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Ajánlás,

jövendő

helyhatóságnak

Campust, de másként

Kampány
a vesztes védelmében (1.)

Mint szegedi polgár örömmel vettem rektor urak javaslatát. kérését: legyen campus. De összességében azegyetemek
kiköltözésével nem értek egyet, hisz városunk lüktető, s
állandóan fiatalnak tűnő szívét metszenénk ki.
Tudom, hogy a kritika igazán úgy ér valamit, ha megfelelő
alternatívát is ad annak megfogalmazója.
íme hát egy ajánlás városunk vezetésének, egyetemeink
közösségének.
A szovjet csapatkivonás után egy katonai célokat szolgált
objektum marad ránk. Talán logikusnak tűnik a gondolat,
hogy ide katonákat telepítsünk, az amúgy már belvárosivá
vált ingatlanokból (laktanyákból). Azt javaslom, a Kossuth
laktanyát vonják össze a Zalkával s ezeket telepítsék ki a volt
orosz rezidenciára. Bár ennek csak a külső méreteit ismerem. elképzelhető, hogy beférnek.
A város környékén csak Ópusztaszer térségében van
olyan lögyakorló pálya, melyet kiképzéskor használhatnak,
s hasonlóan e térségben hajtanak végre vízi gyakorlatokat is.
Amikor a gyakorlatokról bevonulnak, a még csöndes hajnalokon. szinte az egész város, de a nagykörútiak és Csongrádi
sugárútiak mindenképpen élvezhetik a 108 decibeles koncertet. A laktanyák kitelepítése a városlakók zavarását
megszüntetné.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola a zárda elvesztésével (B épület) valódi helyiségzavarba került, s a volt pártiskola épületében elhelyezett tanszékek nem integrálódnak
helyileg a főiskola egészéhez. A Kossuth laktanya épületei
viszont mind helyileg, mind kialakításukban, s remélhetőleg
az állagukat tekintve is alkalmasak lennének az egyetemi
sugárút (jelenleg Április 4. útja) folytatásának.
Természetesen ebből az épületegyüttesből más intézmények is részesülhetnek, a teljes igénylistát nem ismerve,
mások elhelyezésére konkrét ajánlatot nem tehetek.
A Campus itteni elhelyezése azért is szerencsés lenne,
mivel a tömegközlekedés jelenleg is megoldott: s ha tekintjük. hogy a sugárutat meghosszabbítani tervezik, valamint a
harmadik körút is ide érkezik, a terület távlatilag is alkalmasnak tűnik. Ha a déli összekötő híd megépítését is számba
veszem, a Hortus Botanicus is elérhető közelségbe kerülhet
az oktatási közpotitjioz. A további építkezéseknek is van
hely, hisz a laktanya folytatásában beépíthető területek
vannak: a jelenlegi Tisza pályaudvar, a teherállomás áthelyezése a dorozsmaiiúiegállóhoz. lehetővé tenné a klinikai.
Tisza-parti sétányunk meghosszabbítását.
Városunk üdeségének megőrzését kérve, ajánlom rektor
és főigazgató urak. valamint tanácsunk vezetőinek figyelmébejavaslataimat.
Mivel a közlekedéshez talán az átlagosnál többet értek,
egyben felajánlom segítő közreműködésemet a Campus
ideális kialakításának érdekében.

Öttömös igazgatói lázban ég

Május eleje óta Ü G Y van Öttömösön. A nem egész ezer hangot — hogy a kollégákkal, vezetői gyakorlata nincs, igaz,
lelket számláló falu általános művelődési központjában (amely mint főnök hogyan találná nem is volt feltétel a pályázatmagában foglalja az iskolát) ekkor zajlott le az az igazgatóvá- meg, azt nehéz megítélni, hisz ban.
lasztás, ami fölborzolta a kedélyeket. N o persze, csöppet sem
szokásos dolog, hogy egy iskola igazgatójának megválasztása
ilyen gáttalan indulatokat vált ki; ezért is érdemes megnézni,
Öttömösön miért alakult így.
Május első napjaiban zaj- főként Gyarmati
hátterében

Gyűjtögető kérdezőbiztosok

„Rendszerváltás"
Amióta az egyik sajtóorgánumban több írás jelent meg
az igazgatóválasztás tényérő!,
körülményeiről, azóta vált
igazából lényegessé a téma a
faluban, azóta van, hogy az
első kérdés az idegenhez is az:
maga melyik oldalon áll? Itt
már ugyanis barikádok emelkedtek intrikából, s a fedezékből többnyire légből kapott
görbe nyílvesszővel lövöldöznek egymásra a felek. így nehéz hihetően előadni a jövevénynek, hogy semleges. Az
újság megírta, hogy a rendszerváltás vizsgázik,
ezt az
emberek egy része szentírás-

nak veszi — vagy akarja venni
—, s az a tény sem zavarja
őket, hogy az öttömösi rendszerváltást
megannyi
volt
MSZMP- és KISZ-titkár hajtaná végre, ami kicsit mosolyogtató. S ezzel véletlenül
sem akarom bántani a titkár
urakat és hölgyeket, ha rátermettek,
viseljenek
olyan
funkciót, hivatalt a jövőben,
amilyet elbírnak; de esetleges
(újbóli) vezető helyre kerülésüket rendszerváltásnak nevezni — megcsúfolása mindannak a változásnak, ami
(nagy)részben még várat magára.

A jelöltek
A semlegesség jegyében —
azaz
névsor
szerint
—
Gyarmati Zoltán az első a két
jelölt közül. Agilis fiatalember, negyvenen innen, jelenleg igazgatóhelyettese a falu
iskolájának. Kicsit ellentmondásossá teszi helyzetét a leköszönt igazgatóhoz,
Ács-Kovács Ernőhöz fűződő családi
kapcsolata. Évekkel ezelőtt
Gyarmati már tanított az öttömösi iskolában, akkor szövődött kapcsolat közte, s az igazgató menye között. Ifjabb
Ács-Kovácsné válását, majd
Gyarmatival kötött házasságát követően az új házasok
Rúzsán dolgoztak tovább.
Mindezen családi vonatkozásoknak nem is lenne a lényeghez köze, ha két évvel ezelőtt
a már távozását előkészítő
Ács-Kovács Ernő nem hívta
volna helyettesének Gyarmati
Zoltánt, unokájának mostohaapját. A falubeliek szerint
azért, hogy közel legyen az
unoka, Gyarmati Zoltán szerint azért, mert a történtek
ellenére jó kapcsolatot ápoló
igazgató Gyarmatiban látta az
utódját, s föl akarta készíteni a
feladatra.
Képzettségben,
végzettségben
már
akkor
megfelelt a kívánalmaknak:

középiskolai tanári diplomája,
megfelelő pedagógusi és vezetői gyakorlata van. Tanári értékeit azok sem vonják kétségbe, akik hiányolják viszont
a vezetői képességeit, vagy
legalábbis módszereit, hangnemét kifogásolják.
Utasi István néhány évvel
idősebb riválisánál. Sokáig a
termelőszövetkezetben dolgozott, mérnöki diplomával gépész csoportvezető volt. Aztán négy évvel ezelőtt pályát
módosította napközis pedagógus lett az iskolában. Ugy meséli, még tsz-dolgozóként különböző munkákat végeztek
az iskolában, s akkor került
olyan kapcsolatba az igazgatóval, hogy a tanári karba hívta
Ács-Kovács
Ernő.
Azzal,
hogy négy év múlva neki adhassa át igazgatói székét —
mondja Utasi István. A vezetői poszthoz szükséges öt év
gyakorlat egyébként évtizedekkel ezelőtt végzett szakoktatói ténykedés hozzáadásával
számolható ki, a „szakirányú
felsőfokú végzettséget" pedig
nemrégiben
szerezte
meg
Utasi István, elvégezve a filozófia szakot. A tanítványok
egyébként őt is szeretik, a hírek szerint megtalálja velük a

lott az a választás, aminek
hullámai máig nem simultak
el. A tantestület, illetve az
általános művelődési központ 25, szavazásra jogosult
dolgozójából 14-en Utasi Istvánra, 11-en Gyarmati Zoltánra szavaztak. Ha úgy tetszik, szoros eredmény. Mivel
titkos szavazás volt, biztosat
nem lehet tudni: ki kire voksolt; a találgatások azonban
beindultak, a számolgatások
folyamatosak voltak, a választás nemhogy megnyugvást hozott volna, inkább ekkor kezdődtek igazán a csaták. Botorság ugyanis azt
gondolni, hogy itt egyszerűen
az igazgató személyéről folyt
a vita — mindkét jelölt, de

ugyanis komoly erők gondolták, hogy képviselőjük jutott
révbe. De ne vágjunk a dolgok elébe. A tantestület által
megszavazott
igazgatójelölt
papírjaira a tanácstestület hivatott rátenni a jóváhagyó
pecsétet; mielőtt
azonban
összeültek volna a helyi képviselők, lelkes kérdezőbiztosok (nevezzük őket így) körbejárták a falut, s aláírásokat
gyűjtöttek.
Annak érdekében. hogy — Gyarmati Zoltán legyen az igazgató. Öszsze is gyűlt pár száz aláírás —
hogy hogyan, arról majd beszéljenek az érintettek —, s
ezek után tűzték ki a tanácsülés időpontját. (Folytatjuk)
Balogh Tamás

Rácz Zoltán
mérnök

Egy kazal
veterán
Tudják, hogyan születik a
csoda? Én egy kisebbről beszámolhatok. Alapvetően egy ásó és
egy szénakazal kell hozzá. Az ásó
azért, hogy kisebb alkatrészeknek gödröt ássunk, s odatemethessük azokat. A szénakazal pedig egy eképpen lemeztelenített
karosszéria fölé kell. hogy a második világháború pusztító viharai ne hagyhassanak nyomot az
autcmobilon. Aztán kell még egy
olyan ember, aki a régi autók
szerelmese, s egy kis szerencse,
hogy ó Szentesen mende-mondákat halljon a város első autójáról,
ami egykori fuvarosgazdájának
lassan korrodálódó tulajdonát
képezi. Aztán szükségeltetik egy
kis alku, szállítás, nyolc évig tartó

Somogyi Károlyné felvételei
fúrás, kalapálás, esztergálás,
anyagbeszerzés — és máris kész a
csoda. Ki lehet vele gördülni
szombaton. Szegeden. 1990-ben
a Rákóczi térre, ahol aprók és
nagyok egyaránt csodájára járnak

a külsejében és műszakilag is kifogástalan,
1924-ben
készült
F I A T 509/A típusú veteránautónak. Ahogyan ezt Jurányi István
autógépész-mérnök tette, „mitfahrerével". Réti Szabó
Pál
gépésztechnikussal.
A k i ott volt. vagy arra jártában
megállt bámészkodni, azt hiszem. nem csalódott. A III. Szegedi Veterán Rally — amit idén a
Magyar Autóklub Csongrád megyei csoportja rendezett, szponzorai pedig a Vídia. a Tisza Volán. a megyei K B T és a Hungária
Biztosító voltak — igazán impozáns látnivalót szolgáltatott a legkülönbözőbb márkájú, szépségükkel. gondozottságukkal is kitűnő gépkocsikat és motorbicikliket szeretöknek. S hogy tudhassuk. mi az. ami e különleges szenvedély hódolóit, a tulajdonosokat
jellemzi, arról egy bordányi gyüjtőcsalád
tagjától
halíottam

A Kisapáti-testvérek — akik a
legrégebbi gyártmányokkal képviseltetik magukat (egy 1912-es
Opel, egy 1915-ös Laurin Klement. s egy 1916-os Fiat 509-es)
— legifjabbja. József azt állítja,
elsősorban megszállottság és szeretet. A régi technika, az elfeledett. különleges formák, a műszaki fejlődést mutató megoldások szeretete. Ez adja savát-borsát ennek az érdekes, nem is túl
költséges, inkább
időigényes
hobbinak.
A rally résztvevői a Szeged — Hódmezővásárhely — Mártély —Szeged útvonal, ügyességi
és gyorsasági szakaszok megtétele után. délután a Rákóczi téren
vehették át kiérdemelt díjaikat,
majd közös banketten köszöntek
el egymástól. (Alsó képünk Kisapáti Józsefet mutatja családjával. a legöregebb kocsi „nyergé-

ben )

(ezegény)
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Sport — Rejtvény

A HET...

Tirana

Teljes a zűrzavar

...KRÓNIKÁJA
A régi szép békeidőkben, mondjuk a hatvanas és hetvenes
években, amikor senki sem merészelte kétségbe vonni, hogy a
viliig ilyetén felosztása — szovjet és amerikai övezetekre — igen
helyenvaló. s az így kialakított világpolitikai rend működőképes,
nos. ezekben az időkben júliusban mindig uborkaszezon volt a
világpolitikában: meg egyes gőzös fejű afrikai katonatisztek sem
merészeltek e hónapra puccsot időzíteni. Úgy tűnik, e hagyománynak végérvényesen vege szakadt, s ezt nemcsak az jelzi,
hogy Zambiában — hűs-vér afrikai tisztek — hatalomátvételt
kíséreltek meg.
Hétfőn kezdődött, s ki tudja meddig tart a keleti (megszovjet)
birodalmi kommunisták 28. kongresszusa. A tét: lészen-é pártszakadás?. valamint: milyen pozíciókat szereznek a./. Ligacsov
vezette konzervatívok? fi. Jelcin szerint a Szovjetunió válságát
csak a többpártrendszerre épülő jogállamiság létrehozása oldhatja meg. „Akik más variációkban gondolkoznak, tekintsenek
Kelet-Európa kommunista pártjainak sorsára. E pártok elkülönültek a néptói és a partvonalon kívülre kerültek." ígyen az orosz
elnök, a volt moszkvai első titkár. Talán jól jött Gorbacsovnak a
litvánok döntése is. akik száz napra felfüggesztették márciusi
függetlenségi, nyilatkozatuk érvényét, mely döntésük lehetővé
tette, hogy Moszkva presztízsveszteség nélkül feloldhassa a
Litvániával szembeni blokádot.
Hétfőn a szlovén parlament kinyilvánította a köztársaság teljes
szuverenitását; csütörtökön a szerb parlament pedig feloszlatta a
koszovói tartományi törvényhozást. (E jugoszláviai eseményeket részletesen elemzi „Szomszédok" című írásában munkatársunk.) Bolgár egyetemisták ülösztrájkba kezdtek Szófiában. P.
Mladenov elnök lemondását követeíve. akinek — szerintük —
bocsánatot kell kérnie a bolgár néptől. ..Az ülősztrájkot néhány
tucatnyian folytatják az elnöki hivatal épülete előtt, néhány százan
pedig nézik őket" — szól az MTI tudósítása. Akárhogy is van.
bátorkodom emlékeztetni arra a tapasztalatra, hogy az egyetemista tüntetőket — igaz. sajnos csak utólag — Párizsban.
Budapesten. Varsóban. Prágában, a másutt is előbb-utóbb
igazolja a történelem. ...Mladena lemondott!

...SZENZÁCIÓJA
Egy hete vasárnap este négy albán férfi Tiranában átmászott a
magyar nagykövetség kerítésén. (Kívülról-befelé.) Hasonló
eretnekséget cselekedtek más albán állampolgárok is. az olasz és
a görög követségen. Ezzel új időszámítás vette kezdetét az utolsó
despotikus, még sztálini ideológiai alapokon álló európai országban. A helyzet olyannyira élessé vált. hogy a legutóbbi (tegnap
délutáni) jelentések szerint 18 külföldi ország tiranai nagykövetségén összesen mintegy ötezer ember kért menedéket, ennek
fele az NSZK külképviseletén.
Minden jel szerint a hét elején az albán rezsim brutálisan lépett
fel saját, „lábukkal szavazó" állampolgárai ellen: golyózáporral
árasztották el őket. egves becslések szerint a halottak száma 20és
50 közötti. Igaz. az albán külügyminisztérium cáfolni igyekezett
c híreszteléseket, s többször hangsúlyózta: huligán és bűnöző
elemek akcióiról van szó. (A hatalom ilyetén logikája Bukarestből ismerős.)
Nem kicsiny nyomás nehezedik jelenleg Albániára, amely
nemrégiben kijelentette: csatlakozni kíván Európához... (Puskákból lövöldözve bizony nehéz lesz.) A görög kormány már
kedden aggodalmát fejezte ki. s rámutatott: különleges figyelemmel kíséri a szomszédjában zajló eseményeket, ahol egyébként
jelentós (az albán hatóságok szerint 60 ezer. az epiroszi görögök
szerint 400 ezer fós) görög nemzeti kisebbség él. Szerdán a
franciák kérették magukhoz Albánia párizsi nagykövetét, s
figyelmeztették a helsinki záróokmányban foglaltakra óket.
Albánia ugyanis 1975-ben nem irta alá az egyezményt, nemrégiben azonban vállalta, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat.
Naponta, sót óráról órára változik a tiranai magyar nagykövetségen „ideiglenesen állomásozó" albánok száma. A rendörök
immár nem akadályozzák meg az albánokat abbéli szándékukban. hogy a nagykövetségen keressenek menedéket, holott
néhány napja még lövések dördültek ily esetekben. Megnyugodhatunk: albán barátaink jó kezekben vannak, hiszen az ottani
magyar nagykövet egy sokat próbált, nagy tapasztalatokkal
rendelkező férfiú: Kornidesz Mihály.

...KOMMENTÁRJA
Ezt is megértük: M. Gorbacsov elnök urat és a Varsói
Szerződés tagállamainak többi vezetőjét meghívták a soron
kővetkező NATO csúcsértekezletre. Erről — G. Bush amerikai
elnök javaslatára — az Észak-Atlanti Szövetség londoni csúcsértekezletén döntöttek. A szovjet elnök hamar reagált: jelezte,
hogy elfogadja a személyes meghívást. A részletek kidolgozására
a szovjet kormány hivatalos látogatásra invitálja M. Wörner
NATO-fótitkárt — Moszkvába. A főtitkár egyébként így nyilatkozott: „a Szovjetunióra. Közép-és Kelet-Európa országaira űgy
tekintünk, mint lehetséges partnerekre és barátokra". Bush azt
mondta: a Szovjetuniónak nem kell tartania sem a NATO-tól.
sem pedig az egyesülő Németország NATO-tagságától. „Mi
lenne a válasza, ha mondjuk Magyarország a NA TO tagja
kívánna lenni — nemet mondana?" — kérdezték tőle. „Nem
örökre" — válaszolta.
A NATO e huszárvágását a világban mindenütt a hidegháború
végpontjának tekintik. A szovjet külügyi szóvivő. G. Geraszimov fontos belpolitikai aktualitásra hívta föl a figyelmet: a
londoni NATO-csúcs eredményei Gorbacsov megerősödését
eredményezték a szovjet hadsereg konzervatív vezetőivel szemben Immár nyíltan megmutatható a hadsereg azon tábornokainak. akik ellenzik a kelet-nyugati közeledést, hogy nincs igazuk.
Annál is inkább, mert a NATO-csúcs záróközlcményc több
biztató, a VSZ Szándékaival egybecsengő passzust tartalmaz.
Nagy sokkot kell legyőznie Európának: 1945-ben a Harmadik
Birodalom bukásával a világpolitika irányítása Európából Európán kívüli centrumokba tevődött át. látnivaló. hogy az elmúlt
évtizedekben sem "Kelet-, sem Nyugat-Európa nem volt képes
belenyugodni. A fclbomlófclbcn íevő Szovjetunióval (utódállamaival) cs.a gazdaságilag szorongatott USA-val szemben az
ezredfordulóra egy esetleges egységes Európa ismét visszaszerezheti — a dolgok rendje szerint — korábbi irányító szerepet.
Erre most adódott talán sokáig meg nem ismétlődő esély.
Sandi István

Tizenótczrcs előző napi tiranai
tüntetésről számolt be szombaton
délután a Dcutschlandfunk. az
NSZK országos rádióállomása. E
jelentés szerint a rendőrség nem
használta fegyveréi és a felvonulóknak egyébként is csak olyan
kisebb csoportjait oszlatta f e l .
amelyek a biztonsági erők megítélésé szerint túl hangosak voltak. Az emberek a kormányzat
korábbi ígéreteinek megtartását,
demokráciát, szabadságot, a gazdasági helvzet javítását követelték.
A rádió teljesen
zűrzavarosnak
ítéli meg a tiranai helyzetet. A
Dcutschlandfunk szerint Ramtz
Alia pártvezetö esti tévébeszéde,
amelyben az élelmiszerellátás javítását. a magánkereskedelem és
a szolgáltatások bővítését ígérte,
némi engedményszámba ment: a
párt- és állami vezetés így szeretné lecsillapítani az immár a
vidékre is átterjedt nyugtalanságot. Tizenegy albán személy
ugyanis átmenekült a jugoszláviai
Crna
Gorába,
s o t t el-

mondta
az
észak-albániai
Skhodra városában és máshol is
voltak már tüntetések.
A tiranai nagykövetségeken,
igy az NSZK ottani külképviseletén szinte katasztrofális már az
élelmezési helyzet, és ilyenek a
tisztálkodási-egészségügyi
állapotok is. Minthogy a túlzsúfolt
épületek belseje és környéke átszálló vasútállomásokra emlékeztet. nem is lehet pontosan megállapítani az ott táborozó albánok
számát. A Deutschlandfunk szerint lassan éhínség ütheti fel a
fejét.
A hatóságok azonban ennek
ellenére sem engedték meg német és francia szállítógépeknek a
leszállást, s magatartásukra nem
hajlandók magyarázatot adni.
„Tirana kemény irányvonalat követ. és a külképviseleteken előállott súlyos helyzetért a Nyugatra
akarja hárítani a felelősséget. Ez
azonban aligha alkalmas arra,
hogy növelje tekintélyét a világ
szemében" — állapítja meg a rádió. ( M T I )

NATO-VSZ

Rádióíelex
N E M J Ö N A Z O L A J ? A Szovjetunió — megelőzendő, hogv a
jónak ígérkező gabonatermés betakarítása a nagy üzemanyaghiány
miatt sikertelen legyen — visszatart hétmillió tonna kőolajat a

KGST-tagorsz.ágokha

irányuló szállítmányokból.

A tíz nappal

korábban hozott döntésről az S Z K P X X V I I I . kongresszusán
Nyikolaj Rizskov kormányfő és az agrárpolitikai szekció vezetője.
Vaszilij Sztarodubcev. a nemrég megalakult Parasztszövetség
elnöke tájékoztatta a küldötteket szombaton. A helyenként személyeskedésig kiélezett hangú délelőtti vitában Alekszandr
Jakovlev, a Politikai Bizottság tagja, a K B titkára bejelentette, hogy nem
jelölteti magát a PV tagjai közé.
K I N Y I T J A M E G A N E M Z E T G Y Ű L É S T ? A szombati szófiai lapok legfontosabb témája a Petar Mladenov
köztársasági
elnök lemondása nyomán kialakult új helyzet, amelyet „alkotmányos válságnak" nevez a Bolgár Szocialista Párt lapjában V e l k o
Valkanov jogász, nemzetgyűlési képviselő. Ugyanis Mladenovnak
nincs helyettese, aki funkcióit átmenetileg ellátná, noha az alkotmány szerint lennie kellene. Nincs, ki megnyissa a Nagy Nemzetgyűlés kedden összeülő alakuló ülésszakát, kiadja a kormányalakítási megbízást. A parlamentnek nyilvánvalóan e probléma megoldásával kell kezdenie munkáját.
L A K Á S H I Á N Y I Z R A E L B E N . A r t e l Sáron szerint az izraeli
kormánynak egyértelműen az a politikája, hogy a szovjet bevándorlókat nem a megszállt területeken, hanem az ország központi
térségeiben telepíti le. A radikális nézeteiről ismert izraeli politikus. aki jelenleg az építésügyi tárca birtokosa és egyébként a
megszállt területek betelepítésének híve, az izraeli televízióban
pénteken este kijelentette, hogy Izrael valós vészhelyzetben van a
szovjet bevándorlók minden korábbi várakozást felülmúló özöne
miatt. Sáron szerint másfél éven belül egymillió szovjet zsidó
érkezése várható s befogadásukhoz arra lenne szükség, hogy az

állam az év végéig havonta legalább hétezer új lakást építsen. Az

Megtört a jég
A londoni NATO-csúcson elfogadott határozatok a helyes
irányba mutatnak, s egyben utat
nyitnak az egész európai kontinens biztonságos jövőjének szavatolásához — hangsúlyozta a
TASZSZ-nak adott nyilatkozatá-
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kívül fontosnak ítélte azt a londoni nyilatkozatot, hogy a NA TO

országainak nincsenek agresszív
szándékai, a vitás kérdések békés
rendezésének hívei és sohasem
nyúlnak elsőként erőszakos eszközökhöz.
Sevardnadze
keztetett arra. hogy a VSZ

emlékoráb-

eddigi gyakorlat szerint évente épült hétezer állami lakás Izraelben. A miniszter nem titkolta, hogy komolyan tart a kialakuló
vészhelyzet következményeitől. Utalt arra, hogy a lakáshiány és az
ennek nyomán felszökő bérleti díjak miatt máris sok izraeli
kényszerült az utcára a szó szoros értelmében. (Reuter) •
Á BEVONULÁSKOR KELLETT VOLNA
mondja a
Vrentja. M i h a i l Moiszejev szovjet védelmi miniszterhelyettes levélben utasította vissza azokat a bírálatokat, amelyek a V r e m j a
címú moszkvai híradó műsorban hangzottak el a minisztériumnak
címezve a magyarországi csapatkivonás kapcsán. A műsorban

nemrégiben az egyik kommentátor bírálta a védelmi minisztérium
vezetését, mert úgymond nem kellő időben (a szovjet csapatok
ban
már
tett
egy
hasonló
nyilatkoA szovjet külügyminiszter üdbevonulásakor) állapodott meg a magyar féllel a kivonás feltételei-

ban Eduárd Sevardnadze.

vözölte. hogy a N A T O — ahogy zatot. így ezek az állásfoglalások ről. így mindenekelőtt
az elszámolásról.
Moiszejev hadseregtáborazt a Varsói Szerződés már ko- kedvező légkört teremtenek Eu- nok. aki egyben a tegyveres erök vezérkari fönöke is, a híradó
rábban kezdeményezte — ugyan- rópában, elvi alapot képezhetnek péntek esti műsorában ismertetett levelében kijelentette: nem a
csak a szervezet politikai oldalát az új biztonsági rendszer kialakítvédelmi minisztérium állapodott meg a Magyarországon ideiglenekívánja
erősíteni.
Rend- ásához a kontinensen.
sen állomásozó csapatok jogállásáról és ottlétük feltételeiről,
mintahogy a kivonás feltételeiről sem. Ezekről kormányközi
megegyezés rendelkezett. ( M T I )
UJÁBB FÖLDRENGÉS IRÁNBAN.
Újabb erőteljes
földrengés rázta meg pénteken éjszaka Irán északnyugati térségét,
két héttel az után, hogy 40 ezren haltak meg ugyanitt az Ország
ú j k o r i történetének eddigi legsúlyosabb természeti csapása követSzombatra virradó éjszaka ért működésre kényszeríti, akit fel keztében. A z Í R N A iráni hírügynökség szerint a mostani rengés
véget a lengyel parlament ülése, akart mentetni és kijelentette, erőssége elérte a Richter-skála szerinti hatos fokozatot. A hírügyamely a miniszterelnök általjava- hogy még vissza fog térni erre a nökség legújabb jelentése szerint k é t személy megsérült.
solt öt helyett csak négy minisz- kérdésre.
(AFP/Rcuter)
tert mentett fel. és csak három
Valószínűleg ennél súlyosabA F R I K A I C S Ú C S . Hét nyugat-afrikai ország gazdasági közöstárca élére hagyta jóvá Tadeusz ban érinti azonban az. hogy a
Mazowiecki
jelöltjeinek kineve- Szejm nem hagyta jóvá Artúr Ba- ségének ( E C O W A S ) külügyminiszterei találkoztak pénteken Sizését. A kormánnyal és vezetőjé- lazs mezőgazdasági miniszter ki- erra Leone fővárosában, hogy megtalálják a libériai polgárháború
vel szemben tobb mint kilenc hó- nevezését. Ez igen nehéz hely- befejezésének lehetséges módjait. Freetownban diplomáciai forránapos munkája történetében leg- zetbe hozza az egész kormányt, sok közölték: elképzelhető, hogy a hét nyugat-afrikai ország:
kritikusabb parlamenti ülés jóvá- hiszen a parasztok képviselőivel Ghána, Gambia, T o g o , G u i n e a , Sierra Leone, Nigéria és M a l i
hagyta a belügyminiszter, a nem- szombaton folytatandó, sors- csapatokat k ü l d Libériába, hogy véget vessen a harcoknak és
zetvédelmi miniszter, a mezőgaz- döntő fontosságú tanácskozáson dolgoznak egy. az Egyesült Á l l a m o k által támogatott béketerven
dasági miniszter és a közlekedési a kulcsszerepet játszó tárcát nem egy ideiglenes kormány felállítása érdekében. Monroviában eközminiszter felmentését. Nem járul- képviselheti minisztere.
ben a lázadók pénteken nehéztüzérséggel támadták M o n r o v i a
tak hozzá a távközlési miniszter
A szavazások eredményeként k i k ö t ő j é t , amely csak mintegy négy kilométerre van Sámuel Doe
menesztéséhez.
részben megújult kormány új tag- elnök megerősített rezidenciájától. A libériai fővárosban kilenc
Mazowiecki miniszterelnökfö- jai: Piotr Kolodziejczyk nemzetvé-. napja nincs víz és egy hete szünetel az áramszolgáltatás. A z üzletek
Krzysztof
Kozlowski zárva vannak, mindennapos a fosztogatás és a koldulás. Doe elnök
vid beszédben juttatta kifejezésre delmi.
Waligorski erődítménye is az Egyesült Á l l a m o k t ó l kap vizet. ( A F P / A P /
megdöbbenését, hogy a parla- belügy- és Édward
ment olyan emberrel való együtt- közlekedési miniszter. ( M T I )
Reuter)

Varsó

Kormányátalakítás

SZOMSZÉDOK
„Jugoszláviában — a belügyi
szervek becslése szerint — több
mint kétmillió kézifegyvert tartogatnak saját használatra." ( T A N JUG)
„ — A volt kommunista p á r t o k ból kinőtt egyetlen hivatalos politika sem versenyezhet a szélsőséges
nacionalizmusokkal. Általános j e lenség,
hogy
Kelet-Európában
napjainkban nemzeti totalitarizmusok j e l e n t k e z n e k . A z egyik totalista tudatállapotból a másikba
megyünk á t . " ( M i l o v a n Gvilasz)

kihirdetett eredményeket
Aki szelet vet... csütörtökön
megelőzően, segyben bojkottfelhívás.
egyértelmű

konföderáció önálló részévé nyilváni-*
tották.
A történtek — az elmúlt hónapban
szocialistává avanzsált — a kommunisták vezette „nagy szerb" kormány
indítványozta
népszavazásra
vezethetők vissza.
Demokratikus
választásokat,
s
utána új alkotmányt, vagy fordítva? A
kérdés látszatra mellőzi a logikát,
igencsak abszurd, csakis a diktatúrák
magabiztosságával tehető fel: Szerbia
ellenségei a demokráciát választják,
mert az az albán ellenzék biztos győzelmét. így Koszovó elvesztését eredményezné. Ennyiben summázható az
érzelmekre, a szerb nemzeti lét veszélyeztetettségére apelláló uralkodópárti érv. E szemszögből tehát — s
egyébként is — Koszovó volt és maradt a tét. Mivel a szerb ellenzék a
kommunista hatalomnál jobban fart
az albán ellenzék „Koszovó,
köztársaság.'" — jelszavától, érthetőek a múlt
heti népszavazás eredményei. Szerbiában a lakosság 88, a Vajdaságban 75,
Koszovóban 25 százaléka járult az urnákhoz. többségük az alkotmánymódosítás mellett voksolt.

