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Hat nap háborúra vagy békére
Keressük egymást — MDF-jóslatok — Öböl-fo ntolgató
Vélemények a teátrumról — Visszhang — Egérke is világelső

G

enfben szerdán James Baker amerikai külügyminiszter és Tárik Aziz iraki külügyminiszter találkozott egymással.
Az Öböl-beli háború elkerülése szempontjából sorsdöntő tárgyalásra hat nappal az előtt került sor, hogy lejár a határidő, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa szabott Iraknak az augusztusban megszállt Kuvait elhagyására.
A nyilatkozatokban mind Baker, mind Aziz békeszándékait hangoztatta. Egyúttal mindketten mereven ragaszkodtak országaik korábban meghirdetett álláspontjához.
Lapzárta előtt kaptuk a hírt: Nem jött létre semmiféle megállapodás James Baker amerikai és Tárik Aziz
iraki külügyminiszter genfi találkozóján. A több mint hat
és fél óra hosszat tartó megbeszélés után Baker kijelentette: Irak részéről semmiféle rugalmasságot sem tapasztalt, és tárgyaló partnere semmi jelét sem adta annak,
hogy országa hajlandó lenne kivonulni Kuvait területéről.
Tárik Aziz — Baker közlése szerint — még George Bush
amerikai elnök Szaddam Huszeinhez intézett üzenetét sem
vette át „bár gondosan elolvasta" azt.
Az
amerikai
külügyminiszter
figyelmeztetett: az
idő rendkívül gyorsan múlik, így Iraknak azonnal meg
kell hoznia döntését. „Még mindig az a meggyőződésem,
hogy a konfrontációt el lehet kerülni, s az út továbbra is
nyitva áll a békés és politikai rendezés előtt" — hangoztatta a találkozót követő sajtókonferenciáján James Baker.

Névváltoztatás
Elnökségi
ülést
tartott
tegnap az ipartestület székházában a Liberális
Polgári
Szövetség
megyei
bizottsága. A Vállalkozók Pártja új
r é v e n működő
szervezete
ülésének legfőbb napirendi
pontja a helyi csoportok beszámolója
volt, eddigi
tevékenységükről.
Jóllehet,
több vidéki szervezet nem
küldte el képviselőjét,
illetve, amelyik elküldte, több
esetben felkészületlenül érte az illetőt a megbízás, így
túl sok dologról beszámolni
sem tudott — nos,
mind-

után

ezek ellenére annyi kirajzolódott a keresetlen
szavakkal megfogalmazott beszámolókból, hogy a Vállalkozók Pártja, azaz a Liberális Polgári Szövetség keresi a helyét a közéletben.
Ugyanúgy azokat az
embereket is keresi, akik
megfelelően
képviselni
tudják
a párt érdekeit abban a társadalomban, melynek vezető hatalmi
intézményeiben
folyamatosan a vállalkozások élénkítésének
szükségességéről van
szó,
ám
konkrét intézkedés ez ügy-

szirénáik vijjogtak. Ennyi
fért a megroggyant, málladozó falak határolta
térbe.
Mígnem a jéggyár (ma szikvízüzem és palackozó) melletti saroképületet elbontották. Helyét ' városépítészetünk méltán hírhedt panelépülete a Délép kisebb irodaháza foglalta el. Évekkel
később az utca másik sarkát is elbontották,
de ez
már a nyolcvanas években
történt. Később az elfelejtett
utca hirtelen, mintegy
a

Bevallások hava

Még ez is! — sóhajtottak fel a közelmúlt rendeletdömpingjében edződött állampolgárok, amikor levélszekrényükből nagy méretű, vaskos boríték hullott alá. A rosszabb
ben még vajmi kevés szü- megyei vezetőkben az
is idegzetű adóalanyok esetenként — lépcsőház csendjét felletett.
fölmerült, érdemes-e így to- verő — hosszabb véleménynyilvánítástól sem riadtak viszA szövetség keresi
azo- vább csinálni. Jóllehet,
a sza. Akadt, aki a zaklatáson felháborodva, egyenesen az
kat a szervezeteket is, ame- névváltoztatás mögött az a
lyekkel összefogva,
érde- szándék
is
meghúzódott, adófelügyelőség vezetőjének címezte levelét. Mindez terküket összehangolva
ered- hogy
szélesebb
népréteg mészetesen nem változtat a lényegen, elérkezett az adóményesebbek tudnak lenni a érezhesse magáénak
e
pár- bevallások ideje.
politikai küzdőtéren.
Szán- tot.
dékuk
szerint
az
ipartestüMindenesetre a párt
jöszükségessé.
Akkor
Az adófelügyelőség 32 500 lik
lettel és a Kisosz-szal
ko- vőjéért aggódókat
némileg
küldött
szét ugyanis az összeg növeli az
operálnának,
ám az elmúlt igazolta: az ülésre meghí- szja-s borítékot
megyében,
ennyi- adóalapot.
választások során e törek- vottaknak a kezdésre is csak Csongrád
egy
vés nem járt sikerrel.
mintegy harmada
érkezett en tettek adóbevallást
Azt mondják az
adóA Vállalkozók Pártja ed- meg, a szünetben azonban évvel ezelőtt. A címzettek szakemberek, a tavalyi
év
dig kis bázisra támaszkod- ők is nagyrészt eltávoztak, között lehet olyan is, aki- bevallásainak
legnagyobb
hatott — még kisebb
volt így az öt főre olvadt nagy- nek idén nem kell bevallást hibája az volt, hogy sokan
tisztelettel nem írták alá a nyomtatazok száma, akik dolgoztak gyűlés zárt tárgyalással foly- készíteni, tőle
visszakérik
az így
felesle- ványt. Ez így érvénytelen —
B. T.
is a köz érdekében, így
a tatta munkáját.
gessé vált
nyomtatványcso- akár haragosunk is készítmagot. Azok, akik
tavaly hette — , az viszont
tény,
nem adtak bevallást,
idén hogy az aláírás helye a szinazonban ezt meg kell tenni- te már észrevehetetlen utoladófelügyelőségnél só utáni sor.
Megtörtént a világ legter- koztak ebből a célból. Íme, ük, az
a szükséges
mészetesebb dolga.
Együtt- az indokok, két nézőpontból. beszerezhetik
Jellemző hiba, hogy a beműködési megállapodást ÍrUgrai András, a regionális űrlapokat.
fizetendő, vagy a visszaigétak alá azok, akrk külön-kü- kamara elnöke:
lön kevesebbek
lennének.
— A rendszerváltás során
nyelt összeget nem kerekíkiépíté- Magad uram . . .
Kedden a Dél-magyarorszá- a civil társadalom
tik 100 forintra. Az
szjajelenségeként
gi Regionális Gazdasági Ka- sének kísérő
bevallásoknál ezt a hibát a
érdekképviseleti
mara szegedi
irodájában a sokszínű
önadózás, mondják a ma- gép még viszonylag könnyen
alakul gyar rendszerre — ami azt
Bács, Békés
és
Csongrád rendszer alakult és
kiszűri, a vállalkozók ezer
Megyei Agrárkamara képvi- ki. Az általuk képviselt vális jelenti, hogy az
állampol- forintra kerekített általános
(Folytatás
a 2. oldalon.)
selői és a házigazdák találgárnak
kötelessége
utána- forgalmi adójával már kissé
boldogul.
Az
járni, esetenként még
a nehezebben
a többi adatból
Szenzáció !
nyomtatványoknak is. (A 14 utóbbinál
ezer vállalkozó január kö- nem mindig lehet következtetni a helyes nagyságrendzepéig kapja meg a bevalre, s ennek köszönhető, hogy
láscsomagot.)
első körben Csongrád
memagyarorNéhány személyi jövede- gyében is több
forgalmi
lemadó-bevallás már vissza szágnyi általános
Különleges szenzációval szolgálhatunk olvasóinkadó
találtatott.
Később
ternak: biztos forrásból származó hírek szerint vasárnap
is érkezett, a legelső egyemészetesen néhány
bevitt
Szegeden létrejön az, amin eddig az ország házában
nesen Szentesről. A
tiszte- adatot el kellett
osztani
hiába munkálkodtak egyes képviselők: kialakul az
letet parancsolóan
fürge
úr ezerrel.
MDF—SZDSZ—Fidesz tengely. Bővebbet erről lapunk
történetesen
17 ezer
forin6. oldalán . . .
tot igényel vissza, s
gyorsaságának köszönhetően feb- Progresszív
ruár első napjaiban
már nagyvonalúság
hozzá is juthat a pénzéhez.
Az állampolgár bevall, az
A következő fontosabb dá- adófelügyelőség
ellenőriz.
rendszerváltás
előszelével lőként a Limit Bt., az Agro- tumig, január 31-ig
min- 1990-ben többek között megelőtérbe került. Rehabilitál- floor Kft. és a Centoker Kft. den kifizető — egyéni válnéztek 500 olyan magánszeták.
Váratlanul
feldúlták költözött a felújított falak
gyár mélyt, akik
amúgy hiányos
burkolatát, közé. Időközben a
SZESZ- lalkozó, kft., hivatal,
elmulasztották
utolsó fáit sorra kivágták . . . irodaházban
is
albérlőket stb. — köteles igazolást ad- benyújtani az adóbevallást.
— Rendbe hozzák a z ut- kerestek, így a Kiszövön kí- ni 1990. évi kifizetéseiről, il- Ennél természetesen sokkal
c á t ! — örvendeztek a
kör- vül a K É S Z , a Modulor Kft., letve a levont adóelőlegről.
többen „blicceltek", az
elnyékbeliek. —
De
miért? a Volántourist Kft., a Traha lenőrzés
azonban
megelégeKözel egy évig (ha nem to- ding Kft., az Ék Kisszövet- Nem mentség az sem,
cég elmu- dett a felső félezerrel. Munvább)
találgathatták.
Az kezet, az Agrokomplex és a ezt valamelyik
építők módszeresen, de ké- Hidroven Bt. js odaköltö- lasztja, ekkor az
állampol- kálkodásuk nem volt erednyelmesen, széltében-hosszá- zött . . .
gárnak kell kipréselnie
az ménytelen, találtak
néhány
ban, egyméteres mélységben
A Szilágyi utcát a szegeigazolást
másod
.
.
.
ötödmillió adóhiányt. Az ellenforgatták.
di üzleti élet vette
birtokáEz az utca már nem az az ba. A Belvároshoz közel eső munkáltatójától. (Lásd: ön- őrzőiteknek csak egy
töutca. A tűzoltók is elköltöz- korábbi periférián ma egy adózás. Az pedig már
egy redéke adócsaló, a törvény
tek csinos kis kaszárnyájuk- üzlethelyiség jóval drágább, másik fejezet, hogy
melyik azonban úgy szól: az
adóból. A piros autók helyére mint a vele párhuzamos V a oldalt
miként
bünteti
az befizetés
nem helyettesíti
az
fehérek kerültek; a mentők dász utcában.
érintett adóbevallást.
egyszer s mindenkorra (?)
A
kiültetett
facsemeték adójogszabály.) A z
Olyannyira
átruccantak a
szomszédba. erősödnek, a pénz forog, az pénzintézetek,
biztosítók nem, hogy aki két
egymás
A Délép közben tönkrement, utca szépül. (A Lechner té- stb. ugyancsak január
vé- utáni évben 600—600 forint
irodaházát a SZESZ
vette ri verebek pedig azt csiripegéig adják ki a kedvezmé- adót visszaigényelhetett volbirtokába. A mentők átköl- lik : a volt
Délép-irodaház
tözése folytán megüresedett lapos
tetejét beépítik.) A nyekre jogosító igazolásokat. na, és erről nagyvonalúan
épületet a Garancia Biztosí- tőke terjeszkedik. A Szilágyi Még ebben a hónapban kell lemondott — pontosabban,
tó Rt. és a Röszkei Kossuth utca „kivirágzott".
(Gyenes nyilatkozni
mindazoknak, nem töltött ki adóbevallást
Mgtsz vásárolta meg —
jó Kálmán felvételei)
akik főállásukon kívül más —, pórul járt. Egy közben
érzékkel. Rajtuk kívül bérVarga Iván
forrásból nem szereztek jö- hatályon kívül helyezett jogvedelmet. Ez esetben a mun- szabály alapján összeadták
káltató kötelessége az adó- a két év jövedelmét,
kibevallás.
számolták az erre járó adót,
levonták belőle a befizetett
előleget,
s
végeredményül
Inkább hallgatnak
súlyos tízezreket
kaptak adóÚjdonság, hogy
bizonyos hiányként.
Természetesen a
befektetések, például
rész- progresszivitás miatt.
vény, üzletrész stb. az adóalap
30 százalékáig csökA törvénymódosítás után
kentő tételek lehetnek. Ezt ez a rész annyira szelídült,
a kedvezményt gyakran túl hogy az ügyfél részére kedis hangsúlyozzák az érték- vezőbb szabályt kell alkalpapírt kínáló pénzintézetek, mazni. Ez a fenti példában
mint ahogy nagyokat
hall- azt jelenti, hogy vissza kell
gatnak arról, hogy a
rész- fizetni az 1200 forintot.
vény eladásakor
éppen
ellenkező előjelű művelet
váKovács András

