitung újságírója Grósz Károlyt kérdezte: nem jelent-e
gondot,
hogy a liberalizált utazással
túl sok deviza áramlik ki
az országból,
s várható-e
ezzel kapcsolatban szigorító
intézkedés.
Grósz Károly
elmondta,
hogy az idén 250 millió dollár pluszkiadást jelent
a
magyarok
megnövekedett
utazási kedve és lehetősége..
Ezzel együtt utólag is
helyesnek tartjak azt a döntést, amely megkönnyítette a
világútlevél bevezetését.
Egy svájci lap szerkesztője —
utalva
arra, hogy
Grósz Karoly m á r bejelentette távozását a Minisztertanács éléről — megkérdezte: ez a teljes kormány lemondását jelenti-e.
A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon ez
nem meghonosodott politikai
gyakorlat, de lehet, hogy így
lesz. Mindenesetre az elmúlt
egy évben a Minisztertanács
összetétele jelentősen
megváltozott, s nem látja okát
annak, hogy a kormány lemondjon.
A Szabad Európa
Rádió
munkatársa
az
osztrák
kancellártól azt kérdezte: mi
a véleménye arról, hogy az
osztrák közvélemény
helytelennek tartja a bős—nagymarosi vízlépcső-beruházásban való osztrák részvételt.
Franz Vranitzky hangsúlyozta.
erőműveket
nem
egy-két évtizedre
építenek.
A magyar fél döntött, osztrák részről szerződés alapján vállalkoztak a munkára,
s mint minden szerződést,
ezt is végrehajtják.

Koszorűzási ünnepségek
A z 1956-ban, az ellenforradalmárok elleni
harcban
elesettek emlékének tisztelegtek pénteken Budapesten.
A néphatalom hősei, az ellenforradalmárok
ellen vívott harcban elesettek emlékhelyeinél.
sírjainál
lerótták kegyeletüket a párt-,
az állami és a
társadalmi
szervek, a
fegyveres erők
és testületek képviselői, v a .
lamint a fővárosiak sokasága.

A S Z O T ülé
Pénteken ülést tartott a
Szakszervezetek
Országos
Tanácsa. A testületet Nagy
Sándor,
a SZOT főtitkára
tájékoztatta időszerű gazdasági és társadalmi
kérdésekről. Az
idei
esztendő
gazdasági, folyamatait értékelve rámutatott: a gazdaságban a pozitív változások
úgy mennek végbe, hogy a
legnagyobb terheket a
lakosság vállalja; á fogyasztói árszínvonal
növekedési
üteme meghaladja a tervezettet, a reálbérek
átlagosan 8 százalékkal, a reáljövedelmek 1 százalékkal,
a
lakossági
fogyasztás pedig
várhatóan
3
százalékkal
csökken az év végéig. Mindez
komoly
társadalmi feszültségeket váltott ki. Jelentós
társadalmi rétegek -kerültek
igen
nehéz helyzetbe,
s
romlott a közhangulat.
Az
adórendszer
működése
is
felvetett olyan problémákat,
amelyek további
nehézségek forrásait jelentik
a
foglalkoztatottak körében.
Az ülésen szervezeti változtatásokról is döntöttek. A
testület úgy határozott, hoey
megszünteti az elnöki ésalelnoki tisztség eddigi rendszeréi. ezeket a funkciókat
a jövőben egymást
váltva
az
iparági-ágazati
szakszervezetek főtitkárai töltijf
be. Ezért a SZOT alelnökeit — m u n k á j u k a t
megköszönve — felmentette tisztségükből. A következő időszakra a SZOT elnökévé a
tanácsülés egyhangúlag Kovács Lászlót, a Bányaipari

Grósz Károly válasza rövid volt: nem képzelhető el
az építkezés leállítása. A z
Országgyűlés túlnyomó többséggel tudomásul vette azt
a minisztertanácsi jelentést,
amely az építkezés folytatásáról szól.
A Magyar Hírlap kiküldött tudósítója Franz Vnanitzkvt kerte: foglalja öszsze az osztrák kormány álláspontját a romániai településrendezési
programmal
kapcsolatban.
A kancellár
fogalmazása
szerint, a z osztrák kormány
es parlament elítélően foglalt állást az úgynevezett településfejlesztési
politika
ügyében. Álláspontjának ismertetésére felhasználja a kínálkozó alkalmakat, anélkül,
hogy fenyegetően lepne fel
Romániával szemben.
A z O R S televízió a z t kérdezte: mivel a magyar párton belül
kibontakozóban
van egy erős szociáldemokrata jellegű
csoportosulás,
lehetséges-e, hogy a magyar
—osztrák párbeszéd ezen a
téren — a pártok között is
— folytatódik?
Grósz. Károly
elmondta:
véleménye szerint az
újságíró nem látja reálisan a
magyar párton belüli folyamatokat.
—
Ném
fiz
MSZMP-n belül alakul
ki
szociáldemokrata
törekvés,
hanem a z egész párt merít
a nemzetközi szociáldemokrata mozgalom
tapasztalataiból — különösen a z osztrák és a z NSZK-beli szociáldemokrata mozgalom törekvéseit kíséri figyelemmel
—, mert a magyar munkás.mozgalom is ebből a talajból gyökerezett.

Dolgozók
Szakszervezetének főtitkárát, alelnökeivé
Fűzi
Istvánt, az Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezetének
fótitkárát és Sali
Ferencet, a
Helyiipari és
Városgazdasági
Dolgozók
Szakszervezetének
főtitkárát választotta meg.
A SZOT személyi kérdésekben is döntött. Saját kérésére, érdemei elismerésével, a szakszervezeti
mozgalomban végzett m u n k á j á t
megköszönve,
más fontos
állami beosztásba
kerülése
miatt Sólyom Ferencet felmentette
SZOT-tagsága
alól, elnökségi és titkársági
tagságából, valamint SZOTtitkári funkciójából.
Érdemeik
elismerésével,
eddigi
tevékenységüket
megköszönve,
nyugállományba vonulásuk miatt a
testület 1988. december 31-i
hatállyal
felmentette
beosztásukból Kovács Istvánt,
a SZOT Üdülési és Szanatóriumi
Főigazgatóságának
vezetőjét, valamint
Siklós
Jánost, a SZOT folyóiratok
főszerkesztőjét.
A SZOT tagjainak sorába
kooptálta és 155
érvényes
szavazatból 138-cal a SZOT
közgazdasági titkárává
választotta Sándor Lászlót, a
Salgótarjáni Városi Pártbizottság első titkárát,
valamint kettős jelölés alapján,
85 szavazattal a SZOT tájékoztatási
és propaganda
titkárává Szalay Ferencet, a
Népszava
főszerkesztő-helyettesét

A
Köztársaság
téren, a
néphatalom
hőseinek emlékhelyénél mintegy négyezren gyűltek össze,
hogy
tisztelegjenek az
ellenforradalmárok elleni harcban,
a párt székházának
védelmében
elesettek
emléke
előtt.
A
megemlékezésen
részt vett Berecz János, az
M S Z M P Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A munkásmozgalmi mártírok
emlékműve
mellett
magasodó
dombormű kőfalánál Barabás János, az M S Z M P Budapesti Bizottságának
titkára mondott beszédet.
A megemlékezés az Internacionálé hangjaival ért véget.
*
Emléktáblát avattak Dénteken Szolnokon, a Maevar
Rádió slúdióiának éoületén. A márványtáblát az M S Z M P
városi bizottsága és a Magyar Rádió állította abból az
alkalomból, hogv 1956. november 4-én ebből a z éDületből hangzott el a Maevar
Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány felhívása az 'ország népéhez.

Magyar vezeti üdvözlete
a nagy októberi szocialista forradalom
71. évfordulója alkalmából
Mahail Szergejevics Gorbacsov
elvtársnak,
a Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottsága főtitkárának,
a Szovjetunió Legfelsöhb Tanácsa
Elnökségé elnökének;
Nyikolaj Ivanovics Kizskov
elvtársnak,
a Szovjetunió Minisztertanácsa
elnökének,
Moszkva
Kreml

Tisztelt Elvtársak!
A
Magyar
Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottsága, « Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa, valamint a magyar nép nevében baráti üdvözletünket es jókívánságiainkat k ü l d j ü k Önöknek, a Szovjetunió
Kommunista Pártja
Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének.
a Szovjetunió Minisztertanácsának és a szovjet népnek
a nagy októberi szocialista
forradalom
71. évfordulóján.
A nagy októberi szocialista forradalom győzelme, a világ első szocialista
á l l a m á n a k létrejötte nyitotta meg a társadalmi haladás ú j korszakát. A magyar
nép forradalmi harcának eredményei is
szorosan, kapcsolódnak a nagy október
eszméihez, elválaszthatatlanok
történelemformáló hatásától.
A szovjet népnek a z S Z K P vezetésével a z elmúlt hét évtizedben
megtett,
útja bizonyítja a lenini eszmék erejét.
A z évszázados elmaradottságot leküzdve, hazájuk a világ vezető államainak
sorába
emelkedett,
amely
hatalmas
gazdasági, tudományos és kulturális potenciállal rendelkezik.
Az
átalakítás
irányvonalának meghirdetésével ú j lentdületet kapott az igazságos társadalmi
rend megteremtéséért folytatott harc.
A magyar közvélemény élénk figyelemmel és rokonszenvvel követi a Szovjetunióban végbemenő folyamatokat, a
lenini eszmék valóra válását. A
XIX.
pártkonferencia megerősítette az S Z K P
X X V I I . kongresszusának irányvonalát, a
párt és a társadalom demokratizálása, 'a
politikai intézményrendszer
reformja
mellett kötelezte el
magát,
döntései
kedvező feltételeket teremtenek a gazdasági irányítás reformjának továbbviteléhez, o tudományos-műszaki haladas
Várkonyi
Péter külüpjmúni.szter
az
meggyorsításához.
az
életszínvonal
emeléséhez. A szovjet átalakítás új ta- ünnep alkalmából ugyancsak táviratban
pasztalataival gazdagítja a
szocialista fejezte ki jókívánságait Eduárd Sevardnadze szovjet külügyminiszternek
világot.

Üdvözlet Odesszába

U K P Odessza Területi Bizottsága,
A. 1*. Nocsovkin elvtárs;
Odessza Területi Tanács,
A. V. Pecscrov elnök elvtárs;
Odessza
Kedves Elvtársak!

A nagy októberi szocialista forradalom
71. évfordulóján ' köszöntjük
Odessza
Terület
kommunistáit és valamennyi
dolgozóját a z M S Z M P Csongrád Megyei
Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanács,
Elvtársi
Papdi József,
a Csongrád Megyei Tanács elnöke

A Z ö l d é r t V . szegedi kirendeltsége,
Szeged, D o r o z s m a i út 41. alkalmaz:
—
—
—
—
—
—

A Szovjetunióban es Magyarországon
sajutos nemzeti feltételek
között,
a
társadalom fejlődését hosszú időre meghatározó változás, a szocialista társadalom megújítása megy vegbe. A kölcsönös bizalom és megertes szilárd alapul
szolgál
idpszerü politikai és gazdasági
feladataink megoldását elősegítő együttműködésünk fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez E cél eléresét elősegíti pártjaink gondolkodásában és cselekvésében
meglevő összhang és az egymás sikereiben való érdekeltség.
Az. orsz.ágaink és népeink közötti, a z
élet minden területere kiterjedő
kapcsolatokban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk állampolgáraink közvetlen találkozóinak, a z
idegenforgalom es a külturális csere
további
fejlesztésének.
Együttműködésünknek e területei rendkívül fontosak a z egymás iránti jobb
megértés erősítésében.
Megelégedéssel
vesszük tudomásul, hogy kétoldalú kapcsolatainkban mind jobban érvényesül a
Szovjetunió területén élő magyar nemzeti kisebbség összekötő szerepe.
A ragy októberi szocialista forradalom békefelhívása összecseng
a
mai
szovjet külpolitikának
ó
nemzetközi
kapcsolatok egészségesebbé tételére,
a
biztonságosabb világ létrehozására,
az
emberiség előtt álló globális problémák
közös megoldására irányuló
kezdeményezéseivel. A szovjet—amerikai, és ezzel összefüggésben a kelet—nyugati viszony javulása aktív nemzetközi
szerepvállalásra ösztönzi hazánkat is.
A
magyar külpolitika eddigi eredményeire építve, továbbra is részt vállalunk a
békéért és biztonságért folyó harcból.
A Szovjetunió és a z egész haladó emberiség e nagy ünnepén szívből kíván u n k Önöknek, és
személyükben
a
szovjet népnek további sikereket a szocializmusért, a haladásért és a békéért
folytatott áldozatos küzdelmükben.
Budapest, 1988. november 4.
Grósz Károly,
a Magyar Szocialista Munkáspárt
főtitkára,
a Magyar Népköztársaság
MinisztertanácsánÁk elnöke;
Straub F. Brúnó,
a Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsának elnöke
•

karosszérialakatost,
zöldség-gyümölcs
raktárost,
hütőgépészeket,
„E" kategóriás
gépkocsivezetőket,
telepi
rakodókat,
szárítóüzemi
női
segédmunkásokat.

Jelentkezni lehet a helyszínen a munkaügyi csoportnál.
Telefon: 61-808.

megyénk kommunistái és egész lakossága nevében.
Szívből kívánjuk, hogy
az
SZKP!
X X V I I . kongresszusa és a X I X . pártértekezlet határozatainak eredményes végrehajtásával érjenek el további sikereket a szocialista demokrácia kiteljesedéseben. a szocialista társadalom építéseben, Odessza terület gazdasági, társadalmi fejlődésének meggyorsításában.
A területi pártbizottság és a területi
tanács
tagjainak és munkatársainak,
testvérmegyénk valamennyi
dolgozójának ió egészséget, további munkasikereket kívánunk.

üdvözlettel:

i
Szabó Sándor.
a z M S Z M P Csongrád Megyei
Bizottságának eLső titkára

A Kisteleki Egység Á f é s z
szerződéses üzemeltetésre történő átadásra
h i r d e t i m e g az a l á b b i v e n d é g l á t ó - i p a r i egységeit
1989. j a n u á r 2-ától 3 é v e s i d ő t a r t a m r a .

108. sz. C a m i o n v e n d é g l ő , B a l á s t y a , L e n i n t é r 8.
120. sz. Szeri c s á r d a , Ó p u s z t a s z e r , P.-szeri m a j o r 11.
121. sz. e s z p r e s s z ó , B a k s , F e l s z a b a d u l á s u. 113.
112. sz. K u k t a g y o r s é t k e z ó . K i s t e l e k ,
Kossuth u. 6—8.

A Tisza Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi
Vállalat (Szeged, Sóhordó u. 5. sz.)
pályázatot hirdet
szakirányú felsőfokú végzettséggel
és 3 év — lehetőleg kereskedelmi —
vezetői gyakorlattal
KÖZGAZDASÁGI
munkakörbe.
Jelentkezés a gazdasági

4

OSZTÁLYVEZETŐI

119. sz. italbolt, K i s t e l e k , T a . 311.

A z üzletek m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s t á j é k o z t a t á s t
az áfész k ö z g a z d a s á g i és á r u f o r g a l m i főosztálya a d ,
K i s t e l e k , P e t ő f i u . 2. sz. a l a t t .
A v e r s e n y t á r g y a l á s 1988. d e c e m b e r 6-án d e . 9 ó r a k o r
lesz az áfész k l u b h e l y i s é g é b e n ,

igazgatóhelyettesnél.

K i s t e l e k , P e t ő f i u. 2. sz. alatt.

L
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November 7. alkalmából

Ünnepségek, kitüntetések, jutalmak

Az Ipari
Szövetkezetek
Csongrád Megyei Szövetségénél a Szövetkezeti iDar
Kiváló Dolgozója kitüntetést vehette át: Donáth
Béla.
a Csongrád Megyei Fodrász
Szövetkezet elnöke
Gáspár
Péter,
a Szegedi Műszaki
Kerámia Kisszövetkezet elnöke, Szekeres Tibor, az ÁDrilis 4. Cipőipari Szövetkezet
anyagraktár-vezetőie.
Szekeres Sándorné.
a Szinkron
Vegyesipari
Kisszövetkezet
részlegvezetője. Ankes
Jenő.
a Mérlegkészitö és Javító
Kisszövetkezet
részlegvezetője, Miskolczi
József, a Szegedi Bútoripari Szövetkezet
brigádvezetője. Kordás Pál.
a Szegedi Gépjárműjav. Kisszövetkezet múszakvezetőie.
Oltyán Sándor, a Sándorfalvi
Háziipari
Szövetkezet
meósa. Szabó János, a Mindszenti Háziipari Szövetkezet
műszaki vezetője.
*
Az Autófer, Autójavító és
Fémipari Vállalat dolgozói
közül Kiváló Munkáért kitüntetést vehetett át Kiss
Mihály tanműhelvvezető. valamint Molnár
László, az
Autófer Leányvállalat belsőellenőre.
*
Budapesten, a MAV vezérigazgatóságon Miniszteri
Dicséretet vehetett át Virág
Istvánná
vontatási
számadó és Mészáros
János
motorvezető.
Szegeden, a
MÁV igazgatóságon Vezérigazgatói Dicséretet vehetett
at Csóka Ferenc kocsivizsgáló. Daróczi József forgalmi
szolgálattevő.
Bencze
Lajos rendész. Bakacsi
János ügyintéző. Dongó József
asztalos.
Vereska
András
műszerész. Igazgatói dicséretben húszan részesültek
*
A Szegedi Kábelgyár személyzeti
osztályvezetője.
Falkenstein
János
Kiváló
Munkáért kitüntetést vehetett át.

A nagy októberi szocialista forradalom 71. évfordulója alkalmából Szegeden és környékén is több helyen tartottak ünnepséget, s ez alkalommal többen
részesültek kitüntetésben, elismerésben.

A
Kossuth laktanyában
november 4-én ünnepi állománygyűlést
tartottak,
ahol megjelentek a megyei
állami és pártszervek,
a
helyőrségben
ideiglenesen
állomásozó egység képviselői. Az ünnepségen kitüntetéseket adtak át. A Kiváló
Szolgálatért Érdemrend kitüntetést kapta Szíjártó Jenő alezredes. Szolgálati Érdeméremmel tüntették ki 35
év után Lábodi László alezredest és Tóth Lajos alezredest. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát vehette át Szöllösi József őrnagy és Seres János
zászlós;
bronz
fokozatát
Nagy János alhadnagy, Borsi János főhadnagy és Király Illés
főtörzsőrmester.
Kiváló Munkáért kitüntető
jelvényt kapott Rácz Józsefné, Bajusz János,
Tanács
László kinevezett polgári alkalmazott. A Szolgálati Érdemérem 15 év utáni fokozatát Ordas János főtörzsőrmester, 10 év utáni fokozatát Fuszka Kristófné al-

hadnagy kapta. A KISZ KB
Dicsérő Oklevelét Szabó József hadnagynak adták át.
*

Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült Dóc2t Mihály és Kriston István, Honvédelmi Érdemérem 25 év
után kitüntetést kapott Pópity István, a Magyar Néphadsereg Budapesti Területi
Elhelyezési
Igazgatóság .2.
számú osztályának
ünnepségén.
*

A Magyar fosta központjában
Munka Érdemrend
bronz fokozata
kitüntetést
vett át Kauczki Antal, a hálózatépítő üzem előmunkása;
Kiváló Munkáért kitüntetést
kapott Beszédes Zsolt, távközlés-fenntartási üzemvezető; Szendrei
József, a postaigazgatóság előadója; Pritz
Tibor, a javító-szerelőüzem
üzemmérnöke és Galina István, a postaigazgatóság területi biztosa. Szécsényi Józsefné a Munka Érdemrend
ezüst fokozata kitüntetésben
részesült.

Veteránok

*

Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést vett á t a
Dél-magyarországi
Áramszolgáltató
Vállalat
két
munkatársa: Paragi Edit és
Káplár
Emma.
k
A Zalka Máté laktanyában a honvédelmi miniszter
a Haza Szolgálatáért Érdemerem arany fokozatát adta
át Danics József zászlósnak.
A Haza Szolgálatáért Érdemerem
bronz
fokozatát
Antali
Imre hadnagynak és
Tóth B. Jánosné
kinevezeti
polgári alkalmazottnak adományozta. Szolgálati Érdemérem 15 év után fokozatát
kapta Kovács
Sándor főtörzsőrmester.
Honvédelmi
Érdemérem 10 év után kitüntetést pedig Markó
Lajos
kinevezett polgári alkalmazott vehette át. A KISZ
Központi Bizottsága aranvkoszorús
KISZ-ielvénvt
adományozott Kúti
Balazs
.honvédnek, s dicsérő oklevélben részesítette Till Ferenc tizedest

A nagy októberi
szocialista forradalom alkalmából
bensőséges ünnepséggel köszöntötték tegnap, a városi
pártbizottságon a Szocialista Hazáért Érdeméremmel
kitüntetett veteránokat, s a
Magvar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségenek kitüntetett tagjait. A Családi

Intézet által
megrendezett,
az alkalomhoz illó irodalmi
műsor után Oláh Miklós, a
városi pártbizottság- titkára,
illetve

Horváth

La jos, a me-

gvei pártbizottság osztályvezetője emlekezett meg a forradalomról. Ezt kővetően
elvtársai, régi
harcostarsai

Elismerés társadalmi
Az MSZMP Szeged Városi
Bizottságán az elmúlt években
végzett
eredményes
társadalmi munkájukért köszönetet -mondtak tegnap a
következőknek:
Babarczi
Imre. Bódi Andrásné. Bus
György.
Dáni
Sándorné.
Gajdács Józsefné.
Gárdián

*

gye és Szeged demográfiai helyzetéről... Makk Marci a
neve egy játékos vetélkedőnek, amit a gyerekeknek szánnak a szervezők — nem elég korán kezdeni a kedvcsinálást. Az akciónak nincs vége, úgyhogy nem tudni, célját
elérte-e a szándék. Gyanítom, november végén sem leszünk sokkal okosabbak, legfeljebb statisztikákat böngészhetünk, milyen nagy volt az érdeklődés, m i volt a legnépszerűbb... A lényeget eg2akt módon úgy sem lehet
mérni. Egy dolog' máris bizonyos, a kampány gondolkodásra késztet: hol a helye, mi a szerepe mai magyar tárA
Delta _ Kereskedelmi sadalmunkban
a
családnak?
Vállalat dolgozói közül KiA kérdés megválaszolásához igen nagy segítséget adott
váló Munkáért
miniszteri
kitüntetést vett á t Janovics számómra is Zám Mária szociológus. Lehetne persze boncolgatni más viszonyokat is, például a társunkhoz, gyereL,aszione
csoportvezető.
*
künkhöz, gyerekeinkhez fűződő szálakat, de ezeket is
mind-mind a társadalommal, a nagy egésszel vívott játszAz Ikarus Szegedi Leány- máink determinálják. Már j ó néhány éve a családok válvállalatánál a Szakszerve- ságáról beszélünk
Magyarországon.
Az egyik aggasztó jel,
zeti
Munkáért
kitüntetés hogy nem teljesül a biológiai reprodukció. Évről évre kebronz
fokozatát
kapták: vesebb gyerek születik, tavaly mintegy 20. ezerrel csökBorbás Jenő
technológiai kent az ország lélekszáma. A tendencia tovább tart, egy osztályvezető. Dér György- re kevesebb az olyan család, amelyben három, vagy anné betanított munkás. Kom- nál több a gyerek. Ezek a tendenciák egyáltalán nemcsak
ló Ottó személyzeti csoport- a modernizáció termékei, nem is csupán az emberi önzévezető és Raupach
lstvánné sé. Az oly sokszor emlegetett egoizmus és a fogyasztás femunkásellátási előadó.
tisizálása csak kisérő jelenségei a kiváltott l ő okoknak.
Mert azokkal magyarázhatók a válások gyakorisága, a
társadalmi devianciák növekedése is. Természetesen az
iparosítás, a modernizáció közrejátszott abban, hogy a
családok ezrei szakítottak régi életrendjükkel — gondoljanak például az ingázókra, a nők tömeges munkába állására. Megbuktak a tekintélyelven alapuló szereposztások.
A férfi uralmán alapuló családi kapcsolatok fölött, a gazdasági viszonyok változásától függetlenül is, eljárt az idó.
Ez. tehát nem, veszteség, de az igen, és mérhetetlenül
nagy, hogy a patriarchális modellt jellemző állandóságot,
kiegyensúlyozottságot is elvesztettük. Ezzel egy időben
fontos funkciókról Ls lemondott a család: a kisgyerekek,
gondozásáról, az idősek, a hozzátartozók és betegek ellátásáról. Ma már például az a természetellenes, ha az.
anya otthon gondoskodik gyerekéről, míg az iskolába néni
megy A folyamatnak azért voltak, és vannak szép, lelkesítő jegyei is. Az emancipáción nyertek is a nők, hogy
mennyit, azt persze ki-ki maga döntheti el. Megjegyzem,
hogy mindezidáig otthon vigyáztunk volna is "á családi
tűzhely melegét, mai dolgaink állása szerint a fütésszamlára sem futná a férj keresetéből, úgyhogy indulhatnánk
dolgozni.
A Tisza Volán dolgozói
közül a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát kapta Kiss
Mihály.
a
teherforgalmi
üzemegység gépkocsivezetője. bronz fokozatát pedig
Just Józsefné
osztályvezető.
*

Erzsébet. Goda István. Hajdú Ferencné. Harkai János.
Juhász Lászlóné.
Kovács
János. Kovács Károlv. Körmöczi Ala.ios. Körösi Júlia.
Kutasi
Mihálvné.
László
Iván. Márton Nándor. Mészáros Antal.
Mészárosné
Gyöngyössv Éva. Miklós Mi-

körében üdvözöltek
Lengyel
Mariát, aki immár hatvan
éve tagja a pártnak, valamint a betegsege miatt ielen
lenni sainos nem tudó Móricz Bélanét. aki párttagságanak ötvenedik évfordulóiát ünnepelheti. A találkozó
baráti beszélgetéssel zárult.

munkáért
hálvné. Monoki Laiosné. Né
meth Péter. Nyilasi
Péter.
Rébék Mihálv. Róvó József
Szabó
Ferenc. Szirovicza
Lajos. Szirovicza
Lászlóné
Szőllősi Sándor. Tóth Dezsó
Tóth Péter. Vérné Sioos Ilona. Vörös Lajos.