„eló-ellenlépés"

volt a

Ezzel azonban talán tovább rontottak helyzetükön, hiszen mint várható
volt, szintén csütörtökön, a szerb parlament három háza együttes határozatában feloszlatta a koszovói
parlamentet és anitak végrehajtó tanácsát, saját
kezébe véve a tartomány közvetlen irányítását. Az eddig félig-meddig független albán nyelvú sajtó. így a pristinai televízip é s rádió vezetőit ezzel
egyidejűleg leváltották.
Koszovóban azóta csend honol, a
vezetőikkel szolidáris albán újságírók
sztrájkba léptek, a „Rilindija" címú
napilap nem jelenik meg. ismét pattanásig feszültek a nemzetiségek közötti
ellentétek.

A hétfói szlovéniai és "koszovói függetlenségi nyilatkozatok, mint várható volt. vihart arattak Jugoszláviaszerte. A szabadon választott szlovén
parlament — már jó ideje ..várandós"
volt — deklarációja senkit nem lepheA Jugoszlávia népességének felét
tett meg. A találgatásokra okot adó
kitevő szerbek és crnágorácok a mavéletlen, vagy szándékos (?) szinkron
guk szempontjából ugyancsak érthea koszovói parlament albán nemzetitően — népfölkeléseik hagyományaiségű képviselőinek hasonló gesztusához híven — „bármi át on" ragaszkodval azonban jól előkészített, összenak a szerb államiság szimbólumához:
hangolt politikai akciót sejtet.
Koszovó-Metohija-hoz.
Július 2-án a pristinai „szkupstina"
Albániában valami készül, izgága a
— a tartományi parlament — előtt
Balkán, északon a Vajdaságban a
összegyűlt képviselők házon, é s a
helyzet változatlan, ha nem rosszabb.
szerb köztársaság törvényein kívül
A koszovói albánok függetlenségi
Koszovót Szerbiától függetlenné, a teV a r g a l»án
endő (?) jugoszláv föderáció,
illetve nyilatkozata ezért tulajdonképpen
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Hangsúly

Mózes
Varga Mátyás
díszlettervező Bécsi körúti Színháztörténeti kiállítóháza valódi idegenforgalmi
csemege.
A
színház ihletésében
fogant
díszlettervek, grafikai lapok,
festmények és kerámiaalkotások közelebb segítik a látogatókat ahhoz a világhoz,
amit a „világot jelentő deszkáknak" neveznek. Képünk
az egyik
bemutatóteremben
készült,
előtérben
Mózes
szobra.

A gettóparancsnok „túllépte hatáskörét"?

Finta felmentve
AZ EGYKORI SZEGEDI CSENDŐR PERE TORONTÓBAN
A náci háborús bűnösök felkutatására alakult, bécsi székhelyű
Wiesenthal-bizottság
több. mint 200 olyan személyt
tart nyilván Kanadában, akik
háborús bűncselekmények elkövetésével gyanúsíthatok, közülük is 20 nagy halat, akik
ellen a haladéktalan fellépést
szorgalmazza. A kanadai törvények egészen a legutóbbi
időkig nem tették lehetővé az
ország területén kívül elkövetett bűncselekményekért történő felelősségre vonást. Hazai
és nemzetközi zsidó szervezetek nyomására azután a konzervatív a Mulroney-kabinet
beadta a derekat, s hozzájárult
ahhoz, amitől elődei, a Diefenbaker-,
majd
Trudeau-kotmányok következetesen elzárkóztak. tudniillik a büntető törvénykönyv
módosításához,
amely végül is 1987 szeptemberében történt meg. Az utolsó
akadály elhárultával — a háború után több. mint 40 évvel!
— beindulhatott az igazságszolgáltatás gépezete a Kanadában mindaddig háborítatlanul élő gyanúsítottak múltjának felderítésére.
A Finta-ügy volt a főpróba.
A „ k ü l ö n c " védő

A hetvenhét éves visszavonult vendéglős elleni pert a
megfelelő hangulati előkészítés
érdekében intenzív sajtókampány vezette be. amely (mint
rendesen) a gyanúsított számára elkerülhetetlen kísérőjelenségekkel járt együtt. (Adott
esetben a halálos fenyegetések
és

egyéb

atrocitások:

Negyvenhat évvel ezelőtt ezekben a nyári napokban indultak
útjukra azok a vonatok, amelyek Csongrád megye zsidóságát az
auschwitzi koncentrációs táborba szállították. A transzportok
összeállításával megbízott Finta I m r e egykori szegedi csendőrkapitány elleni per néhány hete fejeződött be a kanadai Torontóbán. A z észak-amerikai országban első ízben emeltek vádat
háborús és emberiség ellenes bűncselekmény miatt, s így méginkább érthető, hogy az eljárást a médiák élénk érdeklődése
kísérte, miközben a közvélemény, főleg pedig a 28(1 ezres
kanadai zsidó közösség fokozott várakozással tekintett az ítélet
elé. A végkifejlet (?) tekintetében azután erősen megoszlanak a
vélemények...

tettel vállal olyan ügyeket is.
amelyekért kollégái enyhén
szólva nemigen törik magukat,
Eddigi legnagyobb visszhangot
kiváltó fellépése egy torontói
szamizdat-kiadó. Ernest Zündel ellen indított per volt, akit
egy régi. ám Kanadában még
mindig érvényben lévő jogszabályarchaizmus alapján rémhírterjesztés vádjával állítottak
bíróság elé. Bűnéül azt rótták
fel, hogy „Valóban hatmillió
halott?" címmel kiadta egy angol szerző — az USA-ban és
Angliában egyébként szabadon terjesztett — tanulmányát,
aki lényegében kételyeinek ad
hangot a második világháború
zsidó áldozatainak számát illetöen. Az ügyvéd úr számára ez
persze nem hatott az újdonság
erejével, hiszen évekkel korábban ő védte azt az albertai iskolaigazgatót, James Keegstra-l
is. akit hasonló értelmű kitételei és a zsidók világuralmi aspirációit taglaló megnyilatkozásai miatt, a faji gyűlöletkeltést
tiltó törvényhely alapján ítéltek
el és függesztettek fel állásából,
(Az esetet feldolgozó kanadai
tévéfilmet nemrég a magyar tévénézók is láthatták.)

házát

megkísérelték rágyújtani, ablakait rendszeresen b e t ö r t é k .
.,Feleségemet az állandó zaklatások a halálba üldözték" —
vallotta később Finta.) A nyomozó szervek hozzáállására jellemző volt. hogy az egészségügyi okból rövidebb időre Floridába készülő aggastyánt bőröndjével együtt leszedték a
buszról, és szökési kísérlet címén előzetes letartóztatásba
helyezték. „Barátai" a magyar
kolóniából, akik éveken át ingyen élvezték vendégszeretetét. a retorzióktól való félelmükben jórészt elfordultak tóle. Helyükbe viszont új támogatók léptek, akik valóságos
lobbyt szerveztek védelmére, s
feltételes szabadlábra helyezése
érdekében letették a százezer
dolláros óvadékot
is. Ami
azonban még ennél is nagyobb
súllyal esett latba, az az volt,
hogy védőügyvédül megnyerték számára Douglas Christie-t,
a „rázós ügyek" híres-hírhedt
specialistáját. A Kanada BritKolumbia
tartományában
praktizáló negyvenhárom éves
agglegény, sajátságos tárgyalási stílusán és meglehetősen
excentrikus viselkedésén túlmenően azáltal vált országszerte ismertté, hogy elószere-

Nuiicezcr halszázti/enhét zsidó

Ilyen
„előtanulmányok"
után nem meglepő, hogy Christie és csinos segítői, a szóké
Kcltie Zuhko és a fekete Barbara Kulaszka valóban rendkívüli vehemenciával vetették
magukut a Finta Imre felmentéséért folytatott küzdelembe,
A védelem, illetve a vád rendelkezésére állóeszközök perS2e korántsem voltak egyensúlvban. Amíg a vád százezreket költött a terhelő tanúk felkutatására, addig a védelemnek
összehasonlíthatatlanul
szerényebb összegekkel kellett
beérnie. Fintát, akit 1945-ben a
népbíróság távollétében öt évi
börtönre ítélt a zsidók deportálásában játszott szerepéért, ezúttal 8617 zsidó fogvatartásával,
kifosztásával cs deportálásával,
valamint halált okozó gondatlansággal vádolták.
Christie
rögtön a tárgyalás elején felhívta a bíróság figyelmét arra a
súlyos eljárásjogi hibára, amelyet a vádhatóság nagy buzgalmában elkövetett. Az történt
ugyanis, hogy Fintát előbb helyezték vád alá. (nyilvánvalóan
a Wiesenthal-bizottság sugal
utazására) és csak utána kezdték el gyűjteni ellene a bizonyt

tékokat. holott normál esetben
éppen a fordítottja a szokásos
(és megengedett) módszer:
először nyomozást indítanak a
gyanúsított ellen és csak az
összegyűjtött
bizonyítékok
elégséges volta esetén kerül sor
a vádemelésre. Campbell bíró
mindazonáltal a per folytatása
mellett döntött..
T a n ú k Szegedről

kormány költségén — azaz inkább az adófizetőkén, jegyezte
meg Christie némi impertinenciával —. ám 6 sem tudott
döntő bizonyítékkal szolgálni
Finta bűnösségére nézve. Pedig az ügyvéd szerint részrehajlóim válogatták ki a levéltári
dokumentumokat. A hosszadalmas bizonyítási eljárás után
került sor a vád-, illetve védőbeszédre. majd a bíró összegezte az elhangzottakat.
Amerasinghe,
a szingaléz
származású ügyész Finta bűnössége mellett érvelt, s bár a
negyvenhárom tanú közül csak
hat ismerte fel a vádlottban az
egykori csendőrtisztet, mégis
büntetés
kiszabását
kérte.
Mindezt azon az alapon, hogy
a csendőrség részvétele a deportálás lebonyolításában álláspontja szerint hatásköri túllépésnek minósülk és ezt Fintának is tudnia kellett.

H o l az igazság?

Három napig tartó védőbeszédében Christie a tanúvallomásokban megmutatkozó bizonytalanságokat. torzításokat
és ellentmondásokat boncolgatta. kijelentve, hogy a terhelő tanúkat a bosszú vezérelte. A háborús viszonyok véleménye szerint kellő magyarázatul szolgáltak azokra a körülményekre. amelyek között a
zsidók deportálása folyt, s
egyébként sem került elő nyilvánvaló bizonyíték a különösen
kegyetlen vagy embertelen bánásmódra nézve. Finta Imre
csak parancsra cselekedett, s itt
Christie egy sajátságos okfejtéssel párhuzamot vont a második világháború folyamán a japán és német származású kanadaiakat összegyűjtő kanadai lovasrendórök. illetve magyar

A majd hat hónapig tartó
monstre per több millió dollárt
emésztett fel. A tanúkihallgatásokat Kanadában, az Egyesült Államokban. Ausztráliában. Izraelben és Magyarországon foganatosították. Clarence
Lovenuk nyomozó őrmester
1988 februárjában Szegeden
hallgatta ki Haltn Margit,
Vajda Julianna és Lipták Eva
egykori deportáltakat, akik egy
1956-ban készült fotó alapján a
téglagyári gettó volt parancsnokaként azonosították Fintát. Tanúvallomásukat videoszalagra
vették és a tárgyaláson lejátszották. Láttukra Christie nem
mulasztotta el megjegyezni,
hogy ezek alapján a legsúlyo- c s e n d ő r k o l l é g á i k k ö z ö t t , a k i k
sabb vád, amivel védencét iíle- a zsidókkal tették ugyanezt.
tik, az lehet, hogy ..kiabált" a Ugyanaz a tett ugyanazon megzsidók bevagonírozásakor és ítélés alá kell, hogy essen!
..pálcájával
a
csizmaszárát Egyébként is a háború után
majd fél évszázaddal hogyan
csapkodta " (sic)
Randolph
fíraham.
New képzelhető el igazságos ítélet vaYork-i egyetemi tanár. „A ma- lakivel szemben — fejezte be
gyar Holocaust" című, nálunk kétségtelenül hatásos beszédét
is megjelent mű szerzője az ál- a védő.
lamügyész szakértőjeként vett
részt a perben, noha Christie
A példátlanul hosszú ideig
kifogást emelt ellene elfogult- tartó per végén a tizenkét essúg miatt, azzal érvelve, hogy küdt példátlanul rövid (alig
hogyan is várható objektív vé- húsz perces) tanácskozás eredleménynyilvánítás olyasvalaki- ményeképpen hozta megjtéletői, aki a háború alatt maga is tét. mely szerint Finta Imre
egy náci koncentrációs tábor nem bűnös az ellene emelt vádfoglya volt. A köztük folyószó- pontokban! Az ítélet, amely a
párbaj alkalmanként a süketek kanadai közvélemény nagy répárbeszédére
emlékeztetett. szének egyetértésével találkoAz ügyvéd szerint például a zott, ugyanakkor érthetően
magyar zsidók összegyűjtése nem nyerte meg bizonyos zsidó
nem abból a célból történt, körök (B'nai B'rith, Zsidó Véhogy megsemmisítsék óket, delmi Liga. Kanadai Holocaust
Braham viszont cáfolta ezt a Emlékszövetség, Kanadai Zsiverziót. Teljes erővel folyt az dókongresszus, Simon Wieesküdtek
„megdolgozása": senthal Központ. Toronto) tetBraham a deportálások lebo- szését. Csalódottságukat nem
nyolításának technikai részle- rejtik véka alá, s igyekeznek
teit ecsetelte, míg Christie a nyomást gyakorolni az államkommunista vezetők zsidó ügyészre az ítélet megfellebbeszármazását
kihangsúlyozva zésé érdekében — elkerülenigyekezett pontokat gyűjteni. dő, hogy a Finta-ügy precedens
Dr. Blazovich László egyetemi értékűvé váljon, s hátráltassa a
docens, a Csongrád Megyei Le- további felelősségre vonásovéltár vezetője több héten át kat
Torontóban időzött a kunadui
Gazdag I s h i n
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Egérfogó
Itt tessék aláírni! — szólított meg a múltkoriban Szeged
belvárosában egy fiatal lány. s már nyújtotta is az ívet. melyen
ncv. személyi szám. lakcím és aláírás rovatok szerepeltek. Nem
az elnökválasztási kampányhoz kérték aláírásomat, hanem
valami fiatalos akció támogatásához remélték kézjegyem segítő
támogatását. Kicsit megrémültem — nem attól, hogy nevemmel élnek vissza, hanem attól, hogy olyan ügyekben számítanak
az aláírásomra, sezzel együtt. — mert a kettő aligha választható
el egymástól. — együttérzésemre, tudásomra cs felelőssegemre. amiről tán semmit nem tudok. Nevem csak áruvédjegy, s
nem meggyőződésem és állásfoglalásom hitelesítő pecsétje. De
hát

mit ér a nevem
manapság, amikor annyian számítanak, vadásznak, csábítanak arra. hogy adjam. írjam: álljak be a sorba, véssem a
taccpaokra. kanyarítsam az ívekre. S aztán a közjegyzői
hitelesítésekkor kiderül, hogy például a köztársasági elnök
megválasztásának módjára szervezett aláírásgyújtó mozgalom keretében tízezrével kellett megsemmisíteni az aláírásokat, mert csaltunk. Voltak, akik többször odakanyarították a
nevüket, akadtak akik azt sem tudták, mit írnak alá, kiskorúak voltak, mások külföldi állampolgárok. Ez hát az egyik
gondom a manapság divatos aláírásgyűjtési akciókkal. Mert
gyűjteni hivatássá, rosszabb esetben foglalkozássá vált. mert
jobban hasonlít némelyik egy szellemi guberáláshoz, politikai
zsaroláshoz, közéleti kéjclgcshez. mint a tömegek spontán és
felelősen — ncvvcl hitelesített — tudatos állásfoglalásához.
Úgy vagyunk ezzel, mint a marcipánnal: vágyunk utána, de
ha csak a2t ehetjük, hamar mcgcsömörlünk. Mert hovatovább az aláírásgyűjtés válhat a demokrácia gyakorlásának
egyetlen üdvözítői?) módszerévé.
Néhány napja a szerkesztőségben felhívott egy olvasónk,
és számon kérte: egyik cikkünket hány ember nevében írta
alá a jegyzett két szerző. Töredelmesen be kell vallanom,
nem tudtam megmondani. Egy szervezet nevében (képviseletében vagy csak hovatartozást jelzendó) két aláírással érkezett az írás. nem végeztünk nyomozó munkát, nem kezdtünk
aláírásgyújtó akciót, közöltünk két névvel hitelcsítetthazzá*
szólást. A szervezet harmadik tagja másként látta a dolgokat:
az 6 nevében nc fogalmazzon cikket a másik kettő! Manapság
jókorát fordult a kocka. Hányan, de hányan érzik úgy. nem
beszámolni szeretnének dolgaikról, nem elmondani az újságírónak gondjaikat, nem a tollforgatónak felhívni a figyelmét
véleményére, egyes problémákra, nem. Saját névvel saját
írásokat, leveleket, memorandumokat, felhívásokat, cikkeket és ellencikkeket megjelentetni. Hol van ez a nyitott és
demokratikus közélet a néhány évvel ezelőttitől, amikor úgy
kellelt vadászni az interjúalanyokat egy-egy kényesebb témában. s akkor is név nélkül, „a hegyekkel övezett kisvárosban"... (Az anonimitás persze dívik a most is divatos feljelentő és mocskoló népi társasjátékban).
Az aláírásgyűjtés is metamorfózison ment át. Pár éve még
egy-egy aláírásért kerek összeget vagy százalékot lehetett
kapni a házasságkötő termekben vagy az OTP-kölcsönök
pultjainak közelében. Tetemesebb összeget tett ki egy aláírás
a hamis tanúvallomás alatt. A hetvenes években a börtönnel
kacérkodott, ki bizonyos fogalmazványókat aláírt, még régebben azonosított aláírásokért halál vagy munkatábor járt.
Akkor tétje volt a névjegynek! Egy marosvásárhelyi festő
ismerősöm mesélte, hogy rémületében szokott le az italról
vagy tíz esztendeje. Akkor, amikor egy átmulatott, részeg
éjszaka után a szekusok színész barátja orra alá nyomtak egy
feljelentést a saját aláírásával. A zsarolás vége halál lett.
Hogy azért-e. mert a színész képtelen volt az aljasságra, s
végeztek vele. vagy maga döntött így becstelenség vagy halál
között, ki tudhatja?
•Néhány éve. még az erjedés előtti hónapokban, egy
munkahelyi konfliktus során a helyettes mellett kiálló munkatársak aláírásokat gyűjtöttek. Az illető kérte, hagyják ezt a
zsaroló módszert, az igazság olyan egyértelmű, annyira
világos, kétség nem férhet a központ döntéséhez. Amikor
néhány hét múlva kirúgták a helyettest —. illetve európaibbnak nevezett módon „racionalizálás" címén megszüntették
munkakörét — a fővárosi nagyfőnök kezét széttárva mondta:
Bezzeg, ha elengeded azt az aláíráscsomagot, nekünk is
megkönnyítetted volna a helyzetünket... Hát akkor aláírni
vagy nem írni alá?! (Tépelődhettünk szerdáig, amikor is a
Parlament döntött: munkahelyen nem!)
A kérdés sokszor és egyre többször felmerül napjainkban.
Csakhogy az aláírás nem automatizmus, mint a gazra lépés,
ha zöldre vált a lámpa, s nem szükséglet, mint a levegővétel.
A betűk mögött emberi személyiségek döntését feltételezzük!
Nekem sem maradt más. mint az aláírás:

1SPo^cL^
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Kocsmatörmelék

Kedves

Olvasó!

Biztosan Ön is járt már vendéglőben. Biztosan bosszankodott
már, mert nem jön a pincér vagy hideg a leves. Ám arról is meg
vagvok győződve, nemegyszer csettintett elégedetten a nyelvével:
ez finom volt! Ebben az áj rovatunkban végigjárjuk a város
legkülönbözőbb vendéglátóhelyeit: éttermet, kocsmát, ,vendéglőt., sörözőt, cukrászdát, talponállót, csárdát, borozót, bárt,
kávéházat és beszámolunk élményeinkről. Semmiféle logikai
vagy rang-sort nem követünk, még csak területi elvet se: a
kiválasztás 'teljes mértékig a figyelő-ember kényére, kedvére,
pénztárcájának állására van bízva. Magam (lucullus) néven
jegyzem a rovatot, de többször fogok fölkérni külső szakértőket,
hogy eltérő íz(le)lésükkel színesítsék, sajátos stílusukkal gazdagítsák a törmelék-képet.
Tartsanak velünk!
I
*
f'
'f '

Florida és a paradicsom

A saláta nem réteges műfaj.
Lényege épp az összekevertség. a különböző kis elemek
egymásmellettisége; egy jó saláta egyetlen falatkájában benne van az egész, minden ízével,
bűzével és zamatával.
Ez járt a fejemben, midőn
felkuporodtam a Nagyáruházban működő Florida Vitamin
Club egyik székére. Körülöttem villódzó színes neonok, középhangos diszkózene, s már
csak néhány vendég: zárás előtt
érkeztünk. Hatalmas, üveges
hűtőkben pihennek az alapanyagok. Brokkoli, paprika,
káposzta, zöldbab. 18 féle saláta. hatféle öntet. Az áruk III.
osztályon kissé magas: 40 és
135 forint között mozog, leginkább 7 0 - 80 forint. Ha van
Verdi, én mindig rászavazok,
legyen akár saláta. Nosza, a
fürge lány műanyag pekedlit
kap elő, egy jő nagy csipeszt, 5
már pakolja is az én kis eldobandó műanyag tányéromba a
különféle zöldségeket, borsót,
répát, isten tudja micsodát; a
zöldségágyásra virslikarikákat
vet. tetejibe háromféle sajtot
szór, leönti és kész. Már adja
is, 74 forintért.

Eszegetem az én Verdimet.
Valamelyik operájára próbálok
gondolni, de nem megy. (Közben az üveggömbökben békésen keringőzik kétféle jeges
ital.) A felszínen lévó sajthoz
meg virslihez próbálok előkaparni egy kis zöldet az aljáról,
de nem megy. Inkább kipotyog. a kisasszony ugyanis alaposan telerakta. Hiába: záróra
előtt vagyunk...

Szeged sok-sok vendéglője,
talponállója, egyebe közül alig
párban lehet salátázni. A Korzón meg a Floridán kívül hirtelen egy se jut eszembe. Pedig
milyen kellemes egy hosszú,
izzasztó vásárlás után betérni,
és könnyű finomságokat csipegetni! Csak egyet még. Az efféle salátabárokban gyakori
megoldás, hogy a vendég maga
készítheti el a salátáját. Nagy
tálakban ki van téve egy asztalra minden, ö tányért vesz.
meg eszközt, és merít; de csak
abból, amit szeret, csak annyit,
amennyit bír. Ezek után Odamegy 3z eladóhoz, az ránéz, és
azt mondja: negyvennyolc. És
nem enged belőle. Remek
megoldás: nincs reklamáció,
nincs kis adag, nincs maradék,
pazarlás.
Ráadásul az oktondi
Az asztalok a fal felé állnak.
Ezt nem szeretem, nincs benne vendégeket kreativitásra sersemmi családias. Ergonómiai kenti.
vizsgálatok szerint is a fal felé
Hogy Florida maga volna a
fordított (író)asztal depresszi- Paradicsom, ezt azért túlzásóssá tesz. Én csak annyit tu- nak tartanám. De paradicsom
dok, hogy a lakótelepi konyhák azért van. Legalábbis a salátávályúszerú megoldásai az asztal kon...
lényegét rontják el; azt, hogy
körbe lehet ülni.
(lucullus)

Hallgatom a rádióban a kétségbeesett. fiatal édesanya szavait. tíz hónapos kislánya tekintetében időnként szorongást
fedez föl. Tanácsot vár a stúdióban ülő pszichológustól, hogyan védje meg gyermekét a
majdani, külvilági támadásoktól. iskolai sérelmektől. Mit tegyen. hogy az a későbbiekben
ne váljon félénk, visszahúzódó
emberré. A szakember higgadtan. tudományosan elmagyarázza mindannyiunknak az
éteren át: egy ilyen korú kisgyereknek — ha egyébként
mindene megvan, a mamája is
ott van körülötte —, még nincsenek félelmei. De majd lesznek. Bele lehet ugyanis azokat
az érzéseket nevelni, amelyeket benne sejt a felnőtt, azokat
a szorongásokat, amiket ő
érez. A szakirodalomban ezt
hívják önmagát megvalósító
jóslatnak. A szüló a saját karakterét, személyiségét adja a
nevelésben, ilyen vagyok, állítja ki magáról a bizonyítványt.
Az életünk sajnos nem olyan,
mint azt a „lányregényekben"
megírják, tele van ellentétes
érzelmekkel, így szenvedésből
is jut bőven. De azért — némi
vigasz a válaszoló hangjában
—, nem kell elkeseredni, jót,
értékeset, szépet is „közvetítünk" annak a gyereknek...
Való igaz, ez itt nem olyan
mostanság, mintha egy romantikus lelkületű szépíró képzelte
volna el. Ebben a túlpszichologizált világban röpködnek az
ilyen és ehhez hasonló kijelentések... neurotikussá tesznek a
mindennapok
konfliktusai...
frusztrálnak a bennünket ért
külső hatások... Jobb félni...
— jut eszembe hirtelen a népi
bölcselet. Nem. nem jó félni,
teszem hozzá rögtön, be sem
fejezve a közmondást. Mégis,
úgy tűnik mostanában leginkább „szorongósdit" játszunk,
kicsik és nagyok, össznépileg.