Egymásba nyíló

kamarák

Ellenzék—kormánypárt
koalíció Szegeden

Szegedi utcák — Szilágyi, a tőkés
A Szilágyi
utca neve a
legutóbbi átkeresztelési hullámmal sem változott. A korábban (ki tudja, miért?)
borzalmasan elhanyagolt állapotra jutott kátyús, macskaköves
utcácskát
mégis
csak emlékezetünkben
kutathatjuk.
\
Olyan utca volt a Szilágyi,
a Lechnerröl és Rákócziról
elnevezett terek között megbújva, akár a mesében a rút
kis kacsa. Nem kellett senkinek. A mentők döcögtek,

II postás csak egyszer csenget

2
Életben
maradni!
Autós vetélkedő

Körkép
Egymásba nyíló
(Folytatás

az 1.

oldalról.)

lalkozók elvárják, hogy tárják fel, közvetítsék érdekeiket és érvényesítsék azokat.
Az átfedések kialakulása elkerülhetetlen. Ez nem baj,
majd eldönti az élet, kit érdemes a megbízóknak
váfasztaniiik." A °"régió három
megyéje sok tekintetben közös gazdasági egységet alkot,
s ebben Jelentős egyezőség
az élelmiszer-gazdaság meghatározó volta. A piacváltás
gondjai e téren
robbanásszerűen törnek elő, s a kormánynak nem
volt
ideje
vagy ereje hathatós területi
politikával előlépni. A tennivalók olyannyira
olvannvira
szertemvaioK
szene
ágazóak, hogy a kamarai
mozgalom hatékonysága csak

Ha láttunk ls már csodát,
hozzá még nem szokhattunk
— nem oly gyakori még a
hazai biztosítási gyakorlatban. hogy nem csupán a díjakat szedik be, s ha kell,
rendezi !t a károkat, hanem
ez utóbbiakat segítenek megelőzni is. Pedig hát egy biztositónak mindegy, hogy például egy forintját hatásos
propagandára, vagy a z ennek hiányában
keletkezett
kárra fizeti-e k i . . .
Nyilván ezt a felismerést
építette üzletpolitikájába
a
Hungária Biztosító, amikor
csatlakozott az Autó-Motor
folyóirat nagyszabású autós
(baleset-megelőzési
célzatú)
akciójához. Hátha ennek révén is csökken a biztosítási
kár, a résztvevők pedig megpróbálhatják, hogy a z egyre
vegyesebb járműpark veszéMi, a „Viharsarok", Bélyei ellenére életben marad- lkés
és
Csongrád megye
janak az országutakon.
munkástanácsai
felhívással
Mint a biztosító és a szer- fordulunk, a z ország valakesztőség tegnapi, budapesti mennyi dolgozójához!

a szoros együttműködés keretei között biztosítható.
Gál Gyula, a Bács-Kiskun
Megyei Agrárkamara elnöke,
az agrárkamarák nevében:
—
December
közepén
Kecskeméten hét megye agrárkamarája és több mezőgazdasági szövetség
kezde
ményezte átfogó területi és
vidékpolitika
kidolgozását.
A helyzetfelmérés
elkezdődött. Ebben, s sok más kérdésben jól jöhet az „erősebb
és idősebb testvér" segítsége.
Válságos hónapok következnek. A gazdaságban, s ezen
belül a z
élelmiszer-gazdaságban össze kell fogni, hogy
az
összeomlás
elkerülhető
legyen" A kiút m é g
smeret[ e n d e m i n d e n k i n e k ik öteles^
keresni azt.
T. Sz. I.

Munkástanácsok

közös
sajtótájékoztatóján
megtudtuk,
Magyarország
legjobb autóvezetőjét keresik a következő
hónapokban. Elsősorban
a magánautósok versenykedvére építenek, elméleti (műszaki, autótechnikai,
biztosítással
kapcsolatos és közlekedési)
ismereteink, majd vezetéstechnikai képességeink, magyarán, ügyességünk próbájára adnak lehetőséget. Mindenkinek, aki a z Autó-Motor idei elsó három számában megtalálható 30 kérdésre helyes választ ad (a részletes versenyfeltételek a lap
januári számában olvashatók).
Megyénként
válogatják
ki majd — várhatóan áprilisban, májusban — azt
a
három-ihárom legjobbat, aki
a június végi budapesti döntőn a Felvonulási téren már
csak ügyességéről tesz tanúbizonyságot. A legeslegjobb
fődija az egymillió forintot
érő Daihatsu Applause (1600
köbcentiméter) lesz. Persze
más értékes ajándékok
is
várnak arra, aki benevez a
legjobb autós címért indított
versenybe.

Kijelentjük, hogy a mindenki által várt és hőn áhított gazdasági
rendszerváltás nem történt meg! Számunkra
bizonyossá
vált,
hogy hiba volt
meghagyni
—, sőt legalizálni — a hatalmat azok kezében,
akik
feltétel nélkül kiszolgálják
az előző társadalmi
rendszert! O k azok, akik
szemünk láttára semmizik ki a
bérből és fizetésből élő dolgozók tömegeit' A pártoknak csak a választásók idején voltunk fontosak!

Elveszített Szovjetunió
Irak lassan, de biztosan egyedül
maradt.
A nyolcéves háború alatt vegyi fegyverekkel bombázta s a j á t kurd nemzetiségű lakosságát; terrorista módon túszul ejtette a
Kuvaitban dolgozó országok állampolgárait
ezzel elvesztette szalonképességét a világ
közvéleménye előtt De ennél még sokkal
fájdalmasabb az arab ország
számára,
hogv elvesztette korábbi legfőbb szövetségesét a Szovjetuniót A köré vont blokád
nem is annyira kézzel fogható
károkat
okoz; hanem inkább erkölcsi értelemben
hatékony. Szinte a hitleri Németország elleni, egységes nemzetközi összefogáshoz, hasonlítható. 9 mint Ilyen, újból szövetségi
viszemvt teremtett a Szovjetunió és
az
Egyesült Államok között A belső válságtól
küszködő Szovjetunió ugyan nem küldött
csapatokat, de erkölcsi támogatása lényegében teljhatalmat ad az USA-nak,
amely
most (is) az igazság védelmezőjeként
tetszeleg.
A civilizált világ felismerte, nemcsak üzleti érdeke, hanem politikai kötelessége is
törődni a harmadik
világgal.
Ennek lakói
lassan kezdenek felcseperedni, átlépik
a
gyermekikor küszöbét, elhajítják közéokorl
játékfegyvereiket, és egyre veszélyesebbekkel kezdenek el játszadozni.
Olyanokkal,
amelyekkel nem csak egymást, hanem az
egész Földet veszélyeztetik. A Nyugat
saját
kárán tanulta meg — miután az
iraki—iráni háborúban gyakorlatilag
legújabb
fegyvereivel
tömte a két szembenálló
felet —,
hogy a haditechnika
tesztelésének
ez
a

felhívása

koldus országává
váljék!
Lépjünk fel közösen érdekeink védelmében!
Kényszerítsük a kormányt a gazdasági
rendszerváltás mielőbbi
végrehajtására! K ö veteljük a gazdasági vezetők pályázat útján történő
megmérettetését a z érdekképviseleti szervek
bevonásával! Követeljük a Munkavállalói Részvételi
Program megvalósítását! Kérjük
az ország valamennyi dolgozóját,
csatlakozzon
felhívásunkhoz!
Alakítsatok
munkástanácsokat!
Céljainkat csak egységes
fellépéssel tudjuk elérni!

A
szükséges
törvények
hiánya lehetetlenné teszi az
érdekképviseleteik
megfelelő szintű ellátását! A jelenlegi törvények pedig lehetővé
teszik a gazdasági
vezetők számára, hogy
—
saját érdekeikkel
egyezően
—
intézkedéseikkel
megosszák és egymással szembefordítsák a dolgozók tömegeit!
A kormánynak tudomásul
kell vennie, hogy nélkülünk,
a dolgozók aktiv részvétele
nélkül nincs
rendszerváltás!
Ne engedjük, hogy országunk
ismét a hárommillió