MTESZ-küldöttértekezletek
Novemberben és decemberben a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek
Szövetsége 33 tagegyesületének többsége küldöttértekezletet tart. Azért nem mind,
mert az egyesületek önállóan
döntenek a tanácskozás öszszehivásának szükségességéről. A szakemberek értékelik
a két és fél éve megtartott
küldöttértekezletek óta eltelt
időszak munkáját, s meghatározzák az elkövetkezendő
időszak
tennivalóit. Valamennyi tudományos egyesület maga határozza meg, milyen témákat ríiz a küldöttértekezlet napirendjére Az

C

saládosok, gondoljatok egy pillanatig arra, hogyan
éltek! Fiatalok, akik lakásra gyűjtötök, ifjú szülők, ahová most érkezett a baba, te családfő, te
szegény „papucs", szépkapós asszony párja, te három műszakos családanya, ti vállalkozók, ti nyugdíjasok, ti, akik
A Szent-Györgyi
Albert építkeztek, ti, akik elváltatok, váltok, válni készültök, ti
Orvostudományi Egyetemen gazdagok, ti szegények... No. hát ez van. Megéri? MegKiváló Munkáért kitüntetést érte?
kapott Bauer László techniSzegeden október közepétől egy hónapig tart a családkus, Fülöp Ferenc adjunkhónap eseménysorozata. Történésein főleg a legtus, Kishalmi
Zoltán techni- védelmi
érteni.
kus és Náfrádi József ad- különbözőbb témákról szóló előadásokat tessék
junktus. Miniszteri Dicséret Pszichológusok, tanárok, szakorvosok, jogászok, tudomáelismerést kapott Gráfl Já- nyos kutatók, szociológusok beszéltek és beszélnek a csanos mütőssegéd, Jurkó Mi- ládban előforduló nevelési hibákról; az újszülöttek, kishályné szülésznő, Nagy Mik- gyermekek gondozásáról, a família megszervezéséről —
lós tanársegéd és
Wagner ilyen is van á m ! —, a szülésre való felkészülésről, a családokat érintő társadalombiztosítási elképzelésekről, az új
Adám pszichológus.
családjogi törvény alkalmazásának tapasztalatairól, a me-

köszöntése

A Szegedi Nyomdánál Kiváló Munkáért kitüntetést
vehettek át: Surányi
Tibor.
Mayer József. Ekker János.
Illés Tibor. Hocz
Pál
*
A Hazafias Népfront szegedi
bizottságánál
Kiváló
Társadalmi Munkás ielvénvt
vehetett át: Márta
István.
Rojik Imréné.
Zsiga
Attila.
Nóvé Ernő. Mezei
Lászióné.
Füleki József. Szabó
Jánosné. Mihalcsik
Istvánná Knkai Istvánná.
Kovács
József.
Gáborné
Forgó Eva. Komor
Irén. Tóth Margit. Tóth Csaba. Lippai
Jánosné.
Érdemes Társadalmi Munkás jelvényt kapott:
Rácz
Béla. Lőrincz Jánosné. Barna Károlyné.
Klötzl^Ferenc
Szentklárai
Béláné.
*
A Röviköt
Kereskedelmi
Vállalat előadója.
Cselötei
Istvánná
Kiváló
Munkáért
kitüntetést kapott
*

n nagy játszma

azonban bizonyos, hogy mindenhol számba veszik a műszaki fejlesztést akadályozó
tényezőket, s elemzik a reálértelmiség munkafeltételeit,
anyagi és erkölcsi megbecsülését.
Ismeretes, hogv az MTESZ
szeptember végén országos
konferenciát hívott össze a
tagegyesületekben tevékenykedő kutatók és mérnökök
részvételével. Az ott elfogadott ajánlásokat a szövetség
megküldte 3300 tagvállalatának. s valamennyi tagegyesületnek. A most sorra kerülő
küldöttértekezleteken'
azok is kifejthetik véleme

A játszmában hendikeppel indulunk akkor isi, ha
egyéb praktikumokat vizsgálunk. Nevezetesen, nem tud a
család eleget tenni a társadalom támasztotta követelményeknek azért sem, mert nincs elég pénz lakásra. Ma egy
átlag magyar házaspár a szüleinél, vagy albérletben kezdi a családalapítást. Gyerekről hallani sem akar (hát még
ha tudnák, egyes számítások szerint, a családi pótlék őszszege a gyermeknevelés költségeinek még egyharmadát
sem fedezi). Felvetődhet a kérdés, milyen alapon citáljuk ezeket az érveket? Azon a társadalmi, állami intézményen, amit szociálpolitikának
nevezünk. Az ötvenes
évektől elfogadott volt az a voluntarista szemlelet, amely
kimondta, a szocialista szociálpolitika vállalkozik a csa•ládok állal leadott funkciók pótlására, legyőzi a devianciákat. lakást épít, biztosítja a dolgozó ember létfeltételeit Ügy, hogy még az orvosi ellátás, az oktatás,-az üzemi étkeztetés, a nyaraltatás is központi szociális juttatás
lesz a polgárnak. (Vajon annak eszébe jutott-e, hogy a
mindezek finanszírozására szükséges pénzt a bérekből és
a fizetésekből vonták le.) Ez a szociális ellátó rendszer
egy fiktív családmodell alapján működött és működik, az
ötvenes években kialakított tömegellátás intézményrendszerére alapoz, nem képes a valós szükségleteket kielégíteni. A bölcsőde például nem helyettesítheti
családot,
egy személyes szükséglet — például a nyaralás, pihenés
— nem váltható át intézményes szolgáltatássá.
Mára
bebizonyosodott, szociálpolitikánk rendszere roskadozik a
számtalan próbatételtől és önhibájától. Ez azt jelentene,
hogy a nagy játszma résztvevői — a társadalom is, a család is — küszködik a maga válságával? Tulajdonképpen
igen, de közben megindult egy most már megfordíthatatlan folyamat: a társadalom, a z állam lepasszolja vissza,
a családnak mindazt, amiről idáig azt ígérte, átvállalja.
Szóval, ezért a nagy propaganda, ezért rendeznek nekünk
családvédelmi hónapot? Lehet. Abban biztosabb vagyok,
hogy az elmúlt évtizedek során — ki, mennyit élt meg
belőle — sokat felejtettünk.

nvüket a műszaki szakemberek érdekvédelméről, akik az
MTÉSZ-tanácskozáson nem
vettek részt.
A
küldöttértekezleteellenek a példák, -modellek, eszmék, mankók és kaken megvitatják azt is, hopaszkodók, önmagunknak és egymásnak. És kell a
gyan lehetne az egyesületek
gyerek, a magyar. Ezért, amikor éppen visszakaszerepét növelni a gazdaságpolitikai döntések meghoza- pogatjuk a funkciókat, nem árthatnak nekünk az szakértők előadásaikkal, ezért lehet hasznos egy családvédelmi
talában.
hónap kampánya. Az állami szociálpolitika újragondoláAz egyesületi tanácskozá sának jegyeit látom a gyedben, a hivatásos nevelőszülői
sokat követően az MTESZ hálózat kezdeményezésében, a z önsegítő csoportok, köelőreláthatóan a iövő év feb- zösségek csíráiban, a z egyházak együttműködésre
kész,
ruárjában országos tanács- szociális, világi munkájában Kezdhetünk újabb játszmái,
kozáson tekinti át az 1080- de család es társadalom, mindkettő a .startról induljon.
ban megtartott XIV. külA humán automaták kora, szerencsére, még nem jött el.
döttközgyűlés határozatainak
időarányos végrehajtását
Mag Edit
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Kiállítás nyílik
Magyar-szovjet
barátsági nap Kisteleken
A nagv októberi szocialista forradalom tiszteletére
magvar—szovjet
barátsági
napot tartottak tegnao. Dénteken Kisteleken. Ez alkalomból szovjet vendégeket
fogadtak a HNF helvi bizottsága székházában.
Ivanov
Vlagyimir
Alekszejevics,
a budapesti Szovjet Kultúra és Tudománv
Házának főelőadója és Abramov
Szergej
Boriszovics
közgazdász, a Szovjetunió
Akadémiájának tagja
elő-

ször Mucsi Fcrencnével.
a
városi
iogú
nagyközségi
népfrontbizottság
titkárával
és
Papp
Istvánnal.
az
MSZMP helvi bizottságának
titkárával
találkozott. Délután a ..Kiskun
Cipögvár"
kisteleki üzemegységébe látogattak a vendégek, ahol
Pigniczki
Sándor
igazgató
adott tájékoztatást a gvár
életéről, munkájáról.
A szovjet vendégek késő
délután utaztak el Kistelekről.

Könyvek
A
közeli
hónapokban
többször
beszámoltunk arról, hogy a Szovjetunió magyarok lakta területén,
a
Kárpátalján idén ősztől oktatják a magyar
történelmet. A tantervet, a kisebbségi magyarok jeles képviselői, egyetemi és főiskolai
tanárok, valamint különbö•ző kutatóintézetek munkatársai állították össze.
A
nyárelőn
született döntés
után kevés idő maradt arra, hogy a tankönyvek
és
segédletek
elkészüljenek
ezért gyűjtést
szerveztek
hazánkban, többek
között
Szegeden ij.
A tudományegyetem bőicsészhaHgatóinak egy csoportja öntevékenyen szervezte a könyvek gyűjtését,
majd Szalamin Edit, a kar
dékánhelyettese nyújtott se-

Kiállítási

Kopasz Márta, kétszeres
alkotódíias képzőművész kiállítása
november 21-én.
délután fél ötkor nvílik
a
Széchenyi tér 4. sz. alatt. A
Tóth Attila művészeti író
által rendezett tárlatot Hajnóczy Gábor művészettörténész nyitja meg: közreműködnek a Tömörkény István
gimnázium
és művészeti
szakközépiskola zenetagozatos növendékei. A kiállítás
november 25-ig tekinthető
meg. reggel nyolctól délután
négy óráig.

Kárpátaljára

gitséget azzal, hogy levelet
irt a város iskoláinak vezetőihez: szervezzék meg
az
aíkciót és csatlakozzanak a
gyűjtéshez. A kezdeti szórványos
próbálkozásokat
ezután szervezett
munka
váltotta föl, s most, az akció befejeztekor arról számolhattak be az egyetemis
ták, hogy 2500 kötet
jött
össze az adományokból.
Hála a Tisza
Volánnak,
térités nélkül jutott el ez a
könyvtárnyi gyűjtemény a
fővárosba,
az
Országos
Széchényi Könyvtárba.
Az
OSZK azért válhatott közvetítővé, mert az
ország
minden tájáról érkező adományokat ott csoportosítják,
s mert a szállításra az ottaniaik kaptak hivatalos engedélyt. (Gondoljuk meg, bürokratikus
felépítményeink

labirintusában ez
milyen
fontos adalék!)
Az OSZK néhány hete folyamatosan küldi ki akönyvéket. Nem teljesen pontos
információk szerint Kárpátalján több mint hetven általános iskolában
oktatják
majd a magyar
történelmet, s (közülük idén 15 jutott olyan
lehetőségekhez
(tanerők, könyvek,
segédanyagok), hogy az első tanévet majdnem teljes egészében a tantervnek megfelelően tudhatják le.
Fontos
inofrmáció:
az
egyetemisták
felhívására
idősek és középkorúak egyaránt jelentkeztek, s nem
csupán a városból és környékéről, hanem még Gyuláról is. A hallgatók ezúton
is köszönik . . .
D. I.

napló

Paiackposták a képtárban
VINCZE ANDRÁS HAGYATÉKA a nemrégiben elhunvt szegedi mester pálváiának újbóli felfedezésére késztet. Olvan alkotóia
volt ö a városnak, mint aki
maganvos hajósként iária a
tengert. de igazából sohasem tud (?). akar (?) kikötni Ezért is egyszeri és senkihez sem hasonlítható művészete. melv olvkor naivnak. máskbr a szürrealizmustói érintettnek, ismét máskor
az asszociációk szabad áramlásának. maid keménv gondolati
abroncsokba
fogott
konstruktivizmusnak
hat.
Egv biztos: alkotásai, meIvek immár a Móra Ferenc
Múzeum gvüiteménvét cvarapitiák. maradandó értekek. Bűvárkodasra késztetnók. melvebb elemzésre biztatnak
A Siratok
görög indittatust hazai környezetbe oltott
asszonvkórusa. a
Madarak
kázdehne
omber-oróbáia. az
Örök termo élet egészséges
erotikája, az Igy
történik
elejétől
fogva
létfilozófiáia.
A banya rejtelmes térképe,
A perc
egymásrakoofrozott
zsúfoltsága. A végtelen
semmitől való
irtú2ás
őszinte
rettenete, az Egy tál puncs
bujasága, a Tünö napok férfiszomorúsága. A
technika
évszázada
robbanásélménve.
A teremtés
optimista látomása. A város kaleidoszkópdinamizmusa. A
kelő
nap
felé veszélyérzete, az Alakos
csendélet
naiv csodája mind
Vincze András saiátla. Sokszínűség és egyéniség e korszerű művészi kísérlet kötőanyaga. Érdemes a komplex
feltárásra. Szomorú,
hoav
mint befejezett pálvakénről,
mint nemes hagyatékról kell
beszélnünk róla.
FÉSZEK
A
MADÁRIJESZTŐN — Bakonyi
Mihály kiállításának számomra
kulcsképe. Talán ezen
a
munkán sűríti
leginkább
töprengő alkatának, lelkéoteremto
ereienek, síkbeli
képi
ritmusainak,
kiérlelt
színvilágának
és érzelmigondolati tartásának lényegét. A felbontott és újrarendezett. komor, drámai világ
a Tarján, a Kőfejtő
és a

Szobabelső
című
képeken
már előlegezik lírai konstruktivizmusát. ám
motivumai eevre átirtabbak. színei
oltottabbak. harmóniára tőrekvők lettek. Számára
a
központi elem a madár. A
népdalok, mesék, mítoszok,
hiedelmek olvkor csodákra is
képes madara. Az ..absztrahált madár", a szabadság, a
szárnyalás, a csapongó gondolat. a dinamizmus, a szépség jelképe. S hiába rettenti
valóságos vagv képzelt madárijeaztő. az ö szelíd és
harmóniára vágvó madarai
még a madárijesztőre
is
fészket raknak. Megzabolázzák a félelmeket, lefegwerrettenetét, reménvt
z jg
a
hoznak a reménytelenségbe,
Hogv aztán a Legyőzött
madárijesztö
körül életre keljen a Madárfa. elkezdödhessen a Szárnypróbálgatás,
a
Küzdelem,
a Menekülés,
a
Kitörés,
lehessen
Madárpihenő és béke. Csend és béke
A lélek békéié és a lélek
szabadsága. Erről szól és
ezért szól
gvöngvházfakturáiű
kékeivel.
szürkéivel.

A Royal

zöldjeivel, okkereivel Bakonvi Mihálv.
A FA
BŰVÖLETÉBEN
dolgozik Kerekes
Ferenc, hiszem ezt annak ellenére,
hogv kiállításán márvánvés brozszobrokat is láthatunk. Mégis a fa. ez az élő
anyag, erezetével, görcseivel,
finom tónusaival az. melv
leginkább
megragadja.
s
eredeti alkotásokra készteti,
Mert márványszobrai őrzik
Amerigo Tot tömbös formakultúráját.
bronzplakettiei
utalnak Szabó Iván domborműveire. Ám
faplasztikái
eredeti, és értékes alkotások. Reliefjei a néoi faragók
e
svszerűsitési törekvéseiből.
lénvegretörő dekorativitásaiból táplálkoznak. Faszobrainak két.véglete az Elveszett
paradicsom
fantasztikus fadzsungele. benne a védtelen
fehérmárvánv Ádám Évajel. illetve a hatalmas hullámzó palló felületéből éoocsakhogv fölseilő
Kodály-

A tettes színre lép
Mostanára már teljesen
nyilvánvaló: ez az esztendő
évtizedek óta talán a legtöbb változást hozta a magyar életben. Nemcsak
a
pártértekezlet történelmi tányéré, az új autonóm szerveződésekre,
s még csak
nem is általában a
megélénkült társadalmi aktivitásra gondolok: az 1988-as
év majdani történelmi krónikájához a szabadabb szólás, az annyit
emlegetett
nyíltság viszonylag
magasabb foka is hozzátartozik
majd. Szólni, megnyilatkozni kezdtek eddig egyáltalán
nem, vagy csak alig
hallható, neves emberek,
művészek és egykori politikusok, idehaza
és külföldön
élők, a mindinkább süvítve
száguldó időben
változók,
és az egyre csak ugyanazt
mondók, A szókimondás e
hódító hadjáratában
színre lépett a költő és a kivégzett katona
gyermeke,
emigráns közíró és idehaza
hosszú évek óta csak szamizdatokban publikáló íróesszéista. S ha kimondunk a
nevek közül néhányat: midőn Faludy György, Sólyom
Ildikó vagy Konrád György
a magyar olvasóközönségeiéi
lépett, s hangját hallatta —
súlyos hátvédként mögöttük
morális fedezet állott. Művek, szenvedés, emberi teljesítmény és gyötrelem.
Hogy ki(k), vagy mi(k)
áll, vagy állnak amögött az
úr mögött,
aki — miként
csütörtöki lapunkban
hírt
adtunk róla — a Magyar
Rádió adása után éppen itt
Szegeden lépe.tt a nyilvánossag elé — nem tudom, de
nem is érdekel.
Mindenesetre Farkas Vladimír megjelenése a glasznoszty elég
különös
változata.
Nem
mondom, persze, hogy szólalhasson meg
mindenki,
hallgattassák meg a másik
fél is —. csakhogy,
ami
a volt ávós
tiszt mostani
színre lépése kapcsán,
jelenségként
előttünk
áll:
több mint rémületes. Mert
a tettes, a mindenkori tettesek utólagos viselkedésének különböző vetületeiből
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„A
vásárhelyi
kubikos
szobrát
megmintázhatták
volna róla. De szobrász úgy
nem látta őt, ahogy
Péter
bácsi sem szobrászt. - Ugyan,
nem lehet tudni.
Világjárt
embernek számított. Annak
idején talicská.jával a balkáni vasút töltéseit hordta,
magasította, simogatta, zsinórba döngölte, vizimérték.
be lapátolta. Nem egyedül,
többszázas magyar kubikos
seregekkel." Ezekkel a sorokkal
kezdődik Tóth
Béla
D°rtré.
Mindkettő tartalmas. mélv emberi üzenet, ér- Péter Bácsi című novellája
novemberi Tiszatáj élén,
vényes palackposta.
melyben kellemes
találkoTandi Lajos

kávéházban

Ami
Bizonyára
sokan emlékeznek még: a közelmúltban látott napvilágot
az
Elet és Irodalomban
egy
dokumentumriport, amely,
nek cime ez volt: A
mi
vármegyénk.
Azóta, mit
tesz isten. Szeged, azaz a
mi kis városunk is hirtelen egyre sűrűbben fedezhető föl az országos sajtó
hasábjain. Es aligha okoz
nehézséget bárkinek kitalálni:
többnyire
bizony
nem a legjobb színben. A
legkülönfélébb
botrányok,
téglaügytől bizalmi motorokon át tanácselnöki telekdussziéig borzolták
és
borzolják nemcsak a
város, hanem a megnövekedett nyíltság jegyében, az
erkölcsi tisztulás
igényé-

következő, hatalmas
ossz- lólábát kilógatva, ekképpen
társadalmi veszélyeket idéz érvelve. A hatalmas mérvű
föl.
tájékozatlanság és informáKépzeljük el a spandaui cióéhség növekvő mértékét
börtönben nemrég meghalt akár még manipulációval is
Hesst, a náci vezérek leg- kihasználva,
tovább életben maradt tagHát akkor? Ne engedjünk
ját, amint 20-25 éves fiata- teret nekik? Tiltsuk be terioknak magyarázza: hogyan, vezett előadásaikat?
Lépmiként is történtek a dol- jünk fel akár hatósági tilagok. Mármint szerinte. Ha a lommal
is, ha megszólalni
legjobbat (bár ez, elemiem- merészelnek? Nem erről van
berismerettel, alig elképzel- szó. — Hanem — nagyon,
hető) tételezzük is fel, vagy- nagyon figyeljünk
rájuk,
is, hogy Hess, vagy bárki a l-együnk egyszer éberebbek,
létező legjobb útra tért, val- mint amilyen éberségre ök
lasos tébolyba esett,
meg- biztatták egykoron egymást,
hasonlott, stb., stb. — m é g ' é s az ájult félelem fogvacoakkor is csupán úgy-ahogy gásában élő országot.
Ha
illedelmes
maga-mosogatás látszik, mekkora
a veszély
tételezhető föl reálisan egy újramegjelenésükkor,
megilyen eljárásban. Hogy nem szólalásuk hallatán,
védteúgy történt, dehogyis!
ö len és tájékozatlan fiatalnem! A másik! A többiek! emberek hülyítéssel
fölérő
Az oroszok, az amerikaiak, „történelmi
ismeretterjesza zsidók, a hottentották. És tésében" — akkor már egéő ugye, csak
parancsra, szen más a helyzet. Akkor
Kényszeredetten. Sírva, idő- már talán azt sem kell küközben már belátva, hogy lönösebben
hangsúlyozni,
jaj istenem. Meg aztán nem ami tény: a magyar nép már
is fájt annyira.
(Mármint több mint harminc esztenmásoknak).
Meg különben dővel ezelőtt, sőt, gyakoris: ő nem tettes, hanem, ké- latilag már Nagy Imre első
rem szépen, csak hogy tud- kormányának hatalomra kejuk — tanú. önmaga által rülésétől fogva elég világokinevezve. Bárkivel, bármi- san megmutatta, mennyire
lyen vitát, bármilyen kérdés bölcs, érett és felelősségtelmegtárgyalását
vállalja, jes minden efféle mesterkemindenre válaszol. Nincs ta- déssel szemben. A mostani,
kargatnivalója. Sőt:
bizo- általuk alkalmazott reformnyít. Ha mégsem — hát is- retorikát, az ezer százaléktenem. Sajátságos tetemre- ban megváltozott
és még
hívás: a holtak még glasz- tovább változó
társadalmi
noszty idején sem
beszél- környezethez igazodni prónek.
báló szóhasználatot és stíÍgy, tudjuk csak a
na lust hallani tőlük, a színre
gyon tiszta
és a nagyon lépő tettesektől lehet
ma
mocskos emberek
képesek már csupán gusztus dolga,
érvelni. De nem is ez az de a jelenséggel
igencsak
igazán fontos. Engem, őszin- számolni
és szembe nézni
tén szólva, nem az érdekel kell. Ha úgy tetszik: résen
elsősorban, kínozta-e Kádár lenni, de alaposan. Mert a
Jánost vagy másokat Far- -nyíltság a miénk, tőlük, elkas Vladimír és ha igen, há- lenükben hódítottuk a manyat, és miféle módszerek- gunkévá — így ebből a vikel. Hiszen
a mindenkori lágból ők odavalók, ahová.
tettesek színre lépésével: az Minél
erőteljesebb magaönmaguknak a kialakult tör- mentegető
akcióbá kezdeténelmi helyzet következté- nek, annál jobban és annál
ben szükségszerűen glóriát sürgősebben. Ezt kezdjük el
készítők próbálnak a nyil- mindennél
határozottabban
vánosság elé állni. A tisztáeszméletünkbe vésni. Es
zás igényének álöltözetében, lehetőleg inkább már ma,
a kibeszélés álszakálla alól mint holnap.
a nyilvánvaló önfelmentés
DL.

kisvárosunk
bizoinyos
fokú
vei fellépő országos köz- Szeged
„hírhedtségéről" a magyar
véleményt is.
társadalomban;
Tanács
Mi tagadás, voltak és
István,
a
Népszabadság
vannak olyan kollégáink,
megyei tudósítója, akinek
akiknek neve
kitüntetet- több írása látott napviláten került reflektorfénybe
got (például az
Élet és
a közelmúlt e szegedi VOL.
Irodalomban is) ebben a
natkozású
ügyletei
kaptémakörben —
valamint
csán — segítségükkel, és
Halász Miklós,
a Délmaegyben csatlakozva az orgyarország
rovatvezetője,
szág megújulását morális
a Magyar Nemzet
helyi
megújulás nélkül
elképtudósítója.
aki
szintén
zelni nem tudók mind né„követett el" néhány írást
pesdfcb táborához — a Roa szegedi közélet aktuális
yál irodalmi kávéház SOL.
anomáliáihoz kapcsolódva.
ron következő programjáVelük,
azaz
kollégáival
ban A
mi kis
városunk
egyetemben ígér remélhecímmel
(az alcím: Szeged
tőleg izgalmas, a jobbítás
képe a mjn sajtóban)
lesz
és a jövő iránt érzett febeszélgetés
néhányukkal.
lelősség
igényének
aláA résztvevők: Zöldi
Lász
rendelt beszélgetést hétfőn
ló, annak
az
ÉS-nek a
este 6 órakor áz est házifőszerkesztő-helyettese,
gazdája:
amely elsőként adott hírt
Domonkos László

zás ígérkezik a szegedi iró
színes világával, ízes nyelvével.
Versekkel jelentkezik Ba.
ránszky László, Fabó
Kinga,
Labancz
Gyula. Tönköl
József. Gál
Farkas,
Kántor
Zsolt, Pallag Tibor és Bo^
hus Károly. E számban is
olvasható regényrészlet Kolozsvári
Grandpierre
Emiltől.
Agh Attila egy elfeledett,
majd újra fölfedezett régió,
Közép-Európa
történelmi
meghatározottságáról ©s távlatairól
irt
tanulmányt.
Kulcsár
Kálmán
a magyar
szociológia egészében helyezi el Erdei
Ferenc
ötven
éve megjelent művét, a Parasztokat.
önimádat és
önpusztítás
címmel készített érdekes beszélgetést
Forgách
Ilona
Temcsváry
Beáta és Boncz
István
pszichiáterekkel.
E
két, látszólag ellentmondást
hordozó fogalomnak a tartalmáról, szoros kapcsolatáról, az öngyilkossáaok okairól, a szegedi
tudományos
műhely kutatási
eredményeiről olvashatunk
e tanulmányértékű interjúban
Kissé színtelen,
de kétségkívül áttekintő írás következik ezután: Bögel
József az idei nyár szabadtéri
produkcióiról -mond összegzést. Aligha van még valaki ebben a honban, aki Bőgelhez hasonlatosan járja az
országot — immár két évtizede —, s megnéz mindent., ami a színházzal kapcsolatos. Ilyen módon mindenképpen figyelemre méltó az a megállapítása, hogy
a
megcsontosodni
látszó
szabadtéri „mozgalom" két
igazig éltetőt mondhat
ma

gáénak: Gyulát és Szegedet
Itt vállalják ugyanis a kísérletezés
kockázatát is a
hagyományok
következetes
ápolása mellett.
Az Örökség rovatban szép
Kós
Károly-összeállitás
olvasható. Kitűnő építőművészek, szakemberek
nyilatkoznak az
Országépitőhöz
való viszonyukról, élükön
Btírvendég
Bélával, a „körkérdezővel".
A
Tiszatáj-galériában
Reimholz
Péter, Nagy
Elemér és
Korompay
György
csatlakozik egy-egv
dolgozattal az összeállításhoz.
Szigeti Csaba a tőle megszokott fentebb stílben értekezik Oravecz
Imre prózalírájáról.
Székely
Jánc\i
A
mítosz
értelme
című
könyvéről Horpácsi
Sándor
mond bírálatot.
Tandi
Lajos kritikus hangvételű tanulmányt ír a
magyarországi nemzetközi képzőmüvészeti kiállítások húsz esztendejét
összegző
kötetet
recenzálva. Nemzettudatunk
horizontjáról
—
három
könyv kaocsán
—
Szabó
Annamária
ir Szeged naev
szülöttétől.
Sötér
Istvántól
Péter László vesz búcsút.