*

Jobb
aki a hatalmas nagyfőnök mellé
keres megbízható, becsületes
munkatársat. Nem is volt baj
addig, amíg ki nem derült róla.
elvált, gyermekét egyedül nevelő. Kisfőnökben itt megállt az
ütő. demagóg ábrázattal, sietve
előadta: erkölcsileg, anyagilag
feddhetetlen kollégákra van
szükségük, ilyeténképpen a dolog tárgytalan. A fiatalasszony
nem értette az összefüggést, és
megalázónak érezte volna megjegyezni. véleménye szerint
ezek nem zárják ki egymást.
A másik helyen rövid pengeváltás napi eseményekről, gazdaságról. politikáról. Majd egy
váratlan fordulattal a leendő
munkáltató nekiszegezte a kérdést: melyik párt tagja? Egyiké
sepi — így a felelet. Pedig nagyon fideszes a ,. kinézete" —
szólt a tömör summázat. Itt a
meccs el is dóit. a további tíz
perc a tétnélküliek kínos színjátéka volt.
A következő helyen — előzőekből okulva — tűsarok és
finom kosztüm, semmi fölösleges szöveg, kurta igenek, nemek, kedves mosolyok. A hatás nem is marad el. A hivatalnok szimpátiából, humánusságból (ki tudja?) fontos információkat súgott meg: lehetőség adódott, felvesznek egy-két
embert, ha majd szorul a hurok, legyen kit elküldeni, mert
először, természetesen az újonnan belépettek kerülnek lapátra. Maradjon csak ott, ahol van
— tanácsolta.
Mondott még valamit a másik kettőről is... Végül azzal
fejezte be, szakmai szempontokat érintő, a szakértelmét próbára tevő diskurzus egy esetben folyt. Nem is rossz arány
— teszi hozzá keserűen.
Valóban nem. Most, amikor
olyan gyakran halljuk, eljött a
személyes megméretések ideje, a szakmai teljesítmények
számítanak az ember megítélésénél, szóval így a demokrácia
hajnalán, van némi ok a reménykedésre...

Ismerősöm meséli, állást szeretne változtatni, hogy miért
menekülne, az is megérne egy
történetet, de ezt most hagyjuk.
Két hét alatt ót helyen jelentkezett — mint utóbb kiderült —.
*
eredménytelenül. Először —
még naivan —. buzgó kisfónök
A minap összefutottam hajkérdéseire őszintén válaszolt. dani iskoiatársammal. Jó tíz

A diktátor palotája

Kártya

Kanalas-game
Nyaraláskor, ha együtt van a család a gyerekek arra kérik
szüleiket, hogy kártyázzanak velük. Nem könnyű olyan játékot
találni, ami a felnőtteket is jól elszórakoztatja és a gyerekek is
. könnyen megtanulják. Ilyen játék a figyelmet és gyors reflexeket
igénylő kanalas.
Úgy jó. ha legalább négyen játsszák, dé minél többen vannak,
annál mulatságosabb. Két csomag, vagyis egy garnitúra römikártya kell hozzá dzsókerek nélkül (összesen 104 lap), és eggyel
kevesebb kanál, mint ahányan játszanak. A kanalakat középre
teszik sugaras elrendezésben.
Az osztó 4—4 lapot oszt mindenkinek egyesével, aztán elkezdi
a játékot. Húz egy lapot a csomag tetejéről, majd színével lefelé
fordítva letesz egyet a következő játékos elé, hogy újra négy
legyen. Ezt az utána következő fölveszi, és ó is lerak egyet. Ez
így megy körbe egészen az utolsó játékosig. Az ó letett lapjait
már senki sem veszi föl, azok maradnak az asztalon. Egyjátékos
kezében egyszerre 5-nél több vagy 4-nél kevesebb lap nem lehet.
Mindaddig húznak és leraknak, amíg valakinek négy azonos
rangú lapja, pl. négy királya vagy négy 6-osa össze nem gyűlik.
Ekkor ő négyesét az asztalra ejti és elkap egy kanalat, mire a
többiek is mind igyekeznek kanalat szerezni. A kanál azonban
eggyel kevesebb! Akinek nem jut, megkapja a kanál szó első
betűjét, a k-t. A következő kör ugyanígy zajlik le, s akinek nem
jut kanál az — kárpótlásul — megkapja a maga ká-ját. Ha már
van k-ja, ka lesz, majd kan, aztán kána, végül kanál. Ha
valakinek kijön a kanál, az kiesik, és eggyel kevesebb kanállal
játsszák tovább a partit. Nem elég csak a lapokat figyelni, a
kanalakat is szemmel kell tartani. Aki végig bent marad, az nyeri
a játékot.
Jó szórakozást kicsiknek és nagyoknak!
Zsigri Gyula

Lábra kapott a gyom Ceau$escu bukaresti palotájánál,
gazos kerítésre merednek a
márványoszlopok. A látszat
azonban csal: az épület nem
elhagyatott, naponta legalább
ötezren keresik fel, hogy megnézzék: hol lakott a diktátor,
hogyan lengette életét feleségével a 450 (!) szobában.

Többnyire románokból áll a
naphosszat kígyózó sor, de
egyre több külföldi is türelemmel várja, hogy bejuthasson.
Egy német turista egyenesen
fantasztikusnak nevezte a látványt, egy amerikai viszont azt
mondta: tisztában van azzal,
hogy vissza kell adni a palotát
a román népnek, de tudja azt
is, hogy igen fájdalmas szívvel
veszik majd birtokukba egykori lakója tettei nyomán még
mindig élő lelki nyomás miatt.
Egy névtelen svéd beírás tö-

A látogatóknak egyszerűen
leesik az álla. amint meglátják
a különlegesen faragott ajtókat, a rózsafából készült szekrénybetéteket, végigsétálnak a m ö r e n így szól: „ C s o d á l a t o s ,
márványlépcsőkön, vagy fel- de hányingerem van tőle".
emelik tekintetüket a cirkalRomániában
senki
sem
mas mennyezetpárkányra.
tudja mennyit is ér valójában
ez a nyolc évig épített palota.
A kijáratnál vaskos könyvbe Az idegenvezető szerint több
írhatják javaslataikat: milyen száz millió dollárt emésztett
célra használják a három fel a rengeteg márvány, faraszárnyból álló épületet, amely- gott bútor, süppedős szőnyeg.
ben egyetlen márványtömb A fiatal lány csak azon szomortöbbet ér, mint egy román csa- kodik, hogy most már érti,
lád átlagos évi jövedelme, miért nem jutott sokszor víz a
vagyis 1700 dollár. Némi tragi- környező lakásokba. A sok
komédia is vegyül az egyik be- szökőkutat kellett megfelelő
írásban: „Köszönjük, nagya- nyomással ellátni, nehogy a
pó. amit ránk hagytál!" Egy nemzet tanítója megjegyezze,
színcszmúzcumot kcpzelel, de ha elhalad mellette: hogy-hogy
van, aki azt mondja: adják el, csak félig csobog? (Reuter/
legyen belőle szálloda
MTI)

1990. július 8., vasárnap

félni...
esztendeje, hogy utoljára találkoztunk. Miközben óvatosan
méregettük egymást — mit változtál, hány kilóval lehetsz nehezebb —, a kötelező udvariassági köröket is leróttuk: család, gyerekek, munkahely.
Nem volt különösebb kedvünk
nosztalgiázni, elmúlt dolgok
után sóvárogni, ezért néhány
másodpercig zavartan hallgattunk. Aztán, mintegy varázsütésre megindult belőle a panasz. csak úgy szaggatottan,
hisz tudod te is, én is, itt élünk
mindannyian, minek magyarázzam... Úgy, ahogy idáig
rendjén volt a családi költségvetés. Itt a nyár, a gyerekek
miatt el kell menni valahová,
aztán jön az iskolakezdés és
minden teljesen fölborul. Jó,
ha jövő májusig sikerül egyenesbe jönni. Unom már a politikát, egész nap dolgozom, este
pedig mást sem hallok a rádióban. a tévében... Jó lenne néha
kikapcsolódni, talán egy mozi,
de a jegy mellé a taxi árát is be
kell kalkulálni, mert nem biztonságos gyalog hazaindulni a

város másik részébe éjszaka...
Veszekszenek velem a boltban. a munkahelyen, csoda,
hogy otthon már nincs türelmem a fiúkra, pedig kellene,
jó lenne hallani, tudni néha a
nagyobbik titkairól, már tizennégy lesz, biztosan vannak
„lányügyek", levelek, randevúk...
Megint csönd, elköszönünk.
Pillanatnyi megnyugvás, a
napi jót megcselckedtük, ó
könnyített a lelkén, én türelmesen végighallgattam. Sérüléseinkkel, sebeinkkel, „unalmas köznapiságunkkal" megyünk tovább, hogy azután
másnap, "harmadnap, másik
fölállásban, szerepet cserélve,
engedve a szorításnak a panasz
megint sietve, csak úgy félmondatokban előtörjön, hiszen úgy is értjük... Valószínűleg egészen addig, míg nem
érezzük azt, a dolgok nem
mindig akaratunk ellenére történnek. az életünk hasonlatos
ahhoz, ahogy magunknak elképzeljük, nem pedig, ha megfeszülünk, akkor sem biztos,
hogy sikerül...
Juhász Ilona

MÁSODPERCESEK
Olykor reményvesztve
A megszokott dosztojevszkiji
vagy svejki figurákból
mikor lesz demokrata ? Lehetnek ? Végül is miért ne? De a
megszokott farbarúgás nélkül aligha.

Torzó
Nem mindegy, hogy megcsonkítják
csonkultan születnek életre.

óket,

vagy meg-

A bosszú
Hetedíziglen ? Vagy a meghirdetett

végtelenségig?
Várnagy Tamás

TUDOMÁNYOS HÍREK
„FEHÉR A N G Y A L " — Svédországban azt tervezik, hogy
jelképekkel látják el a „környezetbarát" árukat. A jelképen egy
fehér angyal volna látható, s mellette egy rövid szöveg, például
arról, hogy az áru újrafelhasználható, vagy hogy nem fehérítették klórral.
A jelkép odaítélésekor nemcsak a terméknek egy-egy tulajdonságát. hanem annak egészét vizsgálnák. Az ellenőrzőszervezet tizenkét pártatlan tagból állna, akik a fogyasztóknak, a
környezetvédő szervezeteknek és a közhatalomnak — beleértve a kutatásnak — az érdekeit egyaránt képviselnék. A
jelvényre pályázó vállalatoknak alkalmasint más adatokat is a
bizottság rendelkezésére kellene bocsátania, mint amilyeneket
a termék csomagolásán feltüntetnek.
Az intézmény első öt évi költségvetése mintegy 4 millió svéd
koronát tenne ki, s ez az összeg öt év alatt fokozatosan 6,5
millióra emelkedne, túlnyomórészt azoknak a cégeknek a
hozzájárulásaiból, amelyeknek termékei elnyerték az „angyalstátust". Az egy-egy termék kitüntetéséhez szükséges vizsgálatok költségei mintegy 10 000 koronát tennének ki. Hasonló
jelkép már van az NSZK-ban, hamarosan lesz ilyen Ausztriában és Kanadában, s foglalkoznak az üggyel az Európai
Gazdasági Közösség szervei is.
FELFELÉ NÖVŐ GYÖKEREK - A gyökerek általában
lefelé nónek: a talaj mélyébe hatolnak. Vannak azonban
kivételek is. Róbert Sanford amerikai biológus 12 olyan fafajt
talált a venezuelai őserdőkben, amelyeknek gyökerei a törzsből
kiindulva felfelé kúsznak. A rejtély titka: a talajban oly kevés a
tápanyag, hogy a gyökerek inkább a fákról aláfutó esővizet
választják, és a benne lévő ásványokat (kalciumot, magnéziumot és káliumot) hasznosítják. Ezzel a feltevéssel vág egybe,
hogy a gyökérnövekedés a fák lábánál a legvastagabb. Amint a
fákról alácsorgó esővíz ásványianyag-tartalmát mesterségesen
növelték, különösen intenzívvé vált a gyökerek felfelé növekedése. a közvetlen reakció jeleként erre a különleges ellátási
forrásra.
ODÜSSZEUSZ VÁROSA? - Két évszázada keresik a
régészek annak az Odüsszeusznak a városát és palotáját,
akinek Tróján aratott győzelmét és a hazai lthakába vezető
bolyongását Homérosz énekelte meg az Odüsszeiában. A
washingtoni St. Louis egyetem rcgcsze úgy véli. hogy most
rábukkant a királyi otthonra, a Görögország nyugati partjai
előtt fekvó Ithaka szigetének egyik hegyen. Az ásatások során
az elmúlt evekben egészen Kr. előtti 13. századig visszanyúló
települések maradványait tárták fel — közöttük a mikénci'
időszakból származó romokat, amelyeket a kutató Odüsszeusz
városának tart. Ha az Odüsszeiát történelmi forrásnak tekintik,
minden egyezik, minden amellett szól. hogy a most megtalált
város azonos azzal, amelyet Homérosz leírt

Jóslatok, vélemények a

• A csömör „csodatétele"

AZ OLASZOKÉ A BRONZ
A VILÁG SZEME RÓMÁN
SCHILLACI A KIRÁLY?

Örömittas f u t b a l l i s t á k — persze k ü l ö n b ö z ő m é r k ő z é s e k után. Ma este e g y i k ü k f o l y t a t h a t j a az ö r ö m t á n c o t .
JUrgen K l l n s m a n n véleménye:
—Ez lesz életem legnagyobb
kihívása
Nagy öröm, hogy Rudi Völler végiilis vállalta a játékot.
Bodo Illgner:
—Ha a veszélyesen fejelő angolok ellen ki tudtuk csikarni a továbbjutást,
akkor a döntőben sem lehet több nehézségünk. Érzésem szerint mi leszünk a világbajnokok.
Lothar Matthaus:
—Egy kicsit elfáradtunk, nem vitás.
Völler ja
játéka létfontosságú,
óriási harcos, s bizonyos vagyok abban, hogy a
Klinsmann—Völler
duó sokkal
veszélyesebb lesz. mint Maradona, aki kicsit tars-

RÓMA 20 óra
NSZK
Illgner

kohler.

Buchwald

Augenthaler

talan lesz Rómában. Akár Balbo, akár
Dezotti lép Caniggia helyére, ők képtelenek lesznek pótolni az eltiltott csatárt.
Bi lardo az olasz sajtó hasábjain szívesen nyilatkozik. Néhány kérdés es válasz:
Ö n ö k h o g y á l l n a k f i z i k a i erő dolgában?
-A jugoszlávok
és olaszok
elleni
zaboítas talán még jól is jött! Azokhossza
bon a forró percekben"d~öbbentek rá a játékosaim arra, hogy igenis van keresnivalójuk a Mondialén,
mert ez egy ritka
rendben, csak az eltiltások okoznak gondot.
Melyik válogatott nyer vasárnap
este?
—Egészen biztosan a jobbik — válaszolta mosolyogva az olasz tévének adott
interjújában penteken kora délután Bilard o . — ]Komolyra fordítva a szót: csapatteljesítmény tekintetében az NSZK valóban összecsiszoltabb.
De az akarat csodát
művelhet, csakúgy, mint a
Szovjetunió,
majd Románia elleni
csoporttalálkozónkon. Olaszországot legyőzni — az én szememben egyfajta világbajnoki címmel is
felér! A középpályás
Troglio és Bumichaga lendülete sokat segíthet a németek
ellen, míg Maradona ezúttal is kötetlen
szerepkört tölt be. Pontosan tudja, mikor
hol a helye, neki már nem kell semmit magyarázni.

Berthold, Littbarski, Matthaus, Thon.
Brehme

Klinsmann,

Maradona

.Völler

v

\

J

Dezotti.

. Basuatdo
Calderon

Burntchaga . S e m z u e l a , Troglio

•

Simon

. Ruggert

\

Monzon

Goycochea

ARGENTÍNA

Egy Maradona-interjú a Tuttosport
hasábjairól:
C a n i g g i a e l t i l t á s a után n e m c s ö k k e n t e k - e az e s é l y e i k ?
—Nem egy ember jelenléte, vagy hiánya dönt. Akárkit is jelöl az „első sorba"
Bilardo kapitány, pontosan
ugyanolyan
labdákat kap tőlem, mint korábban Caniggia.
Számít-e arra, h o g y testőrrel ellenőrzik önt a n é m e t e k ?
—Bizonyosan,
de nagyon
remélem,
hogy sportszerű kísérőm lesz, mert nem
szeretném, ha ugyanúgy
összerugdalnának, mint a kameruni védők tették.
A z t m o n d j á k , Önt N á p o l y o n k í v ü l
egvetl
nás olasz városban ser
v e t i k . Márt
rpedig vasárnap Róma népe
előtt kell bizonyítania
tanla.
—Valóban, Nápoly az én közegem, de
egy vb döntőben nem a nézők vívják a győzelmet...

M i l y e n e r e d m é n y t vár?
—Elsősorban
sportszerű
küzdelmet,
és ha megismételjük az olaszok elleni nagyon taktikus kedd esti játékunkat, akkor
megszerezzük a harmadik vb aranyérmet.
ta:

bronzmeccs

G u s t a v o Dezotti:
—Bilardo még nem hirdetett csapatot,
nem tudom, esetleg én kezdek-e, vagy Balbo, de akárki is játszik Caniggia nelyc'n,
megpróbálja maid a földön zavarba hozni a német védelmet.
Pedro Troglio:
—Jószerével
hazai pályán
játszhatok, hiszen kl ubom, a Lazio gyakran az
Olimpiai stadionban vív bajnoki
csatákat. Rengeteget társalogtam Kedd óta Basualdóval. ö a VfB Stuttgart légiósa, remekül ismeri a németeket. Hasznos tanácsai közül egyet igyekszem
megszh'lelni:
minél előbb szabadulni kell a lalbdától,
hosszú indításokkal kell operálni, mert az
ilyen megoldásokat nem nagyon kedvelik
Kohlerék.

já tékvezetőnek pedig egy
val kedveskedjen.
A MondiaJe döntőjének két résztvevője közül a nyugatnémetek bizonyos
szempontból már győztesnek mondhatják magukat. Ugyanis a Beckcnbaucr-lcgénység viselheti a fináléban a megszokott öltözetét , a fekete-fehér színösszcállítást, míg az argentinok sötétkék felsörészben lepnek palyára. A ncgy évvel ezelőtti döntőben az NSZK tizenegye zöld
összecsapás;
gentinok3-2-esgyőzelmét hozta.

i

Aranyozott

Két másik argentin játékos nyila tkoza-

A világbajnokság szervezői közzétették a vasárnapi argentin-nyugatnémet
finálé pontos műsorát. Eszerint a római
Olimpiai stadionban 19 órakor a Világ
Kupát mutatják be a közönségnek egy
nyitott, autóban, körbehajtva a futópályán. Ötven perccel később futnak ki a
csapatok a mindent eldöntő összecsapásra, majd Joao Havelange. a FIFA elnöke
tart 30 másodperces köszöntöt. A himnuszok elhangzása után, két perccel a kezdő
sípszó előtt 23, a világ minden tájáról

;

Magái meg-nem nevező, valaha a megyei J. osztályban f o c i z ó olvasom kérdezi; —
Uram, a hosszabbítások, a t i z e n c g y c s r ú g á s o k m i a u méla undor fog el.; valahányszor
meglátom a z Itália ' 9 0 felírást; ráadásul'labdacsömöröm van, amit élelemben npm
észlettem. V a n - e g y ó g y m ó d ? Önnek még nincsclege a z egész cirkuszból?
Akkor hirtelenjében csak ennyit tudtam válaszolni: — Betápláltam á július 8-i időpontot, mint tűréshatárt. Addig bármi történhet, én csak a z események értelmezésérc
vállalkozom — megpróbálván e g y f a j t a „ é r d e k v é d e l m e t " is ellátni... Ami a magyar
csapat jövöbeni sorsát illeti. N e m élhetünk légüres térben — a csömör k ü l ö n b é i is
fossz tanácsadó. A döntó mindenre fátylat f o g borítani! — ígértem olvasómnak, a z
eddigi vb-k tapasztalata alapján.
Ott, ahol van győztes és vesztes, továbbjutó és elbukó, a z érzelmek hosszabb távon
kiegyenlítődnek. Ami Olaszországban . g y á s z " volt, a z Argentínában á kitörő életöröm f e j e z e t é b e tartozik; minden német felszabadultsága magával hozta a z angolok
borúlátását... A sor folytatható. Mi a selejtezők során jutottunk túl a f o k o z a t o k o n . Úgy
megcsömörlöttünk, hogy végig figyelemmel követjük a világverseny minden esetné nyét, f o g a d u n k , szurkolunk, csalódunk, újra a k é p e r n y ő elé ülünk.
A pénzpiacon viszont nincs csömör, csak nyereség és veszteség. A fociban viszont
a csömör csak köztes állapot; a csodatétel a mindent feloldó döntőben következik be.
Egyik oldalon a parttalan öröm. Másik részen m a r a d a vállveregctés.
S e z utóbbi sem lebecsülendő állapot. Sót... Kétszer már kiegyeztünk e szerepkörrel.
M a j d ha a z IBUSZ után sorra a m a g á n k e z d e m é n y e z é s e k k e r e k é h e z kötjük a n a g y és kisvállalatok sorsát s a z M L S Z nevezetű csömörellenes gyógyszer sok vállalkozó '
és alvállalkozó tömörülése lesz, lehet, hogy másképp fogunk végigszenvedni kővetk e z ő vb-döntöket. A csoda: várat magára.
Pataki Sándor

Bariban, Itália egyik legszebb arénájában, a kagylóformájú, vadonatúj San Nicola stadionban Olaszország és Anglia játszotta a
világbajnokság harmadik helyét eldöntő mérkőzést. A britek messze
túlteljesítették a várakozást, a hazaiak számára azonban, akik negyedszer lehettek volna világbajnokok (a futball történetében először), a bronzmeccs ténye egyértelműen csalódást jelent. Ennek ellenére — bár érték támadások az elődöntőbeli vereség miatt Vicinit
a sajtó és a közvélemény részéről is —, a mintegy 5 0 ezres közönség
—betartva a város polgármesterének ígéretét — mégis fantasztikus
biztatásában részesítette Schillaciékat.
A mérkőzés, melyen mindkét kapitány friss, diadalra éhes, bizonyítani akaró játékosok egész sorát vetette be, rácáfolt az előrejelzésekre mindkét gárda óriási iramot diktált, utolsó leheletéig harcolva. A z olaszok rövidpasszos, földönvezetett támadásokkal próbálták zavarba hozni az angolokat akik azonban a kiválóan játszó
Wright-tal és a két emberfogóval, Des Walkerral és Parkcrral az élen
vitézül állták a rohamokat, majd a megszerzett labdákkal Linekert,
Platt-et és Beardsleyt indították, ötven méteres, pontos átadásokkal.

©
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OLASZORSZAG: 2
ANGLIA:
1
O L A S Z O R S Z Á G : Z e n g a — B a r e s l — B e r g o m l , Fcrrara — De A g o s t l n i (Berti), V i e r c h o w o d , A n c e l o U l , Glannlnl (Ferri), M a l d i n l — S c h i l l a c l , B a g g i o .
ANGLIA: Shllton — Wrlght (Waddle) — Stevens,
Parker, W a l k e r , D o r i g o — S t e v e n , Platt, McMahon
( W e b b ) — Beardsley, L i n e k e r .
Gólszerzők: B a g g i o , S c h i l l a c l , i l l e t v e Platt.

A m e c c s — a m e l y e n azangolok végig érezték egyetlen virtuózuk,
Gascoigne hiányát —, Shüton elemi hibáján, (és egy egyvonalas lesgólon) már eldőlni látszott, a helyből méterest ugró Platt azonban
mintaszerű akció végén csodaszép fejessel egyenlített. így aztán a
döntés megint csak a lesipuskás Schillacira maradt: a megcselczett
hátvéd odarúgott „Toto" lábára, aki nagyot bukott, majd magabiztosan begurította a büntetőt. A z angoloknak már nem marad t erejük
az újabb egyenlítésre, így Olaszország—először a vb-k történetében
— bronzérmes lett.
Megkell emlékeznünk még a francia bíróról is, aki bebizonyította : sárga lapok, kiállítás, ideges futkározás, színészkedés, nagyképűsködés és jófopáskodás nélkül is végig kézben tartható egy mérkőzést. Ehhez persze kellett a játékosok sportszerű magatartása is:
úgy látszik, a nyomasztó, nagy tét leszakadása a vállakról jót lesz a
játéknak. Mindkét csapat mert játszani, s így nekünk, nézőknek is
maradt valami a futball szépségéből. Nagy kár, hogy mindez csak a
világbajnokság végén történt meg...
-ik

Ki mit várt?