A z eddig felhalmozott hadipotenciál felülmúlja a két világháborúban bevetettekét,
és fenyegető árnyékot vet a térség fekete
aranyára — a kőolajra. Valójában ennek a
természeti
kincsnek
a birtoklása
a legfőbb
kérdés. Hiszen az agresszor Irak második
számú célpontja — a már többször megfenyegetett Izrael után — Szaúd-Arábia. A
több mint kétmillió négyzetkilométer területű és 12 millió lakosú sivatagi ország kopár felszíne alatt rejlik a világ ismert kőolajkészletének jelentős része. A z időközben nemzetközivé bővült haderő
SzaúcJArábia-i jelenléte meghiúsította az
iraki
vezető ábrándjait

kamarák

Köszönet a
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1991. január 10., csütörtök

országos

elnökségi

tagja

„Minden benne van még ebben a pakliban

— Túl kell élni 1991-eti —
üzente lapunk olvasóinak dr.
Grezsa István 28 éves belgyógyász, akit azért kerestünk
kérdéseinkkel, mert december közepén magas pozícióba,
a kormányzó párt, az MDF
Országos Elnöksége tagjának
választották.
— Hogyan
irná le ezt
a
tisztséget,
hogy súlyát
érzékeltesse?
— Mondjuk a hajdani állampárti idő politikai bizottsági tagságának felel meg.
Természetesen környezetem
sem tekinti oly „félelmetes"
funkciónak. Hogy mást
ne
mondjak; egyetlen hódmezévásárhelyi média sem tartótta fontosnak közzétenni ezt a
hírt.
— Talán azért nem,
mert
az itteni Grezsákról
köztudott
MDF
elkötelezettségük,
A családot a párt
alapitóiként tartják számon.
Fivére
az MDF színeiben jutott be a
Parlamentbe..,
— Ügy érzem : megszólított
bennünket
a
történelem.
Szolgálatnak tekintjük, hogy
részt vállalunk a régi rendszer többpárti demokráciává
alakításában, A párttisztséget
csak azért vállaltam, mert bizalmat szavazott nekem az
országos gyűlés kétharmada.
— A 21 fos elnökség öszszetétele utal-e az MDF politikijának
változására?
- Szemléletf változást jelent, hogy e testületnek 9, vi
dékinek tekinthető tagja van.
A főváros és a vidék közötti

rendőrségnek

Az ünnepeket
követően
dr. Lippai Pál
polgármester a következő
köszönő levelet juttatta el Szőke Péter ezredesnek,
városi
rendőrkapitánynak:
Tisztelt Parancsnok úr! Szeretnék a képviselő-testület ós a lakosság nevében köszönetet mondani ö n nek s az állománynak, hogy áldozatos munkával sikerült a rendet szilveszterkor a városban fenntartani.
Meggyőződésünk, hogy csakis a rendőri jelenlót és határozott fellépés biztosíthatja a jövőben is a megfelelő
közrendet, melyhez a magunk részéről teljes támogatást biztosítunk. Amint önnek már szóban is említettem, megkíséreljük megkeresni annak módját, hogyan
tudnánk a rendőrség munkáját fokozott mértékben támogatni. Amíg ennek anyagi eredményei megmutatkoznak,
addig is kérem, tudassa az állománnyal, hogy a kéoviselő-testület és jómagam megbecsüléssel tekintünk a
rendőrség tagjaira, és kérjük őket, hogy munkájukat a
fentieknek megfelelően végezzék.

információáramlásnak
így
személyi garanciái is vannak.
A z országos gyűlés határozatának megfelelően a z MDFnek korszerű, nyugat-európai
típusú párttá kell válnia, j ó magam a vidéki szervezetekkel való kapcsolattartást vállaltam. Továbbá a z év második felében az ügyvezető
elnökségben is dolgozom. Célünk, hogy ebben a nehéz
helyzetben megtartsuk a párt
tagságát.
— Mit hoz ennek a régiónak a tény: egy
dél-alföldi
fiatalember
tagja az
MDFelnökségének?
— Megválasztásomat
annak elismerésének tartom,
hogy a lakiteleki gondolatot
a régió már a kezdet kezdetén felkarolta.
Elnökségi
tagságom közvetlen gazdasági előnyt nem,
információtöbbletet viszont jelent.
— A kormányzó
párt egyik
vezetője szerint
milyen
év
lesz 1991?
— Két választás közötti
legnehezebb esztendő lesz az
idei. A többpárti demokráciát
a napi nehézségek nem roppanthatják össze, ezért meg
kell védeni ezt a berendezkedést.
_ Csak nem erre utal
a
j0kozott
rendőri
készültség?
„ _.,...,
,
,
~ féljük,
fegyverrel
nem
keU
m gvédem
ezt
*
€rr®, ^
^makr^,iát'1,de
készen állunk. Látni
kell:
ilyen gazdasági nyomás a i a u
minden megtörténhet, azaz
minden benne van még a
pakliban . . . Természetesen a
fő kérdés nem az, hogyan
védekezzünk, hanem az; hogyan haladjunk. Megújulásra
csak akkor számíthatunk, ha
lesz bizalom a kormány és a
politikai
berendezkedés
iránt.

— Azt hiszem, ma már ezzel a „biztatással"
nem
érik
be az emberek;
Változott-e
az MDF gazdasági
programja?
— A választások előtt hirdetett gazdasági elképzeléseinket az MDF vezette kormány teljes egészében nem
valósíthatta meg. Például a
földkérdés, az
igazságtétel
kérdéseiben
kompromisszumos megoldás született. Min-

Öbölbeli kérdés

Háború vagy béke?
Egyre gyorsabban közeledik január 15-e, mikor Is lejár a Biztonsági Tanács által szabott határidő. Kérdés, hogy Szaddám lluszein addig klvonul-e az augusztus
eleje óta megszállt törpeállamból, Kuvaitból, vagy marad a katonai megoldás. A
tét nagy: háború vagy béka. Ez a tét ebben
a történelmileg egyedülálló politikai
sakkjátszmában. A két fél egyelőre a szaúdi sivatag homokjába ásva farkasszemet
néz egymással.
módja
rendkívül
későbblekben.

veszélyessé

tud

válni

mondja

a kérdés: vajon a milliárdokat
érő
amerikai
technika
nem mond-e majd csődöt a mindenhová
befurakodó
sivatagi
porhomoktól?
Sivatagi idők
Nos, aggasztó jelek máris vannak. Még nem
került sor egyetlen harccselekményre sem,
A háború vagy béke kérdése továbbra is máris lezuhant három repülőgép, és ugyanmegválaszolatlan marad', de annyi máris ennyi helikopter, a legkorszerűbbnek kibizonyosnak látszik: ezt a játszmát
Szad- kiáltott amerikai M—I Abrams harckocsi
dám elvesztette.
így vagy úgv, de előbb- belsejében elviselhetetlen a forróság Heutóbb le kell mondania Kuvaitról, é s való- lyettük m á r útban vannak a Légkondicioszínűleg le kell majd szerelnie óriási had- náló berendezéssel és porszűrővel felszerelt
seregét is. Es mit ér egy hódító, egv diktá- korszerűbb változatok. A z amerikai tankok
tor hódítások és hadsereg nélkül. Húszéin csöve sima. már csekélyke mennyiségű por
Igen hamar eltűnne a politika süllyesztőié- ts elegendő albhoz. hogy megváltoztassa a
szemben
a
ben, és országa is súlytalanabb
hatalmi lövedék röppályáját Velük
a
francia
központtá válna az ezt követően megerő- szovjet T-sorozat valamint
csővel
södő Szíriával, Szaúd-Arábiával é s Iránnal AMX-harckocsi a b e v á l t huzagolt
a
szemben. De vajon belemegy-e
Szaddám
a rendelkezik, amelynek meg se kottyan
békés megoldás számára megaláztatások
so- homok. Elképzelhető tehát, az egyszerűbb
rát hordozó feltételeibe?
Lemond-e
egyed- technika egyben nagyszerűbb is lesz. A
mindenesetre
uralmáról.
hatalmas
hadseregéről,
kuvaiti szövetségesek légi fölénye
hódításáról
egyetlen
puskalövés
nélkül? óriási, hiszen nemcsak a térségbe vezéVállalja-e
a minden
bizonnyal
kártérítést nyelt né®? repülőgép-hordozóról felszálló,
repülőgép,
követelő
Kuvait és a szövetségesek
meg- egyenként nyolcvan-ktlencven
aláztatásait?
Nos, aligha. Szaddám egyelő- hanem — a légi feltöltésnek köszönhetően
re taktikázik. Ügy tűnik, a végtelenségig — az összes dél-európai hadosztály is. szükel akarja odázni a megoldást.
Szaddám ség esetén, rendelkezésre áll.
Húszéin bízik abban, hogy sikerül elodáznia, húznia, halasztania az időt
március
közepéig, amikor is a .sivatagi időjárás olySzegények atombombája
annyira kedvezőtlenné válik, hogy
eleve
lehetetlenné
tesz mindennemű
harctevéA stratégák
szerint egy esetleges háború
kenységet.
a légierő csapásmérő" bevetésével kezdődHáború esetén a szövetségesek technikai ne. Itt szó lelhet még több ezer ejtőernyős
harcértéke valószínűiét? kompenzálná a z öt- ledobásáról a frontvonalak mögé. akiknek
százezer szárazföldi katonával szemben fel- az iraki utánpótlás elvágása volna a felvonultatott hárommilliós, vallási fanatiz- adatuk. Ezt követné a nagyrészt Nyugatszerint
mustól átitatott traki gyalogságot De újabb Európából idevezényelt — sokak
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den nehézség ellenére úgy
vélem: a volt szocialista országok közül a legjobban állunk. Természetesen
1991ben a gazdasági kérdések k e rültek előtérbe. A párt országos gyűlése 13 pontban rögzíhatáridókhöz
kötött
tette
gazdasági javaslatait. Hangsúlyoztuk
a
privatizáció
gyorsítását, a szakértő gárda
fokozottabb bevonását a kormányzati munkába. Megfontolásra ajánlottuk egy
válságkezelő bizottság felállítását, kezdeményeztük, hogy a
párt eszközeivel szorgalmazza; a külföldi magánbankoktól állami bankok „vegyék
meg'* Magyarország adósságállományát, mert ez lehet a
tárgyalások alapfeltétele.
— A pártnak milyen
eszközei vannak arra, hogy nyomást gyakoroljon
kormányára?
— Mára sikerült létrehozni
a „háromlábú
széket", azaz a
kormány, a parlamenti f r a k ció és a párt különválasztását,
együttműködését.
Az
MDF nem veszítheti el önálló arculatát azért, mert kormánypárt. A z új elnökség
tagjai között gazdasági szakembereket is találunk, a párt
javaslatainak figyelembe vételére módunkban áll rászorítani a kormányt.
— Az országos
gyűlésen
elmaradt a sokak által jósolt
Pártszafcadás.
Ügy
tűnik,
mintha Antall József
személye fogná össze a pártot.
Az
MDF egyik vezetőjétől, a belgyógyász
szakorvostól
kérdezem: milyen a
kormányfőpártelnök
egészségi
állapota?
— Antall József — köztudottan —
rosszindulatúnak
nevezett nyirokszervi betegségben szenved. A z utóbbi
évtizedben az orvostudomány
óriási eredményt ért el ezen
betegség sikeres gyógyszeres
kezelésében. Antall
József
korábban az orvostörténeti
múzeum igazgatója volt, így
tisztában van betegsége természetével. a gyógyulás lehetőségével. Felkészült,
kitűnő orvoscsoport kezeli a
kormányfőt. Ezért nyugodtan
bízhatunk ígérete teljesítésében; négy év alatt kivezeti
ezt az országot a válságból.