Gázhálózat
Szeptember végén gyújtották meg ünnepélyesen a
gázlángot Szatymazon, november
3-án pedig betöltötték az utolsó árkot.
Ez
azt jelenti, hogy gyakorlatilag befejeződött a hálózatépítés
a
községben
és
így adott a lehetőség, hogy
bekössék a gázvezetéket a
házakba
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Egy félreértés története
Sok-sok évtizeden át egy ágyúlövéstől volt hangos a világ. Egyetlen
ágyúlövéstöl, pedig közben voltak
forradalmak é s ellenforradalmak;
háborúk és csetepaték; gázkamrák
és holocaust; gyamatosítás és felszabadítás; terrorizmus és katasztrófák. És szinte mintegy „mellesleg"
egy második világháború, ötvenmillió áldozattal. És bár szinte mindegyik jelenség és történés alakította,
változtatta, netán bizonyos mértékig újrarendezte ezt a világot —
okok és okozatok szerves láncolatába épülve —. az emberiség sorsára
nézve mégis egyetlen lövés volt tán
leginkább meghatározó, s lett azzá
nagyon hosszú, történelmi időszakra. Az Auróra ágyújának dördülése, 1917. november 7-én a Gergely-naptár szerint, illetve o k t ó b e r
25-én. ha az akkori orosz időszámítást, vagyis a Julian-naptárt nézzük.
Tizenhárom n a p eltérés, egy valaha volt — s akkoriban ott még
használatos — és a mai naptár között. A fiktív időbeli különbség akár
jelképesnek is vehető. Hisz az Auróra nevezetes ágyúja nemcsak egy,
a világtól időszámításában tizenhárom nappal elmaradt birodalom székesfővárosában dördült el, jelt adva
a forradalomra, a Téli Palota ostromára, hanem egy olyan birodalomban, amely akkoriban merőben más
minőséget képviselt, mint a világ
élvonala. Mert az a forradalom egy
feudálkapitalista
gazdasági-társadalmi alakulatot fölmutató birodalomban robbant ki. egy olyan időszakban, amikor — az I. világháborút követően — immár a kapitalizmus is kezdte átadni a helyét valami
merőben másnak. Valami olyasminek. amit Lenin akkoriban teljes
joggal é s elméleti megalapozással
nevezhetett imperializmusnak, d e
ami a század közepe táján kezdte
átadni a helyét egy merőben más,
világméretű társadalmi-gazdaságiinformatikai szerveződésnek, a mai
tőkés világgazdaságnak. Azaz egy
olyan meghatározó társadalmi-gazdasági formációnak, amire jószerével még terminológiánk sincs, a
„marxista" társadalomtudományok
sokáig szervilisen hatalomfúggő mivolta miatt.

letve szoros politikai feltételekhez
való hozzárendelésével), no meg az
állampolgári szabadságjogok sokrétű korlátozása a szovjet típusú
szocialista modellt egyre népszerűtlenebbé teszik a fejlődő világban. S
bár ezek az információk és elemzések akkoriban végképp nem kaphattak helyet a hazai tömegkommunikációban. mára alighanem meg kell
állapítanunk, hogy ezen elemzések
bizony nagyrészt helytállóak voltak.
Hisz amíg a hatvanas években a
létező szocializmus modellértékű
volt a világ nagy részén, beleértve a
legfejlettebb európai országok társadalmi erőit is, mára olyan helyzet
következett be, amelyben a szocialista karakterű ideológia (amennyiben a „létező szocializmus" országainak gyakorlatát vesszük alapul)
aligha t a r t h a t ó offenzív, a világ jelenlegi problémáira globális válaszrendszert adni tudó eszmei és praktikus irányzatnak.

másutt, a világ fejlettebb részein
száz-kétszáz esztendővel azelőtt
nagyjából lezajlott, keserves emberi
tragédiák és társadalmi feszültségek
közepette. A húszas években kifejlődő, a harmincas években megszilárduló szocialista ideológia végül is
társadalmi diadalmenetként p r ó bálta elfogadtatni azt a történelmi
kényszert, amely a Szovjet-Oroszországban, illetve a Szovjetunióban a
történelmileg szükségszerű tőkefelhalmozás gyorsított, állami diktatúrával é s központosítással, milliók
pusztulása árán is végigeröszakolt
folyamatát jellemezte. (Mai szovjet
adatok szerint a sztálini kollektivizálásnak sok millió közvetett és közvetlen áldozata volt!) D e az is ténynek tűnik, hogy cnélkül, vagyis a
mezőgazdaságból kivont források
nagyipari fölhasználása nélkül, a
Szovjetunió aligha állhatott volna
ellent a hitleri harmadik birodalomnak.

Mindez természetesen csak példaértékű. Alapos elemzésekre e helyen végképp nem futja. Talán csak
arra, hogy bizonyos dolgokra fölhívjuk a figyelmet. Például arra, hogy a
világ fejlettebb részein megszületett
és általunk sokszor nagyon is irigyelt
eredmények emberi-társadalmi áldozatok árán születtek. Amely áldozatokat kikerülhetetlenül nekünk is
meg kell hoznunk, ha nem akarunk
végképp lemaradni.
M o n d h a t n á n k : hoztunk mi már
éppen elég áldozatot! Valóban, így
igaz. Tán sokat is, s kevesebb eredménnyel, mint lehetett volna. S tán
ezért is é r t h e t ő é s méltánylandó,
hogy e nemzet — s általában a
szocialista országok népei — immár
vonakodnak a „központilag előirt és
megszabott" áldozatoktól. Mert történelmi tapasztalataik sok fölösleges, központilag-államilag elfecsérelt áldozatról regélnek. D e mégis
kikerülhetetlen kényszer a termelési-fejlesztési célú tőke felhalmozása érdekében való lemondás, ám
egyre kevésbé egy ellenőrizhetetlen
állam javára, s egyre inkább egy
Egy történelmi jelentőségű ágyúvagyonérdekelt és piac által vezérelt
lövésre hivatkozva kezdtem ezt az
társadalmi-gazdasági
szerveződés
írást, s úgy tűnik, mindeddig adós
keretében. Amely fölzárkózást hozmaradtam azzal, hogy annak az
hat, hasznot és gazdagodást is, egy
ágyúlövésnek a jelentőségével is
meghatározóan
egyenlősdi-közfoglalkozzam. Az októberi-novemM o n d h a t n á n k , november 7-e alpontú szemlélet ellenében.
beri
f o r r a d a l o m é v a l , ' amelynek
kalmából aligha az a fontos, mi is
D e egyet mindenképpen meg kell
eredményei a mai viszonyok tükrétörtént a világ másik fertályán, iné
r
t
e n ü n k . A fölzárkózást
vagy keben
biz
ambivalensnek
tűnhetnek.
k á b b az, hogy mi és miért történt
Pedig hát nem azok. Mert egyet mény feltételek mellett, de szabad
úgy, ahogy történt a világ miáltapolgárokként
vállaljuk — immár lasmindenképpen tudni kell. Azt, hogy
lunk megélt szegmensében. Hisz
sanként valódi emberi szabadságjobár a konvergenciaelméletet
éppen a
1945 óta lényegében az 1917-es fejgok birtokában —, vagy az abszolút
„marxista" alapállás támadta leginlemények befolyásolják közvetlenül
leszakadás lesz a sorsunk.
Amely
kább,
a
szocialista
országok,
a
szoa mi sorsunkat is. Ráadásul egy
viszont a világnak ezen centrálisnak
cialista világrendszer kialakulása
olyan világméretű folyamatrendtekinthető terrénumában a történeti
szerben, amit évtizedeken át két nélkül a kapitalizmus sosem vált
tapasztalatok szerint — lásd Poroszvolna azzá. ami. Vagyis olyan társavilágrendszer harcaként aposztroország,
Ausztria,
Oroszország
d a l o m m á , amelynek fejlettebb orfáltunk. amely nézetrendszerben a
mondjuk
X
V
I
I
X
V
I
I
I.
századi
szágaiban
kiterjedt
szociális-társa„harc" megjelölés — a kvázi hábo„felvilágosult" diktatúráit — előbbdalombiztosítási rendszer védi az álrús állapotok szerves velejárójaként
utóbb kemény centrális hatalmi reflelam polgárait. D e az is nagyjából
— egyszerűen lehetetlenné tette
xeket vált ki. Merthogy
országokbizonyosnak tűnik, hogy a fejlett
nemhogy világunk folyamatainak
szövetségek
másodrendű
hatanyugat-európai országok gazdasági
elvi elemzését, de saját megélt talommá,
emberek-egyének
másodés
sikerei
és
emberi
jogokat
érvényepasztalásaink konkrét kifejezését is.
harmadrendű európai polgárrá siilysítő és garantáló politikája nélkül a
lyedni — aligfia akarnak.
Úgy érzem, ma nagyjából ott tarszocialista országok sem élhették
tunk, hogy többé-kevésbé nyíltan, s
volna át az utóbbi harminc év végül
Es a mai viszonyok között aligha
több-kevesebb ismeret és tény alapis sokrétű társadalmi-politikai-gazlehetségesek, „egyszerű", forraján szólunk mai helyzetünkről. S
dasági fejlődését és felismeréseit.
dalmi megoldások
nem is csak a miénkról, hanem arról, ami szocialista világrendszerré
D e térjünk vissza a kiinduláshoz.
SZÁVAY ISTVÁN
nőtte ki magát, Havannától MoszkAz októberi forradalomhoz, s a címván és Pekingen át Hanoiig. S ez, a
hez, amelyet úgy fogalmaztam meg:
földgolyó jelentós részét átfogó vi„Egy félreértés t ö r t é n e t e . . . " Azt hilágrendszer, ami meghatározó katoszem, mindmáig küszködünk egy
nai-politikai hatalommá nőtte ki
félreértéssel, amelyet valaha egy
magát, ma válságokkal küszködik.
„voluntarista-sztálinista" hatalomOlyan válságokkal, amelyekről tanak tulajdonítottunk, de amely féllán sokak szerint illetlen dolog épreértés ma át- meg átszövi mindenpen november 7-én szólni, szerinnapjainkat. hétköznapi gondolkotem viszont éppen e napon —
dásunkat. Vagyis, hogy a forradakötelesség.
lom minden alapkérdést megoldott.
S ez aligha csak ránk, hanem a
Jó tízegynéhány éve a n n a k , hogy
létező szocializmus összes országára
mintegy „megkönnyebbült" elemérvényes. Méghozzá majdhogynem
zéseket olvashattam nyugati lapoktragikus, d e mindenképpen általában arról, hogy a szocialista ideolónos érvénnyel. Mert egyre általánogia. s mindenekelőtt a „létező szosabbá válik az a szemlélet, amely
cializmus" mind kevesebb vonzerőt
egy rosszul vizsgázott voluntarista
gyakorol a harmadik világ országaipolitikát másféle voluntarizmussal
ra. S e megállapítások egyértelműen
kívánna helyettesíteni, mindenekés eEvneműen arra vezették vissza
előtt a jövedelmek újraelosztására
következtetéseiket, hogy a Szovjetkoncentrálva. S az ilyen reményeket
unió és a szocialista országok egyre
megalapozó hitek végül is visszainkább csak katonai potenciáljuk rén y ú l j a k 1917-ig.
vén képesek befolyást gyakorolni a
világban, á m gazdaságuk mind
Hogy mire gondolok? Például
szembetűnőbb lemaradása (amely
arra. hogy az orosz birodalomban
természetesen együtt járt segély1917-ig jószerével nem ment végbe
programjaink visszaszorulásával il
az eredeti tökefelhalmozás amely
Sót mindinkább kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy a világ
ugyan feszültségekkel terhesen, de
egyre gyorsuló ütemben fejlődik.
Kiélezett ellentmondások közepette
ugyan, de egyre gyorsuló ütemben
halad el mellettünk, ami a kézzelfogható és kézenfekvő tények miatt
sem csoda. Hisz amikor mi össznépi
taps és egyetértés közepette „meghirdettük", hogy „ez az ország a
gyalogosok országa volt és maradi",
akkoriban a világ fejlettebb része
éppen kezdte kinőni az automobilizmus adta korlátozott mobilitási lehetőségeket, s kezdte a z emberipolitikai-gazdasági horizontokat kibővíteni a sugárhajtású gépek és az
elektronika teremtette, az egész világot felölelő fizikai és szellemi mobilitással. Ma már alighanem mindenki számára világos: tragikus, ha
a gyalogos szellemi és fizikai korlátaira ítéljük ö n m a g u n k a t , térben,
időben, tudásban és szemléletben.
Márpedig sok szempontból — arra
ítéltetünk. Legalábbis jelen állapotainkban.
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A nyíltság mozgóképei
1917 októberének politikai-társadalmi üzenetét egy izmosodó művészeti ág: a film is tolmácsolta a maga
eszközeivel. S míg az utóbb klasszikussá vált nagyok — Eizenstein és
társai — megindulására az amerikai
film hatott erőteljesen, később már az
ó munkásságuk termékenyítette meg
az óceán túlpartján alkotókat.

senki kéziratot, nem adnak ki könyvet. A komédia torokszorítóbb válfaját képviseli Abuladze filmje, a
Vezeklés, mely a sztálinizmus, a szocialista építés eltorzulásának a jellegzetességeit ábrázolja, több zsarnoktípust gyúrva egyetlen figurává.
A szovjet értelmiség felelós személyiségei szót emeltek a természet gigantomániás megzabolásának programja ellen. így tett Elem Klimov, aki
tragikusan korán elhunyt felesége, Larisza Sepityko müvét folytatva a Búcsú
szívszorongató kockáin az oktalanul
— bár jószándékot sem nélkülöző
szempontok alapján, hangzatos szólamok jegyében — elpusztított értékek
mellett száll síkra, tiltakozva az embereknek felsó parancsok puszta végrehajtóivá alacsonyítása, men*zomorítása, alapvető jogaik semmibevétele
ellen.

S ahogyan a nyíltság s az átépítés
folyamata kezdett új világpolitikai
korszakot a nyolcvanas évek derekán,
úgy kísérhetjük nyomon ezúttal is a
film szerepvállalását a roppant feladatok megoldásában. A még pontosabb
elemzés azt is kimutatja, hogy egyikmásik szovjet rendező egyik-másik alkotása megelőlegezte a peresztrojka és
glasznoszty kibontakozását. Nem valamiféle jóslás volt ez, hanem művész
és politikus azonos látásmódjából következett — habár más-más területeken. Példának okáért Vagyim AbdraUgyanígy születtek — óriási vihart
sitov egy sor kemény, szokatlan hangkavaró — dokumentumfilmek, tabuvételű filmjére utalhatunk (Megállt a
döntók a szovjet ifjúságról, Afganiszvonat, A bolygók együttállása, Plumtánról , Csernobilről, Juris Podnieks és
bum, avagy a veszélyes játék). Egy új
mások alkotásai.
állampolgári szemlélet kifejeződései a
A múltat, a közelmúltat is át kellett
mozgóképen. A kérlelhetetlenségé a
értékelni. Kiszabadultak filmdobozrégi módszerek, a kegyes hazudozások
börtönükból — egyebek között —
iránt, a türelmetlenségé a kiváltságokKira Muratova két évtizeddel ezelőtt
hoz körömszakadtig ragaszkodó, élőskészülr alkotásai, melyek hús-vér emködő hivatalnoki-bürokrata rétegekbereket mutattak be, idegeikben szokel szemben, tespedjenek bár pártrongással és megaláztatással hosszú
avagy tanácsi posztokon. És — külöidőszakok testi-lelki próbatételei folynös módon — néhol lírai színekkel a
tán, meghazudtolva a máris létező,
megfáradtság is kifejeződött: nem letökéletes, boldog, hősies szocialista
het egy hatalmas népközösség felnőtt
ember filmes sablonjait.
férfiait még a háború befejeződése
Bemutatták
nemrégiben
Alekután évtizedekkel is egyenruhában egszandr Aszkoldov 1965 és 68 között
zecíroztatni, meg kellene békülni önkészült, s gorombán elmarasztalt filmmagunkkal, a világgal. Ami nem jejét, a Komisszárt, mely miatt a rendelenti, hogy a tragédiák újratermelődézőt akkor kizárták a pártból és elüldözsét nem kell megakadályozni, nem
ték a szakmájából. (Jancsó Miklós maszükséges a kiütköző vadhajtásokat
gyar—szovjet
remeklésének,
a
lemetszeni. Ám mindez — sugallják
Csillagosok, katonáknak a vetítésére
Abdrasitov filmjei is — színes árnyjátévedt be eztán valahol, s ez az élmény
ték csupán, ha az alapokon nem válerősítette meg Aszkoldovot: van értoztatunk, ha gyökeres reformokra
telme a művészi megalkuvást nem isnem szánjuk magunkat.
merő küzdelemnek. Nem véletlen
Aszkoldov ráhangolódása Jancsóra:
V a n , aki kacagtató f i l m k o m é d i á b a n
érzékelhető a rokonság kettejük műszembesíti egy elavult berendezkedési
vészi látásmódja között.) Ember és
mód zavartalan túlélését (Eldar Sentörténelem viszonya tárul elénk, ú j
gelaja: Kék hegyek). A könyvkiadó,
megközelítésben, fölkavaró módon,
melyben ki-ki a magánügyeivel van
egy kisfiát megszülő, a polgárháborúelfoglalva, repedezik, majd összerosból egy időre kiszakadó komisszárnó
kad, de a tükrös-fényes új épületben
életújának fölvillantásával. A legmaminden az eddigiek szerint megy togasztosabb eszme jegyében sem szavább, folynak a csetepaték, osztják a
bad megtagadni önmagunkat, fölfügprémiumot, csak éppen nem olvas
geszteni — akár időlegesen — erkölcsi
önellenőrzésünket, mert a torzult magatartás magát az eszmét is eltorzítja.
Ugyanezt fogalmazza meg — a művészi hatás egészen más erőterében
ugyan — Jurij Kara filmje, a Másnap
háború volt, iskolás fiúk és lányok
önmagukra döbbenéséröl egy olyan
időszakban, amikor tömeghisztériaként terjedt a gyanakvás, a rágalmazás, a kollektív önpusztítás...
Lehetne sorolni még a példákat. De
tán ennyiből is kitetszik: a szovjet film
immár nem mennyiségi mutatók igézetében próbál hatni a magyar nézőre, a
magyar társadalomra, nem egy kötelező — s nagyra duzzasztott — fogyasztás eredményeképp válik ízlésvilágunk, gondolkodásmódunk részévé,
s legfőképp nem a kritikátlan átvétel,
utánzás ösztönzője, hanem az önállóság, saját feladataink megtalálása irányába mutat. Naponta esedékes
megújulásunk, felszabadulásaink serkentője ily módon.
Kölcsönös magasztalások üres szózatai után: ma valódi szövetségesünk.
KŐHÁTI ZSOLT
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A forradalmi korszak művészete
A művészet század elejei forradalmának egyik legaktívabb központja
Európa
legszegényebb
régiója:
Oroszország. A tízes évek folyamán
itt jönnek létre zseniális művek a
modern korról, a gép, a technika
koráról. A művészet megújítói olyan
fantasztikus konstrukciókat, merész
ötleteket, nem konvencionális műformákat kívánnak a politika szolgálatába állítani, amelyek előtt az utca
népe. a forrongó embertömeg döbbenten áll. Hogyan is számolt be crról
Ehrenburg? „Eszembe jut L918. május elseje. Moszkvát a futuristák és
szuprematisták vásznai díszítették. A
mállott vakolatú házakon, az empire
stílusú magánpaloták oszlopos homlokzatain tébolyult négyzetek csatáztak hasonló rombuszokkal; szemük
helyén háromszögekkel virító arcok
dívtak. Egy vénasszony, amint megpillantotta a hatalmas halszemével
rámeredő kubista vásznat, imigyen
jajveszékelt: „Azt akarják, hogy a
sátánt imádjuk".
A riadalom, a fintorgás. a elutasítás végül is jogos. Hisz éppenséggel az
összes korábbi müvészctfogalom elutasítására törekedtek az avantgárd
alkotói. Mégis, a meghökkenéssel
együtt is. Európa hitt az újban. Milliók hittek abban, hogy a semmiből űj
világ építhető. A művészetben is. Ez
az avantgárd lényege. A művészet
forradalmáé. A valóság nem utánzandó. A művészet a társadalom
többi szférájával egyenrangú valóság.
Vajon egymásra talál művészet és
forradalom? A művészet forradalmából a forradalom művészete válik? Ez volt a szovjet-orosz időszak
kultúrájának nagy kérdése.
*• Malevics, Kandinszkij, Tatlin,
Rodcsenko, Punvi,
Goncsarova.
Alekszandr Vesznyin,
Larionov,
Chagall, Piroszmani vásznai a művészet megújításának annyi útját, a radikális esztétikum annyi lehetőségét
vetik föl. amely szinte példa nélkül
álló. Az egyik kijelenti: a művészet
másfajta szemlélődést kíván, mint
bármikor korábban, másfajta asszociációk hálóját szövi — a mű nem a
valóság
fölötti
ideálszférában
lubickol, hanem mindennapos anya-

r

MAKSZIM
GORKIJ
A tegnap a nagy hazugság napja
volt. Hatalmának utolsó napja.
Az emberek régóta, szálanként,
akár a pókok, gondosan szőtték az
óvatos kispolgári élet erős pókhálóját, és annak hamissága, mohósága
eközben mindinkább átjárta óket.
Rendíthetetlen igazságnak tartották a cinikus hazugságot: az embernek felebarátja húsával és vérével
kell táplálkoznia, a termelőeszközöknek — a természettel vívott
harceszközeinek — pedig az ember
elnyomása eszközeként kell szolgálniuk.
És lám. tegnap ezen az úton eljutottak az összeurópai háború tébolyáig. lidérces fénye egyszerre megvilágította az ősrégi, makacs hazugság egész csúf meztelenségét, és...
és most azt látjuk, hogy a régi világ
alapjáig megrendült, szétrobbant,
komor titkai feltárultak. s látásukat
visszanyerve ma még á vakok is
észreveszik a múlt minden rútságát.
Ma eljött a leszámolás szörnyű
napja — a hazugsággal, amely tegnap uralkodott.
A népek türelme elfogyott, és a
robbanás erejével lerombolták a
korhadt életet, amelyet már nem
lehet helyreállítani régi formáiban.
Vajon minden régit elpusztítottak?
Nem! Ezt holnap fogják megtenni.
Ma sok szörnyűség van. dc mindez természetes és érthető. Vajon
nem magától értetődő az, hogy
ezek az emberek, akiket megmérgeztek a hatalom erós mérgei — az
alkohol, a szifilisz —, nem lehetnek
nagylelkűek? Vajon nem természetes az, hogy az emberek lopnak, ha
a lopás volt a tegnap fó törvénye?
Természetes dolog emberek tucatjait, százait, ezreit megölni azután,
hogy négy éven keresztül hozzászoktunk milliók legyilkolásához.
A tegnap elvetett mag ma szükségképp kikelt, a jelen kegyetlen, de a
kegyetlenséget nem ó szülte. A
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Regényt írok
Azt kérdezik, hogyan írok regényt, mivel kezdem? Milyen tervek
foglalkoztatnak, gyötörnek, s nem
hagynak nyugodni?

Semmit sem tudok, semmit sem
látok előre, s isten mentsen attól,
hogy tervet készítsek. Csak élek,
hosszú napokon át furdal a lelkiismeret, hogy nem dolgozom, semmit
sem csinálok, pedig múlik az idő, és
én az írásból élek, kellene már valami...
legalább egy soványka
téma... És telnek-múlnak a napok, a
hónapok... Lesöpörnek a pályáról,
már-már kétségbeesem, közben persze olvasgatok, jelenről is, múltról
is... Hirtelen a plafonról alászáll egy
mondat: „Az uralkodó kedvtelen
volt, a utóbbi időben gyakran megesett ez vele..." Na és? Jó néhányszor elismétlem magamban. Milyen
uralkodó? Mi történt vele? Ki állítja
ezt róla?... Vagy átszabom: „Őfensége kedvtelen volt..." így már jobb:
a fenségek mégiscsak többen vannak. A levegőben alig érzékelhetően, ködösen, nesztelenül ott lebeg
a cím: „ A nagyherceg komornyikja." A herceg ismeretlen. A koLconyid Tyerentyerics Csupjatov díszletterve a Vörös vihar című baletthoz
mornyik is. Hogy mi legyen velük,
nem tudni. É n legalábbis nem tugokból és gondolatokból épít utókorszaka lesz. amikor roppant térdom. De a bénsőmben szunnyadó
pista konstrukciót. A másik egyáltaségű városokban hatalmas konstrukvalami mozgásba lendült, s kiderül,
lán idejétmúltnak nyilvánítja a műalciókat fognak felállítani"— kiáltott
hogy „ó" igenis rendelkezik adatokkotások szemlélődés révén való megföl a művészek egyike.
kal. melyek meglétét nem is gyaníközelítését. fogalmi tárgyalást kíván
tottam, s ezek most lávaként feltörSűrű. konfliktusokkal teli időszak
meg. azaz a művészetet „átfilozonek a mélyből, és mindent elborítavolt ez, a húszas évek. s nem az
fálja".
nak: a nagyherceg ez és ez. a komoravantgárd diadalmenete. Az új műnyik pedig a kísérője. Cinikus? Álvészet hívei létrehozták a maguk inAz új esztétikum nevében fogant
tézményeit, oktatási formáit — s modozó? Idealista? Vagy csak megharsány, futurista vagv konstruktibízható szemlélő?... Mondania kell
közben elméleteik is sokat változtak.
vista műként is értékelhető plakátovalamit, véleményt kell nyilvánítaDe a hagvományosabb művészeti tökat. tipográfiákat. Épületterveket,
nia. Például így: „Ha Napóleon így
rekvések hasonló határozottsággal és
amelyek valójában plasztikai vázlafog jönni, márpedig így fog jönni..."
zajossággal igyekeztek berendeztok. az építés-hitvallásról szóló etűÉs aztán? A mondat mindenesetre
kedni az új rendbe, pozíciókat biztodök. fantáziák. Agitációs vpnátok
magával
ragad. Próbálom felékesísítani
maguknak.
A
konfliktusok
életervét, amelyek arról a mély megteni. Tetszik a melódiája. Hallom a
sek voltak — egészen addig, míg
győződésről tanúskodnak, hogy az
seregek közeledtét. Szóval háború?
meghatározóvá nem vált a művéember, az összes ember kész radikáEzt a háborút ismerem, keményen
szetre is kiterjedő felsőbb döntési,
lisan megváltoztatni az életét. „Nem
próbára
tett. de azt? Hogy túlságoutasítási
eljárás.
A
művészet
újra
az
kell túlzott fantázia annak elképzelésan távoli lenne? Akkor tán nem
ideálszférába emelkedett, akárcsak
séhez. hogy az emberi történelemhanyatlottak a legfurcsább pózokaz udvari festők idején.
nek utánunk következő korszaka isban a fűre e m b e r e k , akik ugyan
mét a nagy és kollektív alkotások
BÁN A N D R Á S

Tegnap és ma
A forradalom

ifjúkorából

M

akszim Gorkij „Tegnap és ma" című cikkét a mai olvasó
lényegében nem ismeri. A cikk 1919-ben íródott, ugyanazon év májusában jelent meg a
Kommunyisztyicseszkij
Internacional című folyóiratban, és a világ közvéleményéhez szól. Ez
az írás a művész szenvedélyes tanúságtétele az oroszországi forradalom törvényszerű, elkerülhetetlen és szükséges voltáról. Nem kell
feltétlenül egyetértenünk az író egyes értékeléseivel (tudjuk, milyen
bonyolult és mennyire ellentmondásos volt Gorkij viszonya október
eseményeihez), de mindenképp magával ragadja az olvasót a cikk
általános pátosza: ezt az írást közeli rokonság fűzi Blok „Szkíták"jalioz, és neves orosz íróknak a szemük láttára végbemenő, nagy
történelmi eseményekről szóló, más vallomásaihoz.
A „Tegnap és ma" című cikket még ugyanabban az évben. 1919ben közölte a Krasznij Baltyijszkij Flot című újság és a Soviet Russia
című hetilap, de azóta nem jelent meg újra. Úgy véljük, hogy jelenlegi
közlése, mely hozzásegíti az olvasót, hogy lássa „a forradalom
ifjúkorát", és közvetlenül bekapcsolja ót a „Tíz nap, amely megrengette a világot" légkörébe, időszerű, aktuális.
Mindent tudnunk kell önmagunkról, semmit sem szabad titkolnunk, minden anyagot hozzáférhetővé kell tennünk az olvasó számára. A legendás és szépséges, nyugtalanító és egyedülálló forradalom nagy igazsága csak ebben az esetben válik az olvasó tudatának és
erkölcsi érzékének szerves részévé.

rosszat az emberek
teremtik,
semmi sem keletkezik tőlünk függetlenül. A múlt romjai között világosan látszik mindaz, ami vele öszszeíügg és egybeforrott, és mindaz,
ami az elnyomott embérek lelkében rejlett, ma elnyomásra ösztönzi
óket. Az ember olyan mezítelenül
áll a történelem tükre előtt, mint az
állat, s az elkésett, fölösleges boszszú lángjától ég. — Sok mindent
lehetne még mondani a mai nap
emberéről.
De ne feledjük, hogy a nappal túl
világos, és ezért olyan sűrű az árnyék. Meg kell értenünk, hogy ma
a porban, a szennyben, a rombolás
zűrzavarában már elkezdődött a
nagy munka: az ember kiszabadítása a múlt erós, vaspókhálójából;
szörnyű nehéz munka ez, olyan.