Bari — szombaton este
Szombaton este a Bari központjától hét
kilométernyire lévő San Nicola-stadionSchlllaci:
ban játszották le a Mondiale '90 utolsó e —Az angol védelem elsőrangú! Ha az
lőtti mérkőzését a bronzéremért. A csalódott o l a s z o k A n g l i á v a l n é z t e k farkas- őrzésemmel megbízott Walkert a földön
sikerült átjátszanom,
és Baggio is segít
szemet.
átadásaival,
talán telik egy újabb gólra.
Sokan tartottak ettől a párosítástól, hiDe még hat góllal sem lehetek nyugodt,
szen a vendégek szurkolói azzal fenyegeerősen tartok Lothar Matthaustól, a nyutőztek, ott folytatják a rendbontásokat,
gatnémetek
középpályásától,
aki képes
ahol Cagliariban, Riminiben és Torinóban
arra, hogy vasárnap este egy vagy két gólt
abbahagyták. Nos, a huligánok, úgy tűnik,
is szerezzen az argentinok elleni aranyelfáradtak a forró itáliai nyárban, mert az
mérkőzésen.
Adriai-tenger partján fekvő városban nem
Lineker:
történt eddig különösebb rendbontás. A z
—Egy gól kell ahhoz, hogy beérjem az
angol drukkerek számát mintegy négyeSkuhravyt
és
zerre teszik. A helyi szervezőkfelkészültek élen álló csehkszlovák
a fogadásukra, ötezer rendőr és csendőr, és S f h ú l a c f
olaszok számára léttovabbi ezerötszáz biztonsági ember (jóré- fontosságú
hogy megszerezzek a harmadik hehet
helyet, hbizonyosan
kitámadnak. Fr
Ez ropeszük civilben) teljesít szolgalatot a IÜVik dlk
™nvosan kitámndnalc
dig
az
én
malmomra
hajthatja
a vizet.
tor Emmanuel korzón, és a Garibaldi téren, ahol az angolok zöme a szabad ég alatt Gascoigne labdái, átadásai nagyon hiáéjszakázott szombatra virradóra. Körül- nyoznak majd. A tippem: hármas holtverbelül százan a San Nicola-stadion pokoli seny alakul ki, Schillaci nem rúg gólt, én
hőséget árasztó betonján, az autóparko- viszont igen.
Javában tart,vagy inkábbfolytatódik a
lókban verték fel sátraikat, és igen sok fiatal kéredzkedett be a találkozó előtt a szál- sajtóháború. Számos laplehúzza a keresztlodák enyhet adó előcsarnokaiba. Utóbbi vizet Azeglio Vicini szövetségi kapitánymegoldásra is gondoltak az olasz bizton- ról azért, mert kedden az Argentína elleni
sági erők, mert a recepciókon ejtőernyős elődöntőben szerintük hibás kezdőcsapakatonák — igaz, fegyver nélkül — álldo- tot hirdetett. A szakvezető engedett a nyogáltak, árgus szemmel figyelve mindenre. másnak, Anglia ellen négy helyen vál toztatott keddhez képest. A vedelemben FerraA szombati olasz lapok óriási terjedera kapott helyei, a középpályásoknál Vierlemben emlékeztettek arra, hogy
a squadra azzurra még pontot
sem veszített Bariban. A múltban négy alkalommal játszol! itt
az olasz nemzeti tizenegy, mind a
négy csatát megnyerte, összesített gólkülönbsége 11 -3. Legutoljára 1 9 8 8 ő s z é n a Szovjetuniót verték az olaszok 4-1-re,
ám még nem a 87 milliárd líráért
felépített San Nicola gyepén, hanem az „öreg" stadionban.
A Tuttosport munkatársa interjút készített Salvatore Schillacival és Gary Linekcrrel. Sok
más egyéb mellett feltette a kérdést az olasz (ötgólos) és az angol
A b r o n z é r m e s olasz csapat
(négy találat) támadónak: ki lesz
a gólkirály?

chowod és Ancelotti lépett elő kezdőemberré, míg elől, Vialli mellőzése árán — a
Sampdoria csatára még csak nem is tartalék! — újra Baggio a kezdőember. Fcrrara
öröme érthető, hiszen ő az eddigi hat mérkőzésen egy árva percet sem töltött a pályán. Sokan számítottak arra, hogy az Argentína elleni „bűnbak", Zcnga kapus tartaléksorba kényszerül, és helyére Tacconi
lépelő. Nem így történt, a kettes számú hálóőr némi szomorúsággal jegyezte meg,
úgy tűnik, neki 1994-ig kell várni arra,
hogy vb-mérkőzésen szóhoz juthasson...
Bariban egyébként szókimondóak az
emberek, így l e h e t e t t végre megtudni,
hogy Vicini tulajdonképpen „fogadott fiának ' tartja Zengát,Maidinit és Viallit. Ennek oka: az 1986-ot megelőző időszakban,
amikor Vicini még utanpótlás-kapitány
volt, ez a három játékos tette a legtöbbet a
21 évesek válogatottjában az olasz sikerekért. Amint Fcrrara, úgy az angol csapatban Tony Dorigo is debütált ezen a forró
estén. Palyafulasa első vb-fellépésél megelőzően kiderítették róla, hogy olasz apa
gyermeke. Édesapja, RoberloDorigo Udinében született, majd Ausztráliába vándoroltki. Fia Melbourne-ben látta mega napvilágot, majd profi fulballkarrierje érdekében Angliába költözött ál.
—Egy szót sem tudok olaszul, de édesapám szülőhazája
igen
szimpatikus.
Ezért — ha egyszer
ajánlatot
kapok — szívesen
folytatnám
valamelyik
itáliai klubban —
nyilatkozta T o n y Dorigo.
A vb-bronzmérkőzés stat i s z t i k á j á h o z tartozik, hogy
Anglia még sohasem játszóit
„kisdöntőt", az olaszok is csak
egy alkalommal: 1978-ban, Argentínában, amikor 2 - l - r e kikaptak Brazíliától. A tét tehát
ez volt a 16. hivatalos olasz-angol összecsapáson: melyik váloI galott szerzi meg törtenete első
világbajnoki bronzérmét.

Elvarázsolt futballkert
A négy éve várt nagy fulballfeszliválra n e m éppen a z örömkönnyek csillogása pata ráadásul g y e n g é b b a 4 évvel ezelőttinél, ahogy M a r a d o n a teljesítménye is
volt jellemző, és a tekintetek igen g y a k r a n csúsztak el a közvelítéseklól. Éppen a z . A védők nagy menetelése n e m kis bosszúságot kavart szurkolói berkekben.
ezért a m á s műsort nézni a k a r ó emancipált keményleányok követelése ezúttal Óriási szerencsével kiüt ölték a ná'uknál lényegesen n a g y o b b játékerőt képyiselő
n e m is volt olyan férfibecsület be gázoló. Na, persze a tudósítónak — akár f elvil- brazilokat úgy,hogy f o g g a l - k ö r ö m m e l v é d e k e z t e k , és a 81. percben talállak egy
lanyozta, akár nem a találkozó puszta t é n y e — végig kellett robotolnia a vb-l a gólt (s mindössze 3 kapufát szenvedtek el.) Utána n e m bírlak a 10 emberrel
játékosokkal. M i n d e n e s e t r e m á r a z o n sem lepődnék meg, ha a más vb-ken oly j á t s z ó jugoszlávokkal, és inkább ellenfelüknek voltak helyzeteik (0-0). A bünlekezelhetetlen f é r j e k M a r a d o n a helyet! Antall Józsefet kövelelnék. A z ulóbbi tőrúgások persze nekik kedveztek. A z olaszok elleni mérkőzésen minlha kísérmégiscsak a z igazmondások s z ö v e v é n y é b e n csctlik-botlik, míg a z elóbbi p u s z - tetiesen lemásolták volna a z előző történéseket (1 - 1 ) . Két döntetlennel — bün tán egy j ó f o r m a l á b é n könyörög, amiben elbotolhat.
tetőkkel továbbjutva — sátáni mosollyal várhalják a fináléi.
Úgy tűnik, b a j van. Válságban a z akciódús, szellemes labdarúgás, és l é n húdíl
A németek csapata jobb, mint a 4 évvel ezelőtti, s a vb eddigi legegyenletesebb
a területet tökéletesen lefedó, minden támadási próbálkozást csírájában elfojtó, teljesítményéi nyújtó válogatottjává formálódott a „császár", Beckenbauer keze
minden kockáztatást, egyéni csillogást elutasító, fizikailag „túlhizlalt" csapatok alatt. M é g s e m lehetnek biztosak a g y ő z e l e m b e n , pláne ha megismétlik a z a n g o antifutballja. A z o k a válogatottak menetelnek a legtovább, melyek semmit sem lok ellen bemutatott ötlellelen és fásulttá vált játékot. Ezzel nem fogják tudni
k o c k á z t a t n a k , s ráadásként csóstül kapják a s z e r e n c s e mannáját. A négy évvel feltörni a z antifutball dióját. A revans lehetősége a k e z ü k b e n van, d e nem lepődezelőtti d ö n t ő megismétlődése akár p é l d a é n é k ű is lehetne: a labdarúgás válto- nék m e g egy hosszabbítás utáni döntetlenen, és a megismételt döntő utáni bünz a t l a n s á g á t , és a 3 - 5 - 2 - e s f o r m á c i ó játékot elidegenítő tökéletesítését jelzi. lelórúgásokon.
Szakmailag semmi váratlant, semmi újat n e m tapasztalhattunk. Argentína csaVárnagy T a m á s

11 -es: ki ellene, ki mellette—Osztogatják
a gyeptéglákat—Maradónál bántani akarták
Az angolokvárakozáson
felüli szereplése nyomán az olasz elsó osztályú klubok
kivetették hálóikat a szigetországiak
legjobbjaira. A hírek szerint a
legmagasabb
osztályba
visszakerült
Torino a csatár
Gary Linekert szemelte ki, míg a Genoa
John Barnest szeretné megszerezni. A Juventus mindenható főnöke, Gianni Agnelli
pedig a vb egyik nagy felfedezettjére,
a fenegyerek Paul Gascoigne-ra, valamint a
védő Des Walkerre vetett szemet. A dolog
szépséghibája
csak annyi, hogy hármukat
érvényes szerződés köti angol
klubcsapatukhoz, míg IValker tagadta, hogy tárgyalásokat folytatna az olaszokkal.
*

rendőr is hallgatta Maradona
nyilatkozatát, a közelben voltak, így idejében lefogták a támadót. A szombati lapokban a
Telemonaco nevű televíziós
forgatócsoport kimerevített képei mutatják a jelenetet, Maradona arcán nem kis
riadalom
tükröződött. Az újságokban azután a délamerikai ász magából kikelve nyilatkozott arról, hogy nem örködnek
megfelelően testi épségük felen. Ezért pedig Dino
Violát, az AS Roma klubelnökét marasztalta el, főként
„argentinellenességet"
varrva a nyakába...
Az ügy pesze nem előzmény nélküli! Jó
tíz napja Viola azt nyilatkozta, hogy az argentin válogatott tagjai barbár módon viselkednek Trigorián, tönkreteszik a berendezéseket, és az őket meglátogató szurkol ók
és hozzátartozók
szintén nagy károkat
okoznak
—Mindezekért benyújtom a számlátJulio Grondonának, az argentin szövetség elnökének — fenyegetőzött
akkor Viola. —
Nem kis összegű kártérítésre tartok igényt!

A z argentin biztonsági erők ú g y döntöttek, hogy megerősített készültséggel v o nulnak f e l vasárnap a f ő v á r o s , Buenos
Aires központjában. Több mint 3 5 0 0
rendőr teljesít majd szolgálatot azargent i n - n y u g a t n é m e t v b - f i n á l é napján, megelőzendő a zavargásokat, amelyekre
nagy az esély, akár g y ő z n e k , akár veszte*
nek a dél-amerikaiak.
*
A svájci szövetség képviselői hivataloHat román szurkoló három napja éh- san Is megpályázták az 1 9 9 8 . é v i világségsztrájkot folytat, hogy ily módon gyor- bajnoki döntő rendezési Jogát. A helvésítsa meg a menekült státusz elnyerését. A tek a jelentkezést Joao Havelange-nak, a
át.
Nápoly melletti telesei sátortáborban
vert FIFA elnökének nyújtották
*
tanyát az a százfős román csoport, amely a
vb megtekintése után nem tért haza, hanem
Johan Cruyff, az 1974-ben
világbajpolitikai menedékjogot kért
Olaszország- noki ezüstérmes holland válogatott
csillaban.
ga, a spanyol FC Barcelona jelenlegi vezetőedzője szerint az argentinok nem érde*
játsszanak.
N e m sokat pihentek az olasz t e l e v í z i ó melték meg, hogy vb-döntőt
—Olaszországban
majdnem
minden
munkatársai június 8-a, a nyitómérkőzés óta. Mozgó stábjaik a Mondiale ' 9 0 csapat védekező felfogásban j átszőtt, s ez
csaknem e g y hónapja során eddig kere- kedvezett az argentinoknak, akik egyetlen
ken 3 0 0 0 órás futbailprogramot sugá- igazi fut bhl listájuknak, Maradonának köroztak. A helyszíni k ö z v e t í t é s e k melleit szönhetik sikereiket. Bár a nyugatnémetek a
a sportadásokban szerepeltek stúdióbe- vasárnapi finálé esélyesei, ezenavb-n minhogyezagyenge
szélgetések, reggel 8 órától hajnali 2-ig den előfordul hat, ígyazis,
aranyérmet...
b e h a r a n g o z ó i n t e r j ú k , a m é r k ő z é s e k argentin válogatott szerez
*
után pedig értékelések adtak bő információt a labdarúgás iránt érdeklődők- Helmut Kohl nyugatnémet kancellár és
nek. A RAI mindezt három csatornán Richárd v o n Weizsacker á l l a m f ő mellett
„tálalta". Elismerésre méltó, óriási tel- vasárnap ott lesz a dísztribünön Sabine
jesítmény!
B e r g m a n n - P o h l , a k e l e t n é m e t parlament elnökasszonya Is.
*
*
Az argentin válogatott kisebb megszakításokkal az A S Roma Trigorián
lévő
edzőtáborában készült, töltötte el napjait.
A fővárostól
nem messze lévő sportcentrum bejáratánál pénteken tumultuózus jelenetek játszódtak
le. Az első hírek arról
szóltak, hogy argentin szurkolók
akartak
mindenáron szót váltani a döntő előtt kedvenceikkel. Szombaton kiderült, hogy nemcsak ez történt, magát Diego Maradonát is
tettleg akarták bántál mázni, vélhetöen olaszok. A dél-amerikaiak ásza ugyanis a bejárat előtt lévő füves részen
nyilatkozott,
amikor egy magas, barna hajú fiatalember
„megrohamozta". Szerencse, hogy néhány

Carlos Menem argentin elnök nem tud
időt szakítani arra, hogy az olasz fővárosba utazzon a vasárnapi világbajnoki
döntőre. A Buenos A ires-i el nöki hivatal szóvivője szerint az államfőnek hétfőn fontos
kötelezettségei
vannak, ekkor
ünnepli
ugyanis a dél-amerikai ország a függetlenség napját. Azargentinsajtóban
megjelent írások szerint nemez a kizárólagos oka
annak, hogy az államfő távol marad a finálétól. A kommentárok emlékeztetnek arra, hogy Menem a június 8-i nyitómérkőzésen jelen volt Milánóban, de akkor az argentin válogatott 1-0-ra kikapott a kame-

runiaktól. Úgy látszik, a politikus
nem
szeretné, ha megismétlődne
a történelem...
Egy fiatal angol turista öngyilkosságot
követett el azután, hogy a szigetországiak az elődöntőben vereséget szenvedtek
a n y u g a t n é m e t e k t ő l . A brit futballrajongó a ciprusi fővárosban e g y szálloda
tetejéről a mélybe vetette magát.
*
Az már a világbajnoki döntő előtt is bizonyos, hogy az argentin
futballistáknak
nemvolt „ráf izetéses "a vb-szereplés. A játékosok fejenként 65 ezer dollárt kapnak
abból az összegből, amelyet a FI FA az argentin szövetségnek juttat a részvételért.

*

Diego Maradona, az argentinok csapatkapitánya bírálta a v b rendezőit azután,
hogy a csapat szálláshelyéről ismeretlen
tettesek ellopták a dél-amerikai ország
zászlaját.
— A z első pillanattól kezdve elégedetlenek v o l t u n k azzal, ahogyan a trigoriai
edzőtáborban fogadtak minket —
mondta. — Többször is javasoltam Carlos B l l a r d o s z ö v e t s é g i k a p i t á n y n a k ,
hogy m i e l ő b b változtassunk szálláshelyet. De most már mindegy...
*
Az olasz válogatott tagjai kapják az
első 22 darab gyeptéglát a római olimpiai
stadionból. A vasárnapi döntő után újra
gyepesítik avb-döntőpályáját,
saMondiale „szent füvét" a szurkolók között osztják
szét.

*
Nem tudják túltenni magukat az angolok azon, h o g y a hosszabbítást k ö v e t ő
1 l - e s rúgásokban alulmaradtak az elődöntőben. A The Times című tekintélyes
brit napilap érdekes javaslatot közölt:
eszerint sportszerűbb lenne, ha i lyen esetekben az a csapat Jutna tovább, amelyiknek jobb a szögletaránya. Hozzá kell
tenni azonban, h o g y a briteken ez sem
segített volna, azon a mérkőzésen ugyanis a tíz nyugatnémet sarokrúgással szemben mindössze kilencet harcoltak kl. Az
olaszok viszont 7 : 4 - e s szögletaránnyal
legyőzték v o l n a az argentinokat...
*
Ellentétben Franz Beckenbauerrel és
más szakvezetőkkel,
Carlos Bilardo argentin szövetségi
kapitány nem ellenzi
azt, hogy 1 l-esek döntsenek egy-egy mérkőzésen.
—Ez nem szerencsejáték,
hanem a
labdarúgás
egyik tartozéka,
amelynél
fontos szerepet játszik az
idegállapot.
Hogyha valaki nem tud büntetőt rúgni,
nincs is helye egy csapatban,
legalábbis
az argentin válogatottban
nincs.

GSTéué
JÚL. 9., HÉTFŐ
BUDAPEST 1.
8.20: Tévétorna nyugdíjasoknak.
8.25: Delta. Tudományos híradó (Ism.).
8 50: Kötél a nyakon. NSZK tévéfilmsorozat (ism.).
10.20: Képújság.
10.25: Parlamenti Napló. Közvetítés az
Országgyűlés ülésszakáról.
17.50: Katolikus híradó.
18.00: Egy szó, mint száz. Nyelvi fejtörőjáték.
1.8.45: Reklám.
18.50: Esti mese.
19.00: Cimbora. Szlovákiai magyar irodalom.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Az érzés elmúlik... vagy megmarad. Bezerédl Zoltán műsora.
20.35: ÚJ Nyitott Könyv.
21.35: Reklám.
21.40: Új hullám.
22.25: Van öt perce?
22.30: Egy kiállítás anatómiája. Iparterv
(ism.).
23.20: Híradó 3.

TV 2
Radványi Dorottyával és Aigner Szilárddal
17.00: Képújság.
17.15: TV 2 Benne: Reklám, Riportok,
Időjárás, Zene.
17.45: Kérdezz! Felelek.
18.00: Hétfőn hatkor.
18.25: Gyerekeknek!
18.41: TV 2.
18.55: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága. Francia film. 2. rész.
19.55: TV2.
20.00: Körzeti tévéstúdiók műsora.
20.55: TV 2.
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2.
21.30: Telesport.
kb. 23.00: TV 2 Napzárta.

JÚL. 10., KEDD

JÚL. 11..SZERDA

JÚL. 12., CSÜTÖRTÖK

JÚL. 13., PÉNTEK

BUDAPEST 1.

BUDAPESTI.

BUDAPEST 1.

BUDAPESTI.

8.10: Tévétorna nyugdíjasoknak.
8.15: Kötéla nyakon. NSZK tévéfilmsorozat—2. (ism.).
9.45: Képújság.
9.50: Telelottó.
10.00: Autómánia. Angol rövidfilmsorozat (ism).
10.25: Parlamenti Napló.

9.00: Képújság.
9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.10— 11.00: Szünidei matiné.
9.40: Telemim (Ism.).
9.50: Változatosság és alkalmazkodás
az állatvilágban. Angol ismeretterjesztő sorozat (ism.).
10.15: Távoli vidékek gyerekei. Új-zélandi filmsorozat (ism ).
10.30: Kaland a folyón.
11.00: Stúdió '90. A tévé kulturális hetilapja (ism.).
12.00: Képújság.
17.15: Képújság.
17.25:Déli videoújság. A szegedi körzeti stúdió műsora.
17.35: Správy. Hírek szlovák nyelven.
17.40: Birodalom Rt. Kanadai tévéfilmsorozat—6. (ism.).
18.30: Tájak, városok, emberek.
19.05: Reklám.
19.10: Esti mese.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Magyar évszázadok.
20.25: A vén bakancsos és tia, a huszár.
Tévéjáték (ism ).
21.45: Reklám.
21.50: Új Világ. Külpolitikai képes krónika.
22.35: Vívó Világbajnokság.
23.15: Híradó 3.

9 00: Képújság.
9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.10: Jeunesses musicales. NSZK film
(Ism.).
9.40: Kötél a nyakon. NSZK tévéfilmsorozat— 3. (ism.).
11.25: Mozgató.
11.35: Képújság.

9.00: Képújság.
9.05: Tévétorna.
9.10: Magyar é v s z á z a d o k . Trianon
(ism.).
9.30—11.10: Szünidei matiné.
9.30: Hatmillió másodperc.
10.00: Telemim.
10.15: Változatosság és alkalmazkodás
az állatvilágban (ism.).
10.40; Kaland a folyón. NSZK ifjúsági
filmsorozat.
11.10: Képújság.
16.00: Képújság.
16.10: A vadász fia. NDK kisfilmsorozat

17.50: Képújság.
18.00: Pannon Krónika.
18.10: Nachrichten. Hírek német nyelven.
18.15: Nasa obrazovka.
18.45: Az utódok reménysége.
19.05: Reklám.
19.10: Esti mese.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: A polip. Olasz tévéfilmsorozat —
7.
21.10: Reklám.
21.15: Parlamenti Napló.
21.45: Stúdió '90. A tévé kulturális hetilapja.
22.45: Vívó Világbajnokság.
23.25: Híradó 3.

TV 2
Sugár Ágnessel
és Dömsödi Gáborral
17.00: Képújság.
17.15: TV 2 Benne: Reklám, Riportok,
Időjárás, Zene.
17.45: Kérdezz! Felelek.
18.25: Gyerekeknek!
18.46: TV 2.
19.00: Hitelezők. Svéd film.
20.57: TV 2.
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2.
21.30: Gondolkodó. A tv tudományos folyóirata.
22.15: TV 2.
kb. 22.50: Napzárta.

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORAIBÓL
JÚL. 9., HÉTFŐ

JÚL. 10., KEDD

BELGRÁD 1.

BELGRÁD1.

9.45: Műsorismertetés. 9.50: Tévénaptár. 10.00: Angol
nyelv (l«m.). 10.30: Rajzfilm. 11.00: Hírek. 11.05: Nyári
program. 12.35: Rajzfilm 12.45: Kemény legények —
amerikai játékfilm 14.30: Műsorismertetés. 14.35: Hírek. 14.45: Az éjszaki «zlne (ism.). 16.45: Műsorismertetés. 16.50: Műsorismertetés. 17.05: Magyar hiradó.
17.20: A hetedik érzék (ism.). 17.50: Tintatartó, álmodozó. 18.05: Gorán meséi. 18.20: Számok és betűk.
18.40: Rajzfilm. 18.45: DokumenTumprogram. 19.15:
Rajztim. 19.30: Tévénapló 2. 20.05: Vanyka apó —
dráma. 21.10: krrlnof'üiai műsor. 21.40: Tévénapló 3.
22.00: Hírek küllők* turistáknak. 22.05: Az éjszaka
színe. 00.05: Hírek. 00.10: A keddi műsor ismertetése.

9.45: Műsorismertetés. 9.50: Tévénaptár. 10.00: Angol
rryelv (ism.). 10.30: Rajzlim. 11.00: Hírek. 11.05: Nyári
program. 12.35: Rajzlilm 12.45: A szlovén szellem
Koroskán. 13.30: Walter Iront — filmsorozat. 14.30:
Műsorismertetés. 14.35: Hirek. 14.45: Aa éjszaka színe (ism.). 16.30: Magyar híradó. 16.50: Tévénaptár.
17.00: Tévénapló 1. 17.20: Oktatóműsor. 18.20: Számok és betűk. 18.40: Rajzlilm. 18.45: Tudományos
program. 19.15: Rajzlilm 2. 20.05: Megálmodom Óni
az utolsó álmommal — filmsorozat. 21.10: Dubrovniki
Nyári Játékok. 21.55: Kapcsolások magazin. 22.35:
Tévénapló 3. 23.15: Hírek kúltöldi turistáknak. 23.20:
Az éjszaka színe. Ól .20: Hírek. 01.25: A szerdai műsor
ismertetése.

BELGRÁD 2.
18.15: Műsor Is mertelés. 13.20: Tévénaptár. 18.30: Kék
program 19.30: Tévénapló. 20.00: A Tizek Klubja.
20.45: térek. 20.50: Kiválasztott pillánál. 21.00: Filmciklus: Yenkie Oxfordban — amerikai játékfilm. 22.30:
Dokumentumait.

SUPER
8.00: Hírek. 8.30: Egyveleg. 9.00: Hírek 9.15: Egyveleg. óránként hírekkel. 17.30: Nyári hullámhosszon.
19.30: Nemzetközi hírek. 19.45: Időiért. 20.00: Egyveleg. 21.00: Hollywood. Dokumentumsorozat. 22.00:
Nemzetközi hírek. 22.15: Turisztikai magazin. 22.45:
A lérr/képészei világa. 23.15: Egyveleg. 23.45: Európai slágerlista. 0.15: Hírek. 0.30: Egyveleg. 1.30:
Idóiánc. 1.45: Egyveleg.

TV 5
16.05: Hírek. 16.15: Sportmagazin (ism.).17.15: Számok és betűk. 17.35: Tzenévesek műsora 18.00:
Kincsvadészat. 19.00: Kalandot utak: Spanyolország.
19.30: Hírek. Tour de Prance. 20.00: Barangolások
Kanadában. 21.00: Amerika—Afrika lúra. 22.00: Tévéhíradó. 22.35: Szép és nagy. 23.30: Mozi, mozik. A
.hetedtk" műrészei magazinja.

SAT1
8.30: Hírek. 8.35: Szomszédok. (ism).9.00: Hírek. 9.05:
Szerelethajó. (Ism.). 9.50: Utazóknak (ism). 10.00: Hírek. 10.05: Tévébolt. 10.30: Canadian Paclllc — Amerikai western (Ism.).12.15: Szerencsekerék
(ism).13.00: Tévétózsde. 14.05: Casimir és fársa.
Amerikai rajzfilmsorozat. 14.30: Teletipp. Háztartás.
Horoszkóp. 14.40: Szerelethajó. Sorozat. 15.3C: Boszorkányt szeretek. Sorozat. 15.55: Tévébolt. 16.05:
Dantei Boone — weslernsotozel. 17.00: Hírek. 17.10:
Szomszédok
—
Sorozat.
17.35:
Természetbarátoknak. 17.45: Müsorismertetée. 17.50: Hotel
— sorozatfilm 18.45: Híradó. 19.05: Szerencsekerék.
20.00: Tórvetö John, az otvoetudor — kórházsorozat.
21.00: Plébénot |azzttombitával. — NSZK lilmkomédia. 22.50: Hírek ós sztorik. 23.35: Jön a cirkusz... —
amerikai játéklitm 1.10: Tórvetö John, az orvostudor
(ism). 2.00: Vallásos szemszögból. (ism.).

RTLPLUSZ
8.35: Telebulik. 9.10: A Springfieldek története
(ism). 10.05: Gazdagok ée szépek (ism.). 10.35: Telebu41c. II.00: Pecéne veszélyét, (ism.). 12.30: Klasszikusok
délidőben. 13.00: Gazcfegok és szépek — sorozat.
13.25: Kalifornia klán. — sorozat. 14.10: A Springfieldek
lóriéneié. — sorozat. 14.55: Oreenre. — angol melodráma. 15.45: Hírek. 16.00: Tammy. — sorozat. 16.30:
Utazás az idóbe — tci-fi-sorozat. 17.10: Játákshow.
17.45: Úrshow. 17.55: Híradó. 18.00: Delvecchio —
krimsorozaL 18.45. Urad). 19.10: Georgetown anyahajó — akciófilm-sorozat 20.00: Airwolf — akciófilmsorozat. 21.00: Tarzan, a majomember — amarkaf film.
23.06: KiAuálls magazin. 23.30: JU* — lérfimagazm.
0.04: Pankráció. 0.40: Airwolf (ism.). 1.25: Aerobic.

5

Heti műsor

1990. július 8., vasárnap

BELGRÁD 2.
19.30: Műsorismertelés. 20.05: Nica: Nikala — allélikai maeting. 22.45: Hírek. 22.50: Alpe — Jadran.
23.20: A keretnélküli képernyő.

SUPER

8.00: Hírek. 8.30: Egyveleg. 9.00: Hírek. 9.15: Egyveleg. óránként hírekkel 17.30: Nyári hullámhosszon.
19.30: Hírek. 19.45: Időlánc. 20.00: Ultra sport. 22.00
Hírek. 22.15: Ultra sport. 00.15: Hírek. 00.30: Egyveleg. 1.30: Idóiánc.

TV 6
16.05: Hírek. 16.15: Barangolások Kanadában (ism.).
17.15: Számok és betűk. 17.35: Tzenévesek műsora.
18.00: Kincskeresés. 19.00: Szép tájakon. 19.30: Hírek. 19.40: Tour de Francé. 20.00: Teli Vilmos földjén
- - dokumentumsorozat. 20.25: Teleszkóp. 21.00:
Amerika—Alrika videóvetélkedő. 22.00: Tévéhíradó.
22.35: La Rochellé Varieté. 00.00: Mondd el nekem!
— Interjúsorozat.

SAT1
8.30: Hírek. 8.35: Szomszédok (ism.). 9.00: Hírek.
9 05: Szerelethajó (ism.). 9.50: Tesztelés. 10.00:
Hírek. 10.05: Tévébolt. 10.30: Plébános jazztrombitával (ism.). 12.15 Szerencsekérék (ism.). 13.00:
Tévétózsde. 14.00: Műsorelőzeles. 14.05: Koalácska kalandozásai — rajzfilmsorozat. 14.30: Pénzügyek. 14.40: Szeretethajó — filmsorozat. 15.30:
Boszorkányt szerelek — családsorozat. 15.55: Tévábolt. 16.05: Bonanza — westernsorozat. 17.00:
Hírek. 17.10: Szomszédok — családsorozat. 17.35:
Autósoknak. 17.45: Műsorelőzeles. 17.50: Matt Houston— krimisorozat. 18.45: Híradó. 19.05: Szerencsekerék. 19.50: Hírek. 20.00: Mississippi —
krimisorozat. 20.55: Hírek. 21.00: Parrish — amerikai Játékfilm. 23.05: Hírek. 23.15: Spiegel Tévémagazin. 23.45: V — A löldönkívüli látogatók jönnek.
00.35: Mississippi (ism.).