kissé elpuhult — gépesített gyalogság offenzívája, amelynek feladata volna a még
meglevő iraki ellenállás felszámolása. Mind.
ez
néhány
napnál
nerrt tartana
tovább, egyfajta villámháborúként
söpörne
végig a szaúdi sivatagon. Persze, ez csupán
elmélet. Mert korántsem biztos, hogy ilyen
könnyen kivívható a győzelem. A z is elképzelhető. hogy a végső
összeroppanás
előtt álló, sebesült oroszlánként
sarokba
szorított Irak beveti a szegények
atombombájának
nevezett, vegyi és biológiai fegyvereit Ezek a fegyverek pusztító hatásúak,
napokra, hetekre képesek beszennyezni azt
a területet, ahová ledobják őket. Természetesen ezek a harci eszközök az
USA
hadihajóin is készenlétben állnak, nem is
szólva a nukleáris fegyverekről. Ezek bevetése normál körül mén vek között kizárt.
De vajon mi történik
akkor,
ha Irak az
emiitett
eszközeivel
támadja
az
előrenyomuló tengerészgyalogosokat?
Alkalmaz-e
eav ilyen drámai szituációban
az
Egyesült
Államok
atomfegyvert?
Vagy akkor, ha hagyományos fegyvereivel nem sikerül döntést kicsikarnia? Vélhetően nem. Megakadályozná ert. az a nemzetközi felháborodás,
amely egy ilyen lépést követne? Mérlegelni kell azonban azt a lehetőséget is.
mi
történik,
ha Irak beváltja fenyegetését, és
az ellene magindított amerikai
támadás
p i l l a n a t á b a n vegyi és biológiai
fegyvereivel
csapást mér Izraelre. Ez az ötmilliónál alig
valamivel több lakosú, sűrűn lakott ország
iszonyatos károkat szenvedne s várt^töan
nem habozna atomtámadást indítani Bagdad ellen.
A világ egvelőre feszülten
várakozik.
Miközben újabb és újabb csapatok érkeznek a szaúdi sivatagba, egyelőre még
a
politikusoké a főszerep. Húszéin nagy hangúan fenyegetőzik, véres megtorlást, csillagos, piros-fehér
sávos
lobogóba csavart
kooorsókat ígér. Bush elnök nyugodt magabiztossága megingani látszik a szabályos
hadüzenethez ragaszkodó szenátussal szemben. Január 15-én várhatóan sok minden
eldől, noha a határidő csak Irak számára
ultimátum. Csak remélhetjük, hogy a megoldást végül is nem a katonák, harvem a
politikusok fogják megtalálni Zöld asztal
mellett
Pál Tamás

Akiknek Jézus kétszer születik
Szerb karácsonyi

előadás

Deszken

Ha Deszk községében felelevenítenék a népi szokásokat, január 6-an a házról
házra járó
haromkirályos
házszentelő
menet esetleg találkozhatna az erdőről
faágakkal hazafelé tartó szerb
legényekkel, akik karácsony
ünnepére készülődnek
éppen. A találkozásból persze
semmi baj nem származnék,
csak: különös lenne. De
a
dolog időrendi bonyodalmai
már az Istenben rég megboldogult Gergely
pápára
tartoznak, aki a nyugati kereszteny egyház számára új
naptárat vezetett be. s ebben a karácsonyi ünnep, ellentétben a pravoszláv egyházéval, december
végére
esett. Így aztán mára, Vízkereszt után, amikor
az
utolsó fenyőfák is kikerülnek a lakásokból, kissé furcsa átérezni azt, hogy például a szerbeknek ekkor van
karácsony.
Szégyen vagy nem, amikor átvettem a deszki
szerb
Bánát kulturális
egyesület
ünnepi műsorára
szóló meghívóját, azon is gondolkodnom kellett, vajon szokás-e
karácsonykor fenyőfát állítani a szerb házakban.
S
'egyáltalán, hogyan
zajlik
Deszken ez a
számunkra
rendhagyó ünnep. Szerencsére segítségemre sietett Rusz
Borivoj, a műsor főrendezője és hoppmestere.
— A községben
ez az év
egyik legnagyobb
kulturális eseménye, mert
ekkor
fellép a helybeli, de Deszken amúgy is ritkán szereplő Bánát
néptáncegyüttes.
15 éve, amióta a csoport létezik, minden évben
megünnepeljük a szerb
karácsonyt.
A hagyomány szerint január 7-én a reggeli mise és a
délelőtti nagymise után
a
szerb férfiak a kiskocsmába mennek, s ott
megünneplik a karácsony
első
napját Persze, nem töltik
ott egész napjukat, ebédre
hazamennek,
a családhoz.
Itt, Deszken. a legújabb
hagyományt
mi teremtettük,
az
ünnepi műsorral, s az utána
kővetkező
bállal. Másnap a
karácsonybúcsúztató
követ-
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Öttömös, Csengele, Domaszék,

Ópusztaszer

Mozi és önvédelem
A z Öttömösröl
származó vezető
hír
Bata Ferenc polgármester szerint az, hogy
önvédelmi csoport alakult az önkormányzati testületből, hét taggal. Szomorú tény.
hogy már a perifériális területeken
is
kénytelenek az Ott lakók saját összefogással megpróbálni gátat vetni a bűnözésnek.
Reméli, a z önvédelmi csoport úgy működik majd. hogy megfelelően pótolja a kis
falu hiányzó körzeti megbízottját

— Megítélésem szerint, mivel még természetesen itt sem adottak a feltételek,
nagyon óvatosan kell kezelni a helyi adók
ügyét. Nem szabad tovább feszíteni
a
húrt. És rendbe kellett hozni, rendesen k i .
építeni a szeméttelepet, mert bár akartuk
volna, áttelepíteni régi helyéről mégsem
lehetett Hogy mi lesz a jövő? Kiterjedt
tanyai kerületeink ellátását szeretnénk a
lehetőségek szerint javítani, a régen divatos szociálpolitikai elképzelések szerint.
Arra már megvan a pénz. hogy a hiányzó tűzoltószertárt megépítsük, s hogy az
igen rassz szagú sertesfelvásárló helyet
kitelepítsük a falu központjából.

— Legyen-e továbbra is mozi ? — tették fel az önkormányzat tagjai a kérdést
a közgyűlésen. — És csodát láttunk —
folytatja beszámolóját — A lakók úgy
döntöttek, hogy veszteséges üzemeltetése
ellenére is fenn kell tartani a
kultúra
A többi dolog? A többi dolog megoldáközvetítésének ezen hanyatló eszközét. A sát egyelőre nem lehet biztosan eltervezközköltséglekből továbbra is biztosítjuk a ni. De hát majd az é l é t . . .
kis moziüzem működésének költségeit
C. J.

Öltözd készül a gyerekeknek
|

kezik, ami valamikor abból
állt, hogy az emberek gyalogosan vagy fogatba
ülve
a falu széléig kísérték, majd
elbúcsúztatták a karácsonyt
A régi
szokásrendből
az
ajándékozás és a fenyőfaállítása hiányzott, ezeket nemrég vettük út a magyaroktól, habár a karácsonyi
fa
szimbóluma a szerbeknél is
megtalálható volt:
szenteste előtt a férfiak kisebb
fákat hoztak
az
erdőről,
hogy az udvaron, dísztelenül
felállítsák Hogy ki,
mikor
hagyta el a régi szokást, és
mikor vette fel az újakat,
már nem lehet tudni, A faluban sok a» vegyes házas-

0 béresfiű
Hamar csonkává v á l t széteső családban
azülett-tt a Fekete gyerek, ahogyan
az
egész falu ismerte a szőke legényt. Anyja
egy napon megunta a férj örökös részeg
kotoalcödéset s nyomtalanul eltűnt az é j
egy csendes órájában. Az. apa a fiúval, s
annak húgával maradt folytatva eddigi
életmódját így hát nem csoda, hogy (hamarosan minden
romlani.
koszolódni,
pusztulni kezdett a ház környékén. A gye.
retek, ha ettek, a z a szomszédok könyörületességén. ha nem fáztak, az csak az
idő kegyén imúlt
A Fekete gyerek, akinek A bel volt a
neve, munka után kellett hogy nézzen,
hiszen
szeretett válna minél messzebb
kerülni a z egyre elvadultabb
otthontól.
Félénk próbálkozásait véletlen siker koronázta A falu egyik igen jeles és köztiszteletben álló gazdája, l á t v á a hogy a
növekvő gazdasághoz felesége és az
ő
munkás kezei immár kevesek.
segítség
után nezett. így akadt a szép nevű. de
szerencsétlen sorsú Abel nyomára, felfogadta. házának nyári konyhájába költöztette
Dolgos, ám mégis nyugodt és biztonságos napok következtek Ábelre. A reggeli
jószágétetősek és az istállók, ólak tisztítása mellett, az évszakoknak megfelelően
ültetett, vetett, kapált, kertet csinosított,
szénát kaszált és hordott, kazlat rakott,
havat söpört. Naponta meleg étel. rendes
fizetési lett része, megértő, jóindulatú, bár
idegen család tagjaként élte életét

ság, amelyek mindkét
karácsonyt megünneplik.
A deszki mozi előcsarnokában már fenyőfa áll, igaz,
szerény díszítéssel.
Amúgy
csak a vendégek ünneplőjén,
és a találkozásokkor
szlávosan kijáró
háromszoros
üdvözlő csókokon érezhető a
karácsonyi hangulat, de az
ember még el sem töprenghet a karácsony halványulásán, mert amint megérkeznek a népviseletbe öltözött
táncosok, és elkezdődik
az
előadás, az ünnep újra kivilágosodik.
(Gyenes Kálmán
fotói
a
műsorról készültek.)
Somogyi P. Sándor

igyékvő, s havi bérének többségét italra
költötte. De az erélyes gazdasző még kordában tudta tartani. Karácsonyra ajándékot kapott, sőt a háztól nem messze levő. elhagyott tanyát is felajánlották neki,
tegye rendbe, álljon legalább részben a
saját lábára. Abel dünnyögött szemét forgatta. ügv tetszett, habozik, de közben
már szőke fejében sötét terveket forgatott Egy reggel hűlt helyét találta csak a
gazda, s mint később kiderült a hűtőláda hús- és kol básztartalekaiból
csinos
úti csomagot készített magának, azzal távozott. Nagy volt a házban a felháborodás
és a harag, de a feljelentés elmaradt, annak ellenére, hogy Abel nem hagyta el a
f a l u t a vasúthoz szerződött, fizikai munkára. Találkozáskor még 'csak el sem döngette a gazda Halk szavú feleségé kérése
tartotta vissza, aki többször célzott a fiú
szerencsétlen sorsára, apja vérének örökTelt-múlt az idő, s az asszony egyre
többet panaszkodott nem bírja a rengeteg
munkát A gazda ilyenkor töprengve hallgatta Egyszer csak híre érkezett hogy
Abel fene természetét a vasutasok
sem
viselték jó szívvel, kitették a szűrét, másutt berzenkedjék átkos szavakkal a munka ellen.