mint a szülés kínja; de éreznünk
k e l l , h o g y u t o l s ó ó r á i t éli a t e g n a p i

rossz a tegnapi nap embereivel
együtt.
Úgy alakult, hogy az igazság diadaláért vívott döntő harcba a legtapasztalatlanabb és leggyöngébb
harcosok indulnak a népek élén: az
orosz emberek egy gazdaságilag és
kulturálisan elmaradott ország lakói, olyan emberek, akiket másoknál jobban meggyötört a saját múltjuk. Tegnap még az egész világ
vadembereknek tartotta óket. ma
pedig, bár majdnem éhen halnak,
lelkesen és bátran indulnak győzni
vagy meghalni, mint a régi, edzett
harcosok.
Aki őszintén hiszi, hogy az emberiség legyőzhetetlen törekvése a
szabadságra, a szépségre, az ér-

telmes életre nem hiú ábránd, hanem minden tekintetben reális erő,
amely egyedül képes létrehozni az
élet ú j formáit: hogy ez az erő
valóban olyan emelőkar, amellyel
ki lehet fordítani sarkaiból a világot. annak — minden becsületes
embernek — el kell ismernie azon
tettek világraszóló jelentőségét,
melyeket Oroszország legbecsületesebb forradalmárai visznek véghez.
Ami jelenleg Oroszországban
történik, azt úgy kell felfogni, mint
óriási kísérletet ama nagy eszmék
és szavak megvalósítására, amelyeket az emberiség tanítómesterei,
Európa bölcsei alkottak meg,
mondtak ki.
Tegnap az európai szocialista
eszme tanította gondolkodni az
orosz népet, ma pedig az orosz
munkás dolgozik az európai gondolat diadaláért.
És ha legyőzik a becsületes orosz
forradalmárokat, akik
kevesen
vannak, akiket ellenség vesz körül,
és akiket elcsigázott az éhség, akkor e szörnyű szerencsétlenség következményei súlyos teherként nehezednek majd Európa valamennyi
forradalmárának, az egész munkásosztálynak a vállára.
Ezért a katasztrófáért — ha bekövetkezik — vérükkel és életükkel kell fizetniük azoknak, akik
nem érzik át. nem értik meg azt a
szörnyű harcot, amelyet az orosz
munkások vívnak napról napra.
A becsületes szív nem ismeri a
habozást, a becsületes gondolattól
távol áll az engedmények csábítása,
a becsületes kéz fáradhatatlanul
dolgozik, amíg a szív dobog: az
orosz munkás bízik abban, hogy
szellemi testvérei nem engedik
megfojtani a forradalmat Oroszországban, nem hagyják, hogy feltámadjon az, ami halálos sebet kapott. a véget járja, ami eltűnőben
van és el fog tűnni — ha Európa
forradalmi gondolkodása ma megérti a nagy feladatot.
Gellért György fordítása

másfajta ruhát viseltek, de ugyanúgy
örökké élni vágytak? A ma levegőjét
is balsejtelmek mérgezik, füst és
kén. Egész életemben e felhők közt
vergődtem, nyilván ezért is ül bánat
a szememben. Ezért is...
Felbukkannak a részletek: a név,
az életkor: „Ötvenötödik évemet
taposom. Szép kor, n e m d e b á r ? "
(En is ötvenöt éves vagyok.) „Megebédeltem a szalonban." (Bonapartét!) Ki ez az e m b e r , ki vagyok én?
Egy t á b o r n o k . Hogy miért? Nem
tudom. Egyelőre nem tudom. Szóval epés ö r e g e m b e r vagyok, nyugalmazott t á b o r n o k . Valamikor egy ütközetben elvesztettem a fél lábamat. Hol? Mikor? Belemélyedek a
régi katonai kézikönyvekbe, és kiderítem. hogy a dolog 1805-ben történt. Krems osztrák város mellett, a
Bakarasz-tónál. Pompás! A tábornok epés, mert sánta. Gyilkos gúnynval illeti a szerencsés ifjakat, akik
szépen halhatnak meg. Szarkazmusom az ó vérében lüktet: már rég
megvetem azokat, akik a szép halált
hirdetik... Valahol r á b u k k a n o k ,
hogy a Bakarasz-tónál a holttestek
jégtáblákon úsztak. É s ő szintén
megsebesült, ott sodródik... Kihunyó tudatában a múlt képér... No és
mi volt a múltban? Egy asszony, aki
szeret. Banális? Az éíet talán nem
csupa banalitás: a háború rettenetes. a bűnért büntetés j á r . a rabokat
fel kell szabadítani, de ehhez nem
kell lenyakazni a királyokat; néha a
nemzetek ugyanolyan ostobák, mint
egyes polgáriak, és így tovább.
Kényszerítem a hősöket, hogy azt
m o n d j á k , amit helyettük kigondoltam. azt tegyék, amit az én szeszélyem diktál. Egymásnak ugrasztom
ő k e t . amikor már-már kibékülnének. Kibékítem, amikor gyűlölködnek. És rajtuk kell tartanom a szem e m e t . mert ha elfordulok, rögtön
azon igyekeznek, hogy egyértelművé váljanak: a tábornok kizárólag nemes tetteket hajt végre, s feddhetetlenül gondolkodik. Minden nagyon bájosan, kedvesen, de idegesítően alakul, ráadásul a tábornok
példáját követve a többi szereplő is
egysíkúvá lesz: a rosszak aljasságokat követnek el, a jók példamutatóan jók... N e m . még nem engedhetem ki őket a kezemből. Még túl
képlékenyek, hiányzik belőlük az
igazi, hiteles élet. Ismét nekigyürkőz ö m . elkapom a r u h á j u k a t , a torkukat. és már-már kedvemet lelem
bennük. G o n d o l k o d o m róluk. Öszszebarátkozunk. Átolvasom, amit
leírtam: mi minden kimaradt, mi
minden feledésbe merült! Ez is. az
is. D e mar lázban égek... írok...
írok... Megy az írás! A figurák szinte
már élnek. Mindent beléjük plántálok. f á j d a l m a m a t , amit tudok, amire
r á j ö t t e m , csupán azért, mert számukra nálam jobb modell nem lehet: én kéznél vagyok...
Szívesen magam elé képzelem lee n d ő olvasómat, amint kételyek
gyötrik, melyik szereplömet lássa
pozitív hősnek, melyiket negatívnak. Élvezem, ahogy gyötrelmesen
tépödik: kiről is vegyen példát?
És egyszer felvirrad a nap. amikor
mar elég sok oldalt teleírtam, s élvezettel méregetem a mappa súlyát.
R á k a p t a m a szerencsejátékra, nagy
nyereményben bízom. Végül is mit
ér a játék, ha nem bizakodhatunk?
A finistől persze még messze vagyunk, de már sok minden a helyére
került, s felsejlik a befejezés... É s
lám. egy szép napon azon kapom
magam, hogy már nem kell irányítanom hőseim tetteit és szavait, mennek a saját fejük után, ahogy titokzatos géniuszuk parancsolja, olyasmit m o n d a n a k , amiről nem is álm o d t a m . Megy az írás! És még mindig elegendő anyagom, felhalmozott élettapasztalatom van. amely
éltető n e d ű . akár az ambrózia az
ihlet láthatatlan méhei számára...
D e hol az uralkodó? Sehol. Hát a
nagyherceg? És a komornyik? Nincsenek sehol. Mások vannak, igaziak. É s vagyok én. a besúgó é s
provokátor. Megy az írás! Ő k élik
immár öntörvényű életüket: szeretnek. felsülnek, s egyikük kétségbeesetten főbe lövi magát...
OSZTOVICS ÁGNES
fordítása
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Az kap, aki kér

Szibériában

Nem tajgai erdők zúgása
várt minket itt, de gépmoraj
és őrült munkadüh,
robaj,
perzselt a fagy, a tűz arcmása.
Szikrázva tündökölt a jég,
salak zúdult az égő dombra,
így dolgozott e vasvidék
fagyba, fémbe
kovácsolódva.
Konczek József fordítása

Buharin első életrajza
Talán az állami könyvkiadókat is
versenyre kényszeríti a nem hivatásos,
kiadók örvendetes gyorsasága. A Szabad Tér Kiadó (a Budapesti Művészeti
Hetek és Szabadtéri Színpadok Igazgatósága), amely először tavaly karácsonykor Szilágyi Ákosnak a Befejezetlen forradalom című rendkívüli jelentőségű
szemelvénygyűjteményével
hívta föl magára a figyelmet, most
ismét rekordot javított: a Szovjetunió
előtt is elsőként adta ki Nyikolaj Buharinnak életrajzát. Az előszó augusztus
17-én van keltezve, s a könyv október
közepén, Buharin születésének centenáriumára kikerült a debreceni nyomdából.
A gyorsaságnak persze az is magyarázata, hogy a szerzó, az 1946-ban
született Kun Miklós (Kun Béla unokája, aki édesapjának közvetítésével
keresztnevét is Buharinnak köszönheti), az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, már két évtizede
f u t a t j a ezt a kort. és számos művet írt,
szerkesztett, amelyek mintegy előkészületül szolgáltak az elsó Buharinmonográfia rendkívül gyors megírásához. Előszavában Buharinnak csaknem húsz kortársát sorolja föl, és
mond nekik köszönetet szóbeli közléseikért. köztük természetesen Buharin
özvegyének. Anna Larinának és Dmitrij Lihacsov akadémikusnak, a kiváló
tudósnak és nemzeti gondolkodónak.
A tekintélyes terjedelmű munka öt
nagy fejezetben kíséri végig Lenin harcostársának tragikus életét. Származását, iskolázását; a fiatal gimnazistának
a forradalmi mozgalommal való találkozását (1901); a bolsevik pártba való
belépését (1906), elsó (1909), majd
ismételt letartóztatását; berlini, bécsi,
svájci, stockholmi, koppenhágai, végül amerikai emigrációját, az 1917. évi
februári forradalom utáni hazatérését
a források hiányosságából természetesen következő fehér foltok ellenére
gazdagon mutatja be. Terjedelmes fejezet részletezi A hatalom csúcsán címmel Buharinnak az okatóberi forradalomban és az ezt követó évtizedben
Lenin oldalán játszott szerepét, tévedéseivel és Sztálinnal való nézeteltéréseivel együtt. Ez utóbbiak vezettek a
húszas évek végén a diktátori hatalmát
már sikeresen kiépítő fótitkárral való
szembeforduláshoz, amely fokozatosan Buharin vereségéhez vezetett.
A könyv vége döbbenetes olvasmány. így Sztálin kétszínúsége és fondorlata. ahogyan 1937 februárjában a
központi bizottsággal megszavaztatta
Buharin és Rikov letartóztatását. A
résztvevők közül a 95 éves Lazar Kaganovics még él, de nem volt hajlandó
nyilatkozni Kun Miklósnak. Hruscsov,
akkor moszkvai párttitkár, Posztisevnek arra a javaslatára szavazott, amely
a két gyanúsított lefogásával egyetértett ugyan, de halálbüntetésével nem.
Ám Sztálin ravasz közvetítő indítványának. hogy „ügyüket adják át a belügyi népbiztosságnak", ó is beugrott,
akár Lenin özvegye és húga, akik korábban zokogva kérték Sztálint, kegyelmezzen meg Buharinnak. 1937.
február 27-én Buharint és Rikovot a
központi bizottság üléséről hurcolták
el...
Egy év után, 1938. március 2-án
kezdődött A nagy per. Ez lett a mércéje
a további sztálinista pöröknek, a mieinknek is. Az életrajz utolsó fejezete
ennek részletes ismertetése. Részben
szó szerint, részben összefoglalóan
közli Visinszkij főügyésznek („hamvai
előtt mindmáig bárki tiszteleghet a
Kreml falánál") és Ulrihnak, a bíróság
jelentéktelen elnökének kérdéseit, a
vádlottak válaszait. Mi, akik Rajk
László vallomásait is hallottuk és olvastuk, nem lepődünk meg, hogy Buharin az utolsó szó jogán így vádolta
önmagát: „Nem gyózöm hangsúlyozni, hogy az ellenforradalmi tevékenységnek vezetője voltam, nem pedig egyszerű végrehajtó." „A büntetés
mindenképpen igazságos lesz, hiszen
ilyen bűnök után a tízszeres halál is

megérdemelt." „Bűneim nagysága határtalan." „Mindenki tisztában van az
ország vezetőinek
bölcsességével,
amely ténylegesen Sztálinnak köszönhető."
Kun Miklós azonban rámutat a vallomásokba rejtett tagadások sajátos
jelentőségére. „Buharin egész védekezési taktikájából az a törekvés látszik,
ami a feleségének betanított végrendeletéből: a politikusnak már csak az volt
a fontos, hogy megfeszített erővel, engedmények árán, majd újra nekibátorodva, a halál árnyékában hidat építsen
1938 és egy boldogabb utókor között."
Kár, hogy ennek a különös és megrendítő végrendeletnek a szövegét nem
közli a monográfia. (Olvasható az e m - '
lített Befejezetlen forradalom
című
gyűjteményben.) Jellemzőként idézi
azonban a szerzó, hogy Buhrarin a
tárgyaláson Kun Bélát név szerint is
megvédte a vádtól, amelybe Visinszkij
akarta keverni. Kun Miklós olykor
Buharin szavaiban kimutatja a finom
gúnyt, talán rejtett jelként a jövendó
számára.
Buharinnak arra is volt gondja, hogy
a világot meggyőzze őszinte bünbánatáról. Nevetségesnek mondta a föltevést, hogy hipnózisban vallana. Kun
Miklós sem tesz kísérletet, hogy megmagyarázza. mi késztette Lenin harcostársát az önmagát és forradalmi
múltját meggyalázó vallomásokra. Talán ha magyarul is megjelenik a magyar születésű angol írónak (József
Attila barátjának), Arthur Koestlernek a Buharin-pörtól ihletett Sötétség
délben című regénye, hihetővé válik a
lélektani föltevés, amely a Rajk-pörre
is érvényes: meggyőzték óket, hogy
ilyen vallomással tehetnek utolsó szolgálatot a pártnak, amelynek ők holtukig hú katonái akartak maradni...
A kiadó ezzel a kötettel indítja
útjára Huszadik század című sorozatát. Második kötetként Trockij életrajzát ígéri.
P É T E R LÁSZLÓ

A hosszú ideig szőnyeg alá söpört
témákbői, melyek napjainkra alattomos buktatókká váltak továbbhaladásunk útján, számos a társadalompolitikai és szociálpolitikai probléma. Minél
teljesebb megismerésük, nyílt feltárásuk alapvető érdek — további elhallgatásuk, illetve a hiányos helyzetfelmérés
további konfliktusok
forrása lehet.
Aligha lehet továbbra is abban a téves
— az ötvenes években a paternalista
államideológiával
belénkgyökereztetett — felfogásban élnünk, hogy a
szocialista állam önmagában, létezésénél fogva garanciát jelent szociális
problémák megoldására. S téves az
olyasféle szemlélet, amely mintegy
elosztási kérdésnek tekinti a társadalompolitikát (s aminek sajnálatos, de
valós létezését jelzik olyan gondjaink,
mint például a „nem termelő"-nek tekintett ágazatok, az oktatás-, az egészségügy alulfinanszírozása; az idós emberek és a nagycsaládosok
átlagosnál
jóval alacsonyabb életnívója; a fogyatékosok, a betegesek megélhetési feltételeinek
bizonytalanságai...
sth.)
Ártalmas a szociálpolitikai irányítás
és tevékenység széttagoltsága, az innen-onnan is törődnek vele, de sehonnan
sem
érdemben
gyakorlata.
Célravezető csak a valós helyzetfeltárás lehet, igazi kilábalást a jelenlegi
gondokból csak a világosan megfogalmazott elméleti és gyakorlati célok,
teendők kitűzése jelenthet: annak
összefoglalása végre, hogy egyáltalán
mit akarunk elérni szociálpolitikai törekvéseinkkel.
Hogy elégséges-e, lia
továbbra is — a rászorultság eddigi
elvei alapján — csak a leghátrányosabb helyzetűekre koncentrálunk,
s
őket úgymond
segélyezzük,
vagy
szélesebbre kell nyitni a látószöget s
az egész társadalom biztonságának
védelmét tekinteni? Célunk nyilvánvalóan csak az utóbbi lehet, de eléréséhez csak úgy juthatunk, ha ama bizonyos rászorultaktól
indulunk.
A rászorultaktól, kik egyre többen
lesznek. Mert a gazdasági feszültségek
növekedésével párhuzamosan erőteljesen növekednek nagyobb társadalmi
csoportok létminimum-gondjai; az
életkor előrehaladtával az idősek megélhetési, önellátási problémái vagy például a munkanélkülivé váló nagycsaládosok eltartási, létezési gondjai. S velük együtt növekednek
afelnóttvédelmi
szociális gondoskodási igények. Amik
csak egyik, de igen jelentós részét képezik a megújítandó szociálpolitikának. Rájuk, ezek megyei, városi problémáira próbáljunk vetni egy pillantást
a következő sorokban.

A védőháló „lyukai 99
Hogy a szociális védőháló mely túlságosan nagy „lyukain" esnek ki
törődésre várók, arról a napokban szót váltottam Feleky Gábor szociológussal. O volt a vezetője annak a munkabizottságnak, amelyik idén
február—márciusban a városi neb felkérésére vizsgálatot végzett (Szegeden, Deszken, Sándorfalván, Dócon és Domaszéken) arról, hogyan
érvényesül a rászorultság elve a tanácsi szociálpolitikában.
A segélyezés
gyakorlatát — melynek során 1987-ben Szegeden 20 millió 103 ezer
forintot fordítottak szociálpolitikára — elemezve azt állapíthatták meg,
hogy az a jogszabályi kereteknek megfelelő. Azaz: a segélyt az előírt
kérésre adják. Gyakorlatilag kérvényekre dolgoznak: az kap, aki kér
Alig-alig fordul elő, hogy hivatalból kezdeményezzék a segélyezést.
Még az is ritka, hogy ráirányítsák a figyelmet arra, hogy ki mit kaphat.
Ennek oka — a szociális gondozást végző apparátus leterhelése mellett
— főként az, hogy nem ismerik igazán a rászorulók körét.
— Pedig — állítja a szociológus — ismereti alapok nélkül semmilyen politikát nem lehet csinálni, szociálpolitikát sem. A tanácsoknak
mielőbb rendelkezniük kellene egy olyan adatbázissal, amelyik nyilvántartja a segélyezésre, gondozásra szorulókat és igényeiket. A népességnyilvántartó, az adóhivatal adatbázisa jó alapul szolgálhatna ehhez. A
naprakész helyzetismerethez,
a szociális központok dolgozói mellett
jobban hozzájárulhatnának például egy-egy területen a lakóbizottságok
tagjai, a népfront; a Vöröskereszt aktivistái vagy akár a szomszédok.
Ráirányíthatnák a figyelmet a rászorulókra. Mert vannak
közöttük,
akik nem kérnek vagy nem tudnak kérni. A szociális gondoskodás most
még ugyanis megbélyegző: az emberek egy része úgy véli, ha kér, ha
„nyilvántartásba veszik", akkor ó már „szegény" lesz (s szegénynek
lenni sokak mai fogalmai szerint szégyen). Másrészt vannak, akik azért
maradnak ki, mert nincs kommunikatív kompetenciájuk, kérésüket
nem tudják leírni, eljuttatni a hivatalokhoz. Pedig talán éppen ók
lennének a legjobban rászorulók a segítségre, a gondoskodásra. Aminek lehetőségeit egyébként maguk az arra illetékesek nem propagálják
megfelelően. így aztán egy csomó ember nem is ismeri a lehetőségeket.
Mikből persze több kellene, gyakorlatukat intézményesen
koordinálva.
A tanácsi apparátus most évente 4 — 4,5 ezer ügyet regisztrál. De
becsléseink szerint ennek akár háromszorosa is lehet szűkebb pátriánkban a rászorulók köre.
Antiról valóban jó lenne mielőbb teljes képet kapni. Még akkor is,
ha a nyilvántartásba vétel az érintettekben vegyes reakciókat váltana is
ki. S még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy ez a kör jóval bóvebb annál,
amivel Mdig foglalkoztak. Éppen azért kell szembenézni a valós helyzettel, meii gazdasági hanyatlásunkkal párhuzamosan egyre szélesedik ez a
kör. s egyre súlyosabb terheket ró szociálpolitikánkra, aminek a jelenlegi
elvek és gyakorlatok után más irányokba is tendálnia kell.

A közelmúltban születtek e témáról
tanácsi felmérések, jelentések, vizsgálta a szegedi népi ellenőrzési bizottság, s foglalkoztak vele helybéli szo- ciológusok. Különösen irányul a figyelem az időskorú népességre (ami
annál is indokoltabb, mert az elöregedés mértéke szerint a megyék között a
2. Csongrád, a 70 éven felüliek száma
több mint 47 ezer fö), akiknek helyzete itt valamivel rosszabb az országos
átlagnál: többen vannak, akik nem
kapnak nyugdíjat, s az átlagos nyugdíjösszeg is alacsonyabb, mint más-

A . M. Lavinszkij: A Patyomkin páncélos (filmplakát)

SZERGEJ

VOLSZKIJ

Célt
érni..

„Nekem a kérés / nagy szégyen,
adjon akkor is, / ha nem kérem "

Célt érni szenvedélyünk
olthatatlan:
körmön, karmon, hát négykézláb, de föl!
S ím, a könnyen boldogulók —
Ók tudtak
ellökni minden bajt maguk elől.
S büszkén be réve már a csúcs sziklait
hars győzelmük dicsőséget kiált...
Néha bizony egy Harlequin se jár irt.
hogy profilból is megnézné magát.
Konczek József fordítása

felé. (Az 1988. január 1-jei nyugdíjemelések után is 13 ezer 200 ember
volt, akinek nyugdíja 2500 - 3000 forint közötti). A nyugdíjas korú 104
ezer fónyi lakosságból a megyében 22
ezren részesülnek valamilyen szociális
ellátásban vagy segélyben. A rendszeresen segélyt kapók száma évek óta 2
ezer—2 ezer 150 között van. Esetenkénti (rendkívüli) szociális segélyt —
általában évente kétszer — 11 — 12
ezren kapnak (öt évvel ezelőtt ez a
szám csak 7670 volt). Rendkívüli segélyeket is - 1500-2000 forintokat
évente négyszer kap a rendszeres segélyben részesítettek közül mindén
harmadik ember. Szociális étkeztetést
vesz igénybe közel 2 ezer 200 időskorú
(öt éve még csak 1037), 58 százalékuk
házi gondozásban is részesül (Szegeden 579 fó kap ebédet). A megye
időseknek létesített 50 klubjában 1525
hely van (Szegeden 10 klubban 310
hely), de 23 faluban még nincs ilyen
napközi, s csak 13 községben van
olyan öregek otthona, ami szállást is
biztosít (összesen 135 főnek). A házi
szociális gondozottak száma évente
körülbelül 6 és fél ezer (öt évvel
ezelőtt még csak 2439 volt). (Városunkban havonta átlagban 641 főt
gondoznak.) Tavaly év végére a megyében már 28 gondozási központ
működött. Négy éve változatlan viszont a szociális otthonok kapacitása
(2134 hely van), nem képesek befogadni az elhelyezést kérőket, tavaly
már 298-an kényszerültek várakozásra (értelmi fogyatékos betegek
esetében az igény nagyobb az átlagosnál. a várakozási idó közel 3 év).
Az öregek mellett a felnőttvédelmi
szociális gondoskodásnak
figyelemmel kellene lennie más, potenciálisan
veszélyeztetettekre is. Például a rokkantakra, a fogyatékosokra,
a betegekre. a munkaképtelenekre,
de a
nagycsaládosokra is. Mert közülük is
egyre többen élnek — sajnos — az
átlagos színvonal alatt. (Szociológusok becslései szerint hazánkban a népesség 4 6 - 4 8 százaléka, kikből 30
százaléknyi közvetlenül veszélyeztetett helyzetben van.) A megélhetésükkel, ellátásukkal kapcsolatos országos
és helyi gondok egyre sűrűsödnek. A
jelenlegi szociális védőháló viszont
nem eléggé sűrűn szőtt, s nem nyújt
védelmet, segítséget mindenkinek,
akinek szüksége lenne rá. aki rászorulna.
SZABÓ MAGDOLNA
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incsen e m b e r , aki meg
tudná m o n d a n i , hányszor
m e n t e m m á i ' R ú z s á r a úgy.
hogy Zákányszéket is é r i n t h e t t e m ,
mégse vettem észre egyszer se,
hogy valaki lóháton ülve terelgeti a
m a r h a c s o r d á t . Igyekeztem mindig
nyitva tartani a s z e m m e t , mégse
tűnt föl, noha a ló maga is a k k o r a ,
sikerrel pályázhatott volna a néhai
perzsa sah testörségébe, amikor haz á n k b a n válogatták a h á t a s o k a t , és
a lovas se esett volna ki a rostán, ha
netán ott született volna. Azért
m o n d o m mindezt, mert ott voltam
h a j d a n á b a n azon a lósorozáson,
amelyiken centire m é r t é k , és apróra mustrálták a lovakat, meg
azért is, hogy kellóképpen földicsérjem a csordát: nem lehet utolsó,
amelyiknek ilyen délceg pásztora
van. N e m e n j ü n k el mellette szó
nélkül.
Tíz éve gulyás Rutai Mihály, és
minden nyáron lovon jár. A m i k o r
o d a k a n y a r o d u n k mellé, megvár,
kezet is nyújt, de nem száll le a
nyeregből. Bolond jószág az üszőcsorda. ha megindul, a k k o r gyalog
senki nem boldogulna vele. Mire a
gyaloggulyás h á r m a t lépne, árkonbokron túl lenne. Szemmel kell tartani most is, közel az út. és a kíváncsiság is kiverheti az autók elé. Lóról j o b b a n látni, és talán a m a r h a is
látja, hogy vigyáznak rá.
Alig kezdünk beszélgetni, biciklis j ö n , keresztül a réten. Ráadásul

Az egyik volt a Galamb, a másik a
Kedves, a h a r m a d i k talán a Szilaj, a
negyedik meg, nahát a negyedik, az
meg, azt hiszem, a Virág. D e hogy
melyik volt a G a l a m b , és melyik a
Virág, azt már ne kérdezze, mert
nem tudom.

HORVÁTH

Ezt az asszony m o n d t a . Kedvesk e d é s van a névadás m ö g ö t t , és az
mégis j o b b a n illik az asszonynéphez. Az előbb is ő m o n d t a , hogy a
r a g a s z k o d ó b b f a j t á j ú a k kapnak nevet a k a r á m b a n , ha simogatásra
vágynak. A férfi inkább azt
m o n d j a , nyáron j o b b gulyásnak
lenni, mint ősszel, mert nyáron
nyugodtan legel a jószág. A k k o r le
is szállhat a lóról, leheveredhet a
f ú b e is, de most állandóan megy,
mozog, vigyázni kell rá.

DEZSŐ

Nyeregben
asszony, és o d a , ahol a lovas áll.
Kiderül, ö a feleség. K a j á n k o d u n k
egy kicsit, hogy ez mégse igazság: a
férfi lovon jár, az asszony pedig
biciklin? Mellé lőttünk, mert kiderül , idejének java részét ő is nyeregben tölti, de az ő lova kisebb, és
szürke. Kényelmetlen lenne neki
magas lóra ülnie
—

Kutya?

— Volt is, van is
— Nem

látom

— Azért nem látja,
u r a m n a k nem hajt.
—

mert

az

Fölvágós?

— N e m t u d o m , miért. Azelőtt is
volt k u t y á n k , az meg nekem nem

terelt. M e g é r t e m persze, mert egyszer nagyon de nagyon m e g v e r t e m .
— Pásztorkutyának

ez a sorsa.

— Csak nem viseli el riiindegyik.
Könnyű kitalálni, itt az asszony
viszi a szót. Meg azt is, hogy a
pásztorkutya a k k o r kénytelen beletörődni a verésbe, ha csak egy gazdája van. Ha már választhat a kettő
közül, a k k o r inkább megsértődik
az egyikre. Mindenesetre most bent
van a t a n y á b a n , legalább h á r o m
kilométerre ide. és meg van kötve.
Kutyasors.
Szabadságát
láncon
tölti.
— Van neve a
— Van hát.

lovának?
Lignó.

— Milyen név ez?

VALERIJ

— N e m t u d o m , nem én kereszteltem. Csikókorában hoztam ki a
lóistállóból, de akkor m á r el volt
keresztelve.