RTLPLUSZ
8.35: Telebulik (ism.). 9.10: A Springtieldek történél© (ism.). 10.05: Gazdagok és szépek (ism.).
10.35: Telebulik. 11.00: Oueeny (ism.). 11.50: Úrshow. 12.00: Játékáhow. 12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00: Gazdagok és szépék — sorozat. 13.25:
Kaliforniai klán — ctaládsorozát. 14.10: A Springtielde* töclénole — családsorozat. 14.55: Oueeny
II. — angol melodráma. 15.45: Hírek. 16.00: Már
megint te?! — családsorozat. 16.30: Buck Rogers
— sci-li sorozat. 17.10: Játókshow. 17.45: Úrshow.
17.65: Hírek. 18.00: Kaz and Co. — krimisorozat.
18.45: Híradó. 19.10: Knight Rider — akciólilm-torozal. 20.00: Kéken virágzik az encián. — NSZK
filmvígjáték. 21J5: Vigyázat, robbant 22.25: Ragtime — amerikai játékfilm. 00.55: Knlghl Rider (lem.).
1.40: Aerobic.

16.35: Képújság.
16.45: Pannon Krónika.
16.55: Hírek szerbhorvát nyelven.
17.00: Népzene zenekarra.
17.05: Vászka, a reményvesztett kisclca. Szovjet rajzfilm.
17.20: Legyen a vendégem.
18.00: A világ nagy városai. Francia dokumentumfilmsorozat (ism).
18.50: Reklám.
19.00: Gyermekhittan.
19.05: Esti mese.
19.15: Lottósorsolás.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Szomszédok.
20.35: Reklám.
20.40: Hírháttér.
21.25: Képes nóták kívánságműsora.
21.55: Vívó Világbajnokság.
22.35: Gyógyfürdők.
23.15: Híradó 3.

TV 2
Berkes Zsuzsával és Rózsa Péterrel
17.00: Képújság.
17.15: TV 2 Benne: Reklám, Riportok,
Időjárás, Zene.
17.45: Kérdezz! Felelek.
18.00: Telesport.
18.25: Gyerekeknek!
18.51:TV2.
19.00: Hello Einstein. Francia—magyar
tévéfilmsorozat — 2. (ism.).
19.53: TV 2.
20.00: Szemtói szemben a rákkal.
21.00: Híradó 2.
21.20 TV2.
21.30: Napzárta.
kb. 22.15: Kirakójáték. Spanyol bűnügyi
tévéfilm.
kb. 23.50: TV 2.

JÚL. 11..SZERDA
BELGRÁDI.
9.45: Műsorismertetés. 9.50: Tévénapló. 10.00: Angol nyelv (ism.). 10.30: Rajzfilm. 11.00: Hírek. 11.05:
Nyári program. 12.35: Oktatóműsor. 13.05: Ébredezik a nap: Doris Dragovic. 13.45: Gleander virága
— dráma. 14.30: Műsorismertetés. 14.35: Hírek.
14.45: Az éjszaka színe (ism.). 16.45: Műsorismertetés. 16.50: Magyar híradó. 16.50: Tévénapló.
17.C0: Tévénapló 1. 17.20: Spanyolországi útról.
17.50: Sorozat gyermekeknek. 18.20: Számok és
betűk. 18.40: Rajzfilm. 18.45: Útleírás. 19.Í5: Rajzfilm. 19.30: Tévénapló 2. 20.00: Nyári filmest. 22.45:
Tévénapló 3. 23.05: Hírek külföldi turistáknak.
23.10: Az éjszaka színe. 01.10: Hirek. 01.15: A
csütörtöki műsor ismertetése.

TV 2
Sugár Ágnessel
és Déri Jánossal
17.00: Képújság.
17.15:TV2.
17.45: Kérdezzl Felelek.
18.00: Telesport.
18.25: Gyerekeknek!
18.50: TV 2.
19.00: Történetek a régi Prágából.
Csehszlovák tévéfilm,
20.14: TV 2.
20.40: Popkorong.
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2.
21.30: Napzárta.
kb. 22.15: Az ifjú férj. Francia film (ism.).
kb. 23.50: TV 2.

Radványi Dorottyával és Dömsödi Gáborral
17.00: Képújság.
17.15: TV 2.
17.45: Kérdezz! Felelek.
18.00: Telesport.
18 25: Gyerekeknek!
18.45: TV2.
19.00: Party gyertyafénynél... Lengyel
film.
s
19.55: TV 2.
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2.
21.40: Néprajzi értékeink.
21.50: Napzarta.
kb. 22.55: Túsztörténet. Magyar fitm.
kb. 0.40: TV 2.

JÚL. 12., CSÜTÖRTÖK

JÚL. 13., PÉNTEK

BELGRÁD 1.

9.45: Műsorismertetés. 9.50: Tévénaptár. 10.00: Angol
nyelv (Ism.). 10.30: Rajzlilm. 11.00: Hírek. 11.05: Nyári
program. 1235: He-Man — rajzfilm. 13.00: Költészt:
Rade Serbedzija a Bagatellában. 13.35: Arsen Lupén
visszatérése. 14.30: Műsorismertetés. 14.35: Hírek.
14.45: Az éjszaka színe (ism.).. 16.30: Magyar híradó.
16.50: Tévénaptár. 17.00: Tévénapló 1. 17.20: Oktatóműsor. 17.50: Sorozat gyermekeknek. 18.20: Számok és
betűk. 18,40: Rajzfilm. 18.45: Dokumentumprogram.
19.15: Energa, ökológia, gazdaság. 19.30: Tévénapló 2.
20.00: Politikai magazin. 20.50: Szórakoztató program.
21.50: Tévénapló 3. 2210: Hirek külföldi turistáknak.
2215: Az éjszaka színe. 00.15: Hírek. 00.20: A pénteki
műsor ismertetése.

BELGRÁD 2.

BELGRÁD 2.
19.30: Tévénapló. 20.00: Zenei esi. 21.30: Hírek.
21.35: Kiválasztott pillanat. 21.40: Tudományos tórum.

SUPER
8.00: Hírek. 8.30: Hello Ausztria, hello Bécs! 9.00:
Hírek. 9.15: Egyveleg, óránként hírekkel. 17.30:
Nyári hullámhosszon. 19.30: Hírek. 19.45: Idóiánc.
20.00: Egyveleg. 22.00: Hírek.22.15: Üzleti magazin.
22.45: A Der Spiegel magazinja. 23.15: Egyveleg.
00.15: Hírek. 0.30: Egyveleg. 1.30: Idóiánc. 1.45:
Egyveleg.

TV 5
16.05: Hirek. 16.15: Egy óta Európáén (ism.) 17.15:
Számok és betűk. 17.35: Ez nem igaz. 18.00: Kincskeresés. 19.00: Hegymászók magazinja. 19.30: Hírek.
19.40: Tour de Francé. 20.00: Különleges megbízott.
21.00: Amerika—Alrika videóvetélkedó. 22.00: Tévéhíradó. 22.35: Szent esle.

SAT1
8.30: Hírek. 8.35: Szomszédok (ism.) 9.00: Hírek. 9.05:
Szeretethajó (ism.) 9.50: Háztartás. 10.00: Hírek.10.05: Tévébolt. 10.30: Parrish (ism.) 12.15: Szerencsekerék (ism.). 13.00: Tévétózsde. 14.00:
Műsorelőzetes. U.05: ALF — Emlékezések Melmacra
— 1ilmsotozal.14.30: Egészségvédelem. 14.40: Szereteihajó — filmsorozat. 15.30: Boszorkányt szeretek
— családsorozat. 15.55: Tévébolt. 16.05: őrült Vadnyugat— westernsorozat. 17.00: Hírek. 17.10: Szomszédok — családsorozat. 17.35: Állatbarátoknak.
17.45: Műsorelőzetes. 17.50: Az Enterprise űrhajó —
sci-lr sorozat. 18.45: Hírek. 19.05: Szerencsekerék.
19.50: Hírek. 20.00: Mike Hammer — krimisorozal.
20.55: Hírek. 21.00: Doc Savage — Férli, bronzból —
amerikat játékfilm. 22.50: Hírek. 23.00: Az 505-ös
ügynök — francia—NSZK—olasz film. 0.30: Mike
Hammer (ism.).

RTLPLUSZ
8.35: Telebutik (i?m.). 9.10: A Springlieldek története (ism.). 10.05: Gazdagok és széfek (ism.).
10.35: Telebutik. 11.00: Oueeny (ism.). 11.50: Úrshow (ism.). 12.00: Játékshow (ism.). 12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00: Gazdagok és szépek —
sorozat. 13.25: A Kaliforniai Klán — családsorozat.
14.10: A Springlieldek története — családsorozat.
14.55: Queeny III. —angol melodráma. 15.45: Hírek.
16.00: Knight és Daye — ú| családsorozat. 16.30:
Hulk — akciófilm-sorozat. 17.10: Játékshow. 17.45:
Úrshow. 17.55: Hirek. 18.00: Ouincy — krimisoro-.
zat.18.45: Hiradó. 19.10: CHIPs — krimisorozat.'
20.00: A strandszálló — francia vígjáték. 21.45: A
Stern hírmagazinja. 22.15: Hírek. 22.25: Citromos
jégkrém VI. — NSZK—izreali erotikus komédia.
23.50: A tökéletes kém — krimisorozat. 1.35: Aerobic.

-2.

16.40: Déli videóújság.
16.50: Hírek román nyelven.
17.00— 19.00: Péntek délután.
17.00: Évgyűrűk.
kb. 17.30: Téka.
kb. 17.40: Riportfilm.
17.55: Reklám.
kb. 18.00: Ablak.
19.00: Reklám.
19.10: Esti mese.
19.20: Reklám.
19.30- Híradó.
20.0 -eklám.
20.05: Apád, anyád idejöjjön!
20.45: Reklám.
20.50: Panoráma
21.50: Szörnyszülöttek. NSZK film.
22.55: Vívó Világbajnokság.
23 35: Híradó 3.
23.50: Folyton-folyvást folytassa! Angol
filmsorozat (ism.).
0.15—1.15: Stern—Rose—Zuckerman
trió. Angol film.

19.30: Műsorismertetés. 20.00: Nyírfa — jugoszláv
játékfilm. 21.30: Hírek. 21.35: Tévékiállitás. 21.45:
Külföldi szórakoztató műsor. 22.30: Dokumentumest.

SUPER

8.00. Hrek. 8.30 Egyveleg. 9.00: Hírek. 9.15: Egyveleg,
óránként hírekkel. 17.30: Nyári hrjlárrbosszon. 19.30:
Hírek. 19.45: Idóiánc. 20.00: A 12 médóld hosszú korallzátony alatt — romantikus szerelmi történet. 2200:
Hírek. 22.15: Thika lángoló Iái — ausztrál kalandfilm-sorozat. 23.15: Keserédes — Új-Zétandi filmsorozat 23.45:
Egyveleg 0.15: Hírek. 0.30: ldólánc.0.45: Egyveleg.

TV 5

16.05: Hírek. 16.15: Teli Vilmos löldjén (ism.). 16.40:
Teleszkóp (ism.). 17.15: Számok és betűk. 17.35: Ez
nem igaz. 18.00: Kincskeresés. 19.00: Teletutisztika.
19.30: Hirek. 19.40: Tour de Frarte. 20.00: Keleti utak.
21.00: Amerika—Afrika videóvetélkedó. 22.00: Tévéhíradó. 22.35: Hiányjelek — Irodalmi magazin. 23.50:
Éjszakai rakomány — kulturális magazin.

SAT1
8.30: Hírek. 8.35: Szomszédok (ism.). 9.00: Hírek. 9.05:
Szerelethajó (ism.). 9.50: Egészség (ism.). 10.00: Hitek. 10.05: Tévébolt. 10.30: Doc Savage — Férli
bronzból (ism.). 12.15: Szerencsekerék (ism.). 13.00:
Tévétőzsde. 14.00: Műsorelőzeles. 14.05: Perrine —
rajzfilmsorozat. 14.30: Főzőcske. 14.40: Szerelethajó
— sorozat. 15.30: Boszorkányt szeretek — családsorozat. 15.55: Tévéből!. 16.05: Füstölgő eoltok —
westernsorozat. 17.00: Hírek 17.10: Szomszédok —
családsorozat. 17.45: Műsorelőzetes. 17.50: Egy Duke ritkán jár egyedül — akciófilm-sorozat. 18.45:
Hiradó. 19.05: Szerencsekerék. 19.50: Hírek. 20.00:
T.J. Hooket — krimisorozat. 20.55: Hirek. 21.00: Királyi
védelem — angol film.22.40: Hírek. 22.50: Elátkozott
örökösök — krimisorozal. 23.40: Filmesek órája.
23.55: Csütörtököt mondunk — magazinműsor. 0.30:
Bábjáték felnőtteknek.

RTLPLUSZ

8.35: Telebutik. 9.10: A Springfieldek története (ism.).
10.05: Gazdagok és szépek (Ism.). 1025: Telebulik.
11.00: A fodrász tanácsai. 11.05: Vigyázat, robban!
(ism). 12.00 Játékshow (ism.). 12.30 Klasszikusok délidőben. 13.00: Gazdagok és szépek — sorozat. 13.25:
Kaliforniai Klán — családsorozat. 14.10: A Springlieldek
lórténele — családsorozat 14.55: Oueeny IV. — angol
melodráma. 15.45: Krek. 16.00 A káunster család —
családsorozat. 1620 Buck Rogers — sci-fi sorozat.
17.10: Játékshow. 17.45: Ürstxwv 17.55 Hrek. 18.00 A
láthatatlan ember — kaJandfilmsotcrzat. 18.45: Ffradó.
19.10: A hatmillió dolláros férfi — akciófilm-sorozat.
20.00: A modell és a detektív — sorozat 20.50. Hirek.
21.00: Hagyjál békénl — FEZK filmkomédia. 2240:
Hírek. 22.50 Éjszakai átkelés — amerikai film. 0.25: A
sárga ördög halálos karma — hongkongi kung fu-film.
1.50 Aerobc.

TV 2

BELGRÁDI.

9.45: Műsorismertetés. 9.50: Tévénaptár. 10.00: Angol
nyelv (ism.).. 10.30: Rajzlilm. 11.00: Hírek. 11.05: Nyári
program. 12.35: A véres átkelő — amerikat játékfilm.
14.30: Műsorismertetés. 14.35: Hírek. 14.45: Az éjszaka színe (ism.). 16,30: Magyar híradó. 16.45: Műsorismertetés. 16.50: Tévénaptár. 17.00: Tévénapló 1.
17.20: Oklalóműsor. 17.50: Gyermekműsor. 18.20:
Számok és betűk. 18.40: Rajzlilm. 18.45: Muppet
show. 19.10: Tűzvédelmi műsor. 19.30: Tévénapló 2.
20.00: A Cityben — filmsorozat. 20.55: Hazai show
program. 21.40: Hirek külföldi turistáknak. 23.05: Az
éjszaka színe. 01.05: Hírek. 01.10: A szombati műsor
Ismertetése.

BELGRÁD 2.

19.30: Tévénapló. 20.00: A hét műsora. 20.45: Nagyothallók műsora. 20.55: Parlamenti krónika. 21.25: Egy
szerző, egy film. 22.00: A bórtön — lengyel játékfilm.

SUPER

6.00: Hírek. 8.30: Egyveleg. 9.00: Hirek. 9.15: Egyveleg, óránként hírekkel. 17.30: Nyári hullámhosszon
19.00: Nemzetközi slágerstúdió 20.05: Egyveleg.
21.00: Climax Blues Band—koncert. 22.00: Hírek.
22.15: Wrathchild—koncert. 23.15: Max Headroom —
vidám sorozat. 23.45: Egyveleg. 0.15: Hírek. 0.30:
Egyveleg. 1.30: Időlánc.

TV 5

16.05: Hírek. 16.15: Különleges megbízott (ism.).
17.15: Számok és betűk. 17.35: Ez nem igaz. 18.00:
Kincskeresés. 19.00: Vakációutak. 19.30: Hírek.
19.40: Tour de Francé. 20.00: Hírek. 20.35: La
Rochelle franciaajkúi — varieté. 21.00: Amerika—
Afrika videóvetélkedó. 22.00: Tévéhíradó. 22.30:
Kapcsolat a Nyugat—Indiákkal. 0.00: Július 14.
köszöntése.

SAT1

8.30: Hírek. 8.35: Szomszédok (ism ). 9.00: Hirek. 9.05:
Szereteihajó (ism.). 9.50: Főzőcske.10.00: Hirek.10.05: Tévébolt. 10.30: Egy'Duke ritkán jár egyedül. (ism.). 11.20: Füstölgő coltok (ism.). 12.15:
Szerencsekerék (ism.). 13.00: Tévétőzsde. 14.00: Műsorismertelés. 14.05: A valódi szellemi'tók — filmsorozat. 14.30: Utazóknak. 14.40: Szeretethajó —
filmsorozat. 15.30: Boszorkányt szerelek — családsorozat. 15.55: Tévébolt. 16.05: High Chaparral —
westernsorozat. 17.00: Hírek. 17.10: Szomszédok —
családsorozat. 17.35: Tesztelés. 17.45: Műsorelőzeles. 17.50: Az Addams család — hátborzongató komédia. 18.15: Mini Max — krimikomédia—sorozat.
18.45: Hiradó. 19.05: Szerencsekerék. 19,50: Hírek.
20.00: Charlie angyalai — krimisorozal. 20.55: Hirek.
21.00: Dzsingisz kán — NSZK—jugoszláv—angol játékfilm 23.20: Hírek. 23.30: Jelenlés St. Pauliról —
NSZK riportfilm.

RTLPLUSZ

8,35: Telebutik (ism.). 9.10: A Springlieldek története
(ism.). 10.05: Gazdagok és szépek (ism.). 10.35: Telebutik.11.00: Queeny (ism.). 11.50: Úrshow (ism ).
12.00: Játékshow (ism.). 12.35: Klasszikusok délidőben. 13.00: Gazdagok és szépek — sorozat.13.25:
Kaliforniai Klán — családsorozat. 14.55:őrü!tek háza
— új sorozat. 15.45: Hírek. 15.48: Üzleti hírek. 16.00:
Holmes és Yoyo — új sorozat. 16.30: Murphy papa —
családsorozat. 17.10: Játékshow. 17.45: Úrshow.
17.55: Hírek. 18.00: Két fortélyos detektív — krimisorozat. 18.45: Híradó. 19.10: Az A—team — kalandfilmsorozat. 20.00: Harc a maffia ellen — sorozat.
20.50: Hírek. 21.00: Salsa — amerikai táncot film.
22.40: Hírek. 22.50: Valdez, a félvér — olasz—spanyol—Irancia weslern. 0.25: A rúzs — amerikai
film.

Az oldal a DM szerkesztőségében készült
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JUL. 14., SZOMBAT
BUDAPESTI.
7.00—9.00: Napraforgó. A művelődési
főszerkesztőség magazinja.
9.00: Képújság.
9.05: Jó reggelt Istenem!
9.10: Tévétorna gyerekeknek.
9.15: Harmadik emelet. Csehszlovák
Ifjúsági filmsorozat — 1.
10.20: Hol—ml. Ifjúsági magazin.
11.20: A polip. Olasz tevéfilmsorozaf —
7,(lsmJ.
12.25: Panoráma (ism.).
13.25: Szerbhorvat nyelvű nemzetiségi
magazin.
13.55: Képújság.
14.50: Képújság.
15.00: Zenés beszélgetés Farkas Gyulával (Ism.).
15.30: Az üveggolyó. NSZK film.
16.35: Házi—barát. Filléres háztartás.
16.45: Reklám.
16.50: Van benne valami.
17.40: Hol az Igazság? Dokumentumfilm (ism.).
18.30: Reklám.
18.35: Szomszédok (Ism.).
19.05: Reklám.
19.10: Esti mese.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Vers mindenkinek.
20.10: Néhány perc Kabos Gyulával.
20.25: Zenélő filmkockák: Írig—vérig
modern Millie. Amerikai film.
kb. 22.05: Reklám.
22.10: A Könyves szülőföldje.
23.10: Vívó Világbajnokság.
23.50: Híradó 3.
0.05—1 35: A vasárnapi gyilkos. Francia—svájci—olasz bűnügyi film
(ism.).

TV 2
Berkes Zsuzsával és Déri Jánossal
16.00: Képújság.
16.10: TV 2.
16.35: Fiúk—lányok. Kamaszportrék.
17.00: Nyelvlecke: Sesame Street.
18.00: Telesport.
18.25: Gyerekeknek)
18.48: TV 2.
19.00: Lila ákác. Magyar film.
20.20: TV 2.
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2.
21.30: Melyiket a 3 közül? Játékos vetélkedő.
22.00: TV 2: Napzárta,
kb. 0.25: Aludjon velünkl
kb. 2.00: A hatalom ára. Olasz film (ism.).

URH sávon: 18.30: Közvetítés a vívó vb-től, a női

JÚL. 15., VASÁRNAP
BUDAPEST 1.
8.00: A Biblia üzenete.
8.05: Kéménymesék.
8.30: Családi torna.
8.35: Ferdy. NSZK rajzfilmsorozat.
9.00: A halál gyémántja. Lengyel'filmsorozat — 1
9.55: Zenebutik.
10.55: Képújság.
14.20: Képújság.
14.35: Betűreklám.
14.40: Forma 1 .Angol Nagydíj,
kb. 17.00: Zene, táj, város,
kb. 17.50: Reklám.
17.55: Örömhír.
18.10: Reklám.
18.15: Delta.
18.45: Reklám.
18.50: Esti mese.
19.00: A HÉT.
20.00: Híradó.
20.15: A hét műtárgya.
20.20: Több. mint futó kaland. Amerikai
tévéfilm.
21.55: Reklám.
22.00: Telesport.
23.10: Képújság.

TV 2
9.00:—12.00: Tévémagiszter. A művelődési főszerkesztőség műsora.
TV 2 Radványi Dorottyával és Dömsödl
Gáborral
16.00: Képújság.
16.00: TV 2.
16.10: TV 2.
16.45: Álljunk meg egy szóra!
16.55: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága. Francia filmsorozat —
2. (ism.).
17.55: TV 2.
18.25: Gyerekeknek!
18.48: TV2.
19.00: Premier. A Stúdió '90 műsora.
22.00: TV 2.
22.10: Műtét mindenáron. Kanadai tévéfilm.
kb. 23.00: TV 2: Napzárta

Kein András énekel. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Hiány-

Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem

pótló.

volt.,, 19.40: Népdalfeldolgozások. 19.50: Gong.
20.05: A külpolitikái lovat műsora. 20,35: Kováts

JÚL. 15., VASÁRNAP

KOSSUTH

21.56: Radioton korongokról! 22.00: Késó Esti Któnlka. 22.30: Szellemtörténetek. 23.05: Hallgassuk

9.10: Barokk muzsika. 9.56: Nagyapám Rlchatd Wag-

együtt.

ner és dédapám Liszt Ferenc (ism.) 10.23: Francia
hangversenyhét. 12.05: Beatrice Di Tenda. 13.00:

805 Hangszemle. 8.20: Nyitány. A hét Irodalmi és
zenei műsoraiból.

PETŐFI

9.05—11.00: Napközben. 11.10:

Hagyományápolók. 11.26: Nincs titok. 4. rész. 12.45:
Keresd. Válogatás a hétvége belpolitikai riportjaiból.
13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05: Szemben az
ugarral. 14.35: Vadnyugati filmslégetek a Big City
zenekar előadásában. 15.05: Mese-Zene gyerekeknek. 15.30: Zenei Tűkét 16.00: Délutáni Krónika. 18.15;
Miska bácsi negyedórája. 16.30:

Nyltnlkék. 17.05:

Eco-mix Gazdaság! magazin. 17.30: Nóták. 18.00:
Esti Krónika. Középhullámon: 16.20: Ráadás. URH
adón: 18.30: Közvetítés a vívó vb-től, a kaid egyéni
döntőről — 19.05: Sportvllég. 19.15: Láttuk, hallottuk,
olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt... 19.38: Pászli

Claudius, az isten. Rádiójáték. 14.15: Klasszikus muzsika korabeli hangszerekkel. 14.49: Richárd Strauss:

8.05: Kölyőkrádió. 8.41: Kél mackó. Palotai Boris

A tózsalovag. 16.05: Édes anyanyelvünk (Ism.) köz-

rádiójelenele. 9.00—13.45: Nyári zene-szó. 14.00:

ben: 17.10: Apollinaire versel. 17.15: Az operaközve-

Show-ban pácolva. 15.05: Fiataloknak! 16.00: Nyáti

títés folytatása. 18.18: Zenekari muzsika. 19.55:

zenerulett. 17.00—21.00: RádióMa. Benne: 17.00: Rá-

Újraolvasva. 20.05: Közvelités a debreceni Bartók

dióMagazin. 17.30: Drót. Nemzetközi telefonos műsor,

teremből, kb. 22.30: Százmillió éves titkok nyomában,

avagy valaki csak felveszi a kagylót. 18.00: Elve-

kb. 23.00: Hangszerszólók. 23.25: Évszázadok mes-

szett... 18.25: Gordiusz. 19.03: Dalától (ism.). 19.33:

terművei.

Ahogy mi zenélünk. 20.20: Gordiusz. 21.03: Zenés -.
kívánságműsor. 22.00: Farkasréti karcolatok Karády
fing Gála Show Ljubljanában

KOSSUTH

Miklós: Népdalkantála bukovinai székely népdalokra.
19.50: Gong. 20.05: Első kézből. 21.06: Zeneszerzők

BARTÓK

a mikrofon előtt. ,21.50: Arany János két vetse. 22.00:

9:10: Igor herceg. 10.05: Magyar Írás. 10.50: Magyar

8.10: Hangszemle. 8.30: Családi tükör. 9.05: Jegy-

Késő Esti Krónika. 22.30: Beszélgessünk... 23.30:

zeneszerzők. 11.31: Régi híres előadóművészek le-

zet. 9.10: Színes népi muzsika.10.05: Ismét — a

Magyat muzsika.

mezeiből. 12.30: Jon Vickers ope'ráleNételelből.

javából! 12.30: Húscéh. 13.05: Klasszikusok déli-

13.00: Nevek ürügyén. Echhaton. 14.00: Ansbách-i

dőben. 14.10: Szaván lógjuk! 14.20:

irodalmunk, t 4.50: Énekeljük együtt! 15.06: Az utas.

PETŐFI

rekkel. 16.05: Zeneiskolásoknak — zeneiskolások

Apollinaire vetsei. 15.10:

8.05: Kölyöktádió. 8.40: Pusziga Molle. Rádiójáték.

muzsikálnak. 16.15: Verdi; A haramiák. 18.30: SZIovák

Dvorzsák-miniatűrók. 16.00: 168 óta. 17.30: Ünnepek zenéje. 1^.00: Esti Któnika. 18.20: Szemle.

9.00—13.45: Nyáti zene-szó. 14.00: Kettőtől ötig...

nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 19.05: Nagy
siker voltl 20.05: A Magyar Rádió Csajkovszkij-ciklu-

(8.45: Hol volt, hol nem volt... 19.05: Remekírók

zin. 17.30: Fülklip. — 18.00:

Pnvét találmányok.

sa. 21.08- Francra hangversenyhét. 22.30: XIV. Nem-

hangszalagon. 20.06: Operabérlat. 21.05: HlO. Ma-

18.25: Hangpátbaj. 19.03: Szavak csapdájában.

zetkőzi Bartók Béla Kótusvetseny. 23.03: Biliátd fél

gyar—román kultuiális körkép. 22.00: Késó Esti

19-30: Pop-tegisztet. 20.20: Produkciós sáv. .—

tízkor. Rádiójáték.

Któnika. 22.20: Sporthíradó. 22.35: Népzene Fran-

21.03: A francia sanzon ismeretlen arcai. 21.45:
Blueslelvélelekből. 22.05: tfockújság. 23.03: Sporthíradó. 23.10: A heavy metál kedvelölnek. 23.51:

ciaországból. 23.05: Hangversenymúzeum.

JÚL., 12. CSÜTÖRTÖK

Régi lűvószene.

PETŐFI

KOSSUTH
BARTÓK

9.10: Két trió. 10.10: A hét zeneműve. 10.40: Zenekai!

8,05: Kopogtató. 8.30: Népszerű muzsika — világ-

8.05: Hangszemle. 8.20: Ez aktuális. 8.50: Külpo-

hírű előadók. 9.03: Tövisek ás világok. 10.00: Film-

litikai ligyelő. 9.05—11.00: Napközben.

zene.