Es egy napon, az asszony kérlelései, panaszai hatására, Ábel űjra visszaköltözött
a nyárikonyhába, újra háromszor kapott
enni naponta, űjra félretehette keresett
pénzét paskolhatta a jól ismert lovak pofáját, simogathatta a házat vigyázó ebek
f e j é t Azóta ismét csendesen telnek napjai. Csak reggel, mikor a vödrökkel itatáshoz ballag, mikor a teheneket a legeMígnem, nagykamaaszá cseperedvén aplőre hajtja ki. van mélyebben hajtva a
jától örökölt gonosz tulajdonságai egyre
feje. mint egykoron
inkább elhatalmasodtak rajta Szemtelen
Czégénv József
es hangoskodó lett. a munkában kevéshé

Huszonhat millió forinttal
gazdálkodhat az idén a csengelei önkormányzat. Ez
az
összeg az infláció miatt jóformán
ugyanannyi,
mint
amennyit tavaly kapott e
2370 lakosú település. Kordás
István polgármester a legsürgetőbb
tennivalókat
veszi
sorba.
— öt éve épül az
iskola
tornaterme.
Végre ideje lenne befejeznünk. Tavaly hozzá sem fogtunk a munkálatok folytatásához, mert már
eleve látszott, a rendelkezésünkre álló összegből képtelenség befejezni ezt az elhúzódó beruházást. Itt van egy
fűtött,
huszonnégy
méter
hosszú, tizenkét méter
széles
csarnok, felszerelésben
sincs
hiján, csak éppen nincs
hol
tisztálkodniuk,
öltözködniük

a gyerekeknek.
Ez a bővítés
van hatra, amit ha törik, ha
szakad, az idén meg kell oldanunk.
Kétszáznegyven
gyerekről
van szó< Ugyancsak jogos igénye a lakosságnak, hogy sajat
benzinkúttal
lássuk el a falut. Pályázatot
hirdettünk, amelyben egyszeri vissza nem térítendő támogatáshoz juttatjuk azt, aki
mielőbb vállalja a kivitelezést. A 600 ezer forintos támogatáson kívül a község
négy
teli
tartállyal,
azaz
mintegy 25 ezer liter benzinnel tudja elősegíteni, hogy a
kutat minél előbb
üzembe
helyezhessék.
Afféle garanciát kívánunk
adni ezzel
a
„gesztussal" a jövendő tulajdonosnak.

végzik. Megemlítem, bár korántsem vagyok bizonyos abban. hogy sikerül aszfaltoztatnunk azt a 6.5 kilométer
hosszúságú földutat.
amely
még hátra van a
Csengelét
Kiskunmajsával
összekötő 13
kilométeres
útszakaszból.
Ügy tudjuk, erre az útkorszerűsítésre pályázatot írnak
majd ki, amely lehetővé teheti, hogy akár a két
település együtt
oldja meg ezt a
feladatot. Közös
érdekünk,
hogy végre teljes hosszában,
évszakoktól függetlenül járható legyen ez a szomszédos
megyébe vivő út.
Nyilvánvaló. az átmenő
forgalom
számára sem mindegy, mikor
kap végre szilárd burkolatot
ez a hat és fél kilométer.

Tíz telek vár vevőre, jelenleg a házhelyek kialakítását

G. E.

Adók helyett saját erő
Nem tagadja Dobó
Szilveszter polgármester,
hogy
nehéz helyzetben van Domaszéken is az önkormányzat.
— Ügy látom, a településen a legfőbb, konkrét problémát a z űj házhelyek kialakítása jelenti, hiszen mintegy 200 portát igényeltek a
letelepülni vágyó
fiatalok.
Az új portákon természetes
módon jelenik meg a közművesítés. a szennyvízelvezetés, a csatornázás megol-

dása. A járdaépítést továbbra is
önerőből
kívánjuk
megvalósítani, mi biztosítjuk a z építési anyagokat, s a
családok munkaerejüket adják a z új sétálóutak megteremtéséhez.
A gázbevezetés a faluban már megtörtént, 50 híján minden porta
igényelte, s be is kötötték a
vezetékeket, ezekből nyolcvanat már használnak. Mivel a tanyákra szintén megkezdtük a bevezetést.
ezt

folytatni
akarjuk az idén,
mintegy 30-at szeretnénk a
rendszerbe bekapcsolni.
Ez
csak a kivitelezőkön múlik.
— Mint minden más településen, a helyi
adózásról
még itt sem döntöttünk, hiszen a feltételek még nem
ismeretesek. Én inkább
a
személyes, falut építő részvételben bízom, mint a személytelen
jövedelemadók
kiterjesztésében
C. J.

Kincset érhet az emlékpark
Öpusztaszeren
egyelőre talány az önkormányzat számára, mennyiből gazdálkodhatnak a z idén. Márpedig addig csak feltételes
módban
összegezhetik
elképzeléseiket. Kecskeméti
János
polgármester
bizonytalansága
tehát érthető, amikor a falu
jövőjét illetően faggattuk:
— Természetesen
minden
attól függ. milyenek lesznek
a
pénzügyi
lehetőségeink.
adódik-e
módunk
tartalékok
képzésére,
mennyi
bevételhez juthatunk.
Előbb ezt kell
tudnunk, csak azután tervezgethetünk. Máris kijelenthetem azonban: szerény
lesz
ez a terv. Megítélésem szerint, már azt is
eredménynek
könyvelhetjük el, ha a község
működőképességét
fenn tudjuk tartani, nem kell
bezárni egyetlen közintézményt
sem. Ha 1991-ben a kilencvenes év gazdálkodási- színvonalát elérjük, már nem
dolgoztunk
rosszul.
És ez
nem pesszimizmus, csak reális helyzetértékelés.
A
legfontosabb lesz tehát az alap-

tevékenységek
fenntartása.
Nagyon oda kell figyelnünk
az energiaköltségekre,
a bérekre, hiszen ezek a kiadások
viszik el a legtöbbet. Takarékoskodni immáron aligha tudunk, hiszen eddig is mindent megpróbáltunk, ami a
költségeink lefaragását illett
Ez persze nem jelenti azt,
hogy ne lennénk résen, ha
valamilyen
gazdálkodási
szférában kiaknázatlan tartalékokra lelnénk . . . Összegezve: a túlélés
politikája
jellemzi' majd elsősorban erőfeszítéseinket, ám hozzátenném, azért
megpróbálunk
egy-két
sürgető
feladatot
megoldani. Ilyen például
a
vízhálózat
bővítése, a
központi és az emlékparki
kút
összekötése.
Terveink szerint
46 építési telket osztunk szét.
Máris hatvan igénylőt
tart
számon az
önkormányzat,
vagyis letelepedni vágyókban
nincs hiány. Az új falurészt
a község és az emlékpark
között jelöltük ki. Ügy gondoltuk ugyanis, ha a települést

idegenforgalmi
centrummá
kívánjuk a jövőben fejleszteni, márpedig ez a célunk, akkor célszerű a munka-,
foglalkoztatási
lehetőséggel i s
kecsegtető emlékpark közelében helyet adni az ú j házaknak. Jövendő lakólkat pedig
szeretnénk — ahogyan az eddigi építkezőket is segítettük
— kedvezményes hitelfelvételhez juttatni Az
önkormányzat feltétlenül
vállalkozásbarát lesz Vagyis támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a falu jobb ellátását, működtetését szolgálja. Ugyancsak kész az önkormányzat az emlékparki f e j lesztéseket segíteni, hiszen
közös érdekünk,
hogy vonzzuk ide a látogatókat, együtt
használjuk ki e
történelmi
emlékhely lehetőségeit. Ehhez azonban partnerek,
tőkeerős vállalkozók
kellenek,
mert a falu ereje kevés
ahhoz, hogy színvonalas szolgáltatásokkal tegye fogadóképessé Opusztaszert
(g«imbn*>

Műsorok
GYERMEKGYÓGYÁSZATI

NAGYSZÍNHÁZ
ld
Blaha 1-2. bérlet

8 házteu5n

NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon pedig reggel
7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rende" lóben történik a sürgős esetek
orvosi ellátása.

KISSZÍNHÁZ

ÉJSZAKAI
ÜGYELET:
19 órakor: Az Újvidéki Magyar hétköznap és ünnepnapokon 19
Színház vendégjátéka: Woyzeck órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.)
- bérleUzünet
folyik a sürgős esetek ambulans
ellátása, ezen időszakon belül, 22
órától 6 óráig a' súlyos állapotú,
Mozi
nem szállítható gyermekekhez az
ügyeletes
gyermekorvos
kihívható. Telefon; 22-655.
KORZÓ: délelőtt 10. délután fél
4, háromnegyed 6 és 8 órakor: GYERMEK FÜL-ORR. GÉBújj, bújj ördög! (színes, GESZETI ÜGYELET: ma este
amerikai filmvígjáték, V. 7 órától holnap reggel 7-jg a
Gyermekkórház tart ügyeletet,
helyár!)
Szeged, Temesvári krt. 37.
BELVÁROSI: délután 3. Telefon: 22-655.
negyed 6 és fél 8 órakor: FOGORVOSI ÜGYELET:
Acéímagnóliák (színes amerikai hétfőtől péntekig, 22 órától
film. V. helyári)
reggel 6 óráig, szombaton reggel
KAMARATEREM: délután 3 7 órától hétfő reggel 7 óráig:
órakor: Vaklárma (színes, m.b. Szeged, Zöld Sándor u. 1-3.
amerikai film.V. helyár!), negyed Telefon; 14-642.
6 órakor: Redl ezredes I-II.
(színes magyar film, III. helyár, PROBITAS SZOCIÁLIS BETEGSZÁLLÍTÁS: 22-364;
16 éven felülieknek!)
22-533; sürgős esetekben 05.
FÁKLYA: délután fél 3 és 6 CSALÁDVÉDELMI
TAórakor: A szarvasvadász I-II. NÁCSADÁS: hétfőtől délután
(színes amerikai film, III. dupla 14 és 17, csütörtökön délelőtt 9
helyár, 16 éven felülieknek!) és 12 óra között a Szent Mihály

Ml? HOL? MIKOR ?

17.15: TV2 - reklám, riportok.
időjárás, zene
17.40: Sípercek
17.45: Telefonos játék
18.00: Telesport
18.25: Gyerekeknek
19.00: Hans Fallada - Az utolsó
fejezet NDK film
20.38: TV 2
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2. Nézze meg az
ember!
21.30: A kalandor - olasz
kalandfilm
Kb. 23.15: TV2 Napzárta

BELGRÁD 1.
9.30: A Milic család emlékiratai.
10.00: Iskolatévé. 12.00: Hírek.
12.05: Iskolatévé (ism.). 16.45:
Hírek albán nyelven. 17.00:
Híradó 1. 17.50: Rajzfilm. 18.00:
A Milic család emlékiratai (ism.).
18.30: Vasárnap csütörtökön.
19.00: Idegenforgalom és
közlekedés. 19.15: Rajzfilm.
19.30: Híradó 2. 20.00: Politikai
magazin. 21.05: Vetélkedő.
2120: Környezetvédelem. 2250:
Híradó 3. 23.10: Hírek angolul.
23.15: Éjjel is, nappal is. 1.45:
Hírek.

AJANUA

SAT1 21.00 A hót mesterlövész

BELGRÁD 2.