ZUBARJOV

Titkok

— És a

marháknak?

Ünnepnapi társalgásaink
zűrzavarából,
hol erről, s arról is követte szó a szót,
asszonyarcok ragyogtak fel ránk, nem evilágböl,
Hanem a Tejúton túli csillagországból
valók.

— A z o k n a k nincsen. Ezek szab a d t a r t á s ú a k , nem olyanok, mint
amelyikek jászolhoz vannak kötve.

Ami volt, szétzúztuk, dm
magunkból
építettünk fel egy új mindenséget,
s mily édes méreg csordult a szavunkból,
és mi csak kortyoltuk ezt a mérget.

— Azért, mert a m a z o k n a k a jászol fölé ki van írva a nevük. Ezekét
nem t u d n á n k hová írni.

Ám ekkor gyengéd erők vonzására
földünkre tértünk meg, de itt levert
és belénk hasított a madarak sírása,
kedveseink, kik délre szálltak el...
Kedves társam is, ki tenyeremből
még szomorúan nézte az eget,
miként a napsütés alatt az erdó,
úgy árnyaskodott és fényeseden.
Majd lassan ráuntunk a társalgásra,
kedvünk is és erőnk is elfogyott,
és a madárraj nagy körforgása
zagy vaságunkra is fényt hozott.
Konczek József fordítása

— Miért fontos ez a

— Ennyire belénk ivódott volna
az írásbeliség? Amikor még a betűt
nem ismerte a gulyás, akkor is adott
nevet a jószágnak.

— Az lenne,
mert
nincsen
szarvuk. Es nem is lesz. Ez valamilyen külföldi fajta, de hogy milyen,
azt nem t u d o m . Mi csak vörös marhának m o n d j u k .
— Van itt a legelón egy dombocska. Néhány fa van rajta, és egy
kútgyúrű.
— Azelőtt tanya volt. Börcsöktanyának hívták, arról nevezik ma
is ezt a területet. Egy darabig mi is
laktunk b e n n e , de annyira tönkrem e n t , le kellett b o n t a n u n k .
Mintha e m l é k ü n n e p r e
gyülekezne, minden m a r h a fölmegy a
d o m b o c s k á r a . Az egyetlen kútgyűrüt körijiállja h á r o m , nekitérpeszkedik, és dörzsöli a nyaka alját.
Nagy az összhang k ö z ö t t ü k , úgy
..fűrészelnek" ide-oda. hogv a fejük
soha össze nem koccan. Minden fa
mellett is áll egy, és dörgölódzik.
Ha lírai lélek lennék, azt m o n d a n á m , Börcsökék e m l é k é r e cselekszik. Ha ugyanis nem kellene dörgölödzniök, semmi nem őrizné a
régi tulajdonos nevét.

munkaidót?

— így is m o n d h a t n á m . Délelőtt
négy ó r a , délután is négy, valóban
ki van a nyolc.
— Embernek is elég, de ló se szeretnék lenni maga alatt.
— Ez még soha nem ment panaszra az elnökhöz. Neki ez a sorsa.
— Látom, akkor se nyúl a fűért,
amikor egy helyben áll.
— T u d j a a kötelességét. A m i k o r
b e h a j t u n k , p i h e n h e t , és ehet. És ott
van neki a teljes éjszaka. T u d j a , a
lónak az a szokása, hogy fekve csak
keveset alszik, inkább mindig ropogtat valamit. A m i k o r szolgálatban van, n e m r o p o g t a t .
Még annyit sikerült m e g t u d n u n k
rövidke kíváncsiskodásunk alatt,
hogy az e r r e j á r ó idegenek megmegállnak, és fényképezik ő k e t .
Beszélni nem t u d n a k egymással, de
megértik azért, mit kívánnak tőlük.
Meg azt, hogy nyáron bikák is járnak a gulyával, ennélfogva ez a sok
szép üsző m á r m a j d n e m mind vemhes. Megint el vagyok maradva egy
brossúrával, a m i k o r utoljára beszéltem gulyással, a k k o r még a
mesterséges
megtermékenyítés
szószólója volt a hivatal, és az igazi
bikára szavazott a gulyás. L á m , már
nemcsak a gulyás m o n d j a ugyanazt.

A feleség azért enyhíteni igyekszik.

— Volt, de elveszítették. Mi
n e m különböztetjük meg őket se,
név szerint. Megy o d a is a ló, meg
az ostor, névre nincs szükségünk.

— T é l e n , amikor a k a r á m b a n
v a n n a k , és van közöttük mindig né-

— Mi lehetett a nevük? Várjon
csak. mert nem olyan egyszerű az.

Az egész
egészségére!

— N e k ü n k nincsen szükségünk
a névre. A r r a se, hogy megszólítsuk. Megyek a lóval, m á r pucol
befelé a k ö r b e . H a mégse, rádurrantok az ostorral. H a az is kevés
lenne, megcsapom úgy, hogy napokig n e m felejti el. Minek ide a név?

írói gondolat m \ j v

F Ü G G Ő L E G E S : 1. ...Partenkirchen, téli
olimpia színhelye volt. 2. Ady egyik álneve. 3.
Helység a Gyergyó-havasok oldalában. 5.
Számjegy. 6. Élősködő növény. 7. Odanézz! 8.
Mohamedán jogtudós. 9. ... a csodálatos férfiak! (amerikai film). 10. Szob kellős közepe!
II Felfog 12 Kabaivanszka, bolgár szoprán

— Most látom csak, ezeknek sértés lenne azt mondani, hogy szarvasmarha.

— Végig üli a

— A m ú b o r j ú mindig ügyetle-,
n e b b , mint a természetes. Sok született úgy, hogy teljesen el volt
deformálódva.
Ha
megmaradt
volna, egészséges állat soha nem
lett volna belőle. így m á r csak az
van h á t r a , hogy h a m a r o s a n megvizsgálják az állományt, és ha találkoznak olyannal, ami mégse vemhes, azt kiemelik, és beteszik a
hízómarhák közé. A többit elvégzi
a bika.

Rc tvén

VÍZSZINTES: Kossuth-díjas író (Gábor). 5.
Vauvenargues, francia moralista aforizmájának
első része. Zárt betűk: E . T . K. 13. A Siófok
csatára. 14. Adriai kikötőváros. 15. ...Pipo;
Zsigmond király olasz zsoldosvezére. 16.
Krémmel töltött édesség. 18. A hol betúi. 19.
Kamionjelzés. 20. Az aforizma második része.
Zárt betű: 0. 23. A nitrogén és urán vegyjele.
24. Pl.: Mikszáth-tal foglalkozó. 25. Hangsor.
26. Nagy tehetségű, tragikus sorsú amerikai
színész (James. 1931-1955). 28. Első fele! 29.
Vasas ... (egyesület) 31. ... right! (minden
rendben). 32. Á m o k f u t ó módjára viselkedik.
33. Szomszédaink pénzének rövidítése. 35. Téli
sport. 37. Haszonbérlet régen. 40.Az aforizma
harmadik része. Zárt betűk: N. U . E. 43. Gyors
orosz tánc. 44. A lakásba. 45. Helyrag. 47.
Joskur... (a Mari főváros). 48. Az orvosegyetemsportklubja. 51. Levéltávirat rövidítése. 53.
Vallás rövidítve. 54. Angol Rozália. 56. Mezőőr. 5 8 . . . . iacta est (A kocka el van vetve). 60.
Szibériai folyó. 61. Görög rabló, aki nem éppen
kényelmes ágyat adott vendégeinek. 64. Habzó
ital tréfásan. 66. Az örök nó. 67. Kétgyúrűs,
heterociklusos vegyület. 68. Teát iszunk belőle.
70. Leánynév. 71. Irracionális rövidítés! 73. Az
aforizma negy edik, befejező része, zárt betű: J .
74. Régi hangszer.

névadásnál?

hány, amelyik o d a j ö n hozzánk,
hogy vakarjuk meg egy kicsit a nyakukat vagy p o f á j u k a t , azoknak
azért a d u n k kedvességből nevet.

személyneve. 14. Egykori magnó márkája. 17.
..tarda (túzok). 18. Somogy megyei község.
21. A súlyzó igéje. 22. Kisasszonyok, akik
nászáról Ady írt verset. 27. Messzire hajít. 30.
Vad nyoma. 32. Az ökör teszi. 34. Ártalmas.
36. Járom. 38. ...Roy (Walter Scott regénye).
39. Egykori büntetóeszköz névelővel. 41. Elfed. 42. A kis tudós. 46. Komikus szerep
Johann Straus Denevér című daljátékában. 49.
A 64. sz. eredetije. 50. Csak. 52. Kiváló francia
filmkomikus, „Hulot úr" (Jacques). 55. Kövér,
hájas olaszul ( O B E S O ) . 56. Védelem, rejtekhely angolul ( C O V E R ) . 57. Szabolcs-Szatmár
megyei község. 59. Vonalzó, latin eredetű szóval. 62. Rock and roll... (Szörényi-szám volt).
63. Zűrzavar. 65. Egykor. 69. Surány határai!
70. Szovjet autójelzés. 72. A radon vegyjele.
ZÁBÓ GYULA
B E K Ü L D E N D Ő : vízszintes 5., 20., 40., 73.
Az október 29-én megjelent rejtvény helyes
megfejtése: H A E R Ó D K E V E S A F E L E
ÚTON K I D Ő L S Z , D E N E F E K Ü D J LE A Z
ÚT ELEJÉN.
A helyes megfejtést beküldök közül sorsolással könyvjutalmat nyertek: Vincze Ádám, Szeged, Felső-Tisza part 27., Sebők Andrásné,
Szeged, Csó u. 8/A. Szép Ildikó, Szeged, Közép
fasor 31 — 33., Remport Lajosné, Szeged, Retek u. 11/A. Korom Ferenc, Szeged, Acél u.
16., Gunda Miklósné, Szeged, Homonnai u. 7.
A megfejtéseket postai levelezőlapon kérjük
beküldeni. Beküldési határidő: a megjelenéstől
számított hat nap. Címünk: Délmagyarország,
6740 Szeged, Tanácsköztársaság útja 10

— És az a négy szilaj

marha?

— A nagyszarvúakat kérdezi?
Mind a négy az állatorvosé. Olyan
volt mind, mint a kecske, amikor
kapta ő k e t .
— Nekik sincsen

nevük?

magyar

állattartás
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FOGORVOSI ÜGYELET
KISSZÍNHÁZ
ma délután 6 órakor: OLIVÉR (bérletszü- Héttótól péntekig 22 órától reggel 6 óráig,
net). vasárnap délután 3 órakor: OLIVÉR szombaton reggel 7 órától kedd reggel 7
óráig: Szeged, Zöld S. u. 1 -3. Telefon 14(bértetszünet).
642.

fcr-

Mi? Hol? Mikor?

18 00: Oktatómúsor
18 30: Rajzfilm
18 40: Számok és betűk - vetélkedő
19.00: TV-naptár
19.10: Rajzfilm
19 30: TV-napló
19.50: Sporl
19 53: Időjárás
20.00: Drámaest
21.10: Felismerések
21 55: TV-napló
22.15: Álomban az álom — éjszakai program
00.15: Hirek

22 15: Évszázadok kórusmuzsikájából
22 28 Verseit elmondja: Kálnoky László
22.43: Beethoven IX. szimfónia

PETŐFI
7 05 A római katolikus egyház félórája
7.35 Vasárnapi orgonamuzsika
SOS LELKISEGÉLY805: Fekete fülű lehér Bim — Gavn
vasárnap délelótt tél 10 órakor Toldi, 11
SZOLGÁLAT
19B8. N O V E M B E R 5. S Z O M B A T — N É V N A P : I M R E
Trojepolszkij kisregénye
órakor Tünde bérlettel Hamupipóke
Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig.
9 10: Magnóról magnóra
Teleion: 11-000.
9 50: Bródy Sándor utcai mesterdalnoA N a p kel 6 ó r a 34 p e r c k o r , ós n y u g s z i k 16 óra 22 p e r c k o r .
MOZIK
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IFJÚSÁGI
DROGTELEFON:
11.10: Vasárnapi koktél
Vörós Csillag: ma és vasárnap délelótt
54-773.
12.03:
Jó ebédhez szól a nóta
10 órakor: '53 hideg nyara (színes szovjet
13.05: Mikrofon-próba
film.) délután fél 4 órakor Hét tonna dollár Héttón és csütörtökön délután 3 órától 6
VIZALLÁS
B E L G R Á D 2.
14.00: Kalandozások Ihajcsuhajdiában —
(színes magyar film.) háromnegyed 6 óra- óráig hívható.
Sütő András mesejátéka
kor: Az ördög jobb és bal keze (szines m b.
18.20: Műsorismertetés
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15.05: Táskarádió
olasz film. V. helyár!) 8 órakor: Egy teljes
18.25: Bjelovari és varazdini krónika
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
16
00:
Könnyűzene
nap (szines magyarfilm)7-én, hétlón dél18 45: Zágrábi panoráma
Szombat reggel 6 órától kedd reggel 6
17.05: Slágerbarátság
előtt 10 órakor Egy teljes nap (színes
19.15: Músorkiegészités
óráig Szóreg. Tiszasziget, Újszentiván.
NYOLCVAN
ÉVE
18 08: Kabaréjelenet
magyarfilm),léi 4 órakor: Hintónjáró szere20.00: Bizonyítások - Külpolitika
Deszk. Klárafalva, Kübekháza terülelén
18.30: Nótafelvételekbó!
lem (színes magyarfilm).Háromnegyed 6
ügyeletes: dr Kis Albert. Újszeged, Táro- szülelett Sulyok Mária (1908-1987) Kossuth-dijas kiváló művész Alakításait nagy 20.45: Hirek
19.05: Zeneközeiben
órakor: Az ördög jobb és bal keze (szines
drámai szenvedély és kiváló humorérzék jellemezte A Színház- és Filmművészeti 20.50: Kis koncert
gató utca 32/B.. teleton: 53-626
20.00: Az illem nyomában
m. b olaszfilm),este 8 órakor: Egy teljes
Algyó, Tápé. Petótitelep és Baktó terüle- Főiskolán 1957-tól egy évtizeden át beszédtechnikát tanított. 1966-tól a Színművészeti 21 10: A veurneai polgármester — filmso-20 30: Láthatatlan múzeum
nap (színes magyar film).
rozat
tén: dr. Major József. Algyő. Géza utca 33. Szövetség elnöke volt.
Fáklya: ma. vasárnap és héttón tél 3
22.00: Dokumentumműsor a forradalom- 21.05: Társalgó
teleton: 67-262.
22.30: Fiatalok popzenei felvételeiből
órakor A kis hableány (szines m. b. japán
ról
Szeged város egyéb közigazgatási terürajzfilm). Háromnegyed 5 és 7 órakor: A
23.10: A mai dzsessz
22.45: Költészet
letén: dr. Hursán Mihály, Szeged, Sziliért
1968.
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halálosztó (színes amerikai lantasztikus
23.50: A Korál együttes dalaiból
sgt. 49/B., teleton: nincs.
film. V. helyár! Csak 18 éven felülieknek!).
23.15: A keddi műsor ismertetése
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél
Szabadság: ma ás vasárnap 3, negyed
BARTÓK
A N a p kel 6 ó r a 3 5 p e r c k o r , é s n y u g s z i k 16 ó r a 21 p e r c k o r .
köteles gondoskodni.
6 és fél 8 órakor: '53 hideg nyara (szines
8 13: A bűvös vadász - Részeltek
ÚJVIDÉK
A H o l d kel 3 ó r a 12 p e r c k o r , é s n y u g s z i k 14 ó r a 46 p e r c k o r .
szovjetfilm).7-én (héttón) 3 órakor: Állami
9.00: Nagy mesterek kamarazenéjéből
16.50. Híradó (magyarul, szerbhorvátul)
áruház (magyar film), negyed 6 és fél 8
10.05: Új Zenei Újság
17.30: Gyermekműsor
órakor: '53 hideg nyara (szines szovjet
SZÁZHARMINC ÉVE
10.50:
Eszperantó híradó
17.45: Titkos ajándék — (gyermekműsor
film).
11.00: Felejthetetlen hangversenyek
magyarul)
Fllmtéka: ma tél 6 és fél 8 órakor: Fokoszületelt Vészi József (1858-1940) író. újságíró és szerkesztő 1896-ban megalapította
12.22: Mascagni operáiból
18.00: Bemutató
zatok (szines szovjetfilm).Vasárnap léi 6
a Budapesti Naplót, amely a Nyugat megindulásáig Ady müveinek legfontosabb fóruma 18.30: Szlovák nyelvű músor
12.55: Kis magyar néprajz
és tél 8 órakor: Hétköznapi lasizmus (szov13.20: Új lemezeinkből
volt. Hosszú időn át ő töltötte be a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöki tisztét is. 19.00: Ma
BUDAPESTI.
jetfilm)7-én. héttón fél 6 és fél 8 órakor: A
14.05: Rockújság
19.15: Rajzfilm
8.15: Tévétorna gyerekeknek
rekord (NSZK-svájci film).
15.00: Romantikus muzsika
19.30: Híradó magyarul
8.20 Nasa Obrazovka — A Szegedi
Klskórössy halászcsárda: (videomozi)
1988. N O V E M B E R 7. H É T F Ő —
16.00: Boldogtalanok — Fült Milán drá20.00: Napjaink
Körzeti Stúdió szlovák nyelvű
délután 4 és este 8 órakor: ma és vasárnap
mája -»(ism.)
NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM
21.00 Dokumentumműsor
nemzetiségi műsora — (ism.)
és héttón : Veszélyesen kell élni (színes
17 49: Bach-versenyművek
21.30: Hiradó szerbhorvátul
850 Képújság
francia film).
18.30:
Na
maternjem jeziku - A Magyar
November 7. :vasámap 5 és 7 órakor: és 855: Hármas csatorna — IV/1. rósz
A N e p kel 6 óra 3 7 p e r c k o r , éa n y u g s z i k 16 óra 19 p e r c k o r .
Rádió szerbhorvát nyelvű nemzetiTeleviz
héttón este 7 órakor: Maradok hűtlen híve
A H o l d kel 4 ó r a 18 p e r c k o r , ó s n y u g s z i k 15 óra 01 p e r c k o r .
ségi műsora
9.40 Eduárd és barátai - (ism.)
(színes, m. b. amerikaifilmIII helyár!)
19 05 In der Muttersprache — A Magyar
Dugonics mozi: ma és vasárnap fél 4 és 945 Túzkeresó
Rádió német nyelvű nemzetiségi
léi 6 órakor: A szakasz (szines m. b ameri- 9.50 Pályán maradni
HETVENÖT ÉVE
műsora
kaifilm.IV. helyár! Csak 16 éven felüliek- 10.35 Éreznek-e a növények? —
19.35:
Hangverseny
KOSSUTH
NSZKfilm- (ism.)
szülelett Kollányi Ágoston (1913-1988) Kossuth-díjasfilmrendező,kiváló művész
nek!).
kb. 21.50: Gregorián dallamok
11.05: Hol - mi?
8.30: Családi tökör
Elsősorban biológiai és képzőművészeti ismeretterjesztőfilmeketrendezett.
22.10: Zenekari operarészletek
11.50: Képújság
9.05: Színes népi muzsika
22.35: Kíntorna - Platonov abszurd koÜGYELETES
13.05: Képújság
10.05: Ismét - a javából!
médiája
GYÓGYSZERTÁR
13.10: Rockstúdió
10 30: Vasárnap délelőtti gyermekműsor 12.30: A mezőgazdasági rovat műsora
16 00 Kritikus pont
Klauzál tér 3 szám (13/57-es). Este 8 14.15: Tengerparti nyár - Spanyol
13.00: Klasszikusok délidőben
12 00: A tudás hatalom
16.45 Hiradó - (szerbhorvátul)
HÉTFŐ
tévéfilmsorozat 6
órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben!
13.49: Énekeljük együtt!
17 00: Crvena
Zvezda-Jugoplasztika 14 00: Malyavkin és a társasága 2.
15.10: Van benne valami
KOSSUTH
14.20: Mindennapi irodalmunk
15 00: Látogató Groznjanba
(kosárlabda)
Utazzon
a
King's
Singersszel
15.50:
14.50: Verdi: A trubadúr - Marico áriája
730 Az érem túloldala — Portrémüsor
15.50: Dokumentummozaik
18 30: Tévémagazin (ruszin nyelven)
BALESETI, SEBÉSZETI
Angolfilmsorozat5.
15 00: A világlíra gyöngyszemei
8 13 Dalok November 7-re
16.35: Füttyszó
19.15: Rajzfilm
ÉS UROLÓGIAI
16.20 Antenna
15.10: Új Zenei Újság
830 Mit üzen a Rádió?
17.25: A brightoni szikla - (Angol
19.30: Híradó (magyarul)
FELVÉTELI ÜGYELET
17.00 Hiradó
16
00
168
óra
9 10 A hét zenemüve
játékfilm)
20.15: Játékfilm
Ma a balesetet szenvedett személyekel 17 15 Szép magyar tánc - (ism)
17.30: A szülőföld muzsikája
940 A hét költője: Tóth Árpád
21 45: Hirek
18 55: Rajzfilm
Szegeden az Idegsebészeti Klinika (Pécsi 17 35 Az éló bolygó - Angol ismeret18.45: Boldogtalanok - Füst Milán
10.05 Örökzöld dallamok
21 50: Tévéfilm
19 30: Híradó
u. 4.) veszi fel. sebészeti és urológiai felvéterjesztőfilmsorozat6
drámája
11.10 Tudósítók voltunk Moszkvában
20 00: Egy Kanári kedvence 2.
teli ügyeletet a II. kórház (Tolbuhin sgt. 57.)18.40: Családi torna
20.35: Diszkotéka
12.15 Hangszerszólók
2100: A Kinoteka műsorából
VASÁRNAP
tart.
18.55 Csip-csup csodák - Holland
21
39:
Mindennapok
esztétikája
1235 Családi szőttes
22.50: Éjjel is, nappal is
Gyermeksérültek és gyermeksebészeti
rajzfilmsorozat
BUDAPEST f.
22.25: A Frankfurti Rádió Szimfonikus
13.05 Népdalok délidőben
betegek ellátása a Gyermekklinika gyer- 19 10 Esti mese
Zenekarának hangversenye
14.09 Jevgenyij Szvetlanov vezényli a
8 55: Tévétorna
B E L G R Á D 2.
meksebészeti osztályán történik.
19.30 Híradó
Szovjetunió Állami Szimfonikus Ze9.00: Képújság
20 00 Vers — mindenkinek
8.00: Éjjel is, nappal is
nekarát
PETŐFI
9.05: Óvodások filmmúsora
20.05
Magyar
évszázadok
10.00:
Ma
holnapra
A sátán labdái - Szabó Gyula
15.00:
VASÁRNAP
9.25:
Tom
és
Jerry
Amerikai
rajzfilmTövisek
és
virágok
9.05
20.25 Fred Aslaire műsora — Amenkai
14 00: Szabadon
történelmi tudósításából
sorozat
-(ism.)
Oxigén
10.00
zenésfilm-összeállitás
19.30: A Szkopjei Televízió híradója
16.05 A peresztrojka úttörője
9.45: Rakoncátlan felnőttek - Holland 20.00: A Bega és a Temes
12.10 Jó ebédhez szól a nóta
A balesetet szenvedett személyeket a II 21.30 Majakovszkij - Lírai portré
16 35 Orosz Júlia operaáriákat énekel
filmsorozat 2.
13.05 Miska bácsi levelesládája
kórház (Tolbuhin sgt 57.) veszi fel. sebéa költőről
21 00: Huszonnégy óra
17.00
A nagy októberi szocialista forrada10.10: Túzkeresó
1400 Magunkat ajánljuk
szeti lelvétefi ügyeletet az I sz Sebészeti 22.00 Forró drót - Amerikai bűnügyi
21.15: Minihangverseny
lom évfordulóján
10
15:
Mi-tu-ház
10
14
00
Színről
színre
Klinika (Pécsi u 4 ), urológiai felvételi ügyetévéfilm
21.35: Sportszemle
17.15: Csajkovszkij klini házában
10.25: Gleccsersí - Kisfilm
14.45 Hetet egy csapásra
letet a II kórház tart
23.35 Hiradó 2.
1802: Szilágysági dallamok
10 35: Culture Club együttes műsora —
15.05 Sport
A balesetet szenvedett gyermekeket a
18 40 Narovcsati krónika
ÚJVIDÉK
Francia zenés film
15.10 Szórakoztató antikvárium
kórház baleseti sebészeli osztályán, az
BUDAPEST 2.
kb. 1936: Egy rádiós naplójából
1130: Hírek
9 30: Barázda - (falumúsor magyarul)
15.55 A népdaltól a musicalig
egyéb sebészeti gyermekbelegeket a se21
00 Töltsön egy órát kedvenceivel!
14 45 Csengetés 10 00: Gyermekműsor magyar nyelven
14 45: Képújság
17 05 Sport
bészeti klinikán látják el
22.15 Zenekari muzsika
15 55: Hungar Hotels Kupa —
14 00 Szabadon - (szórakoztató sporl- 1800 4x4 - Játék
15 00 RTV Közönségszolgálat
23.14 Magyar művészek operafelvételeiMagyarország-Ausztria nói
délután)
15 05: Mindenki szereti a cirkuszt
19.05 Sikertemezek CD-n
ból
HÉTFŐN
kézilabda-méikózés
— Szovjet kisfilm
18 55: Mapett-babák
19 45 Az éló népdal
17 15 Orosz nyelvlecke haladóknak - 6 15.50: Kollányi Ágoston emlékére
19 20: Rajzfilm
19.55 Tudósítás az MTK VM-Ú Dózsa
PETŐFI
16 45: Delta
19.30: Híradó magyarul
A balesetet szenvedett személyeket 17.30 Angol nyelvlecke — 4
bajnoki labdarúgó mérkőzésről
17.20: Nézzük együtt
20 00: Egy kanári kedvence - 2. rósz
8.05 Kalandozások Ihajcsuhajdiában Szegeden az Idegsebészeti Klinika (Pécsi 17.55 Képújság
20.00 Klasszikus operettekből
18 00: Röntgen
21.00: Játékfilm
2.
u. 4.) veszi fel. sebészeti és urológiai felvé- 1800 MOVI Krónika
21.03 168 óra — ism
18.10: Meséről mesére
22.30: Tévésport (magyarul)
9 05: Örményországi tűnődések muzsiteli ügyeletel a II. kórház (Tolbuhin sgt. 57.)18.10 Ritmikus Sportgimnasztika
22.30 Eros Ramazzotti új lemezéről
Intervíziós
Kupa
I
nap
18.45:
Ünnepi
köszöntó
A
Nagy
Októkáról. barátságról, magyar szóról
tart.
23.15 Éjszakai klub
és az örmény konyha titkairól
beri Szocialista Forradalom 71. évGyermeksérültek és gyermeksebészeti 19.30: Kóborlás a nyugati parton — NSZK
HÉTFŐ
ismeretterjesztő rövidfilm 1.
fordulóján ünnepi beszédet mond:
1000 Gól - Vígjáték
betegek ellátása a Gyermekklinika gyerBARTÓK
BUDAPESTI.
19 55 Képújság
Fejti György az MSZMP KB titkára
11 05 Kirándulás a spanyol popzenében
meksebészeti osztályán történik.
8.19:
Ú|
lemezeinkből
7.50:
Tévétorna
20 00 Bodnárné - Tévéjáték - (ism.)
19.00: A HÉT
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
9.00: Barokk muzsika
7.55: Kapcsoljuk Moszkvái
21 55 Objektív
2000: Hiradó
12.53 Kis magyar néprajz
SZEMÉSZETI ÜGYELET:
9.40: Róbert Devereux — Részletek
22.40 Képújság
9 00: Képújság
20.10: Ünnepi hangverseny November
13.05 Tigris a kikötőben
10.30:
Slágerlista
9 05: Cicarablás Kutyaházán — rajzfilm
Szombaton reggel 8—12-ig a II. kórház
7-e tiszteletére
14 00 Kettótól-négyig
11.00:
Hanglelvételek
felsőfokon
9.20:
Tudós
gyerekek
gyerektudósok
szemészeti rendelésén (Tolbuhin sgt. 57 ),
21.10: A hét műtárgya
16.00 Poptarisznya
BELGRÁDI.
George
Malcolm
Domenico
12.15:
9.55:
Házam
a
zöld
lombok
között
12 órától kedd reggel 7 óráig a központi
21.15: Népzene zenekarra - (ism )
19 30 Sportvilág
9 00: Válogatás a Művelődési
Scarlatti szonátákat csembalozik
Szovjet film
ügyeleti szolgálaton (Hunyadi J. sgt 1.)
21
20:
Sok
pénznél
jobb
a
több
Francia
20
00 Játék - 10.000 torinlért
programból
13.05: Kívánságműsor szombaton
11.00: Képújság
történik
Válogatás a Moszkvai Rádió Hufilmvígjáték
—
(14
éven
felüliek21.05
10.30: Hírek
Haydn-Salomon:
G-dúr
szimfónia
14.05:
16.20: Hirek
mor és Szatíra Szerkesztőségének
nek!)
14 00: Éjszakai program — ismétlés
Hi-Figyeló
14
30:
16.25:
Egymillió
fontos
bankjegy
a Rádiókabaréban elhangzott mű22.30: Telesport
GYERMEK
15 30: Hírek
17 50: Slágerbarátság — mai szovjet pop- 15.05: Lemezbörze helyett
sorszámaiból
23.15: Hirek
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
15.35: TV-kalendárium
16.00: A Concentus Hungaricus játszik
és rockdalok magyarul
Ziehrer műveiből
22.15:
.00: Régi muzsika
15.45: Népi muzsika
ÜGYELET
kb.
17
18.50: Családi toma
23.10: Könnyűzene — esti hangulatban
BUDAPEST 2.
Aranyalbum
16.15: Hét lévénap
17.29:
18.55: Esti mese
Ma 8 órától 12 óráig az Újszegedi Gyer17.00 Sportközvetítések
9.00: Afrika — Angol dokumentumfilm- 19.15 A nagy októberi szocialista forra- 18 29 Tenor-kulcs
mekkórház (Szeged. Odesszai krt. 37 ),
BARTÓK
18.30 Dokumentumadás
19.05 Magyar előadóművészek
sorozat - 5. - (ism.)
dalom 71 évfordulóján
Telefon: 22-655. szombaton 12-tól vasár19 15: Rajzfilm
8.11: A Liszt Ferenc Kamarazenekar
felvételeiből
9.50: Szomszédok Teleregény — 40 19 30: Hiradó
nap reggel 8 órától kedd reggel 7 óráig a
19.30: TV-napló
hangversenye
(ism.)
FüFOrr-Gégeklinika (Szeged, Lenin krt.
20.00: Ellenőrzés az utakon (1971/1985) 20.35 Mindennapi irodalmunk
19 50 Sporl
9.31: Mignon — Részletek Thomas ope21.05 Francia muzsika
10 20: Oktatás és történelem 1.
111.Telefon: 21-122).
- Szovjetfilm(FF)
19.53 Időjárás
ráiéból
10 55: Jókai Mór: Mire megvénülünk — 21 30: Népzene zenekarra — Vujicsics Ti- 22.00 Ágay Karola operaáriákat énekel
20.00 Zenei adás
10 16: Ú| lemezeinkből
22.30 Kínai hagyományos zene
Tévéfilmsorozat — (ism)
hamér:
Palóc
fantázia
—
ism.
20.15 Játékfilm
HÉTVÉGI
11 00 Dávid Ojszlrah legszebb felvételeihangszereken — 5.
13 35: Képújság
21 40: Művészet és forradalom - Képző21.50 TV-napló
ORVOSI ÜGYELET
ből - 7.
23.00 A közöny - Részletek
13 40 Dobó István nemzetközi ökölvívó
művészeti összeállítás
22.05: Hét végi program
11.52 Opera művészlemezek
verseny - Dönlók
22.30 Híradó 2.
Szeged és Tápé felnóttlakossága ré- 23.35
Diszkotéka - Lemezbarátok órája
Hírek
13.05
14 55: Ritmikus Sportgimnasztika Intervíszére (Hunyadi János sgt 1 . teleton: 10VASÁRNAP
14.05 Kilátó — A Rádió világirodalmi hetiziós Kupa — II nap
100) pénteken este 7 órától kedd reggel 7
BELGRÁDI.
KOSSUTH
lapja
B E L G R Á D 2.
kb. 16.30: Kézenlogva - (ism.)
óráig
8.30: Énekszóval, muzsikával
825: Hírek
14 50: Régi lúvósmuzsika
16 40: Sorstársak - (ism )
14 35 Műsorismertetés
9.00
80
éves
lenne
Sulyok
Mária
8.30:
Gyermekműsor
15.00: Magyar előadóművészek felvéte17.00: A nyelv világa
14 40 Tájékoztató-szórakoztató adás
GYERMEKORVOSI
leiből
8.45: Legendák és mítoszok - oktató- 10.20: Örökzöld dallamok
17
30:
Türkökép
15.10
Játékfilm
gyerekeknek
ÜGYELET
11 00: Gondolat-jel
műsor
16.35: A Nemzetközi Rádióegyelem mű1640 Több. mint játék — drámasorozat 19.00: A szitakötők birodalmában —
12.15: Harminc perc alatt a Föld körül
9 00: A kezdés
sorából
Munkanapokon 13 órától másnap reggel 17.40 Színielőadás gyermekeknek
NSZK ismeretterjesztő rövidfilm
12.55: Népdalkörök pódiuma
9.15: Képzőművészeti kultúra
1705: Operettparádé
léi 8 óráig, szombaton, vasárnap és mun- 18.40 Filmsorozat
19.55: Képújság
13.20:
9.30:
A
zágrábi
archeológiai
múzeum
A hét zeneműve
Mit
üzen
a
Rádió?
18
00:
kaszüneti napokon reggel fél 8 órától más- 1927 Ma esle
20 00: Pusztai emberek — Bolgár film
14.10: Múvészlemezek
18.30: Mendelssohn a-moll vonósnégyes
nap reggel léi 8 óráig a Lenin krt. 20. sz. 19.30 TV-napló
21.20: Az olasz művészet enciklopédiája 10 00: Mi a film?
15.00: A sátán labdái — Szabó Gyula 19.05: Leonard Brenstein vezényli a New
alatti körzeti gyermekorvosi rendelőben 20.00
22.15: Ó, ez a gépkorszak - Amerikai 10 30: Hírek
Kis koncert
10.35: Iskolatelevízió
York-i Filharmonikus zenekart
történelmi tudósítása 1
történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
rövidfilm — (ism.)
20.15 Zenés est
12.30: Hírek
20.17: Zsebrádiószínház — Nyelvek es
16.25 Operaáriák
21.45 Hírek
22 30: Gondolkodó
15.15: Műsorismertetés
utak
Magyar
hipnózis
17
00:
21.50 Adás a kultúra kóréból
23.15: Képújság
HÉTVÉGI
15.20: Hírek - Elmulasztották - Nézzék! 17.30: Komolyzenei lemezlovas
20.35: Népdalfeldolgozások
22.20 Sportszombat
ORVOSI ÜGYELET
18.40: Ünnepi köszöntó - Elmondja: Fejti 21 00: Hangverseny a leningrádi Nagy15 25: Éjszakai műsor — ism.
BELGRÁD 1
színházban
György
16 30: Magyar nyelvű TV hiradó
Szóreg. Kübekháza. Deszk. ÚiszentÚJVIDÉK
17.25:
Hirek
18.55 PETERVÁR - 1917 november 6 2215: A Brass Age dzsesszegyüttes ját8 30: Barázda
iván. Tiszasziget községek részére hét
szik
17 30: Gyermekműsor
1000 Gyermekműsor
20.00 A Szovjetunió népeinek zenéjéből
végi ügyelet, szombat, vasárnap és héttőn 15.30 . Járom az utcákat
10 20 Hirek
17 45: Legendák és mítoszok
— (műdalok és románcok)
20 40 Paganini — Lehár Ferenc operettje 22.30: Gondolat-jel
Deszk, orvosi rendelő: Dr Forgách Klára
BÁBSZÍNHÁZ