11.10:

muzsika. 12.30: Opetaslágerek. 13.00: Kilétó. A rádió

tóinknak. 13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05:

ebédhez szól a nóta. 13.05: Daráló. IÍ.35: Hangok

Újtaolvasva. 14.15: Ölágű síp. 14.45: Fúvós indu-

és visszhangok. 14.00—16.55: Magunkat ajánljuk.

Éneklő Ifjűság. 14.10: Hangverseny a Zeneakadémia

lók. 15.04: Világirodalmi dekameron (ism.) '16.00:

17.03: Újdonságainkból. 17.30: Szórakoztatózenal

nagyterméből. 15.26: 2eneltarl muzsika. 16.30: Don

Délutáni Któnika. 16.15: Közvetítés a 22-es stú-

- kaleidoszkóp. 18.30: Solaris — lemezbemutató.

Pásquale: Részletek Donizetti operájából. 17.30:

dióból. 17.05: A bányászok feljönnek. Riport.

19.30: Sport-Közvetítés a vívó vb-től, a kardcsapat

Közvetítés a 6-os stúdióból, kb. 18.30: Szimfonikus

17.30: Filmzene. 18.00: Esli Któnika. 18.30: Rá-

döntőjéről. 19.58: Nótaest. 21.03: A Rádió Dalszín-

láncok. 19.05: Spanyol nyelvlecke kezdőknek. 19.20:

adás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Látuk, hallottuk,

háza. 21.55: Magnóról magnóra. 22.35: A Take 6

Gitárral angolul. 19.35: Barokk operákból. 20.05: Köz-

olvastuk. 19.30: Hol volt, hol neth volt... 19.40:

vokál dzsesszlelvéleleiből. 23.03: Sporthíradó.

vetítés a debtecenl Bartók Teremből, kb. 21.05: Év-

Petrovics Emil:

23.10: Éjszakai klub.

századok hangszerszótóiból. 21.45: Francia

Hajszálgyökerek. 20.05: A tenget csendje. Elbe-

hangversenyhét. 23.03: Ú| lemezeinkből. 23.30: A hét

szélés. 20.46: Népdalkórusok. 21.05: Romáin Rol-

zeneműve (ism.)

Magyat gyermekdalok.

19.50:

land és a muzsika. 22.00: Késő esli Któnika.
22.30: Régi hites énekesek müsotából. 23.05: A

JUL. 10., KEDD

dzsessz világa.

vetseny. 9.52: Hangfelvételek felsőfokon. 12.05;

PETŐFI

Lehoczky Eva operaáriákat énekel. 12.30: Spa-__
nyol nyelvlecke kezdőknek. 1Í.45: Gitárral angó-

8.05: Hangszemle. 8.20: Szonda. Tudományos maga-

SOS: .Tfclié, értről 8.47: Hátizsák. 9ÚÓ—1Í.45.' Nyári

- lui.13.0Q: Kívánságműsor szombaton. 14.00: Zenetörr/J

zin. 6.50: Külpolitikai figyeld. 9 05—II.00. Napköz-

zene-szó. 44.00; Lelátó. I6.30-, Hogy tetszik -tenni?

léne tiértéktár.14.30:Hi—Figyelő, l5,05:Le.mezbőr-

ben. .11.10: Népdalcsokot, 11.35: Menyasszonyom, a

17.00—21.00: RádióMa. Benne: 17.00: RádióMagazin.

ze helyett. 16.05: Francia hangversenyhét. 17.25:

jobbszélső. 12.45: tnlermíkroton. Zenés szomszédo- *

17.30: Gatázs. 18.00: Kamasz-panasz. 18.25: Zöld

Handel:- d—moll szonáta 2. Córelll: C—dúr Szonáta,
3. B. Matceflo: d-moll szonáta. 17.53: Atarryalbum.

BELGRÁD 2.

8.00: Az éjszaka színé (ism.) 10.00: Ma a holnapért.
Játékfilm. 13.00: Sportdélután. 15.00: Start — GP Fotmula I. Nagy-Britannia, Siiverstone. 18.00: Vizilabdamétkőzés: Jugoszlávia—Spanyolország. 19.30:
Tévénaplő. 20.00: Kűfóldi dokumentumműsor. 20.45.
Hírek. 20.50: Halárnélküli játékok. 22.20: Tudósítónktól:
Andora. 23.50: Bizonyítások. 00-20: Határnélküll álom..

18.00: Ritkaságok. 19.00: Harmincmillió barát — állatmagazin 19.30: Hírek/Tout de Ftance. 20.00: Lézet-sarrzonesL 21.00: Spoct 22.00". Hftadi. 22.35: Majd ha tagy
— meglepd magazin. 23.30: Fr«d és barátai.

SAT1

SAT1

8.30: Charlle angyalai (Ism.) 9.25: Horoszkóp. 9.30:
Gazdasági lórum. 10.05: Teieüzlet. 10.30: Dzsingisz
kán. (ism.) 13.00: Flintstone család. Rajzlilm. 13.30: A
mi kis larmunk. Amerikai kalandfilm-sorozat. 14.20: A
hegyek varázsa — Nepál 14.50: Teletrpp — főzés
Horoszkóp. 15.00: Halállélelem szürkületkor. Ametikai láléklilm. 16.30: Tetetipp. Tudás. 16.40: Vldeóklipújjdonságok. 17.05: Utazási magazin. 17.40:
Nyereményjáték. 17.45: Műsorismertetés 17.50: Fantázia sziget. Amerikai tilmaorozat. 18.45: Híradó.
19.05: Batman. Amerikai filmsorozat. 20.00: Sllngray.
Amerikai filmsorozat. 21.00: Jaké és McCabe. Amerikai krimisotozal. 22.05: A hétvége. Ametikai akciófilm.
23.50: Kegyetlenek. Olasz—spanyol west^n.

8.05: Flintstone család (ism.). 8.30: Batman (ism.). 9.Í0:
Teletipp — főzés. Horoszkóp. 9.30: Vrdeóklrp u|donságok 10.00: Sport. 1020: Utazást magazin (ism.) 10.56:
Igy láttuk. 11.00: Haláltélelem szurk Jetkor (ism.). 12.50:
Euópa közepén. Sorozatfilm. 13.20+Fantazia sziget.
Amerikai íilmsorozat I42Ű Az állatok és mi. 14.50 A
mt kis farmunk Amerikai Íilmsorozat. 1535: Texas királya. Amerikai akciófilm. 17.00: Egyel morvj meg neáem
Amerikai játékfilm. 18.45: Híradó. 19.05: Hawk. Amerikai
akcró fi kő-sorozat. 20.00 Idegbaj. Amerikai filirtomédia.
21.45: Sport. 22.00: Vendégek a stúdóban. 23.00 Szökésben Ametikai ktknisorozat. 23.50 Hawk (ism.)

RTLPLUS
3.00: Konfetti. 9.35: Klack. 10.15: Mesék. 10.45:
Tudni, hogy hogyan.
11.00: Leárrykereskedók.
Olasz játékfilm. 12.30: Klasszikusok délidőben.
13.00: Ketten egy ötlettel. Ametikai lllmsoiozat.
14.25: Alias Smith és Jenes. Filmsotozat. >5.10: Az
idegen. Kalandfilmsorozet. 16.00: Hegyi mentők.
Amerikai sorozattilm. 16.50: Autó — magazin.
17.45: Csodálatos évek. Ametikai lilmsoiozat.
18.15: A tűnök. Ametikai tilmaorozat. 19.00: Sípszó
— tocishow 19.45: Hítadó. 20.15: Az ördög jobb és
bal keze. Olasz western 22.00: Dall—As-show
23 00: Ez nem a pacsirta volt! NSZK erotikus lilm.
0 30: Lezárt terület. NSZK 6lm

Pop-regiszter 20.20: A Poptarisznya dalaiból. 21.03:

19.05: Mindennapi irodalmunk (ism.) 19.35: A Régi

15.53: Rólunk van szó! 16.00: Délutáni Krónika. 16.15:

Derűre is derű. 21.30: Country-vllág. 22.00: Kabaré-

Zene Együttes játszik. 20.30: Kutató biológus. 20.50:

Szívesen hallgattuk. 17.05: Bioritmus. 18.00: Esti Kró-

csütörtök. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Klasszikus ope-

Világhírüvonósnégyesek. 22.08: Decsérryi János mü-

nika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.t5: Láttuk,

rettekből.

veiből. 22.48: Rádiószínház.

hallottuk, Olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt19.3//Népdalfeldolgozások: 19.50: Hajszálgyökerek

BARTÓK

20.05: Sokszemközt az egészségtől. 20.35: Richárd

9.10: Magadinói Orgonalesztlvél — 1989. 10.30:

Strauss: A tózsalovag — szvit. 21.05: A Rádiószínház

Zsebrádiószínház. 10.48: Zenekari muzsika. 12.05:

bemutatója. 22.00:. Késő Esti Krónika. 22.30: Közve-

Jartbsl és Juliska. 13.00: Fabula rasa. Kínai kancsó.

títés a 6-os stúdióból, kb. 23.35: A Magyat Rádió

Elbeszélés. 13.57: Francia hangversenyhét. 15.40:

rézfúvósötöse. 23.48: Vettek.

Romantikus kamarazene. 16.05: Nagy siker volt.
' 17:55: Fiárom Vivaldi concerto. 18.30: Román nyelvű

PETŐFI
8.05: Tirlió, tiltlól Mesejáték 8.48: Buta bűnök, terde
módik. Versösszeállítás. 9.00—13.45: Nyári zeneszó. 14.00: iránytű. Szórakoztató magazin világjáróknak és otthonülóknek.

RTLPLUS
8.00: Gyermekműsor. 9.30: Egy versenyló kalandjai.
Ametikai játékfilm. 11.00: Kínai étterem. Olasz film.
12.35: Klasszikusok délidőben. 13.00; Rajzlilm. 13.15:
Az apém egy (óldónkivüll. Amerikai lilmsoiozat. 13.35:
Flintstone kölykök. Amerikai rajzfilmsorozat. 14.05:
Dr. Kicsoda. Angol sci-fi-sotozat. 14.25: Szívritmus.
Ametikai játékfilm. 16.10: Csodálatos éjszakák Las
Vagaaban Ametikai zenés lilm. 17.35: Rulett 17.45:
Művészet és küldetés 17.50: Zenés revü. 18.45: Híradó. 19.05: Hammer. Amerikai akciólilm-sorozal.
19.30: Al Mundy. Amerikai krimisorozat. 20.15: Az
apám. a majom és én. NSZK—osztrák komédia. 21.45:
Tévétüköt. 22.15: Késői kiadás. 22.35: Tultl-lrulll.
23.35: Serre Rose Francia erotikus sorozat. 24.00: Az
dtddg jóbb és bal kezd (ism.). 1.50: Aerobic

15,05: Csúcsforgalom.

17.00—21.00: RádióMa. Benne: 17.00: RádióMaganelmi krimik. 19.00: A—B/CD. 19.13: Jenő néz! 19.30:
Pop-regiszter. 20.20: Produkciós sáv — 21.03: Tükörképek. Jegyzet. 21.20: Nótakedvelóknek. 22.31: Saul
Bellow 75 évet. Narancslejlújt. Rádiójáték. 23.03:

JÚL. 15., VASÁRNAP
KOSSUTH
8.30: Világóra. 9.05: Születésnapi portré Szabó Gyu-

nemzetiségi műsor Szegedről. 19.05: Opera-művész-

láról. 10.05: Énekszóval, muzsikával. 10.54: Edes

lemezek. 20.05: Kapcsoljuk a Pesti Vigadói, kb.

anyanyelvünk. 11.05:' Gondolat-jel. 12,20: Haiminc

21.25: Régi muzsika. 21.41: Zsebrádiószínház. 22.00:

pete alatt a Föld körül 12.50: Szavak, vadak) mada-

XIV. Nemzetközi Bartók Béla Kórusverseny — Deb-

rak. Jegyzet. 13.05: Balettzene, 13.20: Mii üzen a

recen. 22.30: A Nemzetkőzi Rádióegyetem műsorá-

Rádió? 14.10: Művészlemezek. 15.05: Vándorlások

ból. 23.00: Napjaink zenéje.

könyve. 15.55: Rólunk van szó! 16.05: Diszkotáka
(ism.) 17.05: A tudomány világtérképe. 17.35: Népdal-

Zin. 17.30: Garázs. 18.00: Segíthetünk' 18.25: Törté-

kótok pódiuma. 18.00: Esti Któnika. 18.20: Mu2siká!o

JÚL. 13., PÉNTEK

nagyvilág. 19.05: Hol volt, hol nem volt... 19.20: Remekírók hangszalagon. 20.22: Emlékek szárnyain.
21.05: Örökzöld dallamok. 22.00: Késó esti Krónika.

KOSSUTH

22.25: Zenekari muzsika. 23.05: A tózsalovag.

Sporthíradó. 23.10: A dzsessz története. 23.50: Olasz
dalok.

8.05: Hangszemle. 8 20: Sojtszemkózt az egész-

'

ségtől. 8.50: Külpolitikai ligyelő. 9.05—11.00: Nap-

TV 5

17.00: Fiatal szólisták versenye. 18.00: Nem mindennapi vonatok. 19.00: A világ állatai. 19.30: Hírek/Tout
de Ftance. 20.00: Vhra — kutlurális magazin. 21.00:
Thalassa — tengeti magazin. 22.00: Híradó. 22.35: A
nagy sakktábla. Kultuiális műsor.

BARTÓK
8.20: Új kompakt—lemezeinkből. 9.00: Kamarazene. 9.22: XIV. Nemzetközi Bartók Béla Kótus-

sot. 14.35: Dzsesszmelódiák. 15.05: Ézredlorduló;

TV 5

10.30:

világirodalmi hetilapja. 13.45: Labirintus. 14.00:

9.30: Hitek. 9.35: Tarzan. Rajzfilmsorozat (ism.).
10.00: Vasárnap délelőtt gyerekeknek: Jó társaságban. 11.00: A zöld panoráma. 12.00: Komolyzenei
műsot. 13.00: A veszélyes öböl. Filmsorozat: 14.00:
Hitek. 14.05: YU TV Revü. Vasárnap délután. 16.00: J.
J.Custeau: A világ űjtalelfedezése. 17.00: Sportciklus
a lilmen: A szörnyű Moran Joe. Amerikai játékfilm.
18.45: Tarzan. Rajzfilmsorozat. 19.10: Tévé-lortuna.
19.30: Tévénapló. 20.00: Arsén Lupén visszatérése.
Filmsorozat. 21.05: Szórakózialózenel műsor. 21.35:
Tévénapló. 21.55: Sportszemle. 22.25: Hirek külföldi
turistáknak. 22.30: Az éjszaka színe. 00.30: Hírek.

7.00: Gyetmekműsor. 10.00: Egyveleg 11.00: Európa:
slágerlista. 11.30: Német nyelvű egyházi magazin 12.00:
Egyveleg 13.30: Halló. Ausztria — halló, Bécs. 14.00:
Egyveleg 15.00: írva vagyon. 16.00: Turisztika: magazin.
16.30: Német rryehú magazin 17.00: Egyveleg 1730: A
világ holnap. 18.00: Üzleti hét. 18.30: Egyveleg. 19.30:
Videódvat. 20.00: Dundee és a Culhane-ok. Amerikai
íilmsorozat. 21.00: Becsomagolva. Amerikai tilmkomédia. 22.40: Bürke törvénye. Amerikái krimttoiozál.

(ism.).

Slágerlista. 11.03: Szombat délelőtt. 12.00: Jó

9.30: Tévénaptát. 9.40: Maja a méhecske. Sorozat
gyerekeknek. 10.05: Az éjszaka színe (ism.) 12.05: A
rózsák a gazdagoknak járnak. Filmsorozat. 13.00: A
szent. Ameilkal játéksorozat. 14.30: M. Twein lilmclklusából: Játékfilm fiataloknak. 16.00: A lenntartott idő.
16.30: A hetedik étzék. 16.40: Tévénapló I. 16.55:
Tévéaukció I. 17.25: Hotvát ítók a tévé képetrryójén.
18.30: Tévéaukció II. 19.15 Rajfzilm. 19.30: Tevénapló
II. 20.00: Az érett nők. Humorisztikus sorozat. 20.35.
A legyőzhetetlen. Amerikai játékfilm. 22.05. Tévénapló III. 22.20: SportszombaL 22.40: Hírek külföldi turistáknak. 22.45: Az é|szaka színe. 00.45: Hitek.

SUPER

10.20: Hajszálgyökerék

Archív felvételeinkből. 12.45: Válaszolunk hallga-

jelzés. 19,00;. A—B/CD. 19.13: Költőiskola. 19.30:

7 00: Gyermekműsor. 10.00: Egyveleg. 16.00: A nagy
völgy. Amerikai westernsorozat. 17.00: Videóéival.
17.30: Eutópai slágerlista. 18.05: Ultra spoit. 20.00:
Nemzetközt hitek, kommentálok. 21.00: Egy másik
ügy. Ametikai Ilim. 22.45: Szürkület. 23.15: A tiú és a
kutya. Amerikai tcl-fl

Új Zenei Újság. 15.40:

.17.00—21.00: RádióMa. Benne: 17.00: RádióMaga-

lát. 13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05: PAF—mű-

SUPER

Mindennapi

Bach Hét. 1989. 15.28: Kamarazene fúvós hangsze-

BELGRÁD 1.

13.45: Tévénaptát. 13.50: Éjszakai ptogram (ism.)
15.00: Ma együtt. Oyermekelóadás. Spondélután.
19 30 Távénapló. 20.00: Osló: Atlétikai Nemzetközi
meeting: Blsllel Qamet. 23.35: Hitek 23.40: Tévétárca 00.25: Hetárnélküli álom.

JUL. 14., SZOMBAT

Katalin temetéséről. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Nord-

BELGRÁDI.

BELGRÁD 2.

BARTÓK

Kolos opetettdalokat énekel. 21.05: Rádiószínház.

JÚL. 9., HÉTFŐ

KOSSUTH
JUL. 14., SZOMBAT

Cigánytélóra. 22.00: Malév Intetlolk Fesztivál. 22.30:

párbajtól egyéni döntőtől. — 19.05: Sportvilág. 19.15:

PETŐFI

BARTÓK

közben. 11.10: Népdalok. 11.33: Saskeselyű-lészek.

9.10: Zenekati muzsika. 10.20: A magyar nyelv

ben. 14.05—44.35: Ettől beszéltünk. 14.20: Eltűntnek

8.05—13.45: Személyiségek délelóltje. 10.05: Vasár-

századai. 10.35: Elvált. Novella. 10.51: Pergolesi:'.

nyilvánítva. -Riport. 14.35: Orvosi tanácsok. 14.40:

napi koktél. 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. 14.00:

Lrvietta és Ttacollo. 11.32: Zongoraművek. 12.05:

Nyáti népszokásénekek és munkadaiok. 15.05: Ma-

Barátom Piertot. 14.39: Vigyázz, utánozlak! 15.03:

Sehubeit: VII. szimlónia: 13.00: Rádiószínház.

gyát Írás. 15.50: Az élő népdal (ism.) 16.00: Délutáni

Táskarádió. 16.00—21.00: Poptaiiszrrya. 21.03: Derű-

14.10: Régi lűvószene. 14.28: Muzsikától versben,

Krónika. 16.15: Hangoló. 16.44: Madátház. 17.05: Ma-

re is derű. 21.11: Társalgó. 22.28: Dzsessz a 80-as

piózában. 15.00: Sába királynője. Részletek Gold-

gyarországról jövök... 18.00: Esli Krónika. 18.30:"Rá-

években. '23.03: Sporthíradó. 23.10:

mark operáiéból. 16.05: Vonós muzsika. 16.52:

adás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk,

titkai — tégi dallamok

Ftancla hangversenyhét. 18.30: SZerbhorvát nyelvű

olvastuk. 19-30: Hol volt, hol'nem'volt... 19.40: A

12.45: Van új a Nap alatt. 13.05: Klasszikusok délidő-

Szatagtárunk

nemzetiségi műsor Pécsről. 19.35: Egy énekes —

debreceni Délibáb együttes felvételeiből. 19.50:

több szerep. 20.32: Fúvósműhelyek — Országtól

Gong. 20.05: Mit akar a századvég. 20.35: Népzenei

országra, korról korra. 21.00: Zenekari muzsika.

faidolgozások. 21.05: Kilátó. 21.50: Beszélni nehéz

22.00: XIV. Nemzetközi Bartók Béla kótusvetseny

(tUL) 22.00: Késó asti Krónika. 22.30: Lajtha: VII

8.15: A kamatazere kedvelőinek 9.37: Manón. Rész-

— Debrecen. 22.30: Bemutatjuk Barbi Benton 1975-

szimlónia. 23,05: Átváltozások

letek Massenet operájából, 10.20: Új Zenei Újság

BARTÓK

ós country lemezét. 23.05: Vízkereszttől szil-

(ism.) 10.50: Eszperantó híradó. 11.00: Európa hang-

veszterig (Ism.)

versenytermeiből. 12.20: A Magyar Rádióét Televízió énekkarának

PETŐFI
JÚL. 11 „SZERDA

legszebb hangversanyel és

felvételei. 13.00: Ha meghalnék netán... Apollinaire
verseni. 13.05: Szemle (ism.) 13.30: Két romantikus

8.05: Az iztealita felekezet negyedórája. 9.00—13.45:

szonáta. 14.10: Rockújság (ism.) 15.05: Bajazzók.

KOSSUTH

Nyári zene-szó. 14.00: Operettkedvelöknek. 14.50:

16.05: Mindenváróadám és Nyilas Misi. 16.53: A Nap

Könyvtől — könyvéit. 15.05: Pénlektől — péntekig.

házában. 17.00: Ünnepek zenéje. 18.21: Szvit rézfú-

8.05: Hangszemle. 8.20: Eco-mix. 8.45: Levelekre

17.00—21.00: RádióMa.Benne: 17.00: RádióMagazin.

vókra. 18.30: SZerbhorvát nemzetiségi műsor Pécs-

röviden. 6.50: Külpoltikai ügyelő. 9.05— 11.00: Nap-

17.30: Jut eszünkbe... 16.00: Szocio-krimi. 18.25: Tán-

ről. 19.05: Német nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről.

közben. 11.10: Népdalkötök énekelnek. 11.35: Sze-

íházt muzsika. 19.03: Min nevet —

— minden-

19.35: Új lemezeinkből. 20.39: Kartnihlai Nyár. 1989.

gények halála. Novella. 12.45: Törvénykönyv. 13.05:

napi abszurditásaink. 19.30: Pop-tegisztet. 20.20:

21.56: Catlo Maria Giulini, az operakarmester. 22.56:

Klasszikusok délidőben. 14.05: ötágú síp. 14.36: La-

Magyat Robinson. 21.03: Tip—top parádé. 21.30:

A sátán kutyája. Rádiójáték.

katos Sándot népi zenekata játszik. 15.05: Metronóm.
16.00: Délutáni Krónika. 16.15: Magatartásformák.
17.05: Poggyász. 17.30: A Mongol Népi Köztársaság
nemzeti ünnepén 17.45: Népzene Mongóliából —
18.00: Esti klónlka. Középhullámon: 18.30 Ráadás

Az oldal a DM szerkesztőségében készült

Tetőablak

1990. július 8., vasárnap

Hit-vita
A vallásszabadságról

TÖLGYESSY PÉTER LEVELE
Dr Paskai László
bíboros, prímás, esztergomi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke
Tisztelt Bíboros Úr!
Megkaptam levelét. Megítélésem szerint a sajtóból nem lehetett pontosan
megítélni a szabaddemokraták hitoktatással kapcsolatos javaslatát. Meggyőződésem. hogy ezek az indítványok, amelyek nagyban hasonlatosak számos európai év tengerentúli jogállam gyakorlatához. semmiképpen sem lehetnek sérelmesek a magyar egyházakra nézve.
Megértését kérve tisztelettel megküldöm Önnek a jelzett törvényjavaslat teljes szövegét.
Budapest. 1990. július 3.
Őszinte tisztelettel
Tölgyessy Péter
Szabaddemokrata parlamenti
csoport elnöke

Indokolás
A valásszabadság joga magában
foglalja a vallásoktatás-hitoktatás
szabadságát is.
A vallásoktatást az egyházak felügyelik. az alapvetően a hívővé nevelést szolgálja. Ezért annak megszervezése az állam és az egyház szétválasztásának elvéből következően egyházi feladat.
Annak érdekében, hogy a hitoktatás lehetősége megteremtődjék, nem
zárható ki. hogy az állam által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben is lehessen folytatni nem
kötelező jelleggel hitoktatást. Ezt
azonban el kell választani a tanrendben szereplő állami oktatástól. A vallásszabadság gyakorlása, a lelkiismereti szabadság elve indokolté teszi
azt. hogy sem a vallási hovatartozás,
sem- a hitoktatásban való részvétel
ténye ne kerüljenek be a tanuló bizonyítványába. Ez nem zárja ki ugyanakkor azt a lehetőséget, hogy a hitoktatást végző egyházi jogi személy,
amennyiben ezt a résztvevők igénylik. a hitoktatásról külön okiratot állítson ki.
Az államfüggó hitoktatás elkerülése. valamint a szétválasztás elvének
érvényesülése érdekében a hitoktatás
anyagi, tárgyi, személyi feltételeit el
kell választani az állami oktatás pénzügyi feltételeitől, az iskola költségvetésétől. Ez indokolja továbbá, hogy a
hitoktató ne váljék a tantestület tagjává.
Ugyanakkor minél előbb biztosí-
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Igyeke/tunk lapunkban nyomon követni a hittanoklalásról kibontakozott vitát: pártálláspontokat. parlamenti bizottsági s / ó p á r b a j o k a t , egyházi vezetők és államférfiak ..levelezését",
szülők véleményét közöltük. A hét elején (szerdán) több kérdésben sikerült megegyezniük a
képviselőknek, más kérdésekben nem. Pénteken ismertettük Paskay László bíboros levelét,
most Tölgyessy Péter válaszát adjuk közre, illetve a parlamenti bizottsági vita összefoglalóját;
azt reméljük, a Wallenberg Társaság kezdeményezése is kasznos lesz.

tani kell azt. hogy az egyházak a
reprivatizációs eljárás keretében hozzájussanak a funkcióképességükhöz
szükséges vagyonrészhez.
A 17. paragrafus (3) bekezdésében
írtak természetszerűen csak az állam
által fenntartott nevelési és oktatási
intézményekre vonatkoznak.
Budapest. 1990. július 3.

Nem kötelező
BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK
— Ne legyen kötelező a részvétel a
hittanoktatásban, a szülő döntsön arról,
hogy gyermeke tanulja-e a fakultatív tantárgy ismereteit — így foglalt állást az
Országgyűlés oktatási és tudományos albizottsága szerdai ülésén, amelyen a hittan- és vallásoktatás kérdéseit vitatta
meg.
Az albizottság ugyan — miként arra
Haraszti Miklós (SZDSZ) külön is felhívta a figyelmet — nem hozhat döntést,
sem határozatot, tíz. a témához kapcsolódó fontos kérdésben alakított ki véleményt. Elöször azt tisztázták, hogy a
hittan a hívő tanulók vallásos nevelésének
tantárgya és ettól alapvetően különbözik
a vallástan, amely a különböző vallások
történeti, kulturális, erkölcsi ismereteit
dolgozza fel. Az ülésen sokszor egymásnak élesen ellentmondó nézetek ütköztek az MDF. a KDNP. valamint az
SZDSZ és a Fidesz képviselői között. Az
első ilyen vita a körül bontakozott ki.
hogy egyházi vagy állami feladat-e a
hittanoktatás megszervezése. Mielőtt kialakították volna azt az álláspontot, miszerint az egyház a személyi, az iskola
pedig a tárgyi feltételekről gondoskodik,
több koncepcionális vélemény hangzott
el. Az SZDSZ-es képviselők azt fogalmazták meg. hogy a hittanoktatás egyértelműen az egyház feladata. Ha az iskolákban egyik napról a másikra bevezetik
a hittant, ellenérzést váltana ki a tanulók
kozott. hogy újabb órákkal terhelik őket.
Kétségesnek vélték az iskolák, a tantestületek befogadóképességét, -készségét
is. Ugyancsak kérdésként fogalmazódott
meg. hogv az egyházak képesek e kiképezni annyi hitoktatót, amennyire 3000
iskolában szükség lenne. A papság felkészült-e erre a feladatra? A KDNP-képviselók a kételyekre válaszként elmondták,
hogy az egyház igényli a hitoktatást és
felkészül a személyi feltételek megteremtésére.
Ugyancsak heves vitát kavart, hogy
helyileg hol oktassák a hittant. A Fidesz
képviselőjének véleménye szerint az átmeneti időszakban a templomokban,
plébániákon, közösségi, kultúrházakban
lenne célszerű az oktatásnak helyt adni
és később erre a célra esetleg egy önálló
hálózatot lehetne kialakítani. Az SZDSZ
véleménye szerint is az iskolán kívüli
hittanoktatüs lenne a célszerűbb. Ehhez
hozzátették: központilag felesleges előírni a helyszínt, az egyházak döntsenek
erről. Ha viszont az iskolában kívánnak
hittant oktatni, akkor az intézmény ez
elől nem zárkózhat el.