14.30: Éjjel is. nappal is (ism.).
17.00: A helyi tévéadók műso1991. J A N U Á R 10., CSÜTÖRTÖK
raiból. 17.30: Körzeti műsor.
NÉVNAP: MELÁNIA
18.00: Belgrádi műsor. 19.30:
A Nap kel 7 óra 30 perckor, nyugszik 16 óra 13 perckor
Tévéhíradó. 20.00: Raj - jugoszláv játékfilm. 22.10: Városok:
A Hold kel 2 óra 52 perckor, nyugszik 11 óra 41 perckor
Kairó.
A Tisza vízállása szerdán Szegednél plusz 199 cm
SZÁZ ÉVE
ÚJVIDÉK
született Karácsony Sándor (1891-1952) író, egyetemi tanár.
Harcolt az első világháborúban, majd 1919-27 között Budapesten
gimnáziumban tanított. 1942-51 között a debreceni egyetemen a 16.15: Híradó 1. magyarul.
16.25: Művészet (ism.). 17.00:
pedagógia tanára, s ő szerkesztette az Erő című ifjúsági lapot. Híradó 1. szerbhorvátul. 17.15:
1945-től a Szabad Művelődési Tanács elnöke, a szabadművelődési Fenntartott idő. 18.00: Újvidéki
irányzat irányítója volt. Regényeket, ifjúsági színdarabokat és képeslapok. 19.15: Rajzfilm.
19.30: Híradó 2. magyarul.
elbeszéléseket is írt
20.00: Raj - jugoszláv játékfilm.
HETVENÉVES
22.30: Híradó 2. szerbhorvátul.
Erdélyi Zsuzsanna (sz. 1921.) Európa-díjas néprajztudós, a magyar
Műholdas
népi imádságok fölfedezője és úttörő kutatója. Mintegy húszezer
szöveget gyűjtött.
adások
MA
A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) szegedi POLITIKAI VITAKLUBJA
soronkövetkező rendezvényén 16 órakor dr. Krajkó Gyula egyetemi
EUROSPORT
tanár tart előadást a Szovjetunió gazdasági és politikai helyzetéről a
Csap u. 62. szám alatti pártházban.
8.30: Aerobik. 9.00: Kézilabda
INGYENES jogi tanácsadás 17.30-tól 19 óráig az FKgP Polar-kupa. Nők. 10.00: Úszó-vb.
12.00: Evezés. 13.30: Szörf.
Kereszttöltés u. 13. szám alatti irodájában.
14.00: Aerobik. 14.30: Kézilabda
HOLNAP
Polar-kupe. Nők. 15.30: Tenisz.
Rajkai Zsolt politikai államtitkár helyett KOCSENDA ANTAL, a Ausztrál
női
salakpályás
18.00:
Ford
Független Kisgazdapárt országos alelnöke tart előadást délután 5 bajnokság.
órakor a Független Kisgazdapárt Kereszttöltés u. 13. sz. alatti hójelentés. 19.00: Autó- és
motorsporthíradó.
19.30:
székházában.
Eurosport
hírek.
20.00:
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT szegedi szervezete 17 órakor Röplabda. 21.00: Északi síelés.
megbeszélést tart az ország költségvetéséről és az árak alakulásáról. 22.00: Motorsport. 22.15: Sí
Tagokon kívül érdeklődőket is várnak a Fő fasor 9. szám alatti Világkupa. 23.15: ÚsztFvb. 0.15:
Eurosport hírek. 0.45: Motorirodába.
sport. 1.00: Kerékpár.

utca 1. szám alatt, telefon:
13-740, kedden, szerdán és
pénteken délután 3-6 óráig a
családsegítő szolgálatnál. Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon:
KISKÓRÓSSY
HALÁSZ- 24-824.
17.15: Hónapsoroló. Vándorúton
CSÁRDA VIDEOMOZI: délSomogyban
után 4 és este 8 órakor: A S.O.S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: minden este 7 órától 17.45: A T.T.T. jelenti
keményfejű (színes, m.b. olasz reggel 7 óráig. Telefon: 11-000.
kalandfilm)
17.55: Műsorajánlat
TINI-TELEFON: hétfőtől pén- 18.00: Hármas „csatorna", 2.
tekig délután 4-től este 7 óráig:
rész
12-011.
18.45: Telis tele-videó
Ügyeletek IFJÚSÁGI DROGTELEFON 18.55: Műsorajánlat
54-773. Minden munkanapon 19.00: „Engedjétek hozzám...!"
8-16 óráig.
A hitről - gyermekeknek
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
19.05: Esti mese. VízipókZÖLD
TELEFON:
12-513.
3. (lV57-es). Este 8 órától reggel
csodapók
7 óráig.
AUTÓMENTŐ: 23-888.
19.15: Lottósórsolás
19.20: Reklám
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
19.25: Közlemények.
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett szeméMűsorajánlat
lyeket Szegeden a SZOTE Trau19.30: Híradó
matológiai Önálló Osztálya (az új 7.53: Műsorismertetés
20.00: Reklám
klinikai tömbben. Semmelweis u. 7.55: Tévétorna nyugdíjasoknak
20.05: Szomszédok. 97. fejezet
8. szám) veszi fel és látja el, 8.00: Menedzser Magazin
20.35: Reklám
sebészeti (nem balesetül) és 9.00: Képújság
urológiai felvételi ügyeletet a
20.40: Hírháttér
9.05: Walt Disney bemutatja
Kórház (Kálvária sgt. 37.) tart.
21.25: A hét műtárgya
10.50: Szia. Mami!
21.30: A cár őrültje - tévéfilm
A gyermeksérültek és gyermek- 11.20: Mozgató - torna
22.50: Híradó 3.
sebészeti betegek ellátása a
mozgáskorlátozottaknak
gyermekklinika
gyermek23.05: BBC Híradó
11.25: Képújság
sebészeti osztályán történik.
16.50: Képújság
ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6 16.58: Műsorismertetés
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt
lakosság részére. Szeged. 17.00: Pannon Krónika
Szentháromság u. 1. sz. alatt. 17.10: Hírek szerbhorvát
17.00: Képújság
Telefon: 10-100.
nyelven
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA:
délután fél 5, fél 7, fél 9 órakor.
Babelte lakomája (színes dán
film. IV. helyár!)
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RTL PLUS 20.15 A rablók mindig lőnek

WinAÖ'A

SAT1
8.35: Szomszédok. 9.05: Szeretethajó. 10.15: Szél jár a füzek
közt. 10.40: Kemény dió amerikai film. 12.20: Szerencsekerék. 13.00: Tévétőzsde. 14.00:
Szomszédok. 14.25: Szeretethajó.
15.15: A valódi szellemirtók.
15.40: TévébolL 15.55: Füstölgő
coltok. 16.45: A rendőrnő. 17.50:
Szeretjük Kate-et! 18.15: Esély.
18.45: Híradó. 19.15: Szerencse,
kerék. 20.00: Kalandos játék,
show. 21.00: A hét mesterlövész
- amerikai western. 23.10: A nap
hírei, sport. 23.25: Harold és
Maude - amerikai játékfilm.

R á d i ó
KOSSUTH
8.05: Hangszemle. 8.20: Szonda.
8.50: Külpolitikai figyelő. 9.05:
Napközben. 11.10: Citeraszó.
11.25: A Szabó család (ism.).
12.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.05: Klasszikusok
délidőben. 14.05: Újraolvasva.
14.15: Népzene mindenkinek.
15.05: Megmentett hangszalagok. 16.15: Muzsikus házak. 2.
rész. 16.45: Labirintus. 17.05:
Idő és történelem. 17.33:
Westernfilmzene. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk.
19.40: Népdalok. 19.50: Hajszálgyökerek. 20.05: „Világtalan"
vezetett látót. 21.05: Johannes
Brahms. 3. rész. 21.52: Az
áramló időben. 22.30: Korkóstoló. 23.05: A Rádió lemezalbuma 0.15: Éjfél után.

BARTÓK
9.10: Zenekari muzsika. 10.20: A
dzsungel tőrvényei. 10.46:
Richárd
Strauss:
c-moll
zongoranégyes. 11.53: Bach; 1.
kantáta. 12.05: A hugenották.
13.00: Hallgassuk úira! 14.00:
Magyar zeneszerzők. 14.45:
Székely Mihály operafelvételeiből. 15.05: Balassi Bálint
költészete és a zene. 2. rész.
16.05:
Thomas
Beecham
vezényel. 16.54: Lakatos György
fagottozik. 17.30: Rádióhangversenyekről. 18.00: Szlovák
nyelvű műsor. 18.20: Román
nyelvű műsor. 18.40: Szerbhorvát nyelvű műsor. 19.05:
Német nyelvű műsor. 19.25:
Praetorius: Erhalt uns, Herr motetta. 19.35: Mahler: VII.
szimfónia. 21.00: 100 éve született Karácsony Sándor. 21.20:
Bécsi kamarazene. 21.50: Barokk
operákból. 22.27: Hangverseny
svájci és magyar zeneszerzők
műveiből. 23.20: Célia. Mohás
Lívia Álmodj krokodil c.
regényének rádióváltozata. 0.10:
Éjszakai dzsessz-Uub.

PETŐFI

TV5

8.05: Rivaldafényben. 9.03:
Útikalauz üdülőknek. 9.08:
16.05: Hírek. 16.15: Jelenidő. Operettkeuősök. 9.35: Találko17.15: Női szemmel. 17.45: zásom a népzenével. 10.15: Édes
Főzőlecke. 18.00: Ifjúsági műsor. anyanyelvünk. 10.20: Operaslá18.20: Teleturisztika. 18.50: gerek. 10.50: Peres, poros iratok.
Dalok. 19.00: Hírek, sport, 11.03: A mi korunkban. 11.23:
híradó.
20.00:
Hírés Rólunk van szó! 11.30: Fúvósriportmagazin. 21.35: Bábel. zenekari hangverseny. 12.00:
23.15: Kulturális magazin. 0.15: Nótaparádé. 12.45: Sport. 13.03:
Nosztalgiahullám. 14.00: LeKönyvajánlat.
látó. 14.30: Gőz. 15.05: Tordai
Éva énekel. 15.20: Magnósok,
SUPER
figyelem! 16.00: Játék tízezer
forintért 17.00: RádióMa. 19.03:
8.30: Francia] Times. 9.10: Ahogy mi zenélünk. 19.30:
Egyveleg. 13.00: Japán üzleti Pop-regiszter. 20.00: Garázs.
hírek. 13.30: Egyveleg. 16.00: 20.30: Afro-dallamok. 21.03:
Forró drót 17.00: Hullámhosz- Daráló. Folytatásos ifjúsági
szon. 19.45: Időlánc. 20.00: történet. 21.33: Folk-rock MaHatás - amerikai bűnügyi film. gyarországon. 22.05: A Magyar
22.15: A keselyű - amerikai film. Rádió Kárinthy Színpada: Az
0.10: Sporthírek, hírek. 1.30: őrszem. 22.30: Egy kiállítás
képei. 23.03: Sporthíradó. 23.10:
Időlánc. 1.45: Egyveleg.
Hiánypótló. 0.15: Magyar és
idegen nyelvű vízjelző szolgálat
RTL
a középhullámon. 0.15: Éjfél
után.
9.20: Izgalmas
amerikai film. 11.00: Telebutik.
11.30: Kockázatos! 12.00:
SZEGED
Játék show. 12.35: Az „M" ügyjanuár 11.
osztály. 13.00: Gazdagok és
szépek. 13.20: Kaliforniai klán.
14.05: A Springfieldek története. 5.55: Műsorismertetés, hírek,
14.50: Teleregény: A vadrózsa. meteor, útinform. 6.00: Krónika
15.50: Az otthon túl közel. 16.40: (Kossuth). 6.15: Hírek, tudósíKockázatos! 17.10: Jálékshow. tások a Dél-Alföldről - az ü17.45: Salvatore bajnoksága. gyeletek jelentik. 6.30: Hírek,
18.00: A hatmillió dolláros férfi. lapszemle (Kossuth). Miről ír a
19.20: Jump Street 21. 20.15: A Békés Megyei Népújság, a Petőfi
rablók örökké csak lövöldöznek. Népe. a Délvilág és a Délma22.00: A sziget - amerikai gyarország. 6.45: Reggeli párhorrorfilm. 23.55: Ezt az embert beszéd. 7.00: Krónika (Kossuth),
meg kell ölni! - francia-spanyol sport. 7.25: Körzeti időjárásjelentés. 7.30: Dél-alföldi hírek,
krimi. 1.15: Jump Street 21.
tudósítások, programajánlat. A
tartalomból: Á magyar gazdaság
kilátásai 1991-ben. Privatizáció
Városi Televízió
és áralakulás a mezőgazdasági
18.45: A PÉNZ VILÁGA. Ma szövetkezetekben és állami
este V4 hétkor ismét gazdaságokban. Szalámigyár '91.
jelentkezik a Szegedi Könyvajánlat Szerkesztő: Vágási
Városi Televízió gazda- Kálmán. 16.0fr-I8.00: RÁDIÓ
sági magazinja. A szoká- SZEGED. A körzeti stúdió
sos tőzsdei tanácsadás és szolgáltató műsora.
pénzpiaci börze mellett a
f ő téma a bizományba
Az oldal a DM
átvett autók eladása körüli
bniiyndaimak.