A Dél-Tisza Menti Áfész felvételre keres:

— hálózati

Felsőfokú műszaki

ellenőröket.

végzettséggel,

Feltétel: szakirányt középiskolai végzettség,

—
—

vagy t ö b b é v e s

SZTK-ügyintézőt.
Feltétel: középiskolai végzettség, SZTK-iigyintézöi tanfolyam

Tablóellenőrt.

rendelkező

TECHNIKUST

Feltétel: közgazdasági szakközépiskolai végzettség.

— Számítógépre

műszaki gyakorlattal

adatrögzítőt.

Elsősorban a pályakezdő fiatalok jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet a Dél-Tisza Menti Áfész személyzeti osztályán, Szeged, Szt. István tér 16 sz. alatt

i

keres felvételre
a Szegedi Vas- és Fémipari
Kisszövetkezet.
Szeged, Kátay u. 23

A SZEGEDI
FELVÉTELRE

KONZERVGYÁR
KERES

5 éves gyakorlattal rendelkező

BELSŐ

ELLENŐRT.

Szakirányú k ö z é p f o k ú iskolai végzettség és mérlegkepes
könyvelői tanfolyam szükséges.

Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti osztályán,
Szeged, Pulz u. 46. sz. alatt

Esztergályos,
lakatos,
hegesztő
szakmunkásokat,
valamint

gázkazánfűtőt
keres telvételre,
j ó kereseti lehetőséggel

a Szegedi Vas- és Fémipari
Kisszövetkezet.
Szeged, Kátay u. 23
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Szocialista országok sport-

Kosárlabda

vezetőinek tanácskozása
A Budapesti Kongresszusi
Központban november 9—
11-én kerül sor arra a hagyományos
tanácskozásra,
amelyet ezúttal 37. alkalommal
tartanak a szocialista
országok
sportfőhatóságainak vezetői. Bulgária, Csehszlovákia, a Koreai
NDK,
Kuba,
Laosz,
Lengyelország, Magyarország,
MonM a
délelőtt
gólia, az NDK, Románia, a
Szovjetunió
és
Vietnam
mellett meghívottként további hat ország: Afganisztán, Etiópia, a Jemeni NDK,
Kambodzsa, Mozambik
és
A női teke NB I. hét véNicaragua sportvezetői veszgi fordulójában a Szegedi
iKpitők SE
bajnokcsapata
hazai pályán játszik.
Az r>,..i
i j
kin /
építősök TTUI, szombaton dél- KOplQDOQ
PlDl.
előtt fél 11 órakor a Kossuth L. sugárúti csarnokban az FTC együttesét fogadják.

nek részt a budapesti
tanácskozás 3 napos munkájában. A bevezető előadást
a hagyományoknak megfelelően
a
rendező ország
képviselője, ezúttal
Deák
Gábor államtitkár, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal
elnöke tartja. A tanácskozás résztvevői plenáris üléseken és kétoldalú megbeszéléseken folytatják munkájukat. Az eseményre — a
hagyományoknak
megfelelően — Budapestre érkezik
es felszólal Jüan
Antonio
Samaranch,
a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság elnöke.

Alig több mint 2 óra kellett ahhoz, hogy a két NB
l-es szegedi röplabdacsapat
megszerezze a győzelmét. A
női mérkőzés mindössze 53
percig, a férfi
pedig
71
percig tartott.
A
lányok
még azt
sem
„engedték
meg" ellenfelüknek,
hogy
játszmát raboljanak, míg a
férfiak
„hagyták" egy kicsit játszani a Bp.
Vasast,
hogy aztán szinte
lelépjék,
ellenfelüket.

és
teljesen
megérdemelt
volt.
Szegedi Epitök—Bp. Vasas
3:1 (12. 5, —13, 1).
Férfimérkőzéis. Lila iskola,
300
néző. V.: Juhász, Huszti.
Szeged: NUSSER, Husz.la,
MEDVE, iBORHY, PETHEÖ,
Hulmann. Cs.: Szabó, Rácz,
'Polgár, Tóth. 'Edző:
Nyári
Sándor.

SPORT

Tekemérkőzés

Gyors győzelmek napja

Olaszországban
fújják a sípot

A neves, nemzetközi
A
kategóriás szegedi kézilabda-játékvezető páros.
Kiiment János és Papp György
ismét rangos
mérkőzésen
fújja a sípot. Olaszországban ma játsszák
az
SC
Gaeta—Benfica IHF Kupa
íérfimérközést, amit ők diSzegedi Epítők-Spartacus
rigálnak.
TFSE 3:0 (4. 7. 11). Női mérkőzés. Tabán iskola, 100 néző. V.: Korim, Zalánfi.
Szeged: BIHARI, Simon,
Csókási,
Dobos, MELKVI,
RACZ. Cs.: Balázsik, Nagy.
Edző: Ducsai Géza.
Csak 3:2-ig tudott az első
szettben lépést tartani
a
főiskola
csapata a szegedi
A Svájci Labdarúgó Szö- lányokkal. Aztán a hazaiak
vetség képviselői a Nemzet- sáncmunkával mindent kivédekeztek a hálónál, és látközi
Labdarúgó Szövetség ványos labdamenetek végén
4FIFA) székhelyén
benyúj- szerezték /pontjaikat, leiskotották hivatalos jelentkezé- lázva ellenfelüket. A folysüket az 199H. évá vb-i dön- tatás sem alakult másképtő lebonyolítási jogáért. Ed- pen. Egy percig sem forgott'
játszdig 3 jónevű cég — az SBS veszélyben a biztos
manyerés.
A
harmadik
lxank, a Swissair légitársa- szettben volt egy-két kisebb
ság, az ASCOM telekkommu- megingása a szparinak. de
nikációs társaság, a Kuoni ez sem volt vészes. A TFSE
utazási iroda, valamint
a 5:l-es hazai vezetést egyenRentenanstalt biztosító tár- lített ki, majd 12:7-röl zárfel 12:10-re. Ezzel
saság — jelezte, hogy szí- kózott
részéről be is fejezte a mérvesen támogatná
jelentős kőzést,
mivel nem tudta
összegekkel a finálé
meg- veszélyeztetni
a Spartacus
rendezését.
győzelmét, ami magabiztos

Labdarúgóvilágbajnokság
Svájcban?

Kifogott a rallye-sokon
a pusztamérgesi pálya
Az I. magyar
maraton
Mavad rallye versenyzői a
harmadik versenynapon is
korán kezdték
a
napot,
ugyanis Szegeden az Árvízi emlékműnél lévő rajttól
már 7 órakor elindult
az
első motoros. A megyeszékhely utcáin meglepően sok
kíváncsiskodó
volt,
felismerve, hogy nem mindennapi látvány részesei lehetnek. A 44 résztvevő a rakparton gyorsasági szakasszal
kezdett, majd Rúzsa után
már homokos pályára tért
át.
Pusztamérges
határában, majd
a
községben
nagyszámú
közönség
köszöntötte a versenyzőket. A
homok rallyen ismertté vált
17 kilométeres pályát a motorosok 13 perc alatt
futották be. de a
körpálya
végén a vizes csatorna sokuknak feladta a
leckét.
Aki nem volt elég óvatos,
az például megismételhette
a reggeli fürdést —
csak
most mínusz 7 fok hidegben. Az egyik
kétkeréken
száguldó olasz például akkorát bukott, hogy a szegedi
klinikára kellett
szállítani.
Szerencsére
törés
nélkül
megúszta, az orvosi
vélemény szerint erős zúzódást
szenvedett, de ez elegendő
volt, hogy ne folytassa tovább a
versenyzést.
A
pusztamérgesi homokot
a
négykerék-meghajtású
terepjáró Toyoták bírták
a
legjobban. A magyarok
is
nagyon
szépen
megállták
helyüket, ugyanis a pusz

tamérgesi- speciál szakaszon
nem n technika, hanem inkább a leleményesség,
az.
ügyesség dominált. Aki nem
így versenyzett, nz végül a
versenybírák és az erőgépek segítségére szorult.
Guido D' Amico a
verseny olasz szponzora mindenesetre gratulált a Csongrád megyei autó-motor
és
motorcsónak
szakszövetség
vezetőinek, a Hódgép Rallye intézőbizottságának
a
rendezésért, a vendégfogadásért, a pálya előkészítéséért, s azért a biztonságért,
amely megfelelt még a szigorú nemzetközi követelményeknek is.
A pusztamérgesi homokon
kissé szétzilált mezőny Baja felé vette az utat, hogy
átkelve a Dunán Bálaszék,
Mórágy, Zobákpuszta, Sásd,
Marcali érintésével
körülbelül 16 órára Keszthelyre
fussanak be.

UJ
program!

Solell Club,
minden szerdán
IGLÓDI

DISCO

Az. első két játszmában a
szegedi csapat minden különösebb gond nélkül kerekedett ellenfele fölé. A harmadik szettben
a
Vasas
már 6:0-ra, majd
10:3-ra
vezetett, de a Nusser vezényelte gárda remek hajrával majdnem ezt a játszmát
is a maga javára fordította.
Amit a
befejező részben
nyújtott az együttes, az.
a
•legnagyobb
röplabdaínyencaket is messze kielégítette.
Nemcsak
azért
mondjuk
ezt, mert l-re nyerte a finálét, hanem elsősorban a
mutatott játék miatt. Teljesítménye régi nagy napjaikra emlékeztette a nézőket.
Imre László

NB I

Ki bírja jobban hangerővel?
Hétfőn: Szeged SC-Szolnok
női
Igazán nem panasz, kod.
hatnak
a
kosárlabdázást
kedvelő szegediek,
hiszen
hétfőn két NB l-es
mérköz,ésl is láthatnak az
újszegedi
Sportcsarnokban.
Először a kék-fehér-feketéit
tó.cviü a
o Szolférficsapata játszik
nokkal, a talalkozó
délután
5 órakor
kezdődik.
majd
ez.t követően a női együttes
lép pályára, este fél 7 órától. ellenfele a Szarvas gárdája lesz.
Földi Sándornak,
a Szeged SC
vezető edzőjének
cseppet sem irigylésre méltó a helyzete. A válogatottnál Ls számba vett
Berkieset, Judikot,
Miseket ós a
36-szoras jugoszláv utánpótlás-válogatott
Radonicsot
fölvonultató volt csapata, a
Szolnoki Olajbányász
ellen
kell olyat produkálnia
az
álta,
irányított
társaságnak, amellyel megerősítheti
tekintélyét.

férfi-, Szeged
mérkőzés

bó, Rakolczay.
Guóth,
Pál- sarasunk, Dórán Éva, valakerti és Konya
alkotja a mint Tarczy
Gabriella.
keretet,
A találkozón a követkekapnak
lehetőségei:
A női csapatok összecsa- zők
Fenesi,
Zsemberi,
pása, a táblázaton elfoglalt Knábel.
Oláh, Bsrkó.
Aschenbrentekl tVe
a Sze
"
~ „
" ner, Balázsik
A.,
Balázsik
sed SC 6., a Szarvas 7„ azo- K., Kamenik
és Tóth.
nos pontszámmal —, rang*
adóként is fölfogható.
Ki bírja jobban
hangerő,
— Mindenképpen
győzvei? — kérdezem
a behanünk kell! — jelenteftte ki
rangozó címében, s nem véhatározottan beszélgetésünk- letlenül. Tudomásunkra
jukor Molnár Csaba, a szege, tott ugyanis,
hogy
Szolnokdiek vezető edzője. — Leg- ról több százan
átrándulnak
utóbbi két mérkőzésünkön, szurkolni,
de
állítólag
a
a papírformának megfelelő- Szegedi
Olajbányász
SE
1
en, vereséget
szenvedtünk , sportolói és a Szegeden
dolösszességében mégsem
ját- gozó olajbányászok
is a venszottunk rosszul. A dobófor- dégeket kívánják
biztatni...
mával volt baj. A Tungs- Szíve joga, ki kinek
szurkol,
ram ellen például 29 (!) ám nagyon reméljük,
a heszázalékos
yi
teljesítményt
és idősebb
sportnyújtottak a lányok.
Ha egy l Inalok
lesznek
tobbzn,
icipicit
jobban
céloznak, baralok
És
a
nyerünk.
Valamennyien mint az ellentábor.
— erre
most
óhajtjuk,
mit
óhajtjuk, mérkőzéseken
különösen
nagy szükség
lesz
akarjuk a sikert, s elérésé- — az ő lelkesítő
hangorért három dolog is motivál kánjuk
dominál
majd,
olybennünket. Úgymint közön- annyira.
hogy — ebben
naségünk bizalmát szeretnénk gyon bízunk
— a
vendégjó játékkal meghálálni,
a látó csapatok
győzelmével
szarvasiak riválisaink,
és zárulnak
a
találkozók.
náluk szerepel két volt koGy.L.

— Talán mondanom sem
kell, mennyire
készülünk
erre a csatára, mert az lesz
a javából — utalt a várható nagy
küzdelemre.
—
Alakulgat, formálódik csaA 13. fordulóban
patunk, és amennyiben képes megismételni pécsi j á .
tékát, nyerhetünk, s remélhetően, mienk Ls lesz a két
pont! Fejem se fájna,
ha
pályára küldhetném
Shiri
ant is, de az igen iskolázott,
minden poszton használhaA
magyar
labdarúgást
tó
Srdan Radics
mellett két hét óta a bundabotrány
döntök. Rajta kívül
Klisura, tartja
izgalomban.
Az
Tímár,
Simon,
Szőke,
Sza- MLSZ döntése alapján azonban tovább folytatódik
a
pontvadászat a
labdarúgó
NB I-ben. Szombaton
hét
(Tatabánya—Veszprém, Békéscsaba—Dunaújváros,
Pécs—Vác,
Rába
ETO—
Az. új kapitány azt a futHonvéd—Haladás,
balistílust szeretné
„feltá- Siófok,
MTK-VM—Ú.
masztani", ami az ő játékát ZTE—FTC,
csak
jellemezte a pályán.
Nem Dózsa), míg vasárnap
,
tagadja, szeretné a francia egy (Videoton—Vasas)
nemzeti együttest az 1990- lálkozót rendeznek.
es olaszországi
vb-döntőbe
A Nemzeti Bajnokság mábejuttatni.
sodik
vonalában résztvevő
— Két napon belül döntenem kellett, így sok időm megyebeli együttesek közül
még nem volt a jövőről gona Szeged SC pályaválasztó
döfködni — mondta Piatini.
— Ezt a felkérést nem uta- lesz, míg a Metripond SE a
síthattam vissza, his/en ma- DUSE-hoz látogat.
gam is úgy éreztem: tartoA Szeged SC a szerdai
zom valamivel a francia vá
Gyula
elleni
előkészületi
logatottnak.
mérkőzésen
csak
3-2-re tuFelemlegettek egy regebbi
Kutasi
László
Piatini kijelentést. A
volt dott nyerni,
Európa-bajnok azt állította, szakosztályvezető mégis
a
soha sem ül majd edzőként
csapat győzelmét várja.
A
a kispadra.
vezető hangsúlyozta,
hogy
— Ez ma ds igaz. Mással
az
ózdi
csapatot
nem
szuis
szeretnék
foglalkozni.
Szeretném kipróbálni,
az bad félvállról venni, ugyanis
én segítségemmel kijutnak-e a vasgyáriak az utóbbi időa legjobb játékosaink a vb- ben magukra találtak. Sőt,
döntőbe. Amennyiben
ez
nem sikerül, azonnal lemon- az időjárásra is figyelemdok — mondta végül az új
francia szövetségi kapitány

r

Szeged az Ozdot
. fogadja

Piatini új stílust ígér
A francia
labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya nem más, mint a St.
Etienne és a Juventps volt
sztárja,
a
háromszoros
aranylabdás Michel Pilatini.
A nemrég alkalmi sportriporterként Budapesten
is
járt 33 éves szövetségi kapitány igen nehéz időszaJkban vette át a (kormánykar
reket, mivel a gall kakasos
együttes már november 19én újabb, valószínűleg döntő jelentőségű világbajnoki
selejtezőt játszik 'Belgrádban Jugoszlávia legjobbjai
ellen. A sikeres bemutatkozás rendkívül fontos lenne
PJatini
számára,
miután
legutóbb Ciprus
szigetén
csak keserves
döntetlenre
(l-l) futotta a franciák erejéből. Az a pontvesztés egyben megpecsételte
Henri
Michel volt szakvezető sorsát is. Az őt felváltó Piatini pénteken Párizsban,
a
Francia Labdarúgó Szövetség székházában
rendezett
sajtótájékoztatón
válaszolt
az újságírók kérdéseire.

SC—Szarvas

KIEMELT IPARVÁLLALAT

mel kell lenni,
mivel
a
Szeged SC játékosai
nem
nagyon szeretik a hideget.
Magyar
József
továbbra is
sérült, játéka nagyon
bizonytalan, ezért Pataki
Tamás vezető edző minden bizonnyal az alábbi csapatot
küldi pályára: Tóth Z. —
Takács,
Bogdán,
Szabó,
Tóth J. — Wébsr,
Takó.
Varga, Major — Kovács G.,
Kanalas.
A kispadra kerül:
Török, Kovács T., Gréczi és
ökrös
kapus.
Himer István, a vásárhelyiek vezető edzője örömhírrel
kezdte szokásos pénteki beszámolóját. Elmondta, hogy
Návai felépült, s már
a
debreceni egyetemisták ellen kispadra kerül. A több
hete
sikeresen
szereplő,
együttesen nem tervez változtatást. A szakember közölte azt is, hogy
nehéz
dolguk lesz a cívis városban, ugyanis a DUSE
az
utóbbi időben sok borsot
tört ellenfelei orra alá —
legutóbb például Szarvason
tudott nyerni. A
mérleggyáriak azonban pontokért,
utaznak Debrecenbe.

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a Kisteleki
Tüzép-telepen

SZÉLES ÉRDEKLŐDÉSI KÖRŰ

pályakezdő

diplomás

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA.

A L B A

R E G I A

Érdeklődni: Taurus Gumigyár, Szeged, 25-622/124.

e n e r g i a t a k a r é k o s n y í l á s z á r ó k b a r n a és f e h é r
színben, nagy választékban kaphatók.
A hiányzó méretek megrendelhetők!
Kapható továbbá:

A Belkereskedelmi Szállítási Vállalat 1. Sz. Üzemegység
szegedi üzeme

Alba fal, pcrlit, paplan, ride^poránhab,
garázskapu alu- és faborítású, padlófűtéscső,
osztrák import hullámpala.

FELVÉTELT HIRDET

M e g r e n d e l h e t ő t o v á b b á m ű v i szállítással

Jelentkezések .Alkalmazástechnika 4329/12" jeligére
a Sajtóházba.

forgalmi vezetői

MUNKAKÖRBE.

A jelentkezés feltételei:
Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, legalább 5 éves
vezetői gyakorlat, közúti szállítás és szállítmányozás szervezésében jártasság. Erkölcsi feddhetetlenség.

D U N A

B R A M A C

hódfarkú cserép.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
Afész Tüzép-telep
K i s t e l e k , R á k ó c z i u. 36.
T e l e f o n : 64-766.

A j e l e n t k e z é s t r é s z l e t e s ö n é l e t r a j z , eddigi t e v é k e n y s é g é s fizetési
igény m e g j é l ö l é s é v e ! s z e m é l y e s e n , vagy í r á s b a n lehet b e n y ú j t a n i
Szeged, Fonógyári üt 10. szám alatt az üzemigazgatónál.

A.
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Apróhirdetés

Eladó Piroska téri 42 m2-e6. téglablokkos. III.
emeleti, gázfűtéses lakás kp.+ 260 ezer OTP
„Decemberi költözés 7726" jeligére a Sajtóházba.

A D Á S V É T E L

Pécs. Éva u. 13. IX. 27. alatti 3 szobás tanácsi
lakásom szegedire cserélném. Érd,: 62/21-995
telefonon, 18~óra után.

Eperfát veszek minden mennyiségben. Kiskunfélegyháza. Lówy S. u. 15/a. Tel.
76-61-716.