EGYHÁZI HÍREK
ÚJ KATOLIKUS KÖNYVKIADÓI ÉS KÖNYVTERJESZTŐI EGYESÜLET alapítását határozták el a független katolikus könyvkiadók és könyvterjesztők június 20-án. Budapesten az Országos Lelkipásztori Intézetben tartott
találkozásukon. A résztvevők között volt a Márton Áron Kiadó, a Mérleg
folyóirat és az Egyházfórum Kiadó képviselője, valamint számos apróbb
egyházi kiadvány szerkesztője és terjesztője. Az egyesület alapításának elhatározását különösen is az indokolja: „súlyos bún. hogv az általunk kiadott
anyagok a lehetséges olvasókhoz pusztán szervezési fantáziátlanságunk miatt
nem" jutnak el. akik ezért a szexuális és vallási pornográf kiadványokat
habzsolják" — jelentette ki az egyik résztvevő. Az egyesület közös kiadványok
megjelentetését is tervezi. Törekedni akarnak az egyházi pluralizmus megjelenítésére és a szakszerű marketing követelményeihez való alkalmazkodásra. A
leendő egyesületnek jó kilátásaik vannak arra. hogy nyugat-európai egyházi
médiumszakemberek közreműködését és támogatását élvezhessék A leendó
egyesület felajánlja a közreműködését a Szent István Társulatnak és az Ecclesia
Szövetkezetnek is.
GOTTERIED EORCK a Berlin-Brandenburgi evangélikus egyház püspöke
kijelentette: „Tulajdonképpen a kisközösségek alapozták meg ájru az egyház
jelenlegi tekintélyét." Ha egyáltalán beszélhetünk az NDK-ban az egyház
érdemeiről, akkor ezt csak abban az értelemben tehetjük. ..hogy a nehézségek
ellenére keletkeztek olyan csoportok, amelyek a velük kapcsolatos problémák
ellenére is arra ösztönöztek bennünket, hogy ne határoljuk el tőlük magunkat".
A. püspök így folytatja: „Talán ez az egyetlen, amit ma javunkra lehet írni". Az
egyházi béke- és polgárjogi csoportok éppen azokat a-témákat feszegették,
melyekről az egyháznak már régen beszélni kellett volna. Ezért csak hálásak
lehelünk - emelte ki a püspök - „a csoportok kcmónynyakúságácrt". (PuFo)

Könnyebben egyetértésre jutottak abban. hogy az oktatás költségeinek fedezését vagy az iskolai költség terhére,
vagy egyházi keretből kell megoldani, de
ehhez a költségvetés nyújtson támogatást.
Az albizottsági tagok többsége úgy
vélekedett, hogy a hittanoktatás, mint
fakultatív tárgy, kerüljön be a tanrendbe,
ezzel az SZDSZ képviselője nem értett
egyet. Az órarend körüli vita összekapcsolódott azzal a kérdéssel, hogy mikor
tartsák meg a hittanórákat. Egyetértéssel
találkozott az az indítvány, hogy a többi
fakultatív tárgyhoz hasonlóan az utolsó
órákban tanítsák. Egyetértettek a képviselők abban is. hogy a bizonyítványba ne
kerüljön be. és jegyet se adjanak rá. Nem
tudtak közös álláspontot kialakítani abban. hogy a hittanoktatók tagjai legyenek-e az iskolai tantestületnek.

Fórumot teremteni
A RAOUL WALLENBERG
EGYESÜLET FELHÍVÁSA
Miközben hazánk lakossága egyre nehezebb napokat él át. őszre nemcsak az
fenyeget, hogy a rendszerváltás és a megélhetés gondjai társadalmi konfliktusokat
okoznak, hanem a hitoktatás kapcsán
alighanem a vallás körül is fel fog izzani a
légkör.
Semmi sem kevésbé kívánatos, minthogy egy nemes ügy. az ifjúság erkölcsi
nevelése megosztottságot támasszon éppen azon honfitársaink között, akik komoly. elkötelezett, tevékeny hívei egyik
vagy másik nagy világnézeti hagyománynak. A Raoul Wallenberg Egyesület, mint
pártatlan polgári szervezet átérzi azt a
felelősséget, amely mindannyiunkra hárul
a nemzeti békesség és önuralom megőrzése terén. Ezért egyesületünk július 14én. az európai szellem születése napján
találkozóra hívja hazánk valamennyi pártját. egyházát és a hitoktatásban érdekelt
minden szervezetet. Lehetőséget akarunk
biztosítani arra. hogy a nemzet legjobb
erői figyelmesen meghallgatva egymás
szempontjait, kulturált megoldást találjanak a vallási nevelés felvilágosult szellemű
szabályozására. Mély meggyőződésünk,
hogy a felelős társadalmi erők megtalálják
és jegyzőkönyvbe képesek venni azt az
ésszerű kompromisszumot, amely megnyugtathat szülőt, gyereket, pedagógust,
hívót és nem hívót.
Valamennyi párt és társadalmi szervezet.képviselőjét és állampolgárokat is várunk július 14-én 14 órakor a Budapest
VIII. Baross u. 61. szám alatt tartandó
konzultatív rendezvényünkre. Visszajelzést az alábbi címre várunk: Raoul Wallenberg Egyesület. Budapest. 1701 Pf. 93.
A konzultációt követően 19 órakor sajtóértekezleten fogjuk bejelenteni a társadalmi dialóguson kialakult elképzeléseket
abból a célból, hogy a magyar ncp bizonyságot kapjon az ország legtekintélyesebb
szervezeteinek felelősségtudatáról.
A Raoul Wallenberg Egyesület
Ügyvivői Testülete

európai fórumán. Ennek az a magyarázata, hogy az ilyen emberek sokszor
magányosak, de nagyon éhesek a szeretetre, amely az evangélium lényege. A
keletnémet helyzettel kapcsolatban a homoszexuálisok ottani szövetségének
képviselője. Eddy Slapel evangélikus teológus kijelentette, hogy a nyolcvanas
évek végéig egyedül az egyház nyújtott mentsvárat a keletnémet homoszexuálisok számára Az egyház ezzel igen nagy szolgálatot tett. hiszen az állam a
homoszexualitásban egy kapitalista deformációt látott csak. amely a szocializmusban nem létezhet Stapel egyébként még mindig hiába várja, hogy a Szász
egyházlartományban pásztornak nevezzék ki. (PuFo)

UKRÁN KATOLIKUSOK. Történelmi eseményként értékelik Vatikánvárosban ukrán katolikus püspökök és 11. János Pál találkozóját. Amióta Sztálin
1946-han betiltotta az ukrán katolikus egyházat, most kerülhetett sor először
arra. hogy tíz ukrán püspök találkozzék a Szentatyával és az ukrán diaszpóra
katolikus vezetőivel. A találkozón az ukrán.egyházi vezetők szóltak a sztálini
táborokban elpusztult katolikus testvéreikről, papokról, és követelték Moszkvától: teljesítse ígéretét, legalizálja az ukrán katolikus egyházat.
A pápa meghallgatta az Ukrajnában éló egyházi vezetők részletes beszámolóját azokról az időkről, amikor a katolikusok illegalitásban éltek és dolgoztak, s
csak a „katakombák egyházaként" emlegették őket. Egy vatikáni szóvivő külön
megemlítette, hogy a pápát mélyen megindították a személyes tapasztalatokon
nyugvó beszámolók, a szibériai munkaláborokba hurcolt ukrán katolikusok
életéről és haláláról szóló történetek.
Sztálin az ukrán katolikusokat erőszakkal beolvasztotta az ortodox egyházba,
s vezetőjüket. Joszif Szlepi bíborost börtönbe vetette. A bíboros 18 évvel
később szabadult: 1%3-ban „száműzték" Rómába.

Az ukrán katolikusok számát 5 millióra becsülik: ók ugyan az ortodox egyház
liturgiáját követik, de egyházfőnek u pápát ismerik el. nem pedig az orosz
ortodox pátriárkát. Több mint négy évtizeden át titokban gyakorolhatták
A HOMOSZEXUÁLIS EMBEREK KÖZÖTT a vallásosak részaránya vallásukat s csak Gorbacsov reformjai nyomán vethettek véget a rejtőzködésnagyobb mint az egyébkénti népesség köréhen — állította Andre Brten nek. „Isten népének gyülekezete, amelyet 1946-ban törvényen kívül helyeztek,
teológus és filozófus Párizsban a keresztény homoszexuálisok és leszbikusok előjöhetett a katakombákból" — mondta a pápa (Reuter)

VÁLASZ A KERESZTÉNY
ÉRTELMISÉGIEK S Z Ö V E T S É G É N E K

A főiskola nem KÉSZ átadni
Lapunk június 30-i számában jelent meg „Visszatér a két
tanítórend Szegedre" címú írásunk, melyben Zombori István, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) szegedi titkára arról beszélt, hogy
1990 szeptemberétől... a Miasszonyunkról nevezett Szegedi Iskolanővérek tulajdonában lévő egykori zárdában (amelyben ma a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola II. sz. gyakorlóiskolája és az intézmény B épülete van)
kezdik meg az oktatást, a nővérek mellett a piaristák. "
Ezzel kapcsolatban a főiskola eljuttatta hozzánk a főigazgatóság észrevételét, valamint azt a levelet, melyet a főigazgató írt ez
ügyben dr. Benyik Györgynek, a KÉSZ Csongrád megyei
elnökének.
Ezt a két szöveget alább közöljük.
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége a Délmagyarország
június 30-i számában interjút
adott a Szövetség elképzeléseiről. Terveik között szerepelt az
is. hogy igényt tartanak a Hámán Kató út 25. szám alatti
épületre.
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola erre vonatkozó álláspontjáról ez év február 5-én
levélben tájékoztattuk a KÉSZ
elnökét. Mivel azóta a helyzet
nem változott meg — vagyis
oktatási épületekről nem született döntés —, a levelünkben
foglaltakat ma is érvényesnek
tekintjük. Február 5-i válaszunkat azért is nyilvánosságra kell
hoznunk, hogy a Hámán Kató
út 25. szám alatti épületben
dolgozókat: a 2. Számú Gyakorló Általános Iskola tantestületét, az oktatói kart. mely a
közel 3000 hallgató 50 %-ának
képzését végzi, valamint az ott
dolgozó munkatársainkat és
hallgatóinkat megnyugtassuk.
A Juhász G y u l a T a n á r k é p z ő
Főiskola főigazgatósága

Tisztelt Elnök Ur!

A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége helyi kezdeményezéséről tájékoztattam dr. Manherz Károly művelődési miniszterhelyettes urat, és dr. Müller
Józsefnét. Szeged város megbízott tanácselnökét.
Mint a helyzetünkből leírtakból kitűnik, a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola vezetősége jelenleg nincs abban a
helyzetben, hogy az Önök kérését saját hatáskörében teljesíteni tudja. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy Önök igényének jogosságát vitatni akarnánk.
A városi vezetőkkel folytatott eddigi tárgyalások alapján
nem ítéljük reálisnak annak az
esélyét, hogy már 1990 szeptemberében megindulhasson a
Hámán Kató u. 25. szám alatti
épületben az Önök által javasolt iskolai oktatás.
Hangsúlyozom, hosszabb távon az Önök kezdeményezését
reálisnak és indokoltnak tartom. Biztosíthatom az Elnök
Urat, hogy a főiskola vezetősége a legnagyobb jóindulattal
támogatja a KÉSZ elképzeléseit. Mindennek igazolásául
felajánlom: kezdődjenek konkrét tárgyalások arról, hogy az
egyház 1990 őszétől miként vehet részt a korábbinál intenzívebben az oktatásban a 2.
Számú Gyakorló Általános Is*
kólában.
Bízom abban. Elnök Úr és
munkatársai is egyetértenek
velem abban, hogy mind az
egyházi közoktatás, mind fjedig a felsőoktatás (és ezen belül
a nyelvtanárok képzése) egyaránt nemzeti ügynek tekinthető, ezek szembeállítása senkinek sem lehet érdeke Magyarországon .
Ezért addig, amíg a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola
épületgondjaira
elfogadható
megoldást sikerül találni, a Keresztény Értelmiségiek vezetőségének megértő türelmét kérem. Javaslom, hogy az érdeklődő szülőknek ilyen értelemben szíveskedjenek — hozzánk
hasonlóan — felvilágosítást adni.

Személyes megbeszélésünk
és írásbeli kérelmük alapján a
következőkről tájékoztatom.
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola — a reális társadalmi
igényekből kiindulva — folyamatosan növeli a felvett hallgatók számát, 1989-ben például
544-en kezdték meg tanulmányaikat nappali tagozaton. Az
intézmény
hallgatóinak
együttes létszáma meghaladja
a 2900-at.
A következő években még
nagyobb ütemben fog a képzési
igény jelentkezni, részben demográfiai okok. részben a nyugati nyelvszakok iránti rendkívüli érdeklődés, a nyelvszakos
tanárok hiánya miatt.
A jelenleg is érzékelhető és a
jövőben tovább súlyosbodó
tanteremhiány miatt közel egy
éve intenzív tárgyalásokat folytatunk a Művelődési Minisztérium, Csongrád megye és Szeged vezetőivel, számos pályázatot. javaslatot dolgoztunk ki
új oktatási épületek kialakítá- Szeged. 1990. február 5.
sára. Ezek a javaslataink azonban pillanatnyi gondjainkat is
Üdvözlettel:
csak részben enyhítették.
dr. B É K É S I I M R E

Sport — Rejtvény
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Nemzetközi evezős regatta

Az ausztrálok is begurultak

A Napos úton minden
rajtra kész

A felkészülést jól szolgálta
A szervezők nem is titkolják,
nem akartak kitérni sem a luzerni. sem a jugoszláv országos
bajnokság, sem pedig a rosztovi
férfi IBV elöl. amikor immáron
a 8. szegedi nemzetközi evezős
regattat erre a hétvégére hirdették meg. A Maty-éri versenynek
van még egy nagy eseménye ez
pedig a — nem is merem leírni,
mert már nem az. A legtalálóbban Kovács Imre, az evezős
utánpótlás szövetségi kapitánya
fogalmazta meg. a női Barátság
verseny — természetcsen ifjúságiaknak. amit ugye régen így
neveztek: IBV.

napon három számban végeztek az eiső helyen, s mellé még
egy ezüst és ugyanennyi bronz
érmet nyertek. A VB-kiküldetésért versengő Szögi László
csak nézőként volt jelen. Se*
bcsvári Mihály vezetőedző így
értékelte az első napi szegedi
teljesítményeket:

— Kár. hogy Szögi Lacinak
gerinc problémája lett. Másfél
hete pihen — fontosabb a VBkiküldetés. mint egy ilyen, a
felkészülést szolgáló verseny.
A győztesek közül Dani Zsolt
mozgása, teljesítménye tetszett
a legjobban. Elégedett vagyok A szegedi Dani Zsolt nserte a felnőtt
Tegnap a Barátság verseny- a Dani. Lődi kétpárevezős du- egjpáreseziist
Somogyi Károlyné (elvitele
nek csak az elő- és reményfuta- óval is.
mait tartották. A magyar A
Eredmények: férfi felnőtt Spartacus) 7:28.7. 3. Nádasi
egységek beverekedték magukormányos négyes: 1. MTK- Mihály (SZIM Esztergom)
kat szinte egytől egyig a mai
VM 6:21.0. 2. Zawisza (len- 7:38.1. Férfi felnőtt kétpáredöntőbe, hogy milyen eséUyeJ
gyel) 6:24.3. 3. Győri Vízügy vezős: 1. Lódi, Dani (Szegedi
indulnak? — Kovács Imre ezt
6:27.9. Nöi felnőtt kormányos Vízügyi SE) 6:44.0. 2. Mikics.
várja:
nélküli négyes: 1. Románia Szaratkics (Újvidéki Danu— Már egy éremmel elége- 7:01.3. 2. Szegedi Vízügyi SE bius) 6:44.4. Férfi felnőtt kordett lennék. A mi versenyzőink (Dani Zs.. Sebesvári J.. Vas- mányos nélküli négyes: 1.
ugyanis 16 évesek — tehát egy tagh A . . Balázs G.) 7:29.4. 3. Csepel SC 6:21.3. 2. MTKévvel fiatalabbak ellenfeleik- Újvidéki Danubius 7:51.3. VM 6:22.9. Férfi ifjúsági kornél . Az A egységeknél az 5-6. Férfi felnőtt egypárevezős: 1. mányos nélküli kettes: 1. Herbeiy lesz az általános. A legjob- Dani Zsolt (Szegedi Vízügyi nádi Gábor, Kéri Tibor (Szebak változatlanul az NDK-sok. SE) 7:26.5. 2. Szűcs Ferenc gedi Vízügyi SE) 7:51.3. 2.
A mieink közül a legjobb (Csepel) 7:29.5. 3. Lődi Ró- Fógel Kristóf, Cséfalvay Gáhelyre az Andor Mária. Szőke bert (Szegedi Vízügyi SE) bor (Újvidéki
Danubius)
Szilvia kormányos nélküli ket- 7:33.9. Női könnyűsúlyú két- 8:04.6 Férfi ifjúsági kétpáretesfuthat be.
párevezős: 1. MTK-VM A vezős: 1. Bánfalvi. Várnai
Mi szegediek a nemzetközi 7:46.5.2. Csepel SC 7:52.9.3. (Újvidéki Danubius) 7:03.3.
Alliquandcr.
Horváth
versenyszámokban
izgulhat- MTK-VM B 9:14.3. Férfi 2.
tunk a Vízügyi SE evezőseiért. könnyűsúlyú egypárevezős: 1. (Újvidéki Danubius) 7:06.5.
Ók pedig nem hagyták a szur- Darvas Zsolt' (MTK-VM) Ma délelőtt folytatódik a verkolóikat cserben. Az elsó 7:17.9.2. Ikotity István (Bajai seny

DM 80—Piért szupermaratoni

Szegedi vásár a 12 órás futáson
A kihívás a testnek, kihívás
a szellemnek jelszóval meghirdetett július 14-i szupermaratoni eseménye nemcsak az átlag szegedi honpolgár gondolkodásmódjában jelent különlegességet. de a Szegedi Ipari
Vásár kiállítóiban is. Tizenkét
órán gyötrődni a tűző napon, a
tikkasztó hőségben. Legyőzni
a monotóniát és 126-szor futni
el a Múzeum előtt? Ez valóban Guiness könyvbe illő kuriózum. Az ehhez kapcsolódó
Móra-parki show — divatbemutató és country-zene, repülőgép-kiállítás — bizonyára
nézők ezreit csalogatja ki a
Múzeum elé.

(

• •

•• •• • • •I

Rejtvény

A szegedi vásár résztvevői
is megmozdultak. Számos kiállító ajánlotta föl bemutatott termékeit tiszteletdíjként a futóknak. Ezek a következők: a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat, a
Békéscsabai Konzervgyár, a
Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, a Gyöngyösi
Gyöngyszöv Áfész, a Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Váll., a Tisza menti Vegyiművek, a Pécsi Dohánygyár. a Videoton Elektronikai Kft., a Kecskeméti Konzervgyár, a Debreceni Baromfifeldolgozó Váll.. a Szabadkai Suboticanka italgyár.

Szombaton kora délután
szinte kihaltnak tűnik a Napos
úti pálya, csak a depókra ragasztott zászlók jelzik, hogy
négy nemzet legjobb vaspupucsosai hamarosan ..megütköznek" itt egymással.
A salakmotoros csapatvilágbajnokság „B" csoportjában
szereplő finn. ausztrál, lengyel
és magyar válogatott vasárnap
Szegeden, majd egy hét múlva
Chorzow-ban csap össze, hogy
eldöntsék, melyik együttes induljon a hónap végén az „A"
csoportos döntőn. A szombat
délutáni kötelező edzésen —
két órakor még így hittük —
legjobb esetben is csak három
válogatott „ízlelgetheti" majd
a szegedi pályát, mivel az
ausztrálok ezen a napon egy
müncheni versenyen állnak
rajthoz és csak vasárnap hajnalban érkeznek városunkba.
Lábdi Lajos, a rendezó Tisza Volán szakosztály elnöke
több mint készséges: azonnal
kezembe nyomja a rajtlistát és
a minden igényt kielégítő
programfüzetet. Amíg a locsolókocsi a pályarekordot ostromolja. van idóm áttanulmányozni. Nem árt tudni, hogy a
feketesalakos pálya hossza 364
m. szélessége egyenesben 11,
kanyarban 17 m. A verseny
vezetőbírója a csehszlovák Jan
Sinetana (ha jól fordítom, ma-

gyarul Tejföl János) lesz. akin
sok minden múlhat...
Mindjárt 4 óra. A motorok
felbőgnek és elöször a — nem
hiszek a szememnek! — piros
sapkás ausztrálok.
Butler,
Adams és a többiek gurulnak a
pályára, hogy az ideális ívet
mielőbb megtalálják. Lábdi
Lajos azonnal magyarázattal
szolgál: — Biztosan hallották,
hogy a szegedi az egyik legnehezebb pálya
Európában,
amin feltétlen edzeni kell a
verseny előtt, különben könynyen elszállhatnak ók is és reményeik is...
Időközben kiderül, hogy a
lengyelek
legjobbjaik
( Dolomisievicz,
Jankovszki)
nélkül érkeztek Szegedre, persze így sem szabad lebecsülni
őket. Á „C" csoportból felkerült finnek és a mieink az előre
megadott
összeállításban
edzettek; Adorjánéknak még
arra is maradt energiájuk,
hogy egykerekezéssel szórakoztassák a két-háromszáz fős
nézősereget.
Vasárnap 10.30-kor lesz az
ünnepélyes megnyitó, majd 11
órakor rajtol az elsó futam, és
délután fél 2 körül már azt is
tudni fogjuk, sikerült-e a magyar salakmotorosoknak megnyugtató elónyt szerezni a lengyelországi második fordulóra.
(réthi)

Sportfogadás
1. Siófok-Lech Poznan

Szinte valamennyi kikö- 2. Tatabánya—ÖrebroSK
tötte, hogy termékeiket a 3. V a s a s - A G F A a r h u s
székhelyéről érkező futók4. IFKNonrköping - M T K - V M
nak szeretné átadni. A Grafotek Filmnyomó Gmk az in- 5. Bayerúerdingen-FC Berlin
dulók rajtszámainak elkészí- 6. Slávia Szófia-St.Gallen
;
tését vállalta. Azonban a leg- 7. Pirin Blagoevgrad —Odense
különlegesebb felajánlást a
Posta Floriana csákvári Kft. 8. Karlsruhe—Göteborg
tette, amely egy mázsa ko- 9. Fortuna Düsseldorf—Sturm Graz
leszterinszegény
olasz 10. Chemnitz —Petrolul Ploiesti
tésztát ad a legjobb fu11. Grasshoppsrs—01. Ljubljana
tóknak.
12. Admira Wacker—Lyngby BK
Székesfehérváriak,
pé13. V f L B o c h u m - F C S Tirol
csiek, szegediek stb. figyelem. — itt mindenki nyerhet!
Nevezni még a helyszínen is
Pluszmérközés:
lehet.
14. Kaiserslautern —Energie Cottbus

Vizsgálódás

VÍZSZINTES: 1. Leonardo da Vinci megállapításának első része: (zárt betűk: T. H. S). 14.
Egyik ismert regénye az Egy asszony meg a
lánya (Albcrto). 15. Vastag sárgarépa. 16. Fejrevaló. 17. Porszemcse! 18. Ógörög színházépület. 19. Barbizoni tájképfestő (Jean Baptiste
Camille. 1796-1875). 20. Az egyiptomi vallás
szerint az istenek királya. 22.. Kicsinyítő képző.
23. Virágból egy darab. 24. Múködö vulkán az
Antarktiszon. 26. ... and eggs: sonka tojással.
27. Páros fagott! 28. Külföldi hanglemezmárka.
29. Képzőművészeti alkotás, névelővel. 31.
Káté! 32. Igen. szlovákul. 33. Zsinórozott magyaros férfikabát. 35. Fehér Klára regénye. 38.
Régi NDK-beli fényképezőgép márkaneve. 40.
Egykori kis ertékú pénz. névelővel. 42. A
Solaris írója. 43. A lengyel pénz, röv. 44.
Panaszosan közli mondanivalóját. 46. Közelkeleti magaslat. 48. Tagadószó. 49. Gyakoritó
igeképzó. 50. Erős igyekezet. 52. Kicsinyítő
képzöpár. 53. Francia sziget Marseille előtt. 55.
Sav a háztartásban. 56. Apró léptekkel halad.
57. Ház épül rajta. 60. Siló egynemű betűi. 61.
Emírség a Perzsa-öböl mellett. 62. Biográfia
szerzője. 64. Terítési kellék.