szerkesztőségében készült

5

Kultúra

1991. január 10., csütörtök

Intendatúra - vita a színházi struktúráról

V

itát kezdeményeztünk a város színházi struktúrájáról. A mostani, második körben dr. Ványai
Éva
alpolgármesternö ad bővebb tájékoztatást a pályázatról. az önkormányzat szándékairól. A struktúra átalakításáról eleddig egyetlen elképzelés volt forgalomban. Az
„intendatúra atyja", Nikolényi István írta le a mostani
helyzettel kapcsolatos gondolatait. Közöljük továbbá egy
ismert sajtólevelező, dr. Veress Sándor hozzászólását; elsősorban azért adjuk közre, mert gondolkodásmódja, okfejtése feltehetőleg egy sajátos, jelentős réteg véleményét
tükrözi.

Nem íróasztal
— A pályázat lehetőséget
ad minden ú j
megoldásra,
melyet gazdaságossági
számítás támaszt alá. A művészeti koncepció vonatkozhat
műsortervre, működési rendszerre,
közönségszervezésre,
valamint általános gazdálkodási elképzelésekre, így például szponzorálásra, a támogatás felhasználására stb.
A z önkormányzat
célja,
hogy differenciált, értékes
előadások szülessenek, figyelembe véve a közönség igényét. Egy rugalmas, előadáscentrikus, valós színházi feladatokra szerveződő rendszert szeretnénk kialakítani.
A z elképzeléseket
pályázat
útján kívánjuk versenyeztetni. A benyújtott pályázatok
véleményezésére egy ad hoc
bizottságot kérünk fel, amely
a szegedi színházi életet ismerő, művészetet
értő tagakból fog állni.
Az önkormányzat nem egy
íróasztal mellőli
pénzleosztást akar megvalósítani, hanem egy szakmailag megfelelő koncepciót, esetleg ezzel együtt az azt megvalósító vezetőt keres arra, hogy
Szeged színházi
életét felpezsdítse.
— Sokan úgy érzik, a kiírás
ebben a formában
a
Nikolényi
István
nevéhez
fűződő intendatúrának
ágyaz
meg. .
— A kiíráskor nem gondoltunk sem őrá, sem senki
másra. Ügy gondolom, a kiírás elég tág teret biztosít.
A két pontot, két pályázati
lehetőséget azért választottuk éppen, hogy minél szélesebb lehessen a pályázók
köre. Vannak ugyanis olyanok, akiknek van elképzelésük, de azt ők maguk szeretnék megvalósítani, s nem
szívesen vennék, ha mások
hoznák létre az általuk elképzelt struktúrát. Másfelől
az is lehet, hogy valakinek
vannak ötletei, de nem akar
a színházban dolgozni.

mellől

— A
kiírásnak
van egy
gazdasági
oka is,
nevezetesen az, hogy az
önkormányzat költségvetése
elég szűkös, a kultúrára
fordítható
pénzösszegeknek
pedig
éppen nincs böviben.
Tudna
már valamit mondani,
menynyi pénzt fognak adni s í t n hazra?
— Amíg nincs költségvetésünk, addig ezt sem tudom megmondani, előre ígérgetni meg nem szeretnék. A
szándékunk az, hogy a kialakult művészeti élet egészét megtartsuk. Sőt új dolgokat is tervezünk. Ilyen lehet a holtszezonban, júniusban a határokon
túli magyar nyelvű színházak fesztiválja, ahová Kassa, Komárom, Temesvár,
Kolozsvár,
Szabadka, Újvidék és Beregszász mellett Ausztriából és
a tengerentúlról is
várunk
társulatokat. Tavaly
egyébként 120-130 millió volt a
színház támogatása.
Meggyőződésem, ha ezt a valóban csak a művészetre fordítanák; s a bürokrácia észszerűbben működne, az idén
is elég volna. Épp erre az
ésszerűsítésre jó a pályázat.
A kiírásban
az
szerepelt,
hogy a lezárás (február 28.)
után egy hónapon belül dönt
az önkormányzat. Mi azonban elhatároztuk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt,
remélhetően 10 napon belül
döntést hozunk, hogy az új
vezető minél hamarabb hivatalba léphessen. A tavasz
ugyanis a szerződtetések idő
szaka, amikor ez a 20 nap is
sokat jelenthet.
— Ettől függetlenül
a Szegedi Színházi
Páhgly is benyújtott
egy pályázatot,
saját állandó játszóhelyet
szeretnének.
— Ezzel az igénnyel még
nem találkoztam, ám olyan
törekvésnek
tartom, amely
mögé feltétlenül oda kell
állni.
(márok)

Kollektív értékekfegyéni

Megjelent a pályázat, ám őszintén szólva még nem
döntöttem el, beadjam vagy sem. A színházi szerkezet korszerűsítésének igénye ugyanis régebben fölmerült már,
lassan esztendeje lesz, hogy magam is publikáltam éppen
e hasábokon hasonló tervezetet, ami egyfelől bárkinek a
rendelkezésére áll, másfelől' viszont azóta természetesen
módosításokra szorul, hisz az élét ment tovább. Elgondolkodtat mindenesetre, minő ellenérzésekét váltott ki, félremagyarázták — senki sem akarta például, hógy agyonfoglalkoztatott művészek, műszakiak, zenekar vagy kórus, ingven dolgozzanak a szabadtérin! -» talán éppen azok,
akiknek
érdekében
született volna, hisz a szükségszerű
változásokkal olyan korrekciót javall, melyben komplex
védelmet kapnának az értékek. Tessék körülnézni ,az országban, papírt és ceruzát venni, számolni. A Parlament
által minap elfogadott költségvetésben, ha jól tudom, maradt az a tervezet, miszerint fejkvóta alapján a színházi
nézőre vidéken 450 forint támogatás jut. Ez azt jelenti,
hogy amit központilag biztosítanak, az a Szegedi Nemzeti
Színház költségvetésének fele, valamint — jelentős
közönségbázisa okán — a szabadtéri, játékok teljes eddigi állami dotációja.
Vagyis helyileg,
az önkormányzatnak, a
szimfonikusok fönntartása mellett jelentős összegekkel kell
kiegészítenie
a színház működését: ha a két intézményre
csak a tavalyi költségvetési szinten megajánlják a kb. 80
milliót, ez is annyi kötelező önmérséklettel járna, amit az
infláció okoz, tehát 30-40 százalékosat legalább. (Rossz rágondolni, ha ennyi sem jutna.)
Sok mindent figyelembe kell venni. A z operai tradíciókat (ami drága dolog),- hogy a prózajátszás végtére olcsóbb és igen populáris, a kettő kényes egyensúlyát (mely
a szegedi színikultúra évtizedes gondja), de az egyre szebb
reményekre jogosító balettet is. Kívánatos volna, ha a zenekar megőrizhetné nehezen szerzett önállóságát, hogy ne
kelljen egyik nap operát, koncertet, másnap könnyűzenét
játszania, művészileg szétzilálódva; továbbá, hqgy a kórusnak se lenne oly hajszolt élete, a műszakról nem is
beszélve stb. Egyáltalán valami olyasfajta konstrukcióra
lenne szükség, amelyben nem kell csoportosan elbocsátani, ahol kifelé a közönség, befelé a művészi értékteremtés a legfontosabb mérce. És teret illene biztosítani végre
az amatör művészeti törekvéseknek is, lehetőleg a rendszeren belül, színházi és táncos produkcióknak (mostanság meglendült önálló vállalkozásoknak!), melyek anyagi
támasz nélkül jobbára kívülről lesnek "be sóvórgón a kerítésen. vajh juthat-é számukra hely ebben a pénz- és
energiaszűkös mai világban. Egyszóval komplex helyzetfölmérésre, világosan áttekinthető művészeti és gazdásági
szerkezetre van szükség
• 1
Azokat megértem, akik áz • összefüggésekből önmaguk
létbizonytalanságát kiérezve berzenkednek, mert nem tudják, mi ellen perelnek, csak félnek. Azokat viszont nem,
akik saját pecsenyéjüket akarják sütögetni, a zavarosbán
halászni, ahol összemosódnak a dolgok. Nem irigylem az
önkormányzatot sem:' hamarosan költségvetést kell készíteniük, s akkor derül ki, mire, mennyi jut a nagykalapból. Végül is ott dől majd el, hogyan őrizheti meg értékeit nagyobb áldozatok nélkül Szeged patinás színházjzenei kultúrája. Mert ez a legfontosabb, oz értékek
átőrzése az országnak eme kütyanéhéz helyzetében. A kollek1
tív értékeké, és nem az egyéni ambícióké.

A város ásatag, poros színházi
A DM 1991. január 7. számában
hangzottak el a címbeli jellemzések.
Ehhez a térr ihoz szeretném elmondani néhány gondolatomat. Mint minden általánosítás — ez sem igaz. Tör.
ténelmi tapasztalat, hogy itt, nálunk
nincsen igény „pici színházakra". Egy
százszemélyes „mini színház" telt háza. száz ember, és ez már óriási siker? Nekünk mindig nagy
színház
kell. méltóságteljes, mint a
dóm!
Nem a kis kápolnákat mutogatjuk a
világnak.
Vigyázni kell az egyéni „elképzelésekkel" is. Volt itt egv nagy elképzelés, és most a szemünk láttára omlott össze! Mindig a valóságból,
az
adott térség embereiből, azok tudati
viszonyaiból kell kiindulni. Nálunk a
színház mindig kettő nagy pilléren
nyugodott, és nyugszik, a jövőben is.
A z operán és az operetten!
Lehet
erőltetni a prózát, lehet részleges sikert vele aratni, de „nemzeti" igényünk
nemigen lesz rá. Nekünk a színház
mindig az opera volt és marad, a z
„intelligencia" színháza, és az operett.
a populáris
színház, a maga látványosságával. mint a nép színháza.
Bár ilyen élesen nem lehet határt
vonni, csak érzékeltetni a különb' Béget.
Miként nem lehet a színház
felől
sem nevelni, a mi ásatag, poros tudatunk nem fogadta el a
kívülről
ránk erőszakoltat,
amikor
mások
mondták meg, ihogy nekünk mi kell!
Csak nem akar a próza most új hatalom lenni felettünk?
Engedjék meg,
hogy mi, nézók, a közönség döntse el,
hogy neki mi kell! Földön járó színház kell nekünk, telt házak é s siker!
Ha a Leányvásárra v a n szükség és

igény, akkor a Leányvásár kell! Csak
nem új színházpróeai diktatúra kezdi

ambíciók

Nikolényi István

szemléletéhez

Gyerünk, együnk a Diáktanyán
Immár a második exmenza működik — felújítás után
t viszonylag olcsó étteremk é n t s ezzel háromra emelkedett a József Attila Tudományegyetem saját vállalkozásban üzemeltetett
diákéttermeinek
száma.
Nemcsak a hallgatók menzai viszonyoknál kulturáltabb étkeztetését tekinti így megoldottnak az egyetem gazdasági vezetője, hanem — mivel bárki által
látogatható
vendéglátó helyek a fölújított menzautódok — tekintélyes hasznot
is
remél,
amellyel kiegészítik az oktatás költségeit.