Négyszobás. (108 m2) második emeleti, telefonos. tanácsi lakást cserélek kisebb háromszobás vagy 1 +2-es, OTP-s lakásra, esetleg magánházra, ertékkülÖnbőzet-térítésseR „Széchenyi tér 7742" jeligére a Sajtóházba.

Eladó 1 db 200000. 2 db 70000 calóriás OTR
és 1 db 7000 calóriás vizeskazán Érdeklódni: Elcserélném 2,5 szobás, loggiás. József A.
mindennap. Veszelka Sándor. Balástya. Tanya sgt-i tanácsi, liftes házban lévő lakásom, ma326.
gántulajdonú. 1 szoba garzonra. „Kamra van
7328" jeligére a Sajtóházba.
PH 1600-as Lada. 1800 l-es olajtartály. 15000
Cal olajkazán eladó. Érdeklődni: telefonon Elcserélnénk József A. sgt-i Nagykőrúthoz
közel lévő III. emeleti szép 2+2-es tanácsi
26-097.17 óra után
lakásunkat belvárosi kevesebb szobaszámú
Vldeolejótszó eladó. Érd.: este. Dorozsma. tanácsi lakásra. „Ráfizetést kérünk 7429" jeligére a Sajtóházba.
Czékus u . 43.
Alfg futott Y Stomil Trabant gumik áron alul
eladók Telefon 16-890
Új jugoszláv Siesta gázkályha eladó. Érd.: 14
órától. Szeged. Űrhajós u 9. IV/12
KZ-s Lada kombi. Volkswagen Golf önindító és
kuplung. Lada 1300-as motor újszerű állapotban eladó Küsz. Szeged. Papnka u. 54.
Cocker spániel szuka 6 hónapos, lakásban
tartott eladó Szepesi. Hargitai u. 58/B. I/6.
ETZ 250-es eladó. Új Babettát beszámítok.
Telefon: 28-217.17 órától
GL-es Trabant Combi eladó. Érd.: Makó. Hajnóczy u. 29.
Lecserélt fürdőszobai és WC berendezési cikkek eladók. Telefon 61-031. (Szabó)
35 m fólia, vasváz-belsővel eladó. Mórahalom.
Szótóu 11
ZU-s Trabant Hycomat rendszerrel és tartozókokkal olcsón eladó. Érdeklődni: 16 óra után.
Szeged. József A sgt 142/A. VI em. 16. ajtó
Bomaő szekrénysor. Alföld dohányzóasztal, jó
áliapotban eladó Érd. Budapesti krt. 30/A. X.
30 17 óra után. egész héten.
L A K Á S
Hétó utcában. III. emeleti, tehermentes, igényesen felújított, téglaépftésű. társasházi lakás
garázzsal eladó. Érdeklődni: telefonon 16-293
vagy 19-124, esti órákban.
55 m»-es felsővárosi magasföldszintes, tehermentes, 2 szoba hallos típusú lakás azonnali
átadással sürgősen 16 500 Ft/m2 eladó. Érdeklődni az 55-595 telefonon.
Kevesek 1,5 szobás. OTP-s lakást, 450000 Ft
kp. + magas OTP-átvállalással, Szegeden bárhol, .Sürgős 7284" jeligére a Sajtóházba
Algyön 47 m2 OTP iakás*garázs eladó. Érceklődm: Algyó, Bartók B. u. 70 II. 7
Csillag téri 5®,5 m2-es tehermentes III. emeleti
telefonos lakásom 18000 Ft/m2 árban, azonnal
beköltözhetően, készpénzért eladom. Érdeklődni Benés 06-66-41-192. Vasárnap Szegeden 12-20 óráig a 28-898-as telefonon
Nagyméretű. 3 szobás, pesti, belvárosi, társbérleti lakásomat elcserélném szegedi öröklakásra.
87
éves
társbérlő.
Telefon;
17-508
Újszegeden, Odesszái krt. 56. fszt 1. alatti 2
szobás, téglablokkos, tehermentes lakás
eladó trd. az esti órákban, a helyszínen vagy
18-077-es telefonon egész nap
I. emeleti 2+2-es gázfűtéses társasházi lakás
garázzsal, vagy anélkül eladó. Érdeklődni:
Damjanich u. 27.1. em. Benárík

Az Északi városi I. sz. óvoda
gazdasági ügyintézőt keres 8 órás
munkaidőben. Érdeklődni: az óvodavezetőnél. Cím: Szeged, Cső u.
3. Telefon: 13-176.

Elcserélném kiskunfélegyházi 3 szoba-hallos
tanácsi bérlakásom hasonló vagy 2 szobás
szegedire. „Igényes 7579" jeligére a Sajtóházba.
Makón házrész eladó. Bolygó u 12 Lakáéa 82
négyzetméteres, garázs, széntároló, kb. 450
ezerért.
Telefonos, erkélyes, egyediesített, 2+2-es lakás és telefonos garázs (jelenleg üzlet) kp. +
OTP-vel együtt vagy külön is eladó. Érdeklődni:
17 óra után. szombat, vasárnap délután. Lomnici u. 25/A. II. 6. alatt.
Újszegeden angol típusú, 3 szintes társasházrész garázzsal eladó. Érdeklődni: a 18-686-os
telefonon lehet.
Belvórosban eladó 2,5 szobás, telefonos, szövetkezeti lakás.
Ajánlatokat: „Készpénz
395 330" jeligére a Hirdetőbe.
Megvételre keresek 50-60 m2-es téglablokkos,
telefonos öröklakást Újszeged, vagy Belváros
körzetében I. emeletig. Ajánlatokat: Pf 591.
Eladó a Csongrádi sgt. 92/B 1/3. sz. 1 + 2 60 m2
lakás 850 ezer + 160 ezer OTP-vel azonnal,
csak komoly vevőket várok.
I N G A T L A N
Sziksósfürdőn üdülésre alkalmas kert, kőházzal eladó. Érdeklődni telefonon: 62/53-159
egész nap.
Balóstya ószeszék 64/1-64/2 szám 2 db 3
szintes, egymástól független tanya, nagy területtel sürgősen eladók, Érdeklódni: Balázs Ferenc. Balástya. ószeszék 64 vagy a 06-72/90545-ös telefonon.
Zsomból 220 n-ól kiskert eladó. Érdeklődni:
Dorozsma 48-as u. 13., 16 óra után.
Újszegeden, Odesszai körút 23. számú négyszobás családi ház eladó.
Különbejáratú, 2,5 szobás összkomfortos,
gázfűtéses, 182 n-ölön fél magánház eladó.
Pálfy u. 62.
Temperált garázs, Lomnici utcában, Sony CD
lemezjátszó, lemezek, műsoros VHS videokazetták eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Telefon:
56-006

58 éves, nyugdíjas asszony, józan életű, független, családtalan férfi ismeretségét keresi házasság céljából, hasonló korban, ki saját házzal,
vagy lakással rendelkezik. „Bizalom 7716" jeligére a Sajtóházba.

33 éves, 166 cm magas, fiatal férfi, rendezeti
anyagiakkal (lakás, kocsi van) korban hozzáillő
nő ismeretségét keresi házasság céljából. 8
éves fiúgyermekem van. Fényképes levél előnyben. „Őszinteség 7509" jeligere a Sajtóházba

180 cm, 29 éves, elvált fiatalember lakással,
keresi 24-29 évesig kissé molett leány vagy
elvált asszony ismeretségét házasság céljából.
falun éló levelét is várom. „Szeretöt 7257" jeligére a Sajtóházba

KIshomokon 250 n-öl kertet Izegedi garázsért
cserélnék. Dugonics u. 21 Bodóék.

170 cm magas, 31 éves. de 32-nek látszó,
számos rossz tulajdonságokkal rendelkező, fejlett őnkritókájú. az élet örömeit kedvelő, önhibájából elvált tanár, romantikus anyagiakkal keresi
olyan jó kedélyű, kedves, magányos értelmiségi
hölgy ismeretségét, aki pont ilyen házastársat
keres és bízik abban, hogy ilyen férj mellett még
boldog lehet. Fényképes levél előnyben. „Kellemes csalódás 7737" jeligére a Sajtóházba.

168 cm magas, barna hajú, 46 éves özvegyaszszony társaság hiányában megismerkedne legalább középfokú végzettségű, józan óletú, nem
dohányzó, korban és magassában hozzáillő
függetelen férfival házasság céljából. „Rossz
egyedül 7425" jeligére a Sajtóházba.

Házastárs? Élettárs7 Szabadidőpartner? Kéne
tájékoztatónkat! Forrás, Balatonfüred, Pf.: 40.
8231

Tímór ú. 9/A három szobás gázfűtéses, komfortos. alápincézett magánház eladó. Megtekinthető november 5-6-án 10-15 óra között
1.5 millió kp * OTP-atvállalással alápincézett
családi ház 90°o-os állapotban eladó. Tápé.
Revü 25. Érdeklődni: 15-17óráig
Dorozamán, Táncsics u 16. sz. alatti családi
ház eladó Nagy telek, jószágnevelósre és
kertészkedésre alkalmas Gáz a kapun belül,
viz az udvarban. Érdeklődni: Dorozsmai ut 178.
vagy 19-763-as telefonon
Elcaerélném Rókus városrészben lévó 63 m2es. uj típusú 1+2 + étkezős, erkélyes, OTP-s
'lakásomat, OTP-átvállalással hasonló értékű
magánházra. Szeged külterületén belül. „Garázs is van 395 235" jeligére a Hirdetőbe.
Szeged Sziksósfürdőn 200 n-öl kitűnő helyen
eladó. .Azonnal beépíthető 395 331" jeligére a
Hirdetőbe
3 szobás, tetőtér-beépítéses, összkomfortos
maaánház eladó Érdeklődni: 16 óra után. Balabásu. 37 sz. alatt.
Bordányban új tetőtér-beepitéses ház eladó
Érdeklődni: Bordány, Kossuth u. 145.
Kübekhézán, Óbébai u. 210. alatt magánház
nagy portával eladó Érdeklődni: Pulz u. 21
fszt. 3.17 óra után. Zádori Istvánnénál.
H Á Z A S S Á G
176 cm magas, barna, csinos fiatalember,
rendezett anyagiakkal, kocsival, ezúton keresi
társaság hiányában jó megjelenésű, vidám,
házias, kedves hölgy ismeretségét, szimpátia
esetén h'ázasság céljából, 30 éves korig. „Szerelem 7857" jeligére a Sajtóházba.
35 éves, 164 cm magas nő, 6 éves kislánnyal
keresi 175 cm magas, férfi ismeretségét 44
éves korig, aki nem italozó, de vidám alaptermészetű, házasság céljából. Csak fényképes
levélre válaszolok. „Boldog új év 7801" jeligére
a Sajtóházba
52 éves, 160 cm magas, felsőfokú végzettséggel. özvegyasszony megismerkedne 54—61
éves férfi személyében házasság céljából. „Remény 7771" jeligére a Sajtóházba.
Keresem azt a családi életre vágyó nőt, aki
felesége lenne egy 42 éves, 182 cm magas,
jómegjelenésú, rendezetten élő, káros szenvedélyek nélküli, középfokon végzett kertészkedő
férfinak. Levelet „Homokóra 7868" jeligére a
Sajtóházba kérem.
33—40 éves intelligens, szolid, kedves, kifejezetten megbízható férfi ismeretségét keresem
kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából,
34 éves független értelmiségi nő. „Bátran írj
7835" jeligére a Sajtóházba.
Szász, vagy sváb származású hölgy bemutatkozó levelét várom házasság céljából. „Megalapozzuk a jövőnket 7775" jeligére a Sajtóházba
158 cm magas. 36 éves, műszaki diplomás,
lakással rendelkező, sportot, utazást kedvelő
független fiatalember megismerkedne hozzáillő csinos nővel, házasság céljából. „Talán nem
késő 7776" jeligére a Sajtóházba.

27 éves, 170 cm magas fiatalember társaság
hiányában és elfoglaltságai miatt ezúton keresi
társat. Kölcsönős szimpátia esetén házasság
céljából. „Szükségem van rád 7849" jeligére a
Falu szólén tanya eladó, 1 hold földdel, 3 fázis, Sajtóházba
gáz van. Érdeklődni: Zákányszók, József A. u.
33/C. Borbás István.
168 cm magas, diplomás, fiatalember keresi,
nem dohányzó, vékony tesialkatú családra váSzőreg központjában. 570 .n-öl építési telek gyó nő ismeretségét házasság céljából, 31 éves
eladó. „Szép panoráma 8059" jeligére a Sajtó- korig. „Szeretet 7675" jeligére a Sajtóházba.
házbá.
41 éves, 182 cm magas, jó megjelenésű, káros
100 mJ-es, 3 szobás összkomfortos, gázfűté- szenvedélytől mentes, érettségizett, szakmáses. kertes, magánház melléképülettel + száz val. rendezetten élö férfi megismerkedne kedm'-es garázzsal eladó. 1,8 millió. Érdeklódni: ves, házias nővel házasság céljából. „Ketten
egyért 7723" jeligére a Sajtóházba.
Csallóközi u 13.
Deszk, Zrínyi u. 2/A sz. kétszobás ház eladó.
Érdeklődni: naponta 17 óra után.

köt, keres. Kiemelt bérezés. Érdeklődni: az osztályvezetőnél a 22011/411-es melléken vagy személyesen lehet.

Az AUTÓFER Vállalat felvesz
A Mihólyteleki Új Élet Mgtsz fel- géplakatos szakmunkást, valavesz UN 053 típ. gépre kezelöket. mint flotáló és kompresszorkezeTípusvlzsga szükséges. Érdek- löt. Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4.
lődni: 10-333/27-es telefonon vagy fszt. 18.
személyesen a szállítósvezetönél
Csöszerelölpari Vállalat szegedi
lehet a kp. majorban.
kirendeltsége gyakorlattal rendelSzeged Nagyáruház Üzemelte- kező minősített ívhegesztőt, valatési Társulása felvételre keres ka- mint radiológust keres felvételre.
zánfűtőt (legalább K - 2 vizsgá- Jelentkezés helye: Szeged, Brüszval), ételkiosztót, takarítónőket szeli krt. 20.
(nyugdíjasok jelentkezését nem
Csongrád Megyei Zöldért Vállakérjük). Jelentkezés helye: Sze- lat szőregi kirendeltségére K—3ged, Jókai u. 1.416-os szoba.
as vizsgával rendelkező kazánfűAz Alföldi Bútorgyár, Szeged, tőt azonnali belépéssel felveCserzy M. u. 11. nagyfai munka- szünk. Jelentkezni; Szőreg, Palachelyre felvesz sertéstelepre fel- kozó 25. kirendeltségvezetönél.
ügyelőt (lehet nyugdíjas is). SzükA Szegedi Postaigazgatóság haség esetén szolgálati lakás meg- tósági és belső ellenőrzési osztáoldható.
lya felsőfokú közgazdasági, vagy
A Defag Falemezüzem felvételre számviteli végzettséggel rendelkeres TMK-mühelyébe esztergá- kező munkavállalót keres belső ellyos, bádogos, festő szakmunká- lenőri munkakör betöltésére. Jesokat, valamint kőműves segéd- lentkezni lehet: az osztályvezetőmunkást. Jelentkezés: Szeged, Bu- nél. Lenin krt. 41.
dapesti út 1. Munkaügyi csoport.
A Csongrád Megyei GabonaforA Szegedi Postaigazgatóság
Távközlési Ellenőrzési Osztálya
gyengeáramú üzemmérnököt, valamint távbeszélő-hálózatos ismeretekkel rendelkező üzemmérnö-

Jó befektetés! Gyümölcsösök olcsón eladók a
kisteleki szőlők megállónál (körte, alma, barack) víz, villany van Érdeklődni: Dr Kunszabó
Klára, Cegléd, Széchenyi u. 41. vagy tel.: 20.
körzet 11-862

galmi és Malomipari Vállalat Karbantartó Üzeme felvesz egy műszakos munkakörbe lakatos szakmunkásokat. Jelentkezés: Szeged, Szabadsajtó u. 54. sz. alatt.

21 éves, 165 cm magas, barna hajú lány vagyok, egy fiú gyermeket egyedül nevelek, házasság céljából megismerkednék rendes, független férfivel. Csak fényképes levélre válaszolok. „Reménység 7690" jeligére a Sajtóházba.
27 éves, 167 cm magas, sportot, utazást kedvelő. belső értékekre igényes lány barátot, kölcsönös szimpátia esetén házastársat keres,
„őszinteség 7751" jeligére a Sajtóházba.
Jómegjelenésú, kissé molett. 170 cm magas,
54 eves. egyszerű özvegyasszony korban hozzáillő élettársat keres. Lakásom van. Leveleket:
„Találjunk egymásra 6174" jeligére a csongrádi
Idegenforgalmi Hivatalba.
Értelmiségi, 47 éves független nő keresi szintén értelmiségi, 180 cm magas, emberi értékekre igényes, őszinte, jellemes férfi ismeretségét „Barát, házastárs 7597" jeligére a Sajtóházba.
33 éves, 156 cm magas, érzelmekben gazdag,
két gyermekét egyedül nevelő elvált no, társaság hiányában megismerkedne korban hozzáillő, mély érzésű, családszerető férfival. Kölcsö*
nős szimpátia esetén házasság céljából. Kézzel
írott, fényképes levél előnyben. „Bizalom 7586"
jeligére a Sajtóházba.
51 éves, 160 cm magas diplomás özvegyaszszony kertbarát férjet keres. „Megértés 7585"
jeligére a Sajtóházba.
35 éves, 168 cm magas,.kis lábhibával rokkantnyugdíjas, de egészségesen várom annak a
lánynak, vagy asszonynak a levelét, aki házasság céljából Szegedhez közeli falusi új házamba jönne, egy gyermek nem akadály. Anyagiak nem érdekelnek. „Piros rózsa 7454" jeligére a Sajtóházba.
64 éves, fiatalosnak és csinosnak mondott,
jómegjelenésú özvegyasszony élettársát keresi
6 4 - 7 0 éves korig. Nem dohányzó és nem
italozós személyében.„őszi napfény 7532" jeligére a Sajtóházba.
49 éves, 165'cm magas, barna elvált asszony
barátot, házastársat keres magas, korban hozzáillő, józan életű, érzelemgazdag férfi személyében „Talán sikerül 7462" jeligére a Sajtóházba.
31 éves, 168 cm magas, gépkocsivezetőként
dolgozó, még nőtlen, barna hajú férfi vagyok.
Keresem korban hozzám illő kedves, vidám,
házias hölgy ismeretségét házasság céljából.
„Kék Adria 7557" jeligére a Sajtóházba.
52 éves, fekete hajú. elvált asszony, csinos,
hozzáillő házastársat, barátot keres. Lakás van.
Gyermek nem akadály „ösz 7518" jeligére a
Sajtóházba.

A Szegedi Közlekedési Vállalat
felvételt hirdet troliüzemeltetési
osztályára két katonavieelt, elektromos
szakmával
rendelkező
szakember részére, folyamatos
munkarendbe. Jelentkezés helye:
Szeged, Csáky u. 2. sz. alatt a
troliüzemeltetési osztályvezetőnél
személyesen vagy a 23-422-es telefonon.
A Defag Falemezüzem felvételre
keres női, férfi munkavállalókat

II. oszt. burgonya 2,50 Ft/kg-os áron, kis és nagy tételben
a R ú z s a i N é p s z a b a d s á g Tsz-nél
kapható, munkanapokon 8—16 óra között.
Igény szerint szállítást is vállalunk.

EL

I

Keresem azt a jószituált, emberi értékekre igényes, magas, káros szenvedélytől mentes, független férfit 64—70 éves korig, aki magányát
megosztaná házasság céljából egy 64 éves,
kissé molett, pedáns, házias nemdohányzó,
.egészséges, jószituált nővel. Várom a bemutatkozó levelét. „Boldog karácsonyt 7317" jeligére
a Sajtóházba.
35 éves, 168 cm magas, barna hajú, független,
jómegjelenésú, jól kereső betanított munkás,
házasság céljából megismerkedne, házias, vidám természetű lánnyal vagy elvált asszonynyal, 23—36 éves korig. Gyermek nem akadály.
Kocsi van. Pontos címmel ellátott levélre válaszolok. „Szeretetre vágyom 7325" jeligére a
Sajtóházba
Középkorú, középmagas, közös megegyezéssel elvált mérnök legalább középfokú végzettségű, 160—165 cm magas, 20—35 éves független hölgy ismeretséget keresi házasság céljából. Bemutatkozó levelet „De nem középiskolaifokon 7314" jeligére a Sajtóházba várom.
Rendezett körülmények között élő nő megismerkedne házasság céljából lakással, kocsival
rendelkező özvegy férfival 35—50 éves korig.
„Hűség 7283" jeligére a Sajtóházba.
40 éves, 177 cm magas, barna hajú,.érettségizett, előnyös megjelenésű kisiparos csinos,
vonzó megjelenésű, nem dohányzó nő ismeretsegót keresi házasság céljából. Fényképes és
telefonszámos levélre válaszolok. „Színes ösz
7250" jeligére a Sajtóházba.

A legszebb ajándék, amit két ember egymásnak
adhat, a szeretet. Ezt az ajándékot örökre adom
annak, aki viszonzásul nekem ugyanazt adja.
Ezzel az érzéssel várom 73—75 éves korig
nyugdíjas férfi válaszát élettársi kapcsolat céljából. „Nem dohányzó 7255" jeligére a Sajtóházba.

A Szegedi Patyolat Vállalat felvételt hirdet könyvelő, technológus villanyszerelő, csőszerelő,
farmer-megmunkáló, fűtő és női
betanított munkás munkakörökbe.
Jelentkezés: a 25-399-es telefonon
a munkaügyi osztályvezetőnél
vagy személyesen Szeged, Fonógyári út 8. sz.

két-három műszakos munkabeosztásba, betanított és segédmunkás munkakörökbe. Jó kereseti lehetőség. Jelentkezés: Szeged, Budapesti út 1. Munkaügyi csoport.
A Zöldért Vállalat Szegedi KirenA Petöfltelep! Időskorúak Szodeltsége, Szeged, Dorozsmai út
41. alkalmaz: éjjeliőrt, szakácsot, ciális Otthona Szeged, Acél u. 1.
lakatost 3 műszakra. Jelentkezni felvételre keres szakképzett és
lehet: a helyszínen a munkaügyi szakképzetlen ápolókat, kiemelt
bérezéssel.
csoportnál. Telefon: 61-808.
A Csongrád Megyei GabonaforA Szegedi Postaigazgatóság
galmi és Malomipari Vállalat Kar- távközlési osztálya villamosmérbantartó Üzeme felvesz festő nököket vagy üzemmérnököket
szakmunkást és
karbantartási keres adatátvételi, faximile, teletex
munkához segdémunkásokat. Je- és telex berendezések telepítésélentkezés: Szeged, Szabadsajtó nek. fenntartásának szervezésére,
utC3 5 4 s z al3tt
irányítására, valamint egységes
Az Alföldi Tüzép Vállalat Területi műszerpark kialakítására, sokcsaIgazgatósága Szeged, Szatymazi tornás átviteli berendezések fennu., takarítónőt felvesz.
tartásának szervezésére, irányítáA Konkordia Vállalat pénzügyi sára. Bérezés a kollektív szerzőelőadót keres felvételre. Jelent- dés szerint. Jelentkezni: a távközkezni: a vállalat központjában lési osztály vezetőjénél.
(Szeged, Béke u. 5/A) lehet.
A Komfort Csongrád Megyei
Építőipari Kisszövetkezet felvételt hirdet kőműves és segédmun- Szolgáltató Ipari Kisszövetkezet
kás munkakörök betöltésére. Bri- felvesz cipész, szobafestő, kőműgádok Jelentkezését Is várjuk. Fi- ves szakmunkásokat, valamint
zetés teljesítménybérezés szerint. közgazdasági érettségivel rendelJelentkezni lehet: Szeged, Marx kező anyagkönyvelőt. Érd.: Bartók
tér 5. szóm alatti telepünkön, 7—16 B.tér 9.
óra között.
A Tisza-Maros Szög Mgtsz Marx

Nagyobb vidéki városban,
központi fekvésű üzlettel
rendelkező partnert keres

a

FOTEX
magas színvonalú

Tisza Ipari Szolgáltató Kisszövetkezet
Szeged, Lenin krt. 81. Telefon: 10-322:

való részvételre.

ORSZÁGOS KIRAKODÓVÁSÁR
1988. november 13-án,
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Tisza Ipari Szolgáltató Kisszövetkezet
Szeged, Lenin krt. 81, Telefon: 10-322.

Ha önkritikával, testi, lelki, szellemi egészséggel, kultúrával (180 cm magas, 36 éves) keresed feleségül hasonló diplomás, végső felelősségteljes szövetségre, melyben születendő
gyermekünkkel életfánk kiterebélyesedne, írj!
„Empátia 7272" jeligére a Sajtóházba.

fotószolgáltatási

AZ

szőregi téglagyári kiszolgálással.

8 éves kisfiammal az értelem reményében és a
hit fényében keressük igaz barátunkat. 37 éves,
170 cm magas, 57 kg-os, diplomás, elvált nó
nem konzumszinten, jellemszilárd, egészséges,
gyermekszeretö férfi levelét várja házasság céljából. „Szeretetben felsőfokon 7274" jeligére a
Sajtóházba

Lakással rendelkező, átlagos külsejű, 55 éves,
168 cm magas, kissé molett Özvegyasszony,
ezúton keresi korban hozzáillő minden káros
szenvedélytől mentes, komoly gondolkodású
férfit házasság céljából. „Szeretet és megbecsülés 7510" jeligére a Sajtóházba.

— kohósalak födémbéléselem és kézi falazóelemre,

— R E M I padló- és falburkoló lapra,

Lakással, kocsival rendelkező kereskedő megismerkedne hozzáillő férfival 38 — 50 éves korig
házasság céljából. „Diszkréció 7282" jeligére a
Sajtóházba

Ebben a különleges, hogy az 1 —5 szintes épületeket
feltűnően jó minőségben és a legolcsóbban tudjuk felépíteni.

1989. É V I S Z Á L L Í T Á S R A

— vályogtéglára,

Középkorú, magányos ember vagyok, saját
házam van, ahova keresek egy 70—72 évesig
független magányos asszonyt házastársnak,
aki nem dohányzik ós nem iszákos, ós falura
jönne. „Levél hullás 7366" jeligére a Sajtóházba.

60 éves, rendezett anyagi körülmények között
élő, fiatalos, házias önmagára és környezetére
igényes özvegyasszony megismerkedne korban hozzáillő, hasonló adottsággal rendelkező
igény és káfos szenvedélytől mentes' intelligens
férfival házasság vagy élettársi kapcsolat céljából. „Találkozás 7253" jeligére a Sajtóházba.

Munkaalkalmak
Fogászati rendelésre december
1 -tol 4 órás elfoglaltsággal (délután 13 — 17 óráig) asszisztensnőt
keresünk, lehet nyugdíjas is. Jelentkezés a fenti időben a Fogászati Klinikán, Lenin krt. 66. sz.
Az Alföldi Tüzép Vállalat szegedi
Fészek Áruháza felvételt hirdet az
alábbi munkakörökbe: eladási
ügyintéző, pénztáros, segédmunkás. Jelentkezni az áruházvezetőnél lehet. Szeged, Szatymazi u. 2.
A Csongrád Megyei Közegészségügyi-járványügyi
Állomás
mikrobiológiai feladatok ellátására gyakorlattal rendelkező biológus végzettségű munkatársat
keres. Jelentkezni lehet: Szeged,
Derkovits fasor 7—11. 9—14 óra
között a személyzetisnél.

53 éves elvált férfi vagyok, megismerkednék
korban hozzám illó hölggyel házasság céljából.
Lakás van. Csak pontos címre válaszolok. Jégvirág 7398" jeligére a Sajtóházba.