1990. július 8., vasárnap

Becézett női név. 21. Névutó. röviden. 24. A
legmagasabb rendű élőlény. 25. A Bambi írója
(Félix). 26. Német balettníester (Henn). 28. A
Bajkál-tó vizét vezeti a Jenyiszejbe. 30. Olimpiai bajnok szovjet kalapácsvető (Romuald).
32. ... Vera: magyar film címe. 43. Kellemes
szag. 36. Hazai rockegyüttes. 37. Csirizzel bekent. 39. Ácsszerszám. 41. Francia filmszínész
(Jean). 45. A völgy irányába. 47. Egykori tömegmérték. 48. Gyújtóbombák töltőanyaga.
51. Címkedarab! 52. Szájat szélesre nyit. 54.
Rovartojás. 56. Komárom-Esztergom megyei
város. 58. Vadász rejtekhelye. 59. Kölyök,
angolul. 61. A rókahájból nem hiányzik! 63. Fél
perc! 64. Liechtensteini autók jelzése. 65. Az
ezüst vegyjele.
Nagy

Balázs

Beküldendő: vízszintes 1.. és függőleges 19.
Megfejtések — nyertesek
A július,l-jén megjelent rejtvény helyes megfejtése: AZ ÉLET EGY. CSAK EGY JÓT A D
NEKÜNK, A Z É LEHETÜNK. AKIT SZERETÜNK.
Könyvjutalmat nyertek (amit postán elkülFÜGGŐLEGES:
1. Annyi mint. röv. 2. dünk): Szúcs Józscfné (Rózsa u. 27.), Fchcr
Rámába foglalt. 3. Bazalt vulkáni kúp az Ör- László (Agyagos u. 24/B). Csanádi Lajos (Vág
mény-fennsíkon. 4. Terményt szelel, tájszóval. u. 11/B). Dobai Gábor (Retek u. 19/B). Kocsis
5. Únnepélyesen átad. 6. Jeladó eszköz. 7. Károly (Marx tér 1 - 3 . ) . Györffy György (RóSzakasz szakasza! 8. Cirkuszi mutatványos. 9. kusi krt. 9/A).
Szolmizációs hang. 10. Román autómárka. 11.
A megfejtéseket postai levelezőlapon kérjük
Tódor becézése. 12. A kén és a tellur vegyjele. beküldeni, a megjelenéstől számított hatodik
13 Cseh férfinév. 17. Görög betű. 19. A megál- napig. Címünk: Délmagyarország. 6740 Szelapítás befejező része• (zárt betűk: M, L, Aj 20 ged, Tanácsköztársasag útja 10
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Szeged - szövetség párharc vége

Fadd-Dombori
a befutó
A szegediek kissé szorongva utaztak el FaddDoniboriba, az 1995-ös kajak-kenu vb helyszínét eldöntő országos szövetség elnökségi ülésére. Miközben
folyt a tanácskozás — a szerdán itt Szegeden feltett kérdések 80 százalékát a fadddomboriaktól is megkérdezték — egyszer csak jött a
hírnök, hogy az egyik számban a nagy szél miatt a kilenc
hajóból 7 elsüllyedt. Ekkor
bizakodni kezdtek a szegediek, hiszen ilyen a Matyéren a legnagyobb szélben
sém fordult eló egyszer sem.
Tehát látszatra minden nagyon korrekt volt. A 15 tagú
elnökségből 12-en jelentek
meg. Mivel az idő sürgetett,
ezért az elnökség úgy döntött. még ott helyben szavazásra kerül sor, hogy Szeged
vagy Fadd-Dombori helyszínnel pályázzák meg az
1995-ös vb-t. Aki pénteken
este látta a 9 órási TV-Híradót az ismeri a végeredményt: 9:3 arányban megyeszékhelyünk
alulmaradt.
Horváth András, a városi ifjúsági és sportosztály vezetője ennyit mondott:
— Lehet, hogy elfogult
vagyok Szegeddel kapcsolatban. de a józan ész diktálta
érvek vereséget szenvedtek!
Fadd-Domboriban csak a
céltorony a jobb. Egyébként
is egy elnökségi tag fogalmazta meg legjobban ezt a
döntést: egy pályát akár két
év alatt fel lehet építeni, de
mellé egy várost...? És a
győztes helyszín kissé mesze
esik egy-egy nagyobb településtől. Nincs más választásunk. mint gratulálni és kívánjuk, hogy jó vb-t rendezzenek Tolna megyében.
Sajnos, most is egy tipikus
magyar döntés született:
Szeged ugyanis az elmúlt 10
évben igyekezett megismertetni Maty-ért a nemzetközi
szövetség vezetőivel, a versenyzőkkel. Aztán egyszer
csak elkezdték favorizálni
Fadd-Domborit, s ennek a
folyamatnak a csúcsa a pénteki döntés lett..
— süli —

Hirdetés

1990. július 1.. vasárnap

Micsoda babaház

9

A fogva tartottak
vallásgyakorlásáról

A büntetésvégrehajtási intézetekben ezentúl minden
[fogva tartott számára lehetőIá é kell tenni, hogy istentisztejleten vehessen részt, illetve
lelkészi gondozásban részegülhessen.
Az igazságügy-miniszter
'rendelete értelmében a fogva
tartott jogosult a vallás gyakorlásához szükséges könyveit, valamint a biztonságot nem
veszélyeztető kegytárgyait
magánál tartani. Ezek a jogosultságok azonban nem sérthetik a büntetésvégrehajtási
intézetek rendjét, illetve az előzetesen letartóztatott esetében a bíróság és az ügyész
[rendelkezéseit.
Ha a fogva tartottnak kiskorú gyermeke van, lehetővé kell
A négyéves Jesslca Vaughnak nagyon t e t s z i k ^nni. hogy gyermeke vallásos
a m a g a s s z á r ú cipő f o r m á j ú b a b a h á z , amelyet a neveléséről döntsön, és azt
Sotheby's cégnél bocsátanak árverésre. Az 1979- írásban vagy szóban gyermeke
ben készült különleges Játékszerért 3 0 - 5 0 e z e r törvényes képviselőjével közölhesse.
fontot szeretnének kapni.

Az istentiszteletről a fogva
tartottakat megfelelő időben
tájékoztatni kell. Az önként
jelentkezők részvétele az istentiszteleten csak akkor korlátozható, ha a fogva tartott
részvétele a biztonságot, illetve a büntetésvégrehajtási intézet rendjét veszélyezteti. A
rendelet értelmében a fogva
tartott vallási hovatartozását
csak kérelmére és jogainak
gyakorlása érdekében szabad
nyilvántartásba venni, arról
külső szervnek tájékoztatást
adni nem lehet.
A fogva tartott szabad idejében a lelkésszel korlátozás
és ellenőrzés nélkül tarthat
kapcsolatot, s azt bármelyik
fél kezdeményezheti. X büntetésvégrehajtási intézet köteles elősegíteni az egyház
szociális, gondozói tevékenységét, valamint azt a munkát,
amellyel a fogva tartottakat a
szabadulásra készítik fel.

ROSTOS

|%IVA. JÖ SZELLEM
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Apróhirdetés

IMÓTERMFK értékesítéséért magas
jutalékot fizetek. „Kedvező feltételekkel V/2114" jeligére a Victor Hugó
u. 5. sz. Hirdetőbe.

Jármű

KERESEM azt a személyt, aki
100000 Et-ot vállalkozásom elkezdéséhez kölcsön adna. Magas kamat.
Telefon: 54-967.

1300-as Volkswagen komplett
motor garanciával eladó. Érdeklődni: délutánonként. Szeged. Rózsa Fsgt. 47.
ELADÓ métáik ék színezésű Fiat
RegataS 100-as extrákkal ellátva.
Forgalomba helyezés 1986. Érdeklődni: Retek u. 25/A, VIII. 22.
Németh. Telefon 28-681.

Lakás
Szegeden 2 szoba hallos, 63 m2es, OTP-s. tehermentes telefonos
lakás a 3. szlnton eladó. Érdeklődm a 62/28-263-as telefonszámon,
7—9 óra és 19—20 óra között.
Pénzbefektetők előnyben!

Munkaalkalom
ATI-KÖVIZIG Szegedi Szakaszmérnöksége felvesz traktorosokat
MTZ 80-82 erőgépre, nehézgépkezelőket T-174, BH-03 gépekre,
mezőgazdasági gépszerelőt, autószerelőt. Belépés azonnal. Fizetés: megegyezés szerint
KAROSSZÉRIA festő szakmunkásokat keresünk felvételre állandó
délelőtti műszakban történő foglalkoztatással. Jelentkezni lehet:
Szegedi Közlekedési Vállalat. Szeged. Külső Pulz u. 2. szám alatt
személyesen, vagy a 13-211-es
telefonszámon Miklós Szilveszter
művezetőnél.
FELVÉTELRE keresünk női munkavállalókat Járműtakarító munkakörbe. állandó éjszakai munkarendben történő foglalkoztatással.
Jelentkezés: Szegedi Közlekedési
Vállalat Szeged, Csáky u. 2. sz.
alatt az üzemvezetőnél vagy a 23
422-es telefonszámon
PÁLYAMUNKÁSOKAT keresünk
telvételrejó kereseti lehetőséggel
Szegedi Közlekedési Vállalat.Szeged, Külső Pulz u. 2 sz. Telefon:
13-211/48.

MA FELADJA —
HOLNAP OLVASHATJA

Lakás

BOMBA lizJet a gomba! Termesztési
Aprócskák
technológiája átadó, utánvétellel 200
2 szobás, gázfűtéses, téglablokkos, IV. Ft. Cím: 6701 Szeged, Pf. 247.
emeleti lakás cladő. 950000 Ft. ÉrMunkaalkalom
Adásvétel
deklődni a 61 -807-es telefonon.
AZONNAL I belépéssel kőművest fel1+2-es,
III.
emeleti,
telefonos
lakásciTOMAS öntözőmotor kb. 250 ni szíveszek. Érdeklődni: telefonon a 71 vő—nyomó csővel eladó. Érdeklődni: adó. Érdeklődni: az 51-755-ös tele315-ön, 19—20 óráig.
fonon, este.
a 72-297-es telefonon.
OLASZORSZÁGI
munkára ügyes
M É L Y babakocsi (bordó) eladó.
kezű varró szakmunkás lányokat keEgyéb
Irányár: 2000 Ft. Érdeklődni: Haladás
rcsck.Lakás van. Kezdés augusztus I utca 1 l.Kurai.
AUTÓHŰTÓK gy ors, szakszerű javí- én.
Tájékoztatót
küldök
SÖTÉTKÉK mély
ily és BIEMME sport tása. Szőreg, Iskola u. 2/B. Telefon: válaszborítékért. Jelentkezéseket júbabakocsi eladó..Telefon: 29-592.
55-819
lius 12-éig tudok fogadni. 6701 SzeVENNÉK kisméretű szőlőprést, dará- A L G Y Ő I E K , figyelem! Ajándék, ged. Pf. 365.
lót, Uvegbalonokat és CO % mérőmű- könyv, kozmetikumok stb., bálás ruha 25 ÉVES számviteli, pénzügyi, bérszert. Telefon: 55-600.
olcsó áron. Kézikötött pulóver meg- SZTK munkaügyi gyakorlattal munezer és 20 ezer literes tartály eladó, rendelhető. Joly—Joker, AJgyő. Bar- kahely megszűnése miatt állást
keresek. „ P r e c í z , megbízható
érdeklődni: 77/31 -793-as telefonon, tók Béla utca 37.
20 óra után.
GAZDASÁGI társaságok, magánvál- V/2141" jeligére a Victor Hugó u. 5.
sz. Hirdetőbe.
MULTICAR eladó. Érdeklődni : Kani- lalkozások! Bér-, munkaügyi és adóügyi
feladatok
szakszerű
és
zsai utca 10.
Albérlet
megbízható végzését vállalom, . f e l STATICE palánta eladó. Érdeklődni: sőfokon V/2113" jeligére a Victor Újszegedi magánházban szoba kiadó.
Sándorfalva, Felszabadulás u. 35. Te- Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe.
Telefon: 55-469, egész nap.
lefon: 23-720.
EREDETI spanyol gitár 16000 Ft-ért
A Csongrád Megyei
A Szegedi Ruházati
eladó. Telefon: 18-746. este.
Közlekedési Felügyelet
Szövetkezet,
OLASZ gáztűzhely igényesnek el2. számú MNB-s
a Szeged. Kemes u. 6. sz.
adó. Újszeged. Fürj utca 35. Telefon:
53-084.
bélyegzője
alatti telephelyén
5 HÓNAPOS nyugati babakocsi minelveszett,
ÁRUSÍTÁST
den tartozékkal eladó. Érdeklődni:
Hüvelyk utca 3/C, 111/11. egész nap.
RENDEZ
Június 26-ától érvénytelen.
4000 db csirke nevelésére alkalmas
munkanapokon
fóliaváz és 4 db gázhősugárzó eladó.
8—16
óra között,
\sotlhalom, Kinizsi utca 36.
FÖLDGÉP
árengedménnyel:
BONTOTTcserép olcsón és új áthida Általános Mélyépítő Vállalat
import női blézerek,
ló gerendák eladók. Telefon: 17-647.
II. sz. Fóépítósvezetősége
import női ballonkabátok.
Import szoknyák.
felvesz
Import nyári ruhák.
Jármű
Ezen kfvül
változó munkahelyre
NYUGATI, 4 éves. 2107-es, 150050%-os
as, fehér Lada eladó. Érdeklődni: a
VASBETONSZERELŐ ÉS
21-515-ös telefonon.
ÁCS SZAKMUNKÁSOKAT.
árengedménnyel
ELADÓ jó állapotban lévő VW bogár
megvételre ajánlunk női
1200-as. Érdeklődni: a 62/55-600Jelentkezés:
nyúlbundákat.
as telefonon.
Algyő. Régi ipartelep.
Telefon tájékoz tatás:
DJ rendszámú Dacia TX vizsgáztatva
Teleion: 67-268.
24-388. 25-013.
eladó. Érdeklődni: este a ! 1 -282-es,
vagya 18- 106-os telefonon.
AUDI 80 4 éves, 70000 km-rel, totálkáros, de üzemképes motorral eladó.
Telefon: 19-322,18 és 20óra kőzött.
Opel Kadctt,5ajtós,3évcseladóSzeged, Paprika utca 39/B. Telefon: 29901.

Mindenféle hirdetest

Ingatlan

LEGGYORSABBAN A

DEIMAGYAROFSZAG -BAN
,

^ HIRDETHET

ELADNÁM most épülő 58 m2-es Út törő téri társasházi lakrészemet.
„700000 V/2124" jeligére a Victor
Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe.
CSALAD1 ház építésére alkalmas,
üres, nem közműves telkei keresek
megvételre. Szőreg, Újszeged előnyben. Jlelv és ármegjelölés V/2129"
jeligére a Victor Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe.
CSERKESZÖLŐN 2500 m2 üdülőtelek üresen eladó, a fürdőhöz 5 perc.
Érdeklődni: a 19-69 l-es telefonon

ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM!
MEGKEZDTE
a jó minőségű, kisméretű, tömör
ÉRTÉKESÍTÉSÉT

/. o. egysógrakatba,

áfával, 5825 Ft/1000

db.

II. o. egységrakatba,

áfával, 5413 Ft/1000

db.

Házhoz szállítás Vásárhely területén, 400 Ft/1000 db,
valamint 40 km-es körzetben, 800 Ft/1000 db.

Megrendelést

telefonon

Vásárhely, Tanya 1314.

is

USZV

MŰSZAKI
FELVÉTELT

KONFEKCIÓGYÁR
HIRDET:

varrógép műszerész
MUNKAKÖRBE
Jelentkezni lehet:
USZV MŰSZAKI KONFEKCIÓGYÁR
munkaügyi-szemólyzetl-bérosztály.
Szeged, Dorozsmai út 14.
Telefon: 1 4 - 8 5 5 / 1 0 4

Forgácsoló szakterületen jártas

gyártástechnológust
keresek,
normás, minőségellenőrző és gyártástechnológus munkakörbe.
Szegedtől 25 km-re lévő 45 fős műhelyembe CNC technológiai
Ismerettel rendelkező előnyben. Fizetés képzettségtől, rátermettségtől tüggően, 20 000 Ft nettó lehet. Közlekedési költséget
térítek. A Jelentkezésben kérem az előző munkakörök leírását.
„Nyugati színvonal V/2123" jeligére a Victor Hugó u. 5. sz. alatti
Hirdetőbe.
FÖLDGÉP
Általános Mélyépítő Vállalat
II. sz. Főépítésvezetósége

felvesz
változó munkahelyre
mélyépítési gyakorlattal
rendelkező

ÉPÍTÉSVEZETŐT
Jelentkezés:
Algyő. Régi Ipartelep,
Telefon: 67-268.

Munkát

vállalunk:

tereDrendezósre, fűés gazkaszálásra,
magas- ós m ó l y Ó D Í t é s .
T—174-es, valamint MTZ
82 erőgéppel fuvarozást.
MTZ 82-es. T—174-es,
BH—025-ös erőgép bérelhető kezelő nélkül.
Jelentkezés: Tápé. Folyamos telep, Simon Miklósnál.
7—15 óráig.

A DM PRESS
vasárnapi számába
a

1 2-370 es

telefonszámon
vagy személyesen
a Victor Hugó u. 5. sz. alatt
adhatják fel hirdetéseiket,

A vásárhelyi RAMON Téglagyár

FALAZÓTÉGLA

GYÜMÖLCSITAL

hétfőtől csütörtökig: 9—15 óráig,
pénteken, szombaton: 8—12 óráig.
Közületek
j e l e n t k e z é s é t is várjuk!

elfogadunk.

Teletorc 62/46-096

Az oldal a DM szerkesztőségében készült
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Viharos meggyeslepény

RÖVIDEN
Hatszor szúrtak

Gyilkosság Tápén és Makón
A megyei rendórfókapitányságot tegnap a déli órákban
gyors egymásutánban hívták.
Az egyik telefonáló azt jelentette. hogy Janó Pál (Tápé,
Verecke utca 1. számú) lakásán
holtan találtak egy ismeretlen
személyt. Az azonnal a helyszínre érkezett rendörök gyorsan fölfedezték két késszúrás
nyomát a halott hátán. Megállapították, hogy a meggyilkolt
fiatalember a 32 éves Horváth
Jenő (Szeged. Retek utca 3/A,
10. emelet 39.). Lapzártakor
még dolgoztak a helyszínelók,
illetve megkezdődött a gyilkossággal gyanúsítható személy kihallgatása.

A másik telefonbejelentés
Makóról érkezett arról, hogy
Körösi Istvánné 75 éves aszszonyt (György u. 43.) holtan találták a lakásában, a
konyhában. A bejelentő szerint már szerda óta nem látták az idős nénit a szomszédok. ezért fogtak gyanút é s
mentek be a lakásába. A televízió működött, az asszony
halott volt. A helyszínelők
négy késszúrás nyomát találták a holttesten. A nyomozás
megindult.
Olvasóinkat mindkét gyilkosság nyomozási fejleményeiről tájékoztatjuk holnapi
számunkban.

Felvételi

Felvételi eredmények a SZOTE-n
Döntöttek a csúcsbizottságok, végér- nyert felvételt. Közülük három fiatal —
vényessé vált az 1990 — 91-es tanév kik korábban szakképzetlen gyógytorelsőéves SZOTE-s hallgatóinak név- nászként tevékenykedtek — második
sora.
diplomáját óhajtja megszerezni.
A szociálismunkás-képző szakon 72
Az általános orvoskarra a tavalyinál
közel százzal kevesebb hallgató jelent- jelentkezőből 41-en tettek sikeres felkezett. A 362 fóból 147 tett sikeres vételi vizsgát és egy erdélyi magyar
fiatal. E szak létszámát növelendő. 18
felvételi vizsgát.
helyre hirdetnek pótfelvételit. Az orvosA fogorvos szakra jelentkező 73 fia- egyetem más karain, illetve a JATE-n
talból 20 nyert felvételt. Különleges- sikertelen felvételi vizsgát tett fiatalok
ség: az idén első ízben fordult elő. hogy jelentkezhetnek, s kérhetik felvételüaz általános orvoskaron a minimális ket pontbeszámitással.
pontszám (107) egyetlen ponttal alaA felvételi kérelmek július 27-ig
csonyabb volt. mint a fogorvos szakon.
nyújthatók be a SZOTE Egészségügyi
A gyógyszerésztndomdny karra 99- Főiskolai Kara szociálismunkás-képző
en jelentkeztek az idén. Közülük Jő-án szákárá.
tettek sikeres felvételi vizsgát. Rajtuk
kívül 30 orvoskarról átjelentkezett. II
vajdasági és 4 erdélyi magyar fiatal összesen I0l-en — kezdi meg tanulmányait a gyógyszerész karon.
A SZOTE Egészségügyi Főiskolai
Kar védönóképző szakán 80 fős elsós
Tőkés László huszonnégy baévfolyamot szándékoztak indítani ez év
szeptemberében.
A
jelentkezők rátja, javarészt a temesvári reforszáma azonban mindössze 60 volt. s mátus presbitérium tagjai, baráti
közülük azok nyertek felvételt, akik a vacsorán vettek részt pénteken
80 pontos alsó határt elérték. Az orvos- este a Fehér tavi halászcsárdákarról átjelentkezettekkel együtt 53 főban. A „kemény mag" vendéglável indul a védőnő szak idei elsős évfolyama. amely két fiúval is büszkélked- tója Ábrahám Dezső volt, aki az
év elején megszervezte a temeshet.
vári lelkipásztor — most már KiAz idei tanévben indul első ízben
püspök —
gyógytornász, illetve szociálismunkás- rályhágó-melléki
képző szak az egészségügyi főiskolán. sportcsarnokbeli igehirdetését és
Az előbbire 86 jelentkező közül 30 fó magyarországi körútját.

A „kemény
mag" Szegeden

Lírafesztivál
Mint eddig, az idén is megrendezik Gyulán a magyar líra
fesztiválját: a háromnapos költőtalálkozó mindazonáltal jóval fölszabadultabb hangulatú,
mint korábban bármikor, hiszen most különösebb akadály
nélkül megérkezhetett Gyulára

Kányádi Sándor éppúgy, mint
Tolnay Ottó, Balla D. Károly,
vagy Ács Károly. Az előadóművészek között hallhatják
Berek Katit, Bánffy Györgyöt,
Koncz Gábort. Rajhona Ádámot, Gálffy Lászlót és másokat.

PILLANATKÉP

Csak
Az utca hús, maximum
kétszintes házak húzódnak a
tömör lombú fák, bokrok
mögött, még csak készülődik
a napi kánikula. Egy lépcsőházból rohanok kifelé, s
ahogy a kilincsre tapintok,
élés, kesergő és fájdalmas
siránkozás „üti meg" a fülemet a csukott ajtón keresztül. A hang olyan rémülten
száll fel, hogy egy pillanatra
megtorpanok, nem merem
kinyitni az ajtót. Vajon ki az,
mi történt? Épp nem akarnék semmibe keveredni, ám
ha kell, legyen. Félve nyitom

1990. július 8., vasárnap

az ajtót, s félve lépek az utcára. A hang nem csillapul;
panaszos,
könnyáztatott
hang:
— ...már mindenki „elment" mellőlem, nincs senkim, hát minek vagyok én
még itt... — a botra támaszkodó idős nénit egy másik
idós hölgy támogatja, szótlanul. Miért? Ez a kérdés. És
senki nem tud válaszolni, a
magánynak nincs fájdalmat
csillapító magyarázata. Csak
el lehet viselni, valahogyan. .
P.

Sz.

taxit (30 km-es út, oda-vissza számolva a tarifát, puff neki).
— No tata, nyeregbe — kajánkodott a taxis, hogy némileg elővezesse
lágy viaszba egy diadalittas szuronyaz útközben várható beszélgetés stílcsapat.
jét.
De hiába volt a nagyméretű igyekeSzinte repültek, legalábbis ez volt
zet, mert a vonat hirtelen fékezett a
az öreg érzése az iménti tehetetlen
nyílt pályán, s az üres sörösüveg térkapkodás után. Az úton akkora fákat
denkólintotta az öreget. Vágy ébredt döntött az árokba a vihar, melyekkel
benne az üvöltésre: szellemi s dekoraDöbrögi mester is bajosan ölelkezett
tív fizikai fájdalom.
vön. Am csoda számba ment, hogy
— Leszakadt az áram — mormolta
egyik fát se az út felé ebrudalta a
képzavarában a flottul öltözött, lyu- vihar, mert hát az nagy baj lenne egy
kasztásra kész kalauz.
szökellni nem tudó személygépkocsinak. De mit ád az ég, az utolsó tíz
A vihar már ugyan elvonult, de a
kilométerre hatalmas kocsisor tornyopecsétjét otthagyta a vasútvonalon.
sult, mert a nagy számok törvényé
Egy óra telt belé, mire a szerelvényt
szerint az utat csak födte néhány öles
visszavontatták az iménti, csuromvinyárfa. Már sötéi, vak sötét volt. Órázes állomásra, hogy ottan dekkolhaskig álldogáltak a jól tömött forgalmi
son mindenki kedvének s habitusának
dugóban; néha métereket haladtak,
megfelelően. Az öreg hócipője megnéha még ennyit sem.
telt a várakozással és azon csomagjával együtt leugrott az álló vonatról,
Késő éjszaka lett, mire az öreg hahogy ne bosszantsák őt a természet
zaért; csöngetett. A nagyi köntösben,
házipapucsban és csodálkozva nyitott
vak, mélabús erői.
ajtót:
Úgy gondolta, majd felszáll egy
buszra, s hazaevickél; de a busz csak
— Hát te? — és megdörgölte szemeit.
nagy sokára indult. Stoppolni igyekezett negyedórán át, ám semmi, csak
— Hát én hazajöttem mégis, úgy
puszikat dobáltak feléje a fiatalabb döntöttem, mégis viszek magammal
sofőrok. Vonat nem indult semerre, a
abból a meggyeslepényböl, amit déltelefon se működött, hogy valami elután sütöttél — mosolygott az öreg
vetemült autós kollegináját riasztsáros ruhájában, és a tanulságot röghatná: szállítsa haza.
vest előadta: — Rendes ember viharNem maradt más hátra, leintett egy * ban nem vonatozik!

— Viharban nem száll vonatra az
ember — mondta egy mosolygós öreg,
a több mint fekete ég felé csavarta
lucskos bajszát, a szívéhez kapott és
felüvöltött: — Elázott a vonatjegyem!
Aki látta, nem lepődött meg, a
nyáriasított kánikula kellős közepén
úgy tört elő a vihar, akárha Zrínyi a
várból; büszkén és halálra váltan.
Az öreg felpattant a vonatra, kapaszkodott egy darabig, aztán elengedte magát, mintha otthon. Látta ó
az elázott lányokat a feszülő blúzban,
ezt nevezné jótékony, vizuális esőnek.
A vonat haladt tova, s még annál is
messzebb, mikor is az egyik állomásfőnök sapkáját váratlanul, de becsületes iramban lekapta a szél. Azonmód
— merthogy az iménti zuháré elapadt
— förtelmes erőszakossággal hullott
alá ismét a víz a fent említett régiókból. Az öreg orrát az ablaknak
nyomva pásztázta végjg az állomás
előterét, hol is zerge módra szökdécseltek az arra hívatottak, hogy újra
áramot leheljenek a fővezetékbe. Ez,
hál' Istennek, sikerült is, aminek a
büfés fiú lágy csöngetések közepette
ugyan nem örült, hisz „míg a vonat áll,
a sör fogy" jeligére hallgatott. A szerelvény úgy hatolt be az esőcseppek
rengetegébe, mint több köbméter

Bohóctábor

A Bartók Béla Művelődési
Központ Próbatársulata a kettóshatári alkotóházban bentlakásos tábort szervez. A bohóctábor július 27-töl augusztus 2ig tart és általános iskolás gyerekeket várnak a bohócvilág
kulisszatitkaiba betekintő táborba. Érdeklődni lehet a 12060-as telefonon vagy a Vörösmarty utca 3. szám alatt.
Lakás
— Mi az abszolút lehetetlen?
— ???
— Kis lakásban nagytakarítást csinálni.
(manczy)
Dél-Alföldi Magazin

Hétfőn este 20 órakor Bajáról. a Véndió Étteremből jelentkezik a Dél-Alföldi Magazin, amely három témával foglalkozik. A már megszokott videóújság 10 percét követi egy
újabb 10 perces tudósítás a vasárnap Szegeden rendezett salakmotor csapat világbajnoki
futam eseményeiről. Az adás
harmadik részének témája az
idegenforgalom: a Dél-Alföldön; Bács-Kiskun megyében és
Baja, Kalocsa környékén. Tudósítások
a Hortobágyról,
Gyuláról, Szegedről, Kecskemétről, Bugáéról, Kalocsáról
és Bajáról. A műsor vendége
Gellai Imre, az Országos Idegenforgalmi Hivatal elnöke.
Kovács Zoltán, a Puszta Tourist igazgatója. Barna György
és Szalóki István. Baja, illetve
Kalocsa tanácselnöke. A műsort Tuza Béla vezeti, felelős
szerkesztő Bubryák István.
A z é n e k l ő kutyák

A világ eddigi legnagyobb
kutyakiállítása és szemléje nyílt
meg a cséhszlovákiai Brnóban.
A világ 28 országából összesen
12 ezer kutyát hoztak a szemlére.
Nagy érdeklődésre tart számot az „énekverseny", amelyet
azoknak az ebeknek rendeznek, amelyek meg akarják mutatni, hogy a kutya muzikális
lény is.
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Mini kommentár
Váltás
V e z e t ő állásra k e r e s n e k ajánlkozásokat, nyilvános meghirdetés ó l j á n . E z a d e m o k r a t i k u s , e z
az igazi.

Azt mondja a szöveg, hogy
felsőfokú végzettség kell az
álláshoz,
meg ilyen-olyan
nyelvtudás és legalább öt évi
vezetői gy akorlat.
Ezt n e v e z z ü k
tásnak!

rendszervál-

Üresek a táborok

Üresen maradtak a sátrak a
velencei ifjúsági üdülőközpont
320 személyes középiskolás táborában, s csupán egyetlen turnusra fogad gyerekeket a korábban 360 általános iskolás pihenőhelyéül szolgáló úttörőtábor is. Az idén elmaradt
ugyanis a korábban megszokott támogatás

A h é t v é g é t M á r t é l y o n töltik a B e l g r á d h ó i — a T i s z á n — é r k e z e t t hajók utasai,
de h é t f ő n m é g m e g c s o d á l h a t j u k a sízi j á r m ű v e k e t a s z e g e d i partokról is. A d d i g :
G y c n e s Kálmán felvételei.

Jönnek a felhők és a szél
Eleinte országszerte túlnyomóan napos idő lesz. Később nyugat felől egyre
gyakrabban növekszik meg erősen a felhőzet. Szórványosan eső. zápor
várható. Időnként elénk délnyugati, nyugati szél lesz. A várható legalacsonyabb hőmérséklet 7—12. a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 — 26 fok
között alakul.

M e g a l a k u l t a Délmagyarország K f t . T a g j a i : e ]ap
újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött D é l magyarország Üjságíró
Nice-Presse-Invest.
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