55 éves, nyugdíjas, még ma is dolgozó aszszony. Keresi korban hozzáillő férfit, 68 éves
korig. Szimpátia esetén házasság is létrejöhet.
Nem mindenáron. Kalandorok kíméljenek.
„Sárga rózsa 7519" jeligére a Sajtóházba

Találmányok hasznosítására
jelentős árengedménnyel vállalunk
referenciaépületeket tervezni és kivitelezni
kohósalak cölöp alapozással
és vályogtégla felmenőfallal.

B U R G O N Y A V Á S Á R

ELŐJEGYZÉST FOGADUNK

önbizalom, rámenősség és túláradó szépség
hiányában ezúton keresem azt a 35 év körüli,
magas, szellemes, intelligens férfit, aki házastársául fogadna egy művelt, diplomás, vidámságot, utazást kedvelő 32 éves, 172 cm magas
nöt. „Szerencse 7748" jeligére a Sajtóhazba.

38 éves, 165 cm magas, 80 kg-os elvált fiatalember hasonló testi adottságokkal rendelkező
elvált vagy özvegyasszony ismeretségét keresi.
Kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából.
Falusi előnyben. „Csalódottság 7433" jeligére a
Sajtóházba.

ORSZÁGOS ÁLLATVÁSÁR
1988. november 19-én
kerül megrendezésre
a kiskundorozsmai vásártéren.

franchise-ban

Érdeklődni lehet:
15-56-57, vagy 35-47-86-os
telefonon, illetve
Fotex Amerikai—Magyar
Fotószolgáltatási K f t .
Budapest,
Ferenchegyi út 20.
1025.

41 éves, barna hajú, csinosnak mondott, középfokú végzettségű nő. keresi társaság hiányában
korban hozzáillő férfi ismeretségét, aki 170 cmnél magasabb, legalább középfokú végzettségű,
becsületes, mólyérzósú. önmagára ós környezetére igényes, rendezett körülmények között ól.
őszinte barátság alaposabb 'ismeretség utón
házasság lehetséges Fényképes, telefonos levél előnyben, „őszi randevú 7696" jeligére a
Sajtóházba.
43 éves intelligens nó keresi 50 éves korig józan
életű, vidám, optimista természetű férfi ismeretségét. „Sárga rózsa \395 302" jeligére a Hirdetőbe.
60 éves egyszerű özvegy nő keresi becsületes,
özvegy férfi ismeretségét házasság céljából
60-70 éves korig „Várlak 395 310" jeligére a
Hirdetőbe
Megismerkednék 45-50 óv közötti, csak magas, intelligens, komoly gondolkodású férfival,
aki nem kalandra vágyik, és társa lenne egy
hasonló adottságokkal rendelkező, elvált aszszonynak. „Kaland kizárva 395 262" jeligére a
Hirdetőbe
40 éves, reprezentatív megjelenésű, vezető állású, önmagával ós másokkal szemben igényes,
rendezett körülmények között éló, munkáját,
otthonát szerető nő házastársat keres, intelligens, megfelelő egzisztenciával rendelkező,
magas, jó megjelenésű férfi személyében, aki
számára fontos a szerelem mellett a barátság, a
harmónia, egyéniségének érvényesülése. Telefonszámot szívesen fogadok. „Egymásért
395 278" jeligére a Hirdetőbe
52 éves, 167 cm magas, jómegjelenésú, komoly
felfogású, házias, vezetó beosztású, lakással,
telefonnal rendelkező nő megismerkedne hozzáillő férfivel, szimpátia esetén házasság céljából. „Remény 395 255" jeligére a Hirdetőbe.
Reprezentatív megjelenésű szőke, elvált nó
megismerkedne sportos, 175 cm-nél magasabb,
modern felfogású, középfokú végzettségű férfival 35—42 éves korig. „Kaland kizárva 395 401"
jeligére a Hirdetőbe.
38 éves, 170 cm magas, 73 kg, középiskolát
végzett, gyermektelen nő, barátot, házastársat
keres. „Találkozás 395 241 "jeligére a Hirdetőbe.
76 éves, özvegy családtalan, nyugdíjas ember
vagyok. Saját gázfűtéses magánházrószemben
egyedül Ükek. Nem iszom, nem dohányzom.
Élettársat keresek, aki örökösöm is lenne. „Szeretet 395 332" jeligére a Hirdetőbe
E G Y É B
Költöztetés, áruszállítós díjtalan kiállással'
1 - 1 0 tonnáig. Gábriel taxi. Telefon: 26-555,12222
Pinty utca környékén garázst bérelnék, esetleg
vennék. Sürgős Ajánlatokat: Pinty utca 14. fszt.
2. alatt várom. Horváth.
Garázs kiadó. Béke u. 8.
A Moszkvai krt. 32/A sz. építkezésről október
20-21-én éjjel, csütörtök ós péntek reggelig 35
szál 2 col-os hajópalló eltűnt. A nyomravezetőt
magas jutalomban részesítjük. Telefon: 54-374,
25-721
Garázs kiadó a rókusi víztoronynál. Érdeklődni:
12-877-es telefonon.
Gyümölcsöskert kiadó. Agyagos u. 33
2,5 éves kislányom mellé gyermekfelügyeletet
keresek. Új híd, Belváros. Telefon: 28-471
Makkoshézi városrészben nagyméretű garázst
vásárolnék. Hont Ferenc utca eleje. Gát u.,
Juharfás u. előnyben Józó Ferenc, Hont Ferenc
u. 2. IV. 11.14 óra után.

téri húsboltjába élelmiszer-eladó
nöl munkaerőket felvennénk. Érdeklődni lehet: a boltvezetőnél,
Csengerl Józsefnél személyesen
vagy telefonon: 14-750-es számon.
A munka és bérügyi osztály
érettségi és munkaügyi szakképesítéssel vagy érettségi és Kálósz
tanfolyammal rendelkező munkavállalót alkalmaz. Jelentkezni lehet: személyesen a Kórház-Rendelőintézet munkaügyi osztályán,
Tolbuhin sgt. 57.
A Szegedi Postaigazgatóság hatósági és belső ellenőrzési osztálya felsőfokú közgazdasági vagy
számviteli. végzettséggel rendelkező munkavállalót keres belső ellenőri munkakör betöltésére. Jelentkezni lehet: az osztályvezetőnél. Lenin krt. 41.
Az ATI-KÚVIZIG Szegedi Szakaszmérnöksége MTZ 82-es erőgépre kezelöket vesz fel, valamint
mezőgazdasági gépszerelöt vagy
autószerelöt. Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet: a Szegedi Szakaszmérnökség, Tápé,
Folyamos
telepen
naponta
7—15.30 óráig a munkaügyön.
Elektromos targoncára állandó
délelőtti műszakban targoncavezetőt felveszünk. Jelentkezni: Szeged, Huszár u. 8. Telefon: 11-432.

5 db 18 tagból álló
MARABU8
széntüzelésű kazán
bontott állapotban
tartozékaival eladó.
G i m n á z i u m , Kistelek.
Telefon: 64-800.

A n tennaszerelés,
-javítás
rövid határidővel,
olcsón.
Megrendelhető:
Attila u. 18.
Telefon: 26-055
Szegedi
• Elektromos
Szövetkezet.
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Erős

DM

Várható időjárás az ország
területére szombat estig: A z
északi, északkeleti szél még
főként keleten lesz erős. estétől
azonban
jelentősen
gyengül: erős reggeli lehűlésre kell számítani. —4 és
—9 fok között valószínű
a
legalacsonyabb hőmérséklet.
Délután is csupán 5 fok körül alakul a hőmérséklet.

Röviden
Századik

lehűlés

LOTTÓNYEREMÉNYEK
A Sportfogadási és Lottó
Igazgatóság
tájékoztatása
szerint a 44. ilottó játékhéten a 4 találatos szelvényekre 109 696 'Ft-ot, a 3 találatosokra 911, a 2 találatosokra 36 forintot fizetnek.

születésnap

KIÁLLÍTÁS
8-án, 'kedden délután
3
órakor a Tápéi
Háziipari
Szövetkezet kiállítása
nyílik az algyői fiókkönyvtárban (Bányász u. 2.). Megnyitja Eszleró Lajos.
Az
árusítással
egybekötött kiállítás
a
hét
végéig, a
könyvtár nyitva tartási idejében tekinthető meg.

Somogyi

Károlyné

felvétele

Százéves nénit köszöntöttek tegnap Üjszentivánon. Kalapos Bonaventuráné 1888. november 5-én született. A Tiszasriget—lljszentiván közös tanáesa. a népfront, a pártszervezet cs a Vöröskereszt képviselői közösen ünnepelték
Erzsike nénit, aki jó egészségnek örvend. A születésnapon,
a h o g y illik, az ünnepelt virágokat, ajándékokat, és termeszelesen tortát kapott. Isten éltesse, Kalapos néni!

Magyar

Rádió

Szeged

N O V E M B E R 6.. V A S A R N A P

R.IIII: Anyanyelven — A nemzetiségi szerkesztőségek
hét végi m.iíTaz.ln la
«.00: R o m á n nyelvű műsor.
A tartalomből: A Dél-Alffild nemzetiséül közéletének htrel.
Szegedi beszélgetések — ö t év mérlege — a kongresszus
TÖRVÉNY^ITA
jegyében — szerkeszti: S'.etan Fratcan
KISTELEKEN
8.30: Szlovák nyelvű műsor.
A tartalomből: Hírek. Információk nemzetiségünk
November
8-án, kedden
életéből a D.ü-alfőidőn — Egy hónappal a kongresszus
délután 3 órakor Kisteleelölt — Zenés percek — Szerkesztő: Maxga Marta
0 00: Elö-sző — A tartalomből:
ken, .a régi pártházban (Pe9.15: Hallanak engem? — Sz. Simon István ..nyügölődésci"
tó fi utca 8.)
a
Hazafias
— Jegyesek irodáia Békéscsabán — Cseh Eva riportja —
Népfront nyilvános
társatsz. melléküzemág: — trodagépmuszeresz.
dal mi vitát rendez a válaszszakcsoport három megyében — készttette:
l'leskonlcs András
tójogi törvény módosítása10.no: Zene-sző-tár
ról. "A rendezvényre, amelyJ0.30: Lemezmustra — Szerkesztő: Vágási K á l m á n

9.00: Elö-sző — A tartalomból: — Szakszervezeti

érdek gyűlés

— Vállalati bérgazdálkodás '89
UJ utakon a Kamara
— Szegvári ásatások
*
— Betegekért kisiparban
10.30: Lemezmuslna — vezeti: K u t a s János — Szerkesztő:
Vajda Horvát Páter

NOVEMBER

8..

KEDD

8.30—

8.00: Alföldi Hírmondó — zenés hírműsor — benne:
5.40: Falurádió — a Kossuth r á d i ó b ó l
6.00: Hírek, ultnform
6.13: Sport
S.S0: Hírek, lapszemle
6.45: Reggeli párbeszed
7.on: Krónika — Kossuth
7.Iá: Fű-vész. k l u b
Továbbá: Információk Bács-Kiskun. Békés és
Csongrád megyéből — programajánlat. Időjárás-Jelent/s. sport.
Szerkesztő: Marik István — Mü'sorvezelö: Boros Ildikó

F á j ó szívvel tudatiuk.
hogy
szeretett tcslvér.
KUS7. AXENT
rrtvld.
súlyos
betegség után
örökre
itlhagyott
bennünket.
Temetése november 5-én.
délután 2 órakor lesz a deszkl temetőben. A gyászoló család.
Fálttalomiól • megtöri szívvel
(tudattuk, hogv a szeretett férj,
a legjobb
édesapa,
nagyapa,
após és rokon,
G Ö R Ö G SÁNDOR
kádármester életének 74 ^ éves
korában
váratlanul
elhunyt
Temetése
november 9-én.
11
órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából.
A
nvá szóló
család. Kereszttöltés u. 17.
Fáidalommal, megtört szívvel
tudatjuk
mindazokkal.
aktk
tisztelték és szerelték, hogv a
szeretett
férj. opa. nagyapa,
após. nász. vö. testvér, rokon es
sógor, az Alföldi Bútorgyár dolgozója,
TÖTH J Ó Z S E F
éleiének
54.
évében hosszan
tarló,
súlyos
betegség után.
oklóbcr 28-án elhunyt. Felelthetetten halottunkat november
B-án. 13 órakor kísérjük utolsó útjára <• Dugonics
temető
ravatalozójából.
A
gyászoló
család.
Mély
fájdalommal tudatjuk,
hogy
GULYÁS J A N O S N É
Gaudl .Mária
élelenek
38.
évében tragikus
körülmények közt elhunyt. Temetésc november 8-án. 15 órakor a Dugonics temetőben lesz.
Mély
fájdalommal á gyászoló
család

POLAfSEK

MIHÁLY

temetését részvétükkel és virágaikkal mélv fáidatmunkatenyhiteni
igyekeztek. A cyászoló
család.
Köszönetet
mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak. ismerősöknek, akik
L A C Z K Ó ATTILA
-temetésén megjelentek, részvétükkel. virágaikkal bánatunkat
enyhíteni
igyekeztek. A gyászóló család.
KöszOnctel
m o n d u n k mindazon rokonoknak,
ismerősöknek. szomszédoknak, akik drága halottunk.
ÖZV. PINTÉR JANOSNE
temelésén részt vettek és fájdalmunkoa osztoztak. Gyászoló
családja.
Köszönetet
m o n d u n k mtndazoknak, akik szerettünk,
F A R A G Ó GYULA
temetésén «megielentek. részvetűket, együttérzésüket
nyilvánllották.
A
gyászoló család,
Lechrtcr tér VB

Bölcs élet
Mindig
ügy
láttam,
hogy
«2
úgynevezett
rossz emberek nyernék,
a jók pedig veszítenek
azzal, Jta a z e m b e r k ö zelebbről
megismeri
őket.

EMLÉKEZÉS
SAOVARI ENDRÉRE
Ságvári
Endre jogászra,
az illegális kommunista ifjósági és munkásmozgalom
mártírjára emüékeztok születésének
75. évfordulóján,
nek előadója Kiss Barnabás pénteken a Mező Imre úti
jogász, minden érdeklődőt temető
Munkásmozgalmi
várnak.
Panteonjában.

Kémiai

előadói

A
Magyar
Kémikusok
Egyesülete Csongrád Megvei
Csoportja november 8. és 10.
között rendezi a hagvománvos kémiai előadói naookat. A rendezvény
keretében a 35 év alatti kémikusok
43 előadásban számolnak be
eredményeikről.
Előadások
hangzanak el szerves kémia,
gyógyszerkémia'.
analitikai
kémia, radiokémia, koplexkémia, valamint
matematikai modellek a kémiában
tárgykörökben.
A
rendezvény keretében ad iák á t a

Gyászközlemények
Tudat luk, hogv
ÖZV. N A G Y M I H A L Y
FERENCNÉ
eletének
BR. évében elhunyt.
Temetése
november
B-án. 14
órakor lesz a sándoxfalvi felső
temetőben. A igydszoló család.
Köszönetet m o n d u n k a roko„ o g n a k . ismerősöknek, a MAV.
Tisza Volán és az alsóvárosi
szociális
otthon
dolgozóinak,
ak ik

— Maga az?
— Személyesen...
— Tollba mondok. Kérem, jegyezze!
— Elnézést
Üj m ű f a j t a k a r fneghonosítani? Nem kellene egy kicsit megideologizálni? Azt előre szokták! Mondjük. így: . . .
— Magára bízom — utólag.
— Nem lenne jobb, ha magnószalagra
venném?
— Szó se róla. Papír előtt ül, toll a
kezében, a hallása jó, tehát: Én és elvtársaim, a Buborék-brigád, nagy érdeklődéssel hallgatjuk a Kossuth rádió reggeli adásait. Tudja, manapság a mészárosok is komolyan érdeklődnek a világ dolgai iránt Akkor kezdjük csipkedni magunkat és egymást, midőn, egy bársonyos
hang azt mondja, miszerint és szó szerint,
hogy Hungaróféder az annyi, m i n t magyar toll. Értsük meg egymást, j ó embe.
rek! Mi nem azért tollászkodunk, illetve
féderezkedünk, hogy okvetlenül, a Buborék-brigádra figyeljen a világ, s az ország. Azt viszont végleg nem
tűrjük,
hogy a m i előfizetői díjainkból is fenntartott Magyar Rádió intézményesítse a
nyelvrontást. A lehető legnagyobb hatásfokkal. Kérem, ne szakítson félbe!
Ez
tollbamondás, illetve féderbemondás. Az
« bizonyos korlátolt felelősségű társaság
így bebizonyítja a maga cazdaságorientáltságú korlátait. S fizet. Nem kis pénzt.
Lehet, hogy egy csengelei, avagy kiskunmajsai.
avagy újkígyósi .fanva többévi
jövedelmét. Csak azért, mivel, mert és

ÁLLATBARÁTOKNAK
Az Országos Kisállatvédő
Egyesület soron
következő
összejövetelét
inov.
7-én,
hétfőn délután
4
órakor
tartja az Attila utca 14. sz.
alatti helyiségében, ahol állatorvos szaktanáccsal látja
el az érdeklődőket.
KOLLÁZSOK —
ÚJSZEGEDEN
LEÁLLTAK
A nápolyi művészeti akaA SZÖKŐKUTAK
démia professzorának,
ReCsütörtök óta nem üze- nato Barisaninak ikollázsaimelnek a szökőkutak. A vá- ból nyílt kiállítást
hétfőn
rosgondnokság
a váratlan este
6
óráig tekinthetik
hideghullám miatt állította meg
az érdeklődök a No'le működésüket a szokásos- vember 7. Művelődési Háznál előbb, hogy a fagy ne ban. Nyitás mindennap délokozhasson kárt a gépésze- előtt 10 órakor,
ti berendezésekben.

ÜJ MEGÁLLÓHELY
A
Bem—Hattyas
soron
| közlekedő 83-as jelzésű autóbuszjárat
6-án', vasárnap
reggel üzemkezdettől
megáll a Szabad-sajtó
utcánál
épült ú j megállóhelyen is.

N O V E M B E R 7.. HÉTFŐ

Tollbamondás

napok

hazai egyetemeken és műszaki egyetemeken ez évben
végzett hallgatók
nívódíjas
kémiai munkáinak iutalmát.
A megnyitó előadást Schneider Gyula, a kémiai
tüdőmány
kandidátusa
tartia
Szomszédcsoport részvétel a
szteránvázas vegyületek kürében címmel. A rendezvény
helye: az
MTESZ-székház
( K í R v ö u. 4 ). A z ünnepélyes
megnyitó
november 8-án.
kedden délelőtt 11 órakor
lesz.

Köszönetet mondok a Szegedi Sütőipari Vállalatvezetőinek,
dolgozóinak, testvéreknek.
rokonoknak.
szomszédoknak,
ismerősöknek.
mindazoknak,
akik felejthetetlen
édesanyám
Halás szívvel m o n d u n k
kö- temetésén megielentek.
szönetet mindazon rokonoknak,
V1DACS JANOSNÉT
ismerősöknek,
akik
szeretett utolsó útiára elkísérték, m é l y
édesanyánk, nagymamánk, ded- fáldalmamat enyhíteni igyekezmamánk.
tek. A gyászoló családja.
ÖZV. S Z I L A G Y I ANTALNÉ
Köszönetet
mondunk
mindBöresök Mária
azoknak,
a k i k szerettünk.
temetésén részt vettek, virágaÖZV. SZABÓ FERENCNÉ
ikkal. részvétükkel fa'tdalmunkat
enyhíteni
iigyekeztek. A temelésén megjelentek, részvétüket nyilvánították. A gyászoló
gyászoló család.
csatád.
Tudattuk,
hogy
Köszönetet
m o n d u n k mindKOVÁCS SÁNDOR
azoknak.
akik
MAV-felügyeló
születésének
ÖZV.
G
Y
I
M
E
S
I KALMANNE
too. évfordulója alkalmával
es
Czomhos Margit
fianak.
temetésén
megiclenlek,
részvéDR. KOVÁCS 131 KE:
nyilvánítottak. A gyáMAV-fotanacsos
emlékére
a tüket
Belvárosi le-meló úl parcella Iá- szoló család.
ban november
7-én emlékfát
Köszönetet -mondunk a testültetünk
örök hálával lcánvai véreknek. rokonoknak.
szomés emlékét
szeretettel
orzö szédoknak és munkatársaknak,
unokái.
hogy
Köszönetet
m o n d u n k mindMOLNÁR SÁNDOR
azoknak, a k i k szeretett neveló- temetésén részvétükkel, virágaapám,
ikkal mélv fájdalmunkat
enyHAAG MIK.LÖS
híteni
igyekeztek. A gyászoló
búcsúztatásán megjelentek, vi- család. Tápé.
Köszönetet
mondunk
mindrágaikkal és bármilyen forrná•ban
részvétüket
nyilvánítót- azon rokonoknak, szomszédokn a k . ismerősöknek, akik
feták. A gyászoló rsalád.
Köszönetet
mondunk
m i n d - lejthetetlen halottunk.
A N D K O V i r S ETELKA
azon
rokonoknak, barátoknak,
volt m u n k a t á r s a k n a k . ,
i s m e 1*07 temetésén részvétükkel, virágafaidalmunkat
enyhíteni
soitnek. a haz lakóinaié
ü k t i - ikkal
'eK<ez1ek.
Külön
köszönetet
drága szerettünk.
'".
unk
a
körzeti
orvosjiak.
BERTA 1STVANC
.„
élete meghosszabbításáért
•temetésén részt vettek e í x i j ^ i y 'adozott. A gvászoló
család
fajdalmunkban
osztoztgfv
A
gyászoló család
• * > * » Damjanich u 29

hogy Hungaróféder. A z együgyű magyar
gazdasági tollászkodás
eredményeként.
Jegyez? Na, azért m o n d o m ! "Mivel ez tollbamondás. M i m á r azon is gondolkoztunk, hogy m i lesz. ha beüt a hangaróangóra. Javaslatunk: legyen hun-an vagy
Ba ró-góra. így látja a kedves olvasó, mis z e r i n t a lenézett Buborék-brigád észemösszedugják a fejüket,
abból
berei
ha
mindig kisül valami. Megpróbáltuk nyelvészetileg hasznosítani a z
agyonfizetett
kft.-tollászkodást.
illetve kft.-féderezést
Rájöttünk — még egyszer jelzem: a kollektív bölcsesség a l a p j á n —, hogy a város
mozgalmas Tolbuhin sugárútjának a neve a féderezőknek köszönhetően magyarosítható. Figyelem! A
tolibamondásba
beletartozik ennek a levezetése. Tolbuhin,
a z annyi, m i n t féderbuhin. Egy szót sem!
Még tart a tollbamondás. A féderbuhin
az annyi, m i n t féderbuh. Azaz: tollaskönyv Lám, hová vezet a pénz. az cxstohaság és a Buborék-brigád kollektív intelligenciája! Befejezve a tollbamondás.
H a jól megfizeti a kft., féderbemondás,
— Szabad érdeklődnöm, milyen számon
hívhatom
fel a Buborék-brigád becses
tagjait, hálám jeléül?
— Egyelőre csak vár a
hívásunkra,
Még összedugjuk a lejünket néhányszor,
Van m i é r t . . . A Buborék brigád mindent
lát. hall. és mindenről véleménye van.
Azt pedig tollba mondja. Világos?
S úgy csapta le a kagylót, hogy minden tollpihe, ami közben köröttem letelepedett, kavarogva röppent a
magasba,
Csak azért nem éreztem magam libaolban, mert a polcon megpillantottam
az
idegen szavak szótárát
Pataki Sándor

Alakul a
munkásőrség
szegedi baráti
köre
A héten —
minden ha.
gyományos
szervezeti kötöttségtől mentesen — megalakult a munkásőrség szegedi baráti köre szervezőbizottsága.
Klubszerű format képzelnek el a kör tevékenységének,
melyben
rész.t vehetnek a m á r lesze.
relt munkásőrök, a fegyveres erők és testületek egykori tagjai, a munkásőrök
családtagjai,
munkatársai,
az iíjúságj szervezetek aktivistái — a munkásőrséggel szimpatizáló, céljait tá-

Véradások
A Vöröskereszt és a véradóállomás
szervezésében
összesen 1700 f ő 666 liter
vért adott október
hónapban. A z áfésznél
11, az
MTA Biológiai Kutató Intézetnél 42,
a
Hungária
Szálloda
Vállalatnál 13, a
Kábelgyárban 64, a Kiste_
leki Ü j Élet Tszjiél
24, a
Juhász' Gyula
Tanárképző
Főiskolán 90. a
bölcsödéigazgatóságnál 46, a
tápéi
Mahartnül 53, a Vidia-központban 24, a Magyar Nemzeti Banknál 17, a Gabonaés Malomipari
Vállalatnál
47, Balástyán 63, a Csongrád Megyei Kiegészítő
Pa.

mogató állampolgárok is. A
kör tagjainak elhatározása
szerint évente legalább 3-4
alkalommal
találkoznak
majd, tájékoztatókat,
előadásokat hallgatnak,
vitákat,
beszélgetéseket
sZerveznek. A baráti kör törekvése lesz, hogy a v munkásőrök még
inkább
maguk
mejlett érezzék a
társadalom
különböző
rétegeihez
tartozó szegedieket, és a város környékén élőket, s ma-gasnbb színvonalori teljesíthessé-k hivatásukat.

októberben
rancsnokságon 8, a
Tisza
Volánnál 93, a
Szebisznél
33, a
MAV-igazgatóságnal
63, Zsombon 28, a
vágóhídon 106, a Déltervnél
36,
Kübekházán 25, a Pannónia
Szőrme Vállalatnál 17, a
M A V Gépjavítónál 30,
az
Újszegedi
Kendergyárban
109, Csengelén 121, a Kist.eleki Kézmű Vállalatnál 10,
az egészségügyi
gyermekotthonban
23, a
vás- és
fémoptödében 23, a
Defagnál 65, az IKV-nál
26, a
tarjáni
Vöröskeresztnél 21.
az Autófernél 65, a tejipari
vállalátnál 17, a
véradóállomáson 611 személy.

Műsorajánlat
A SEJTELMES B A R O K K
címmel rendeznek
képzőművészeti foglalkozást Szekeres
Ferenc
vezetésével a
Móra Ferenc Múzeum MÚZEUMI
MATINÉK-soroza.
tában ma, szombaton
délkezdettel a
előtt 10
örai
Fekete-házban
A (HÚSZÉVES B A R T Ó K
K Ó R U S J U B I L E U M I KONCERTJÉT
rendezik
meg
ma, szombaton este 7 órától
a Szent György téri
felsővárosi templomban. A műsor első felében a
Bartók
kórus énekel, majd fellepnék az együttes régi -tagjai
is — aki pedig
vezényel,
Szeged zenei
életének
az
az e g y é n i s é g e , a k i n e k nevéhez sok szép siker és a m u .
zsika
elmélyült,
áhítatos
tisztelete fűződik: ROZGONYI EVA. A Bartók kórus

hangversenyén a
közönség
adományait az erdélyi meBékültek.
megsegítésére
ajánlják fel. A programban
többek között Bach,
Lassus,
Kodály,
Mendelssohn
és
Purcell
művei
hangzanak
el.
ELÖADAS
A POLITIKAI
AKADÉMIÁN
Az
M S Z M P Szeged Városi Bizottságának politikai
óitadémTáTa"időszerű""kérdés e k r ö l előadás sorozatot in,ljt
Szabadság filmszínházban.
Az első előadás -november* 16-án, szerdán fél 3
órakor lesz. Feladataink
a
városi pártértekezlet
után
címmél.
Előadója
Székely
Sándor, a városi pártbizottsag első tiktára.

DELMAGYARORSZAG
A Magyar Szocialista Munkáspárt
Szeged Városi Bizottságának napilapja
Főszerkesztő: Sz. Simon István
Főszerkesztő-helyettes: Szávay István
K i a d j a ' a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős k i a d ó : Klspál
Antal — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztársaság
útja 10. Sajtóház 6710. — Telefon: 21-633. — A lapot n y o m j a , Szegedi
Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 6720. Igazgató: Surányl
Tibor. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál
és kézbesítőknél. Előfizetési d í j egy hónapra 43 forint — ISSN
0133—025 X