A vállalkozó egyetem furcsa tünemény volt 1986-ban,
amikor a JATE akkori vezetői elhatározták: valamenynyit saját forrásból is tenni
kell a gyéren csordogáló állami pénzekhez. A z első évben majdnem minisztériumi
fegyelmi lett a befektetések
egyetlen
„eredménye"
—
mesél Szabó Dézsö gazdasági főigazgató. '87-re már a
„föntiek" is
megszokták a
gondolatot,
'88-ban
pedig
szegedi modellről
beszéltek.
Az akkori rektornak,
Csákány Bélának és a gazdasági vezetőnek az az
eretnek
gondolata támadt: ha a vendéglátó vállalatnak
megéri
a menzákat fönntartani, miért lenne ráfizetés az egyetemnek? Nos, a '88 decemberében átadott, volt 3-as
menza, az „Irinyi", valamint

a felújított Szegeden
közkedvelt diákétterem, a Gödör, az elmúlt évben bruttó
8-10 milliót hozott az egyetemnek.
Tegnap délben pedig már
a volt 2-es, 4-es menza helyén létesült s a
keresztségben a Diáktanya
nevet
kapott legújabb „egységbén"
ebédelhettek a diákok. A 3
ezres kapacitású étkezőhely
egyelőre déli fél 12-től 3-ig
lesz nyitva, s mivel egyszerre 320-380-an
foglalhatnak
helyet a két szinten, naponta akár 2 ezer
500-an is
megebédelhetnek,
Az ételt
— három-négyféléből
lehet
választani —
az
egyetem
Károlyi kollégiumában működő, 3 ezer adagos
konyhából szállítják. Az
árak?
Hasonlóak, mint a
Gödörben és az Irinyiben.
Hamarosan a nagyközönséget is fogadják a Diáktanyában : februártól délután
4-től este 11-ig
is
nyitva
lesz, az olcsó vacsorák mellé sört bort is kínálnak, v a lamint konkurenciát a JATE-klub diszkójának. Hogy
mennyi forintban a z olcsó?
Most a laktatós egytálételvacsora 50-60 forint Ha tovább mennek a nyersanyagárak fölfelé, altkor a vacsoraárak is mennek. A vigasztaló- ígéret: a haszonkulcsot
nem növelik, s így az áremelések után is 100-105 forint
lehet majd egy menü. (Gyenes Kálmán felvétele)

bejárni hazánkat — mint kisértet?
nek az új színházi szervók, az ú j teNe a színház akarja a közönség arhetségek, akije korukat profi módon a
culatát formálni, a közönség teszi a
színháznak írják; a deszkákon az éleszínházat színházzá! A színház — kttet visszatükrözik Lesznék ú j Molnár
szolgáljon,
és ne akarjon
rajtunk
Ferencek stb. Ma még nincsenek, ma
uralkodni!
Csak
közönségcentrikus
még csak várni kell, é s lehet a z új
színház létezzen, és ne. „rendező színtehetségekre. Lehet, hogy már megház"! Negyvenöt éve nem sikerült ezt
fogantak. itöbb hónapos embriók, lea magyar, ásatag tudatot — átnevelhet, hogv már meg is születtek. De
S. E.
ni, pedig de nagyon akarták! Majd
megszületnek. Mindig megszüli őket
még megérjük, hogy színházi
szemia kor. Addig azonban mit
csinálnáriumokra
is kell járnunk! Nem a
junk?
A z t amit a mai
közörjség
színház fogja megváltani a világot a
akar! Figyelni Irell — kéllene — ráközönség fogja megváltani a színhájuk! A z igényeikre. Mert az ő — a Tinédzserek, figyelem!
zat. Legyen közvélemény-kutatás az
mi — igényünk f o g j a majd kinevelni
ásatag. poros emberek között, és ana jövő színházát íróját, rendezőjét.
nak eredményeit elfogadva kell szín- ' színészéit A jövő prózáját is. Megházat csinálni — i t t és mindig. Tatartva a múlt értékeit. A jelen prólán nem is olyan ásatag és poros ez
zaírója. színpadi szerzője meg nina mi tudatunk.
csen közöttünk! Ezért nem
szabad
minket
: ;zi nh ázszeretö
közönséget
Hogyan segíthetünk magunkon válságos helyzetekben?
Más is kell a színházhoz. A munsértegetni. Ma, itt é s m o ; t — ne- Ezt a kérdést manapság valószínűleg sokan fölteszik makásosztály, a vezető osztály, az élkünk, ilyenek az igényeink. Majd kécsapat nem járt színházba — sem!
sőbb. esetleg mások lesznek. A szín- guknak a felnőttek közül is. De vannak, akilcnél „kortüMajd lesz egv osztály, mert
mindig
ház sorsa mindig a tehetségek,
a kor net" ilyen és ehhez hasonló problémák boncolgatása.
kell egy osztály, amelyik képviseli a
és a közönség
hármas
viszonyában
nemzetet, amelyik majd előbb-utóbb,
Mennyit
érek valójában?
Mit tegyek, hogy a többiek
létezett és létezik. Így lesz ezután is.
ha már meggazdagodott, áldozni
kezd
Maid ha egy osztálynak kell színház, elfogadjanak,
szeressenek?
Hogyan lehet az éleiben sikea kultúrára,
amelyik majd eljár
a
és kell. majd ha az új közönség a reket elérni? (Mert kudarc aztán van b ő v e n . . . ) A tinészínházba! • Ahol ruhabemutatót
n
magáénak
érzi a színhazat, akkor, de
tartanak, ahol sznobság is lesz.
de
úgy
csak akkor — áldozni is fog fenn- dzserkor kikerülhetetlen nehézségei, gondjai néha
közönség is és színház is lesz. Ez az
tartására és működtetésére.
Maid összegabalyodnak, hogy lehetetlennek látszik egyedül kiosztály még nem érett meg arra. még
jönnek az ú j színházigazgatók, lehet, bogozni a csomót.
nem elég gazdag ahhoz, hogv színhogy intendánsok, akik
felismerik
házba járjon. Majd fog. ö t - t í z
év
Pedig jó, ha már kamasz korban magtanuljuk: a legazt (és nem akarják akaratukat és elmúlva. Ha! Azután „a néo"
maid
képzeléseiket ránk oktrojálni,
hogy közelebbi
segítséget
mindig önmagunktól
lehet várni A h utánozza ezt az osztályt, .majmolja",
nekünk hogyan kell színházat
csinál- hoz azonban, hogy a bennünk lakozó erő mozgósítható leés ő is színházlátogató lesz! Mert ÍKY
ni),
majd
akkor
újjászületik
..a
a sikk! Ezeket a „kispolgári csökeönmagunkat.
színház" ebben a hazában is. Akik gyen. meg kell ismernünk
vényeket" nem kell eldobnunk, sok
felismerik, hogy
nekünk
mindig
értéket is hordoztak — akkor! Nem
Ehhez: a folyamathoz szeretne segítséget nyújtani az
szolgáló, és nem gőgöst kioktató színszabad egv színházi embernek senkit
szeméház kell, akik tudiák. hogv mindig a ifjúsági iroda (Deák Ferenc utca 28). önismereti,
csepülni, kioktatni, hogy milyen unönerősítő
csoportot
szerveznek,
ahová jaszínház van a közönségért és nem lyiségfejlesztő,
intelligens. ásatag. Mert ezek után is
megfordítva!
elvárná, hogy bemenjen a színházba?
nuár 15-éig várják a fiatalok személyes jelentkezését, hétMajd lesz próza is. mérsékelt siUram'1 ö.i jan. ed a mi színházunk! köznap. 14 és 19 ára között
kerrel! De csak akkor, ha meeszüW
Armn."
Dr. V e r e » Sáatdor
(nyilas)
^

Kulcs: az önismeret
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Sport
Úszó- és

vízilabda-vb

1991. január 10., csütörtök

Vasárnap, pór órára

Kétszer is: le a kalappal!

Szegeden megvalósul ellenzék
és kormánypárt koalíciója

döntője. Deutsch Tamás 150ig az utolsó volt, de bámulatos finissel végül is a z 5.
helyen kötött ki.
S kikre hárul a produkció
Férfi vízilabda
terhe? A résztvevő együtteMagyarország—Ausztrália
sek: parlamenti
képviselők.
12-11 (5-2, 3-3, 1-3, 3-3)
Külügyminisztérium,
szegedi
Vezetie:
Címen
(jtanadal)
önkormányzat
képviselői, vaEgerszegi az előfutamban Krisztina, ezért lett az álta- Imtoei ln (norvég).
Délmagyar1:01.92-vel — közel a ma- lam vártnál gyengébb
az
Magyarország: Nemes — TOlh lamint lapunk, a
harcgyar csúcshoz, a m i 1:01.58 ideje — értékelt kritikusan F.. Soiimásdt l, Petöváry U pe- ország szerkesztősége
le r 1, Tóth L. 2, Moszárás i, Be- edzett futballcsapata.
— a legjobb időt úszta,
s Kiss László.
nedek a, Sprok. Vincze 2. J »
örömteli módon rögtön utáA sajtótájékoztatón aztán czd 2, Tóth I.
A legnagyobb érdeklődés
Ausztrália: Townsend — Marsna — az ugyanabba a selej- fény derült rá, miért is voltnyilván a Parlament szerepdón.
Fox
1,
StookwtíU
2.
Wighttezőbe besorolt, közvetlenül lehetett a kelleténél szigo- man 2,. P. OtKtiman, Maym, 1, lését kíséri majd — politikai
a szöuli olimpiai bajnok'mel- rúbb a szakember.
Miként Clark a. Wytorow 3, M. Ober- párhuzamot vonva, ezen nem
letti pályán helyet
kapott azt Egerszegi a rendkívül jó nvan.
Igaz
A vízilabdák ütközet so- is lehet csodálkozni.
— Szabó következett 1:02.54- hangulatú
kérdezz-feleleugyan, hogy sok neves ember
es. kjváló uj egyéni rekord- ken elmondta, az edző azt rán négy játékosunk is ki- nem jön vasárnap Szegedre:
dal. Vagyis a fináléra a két ígérte neki, ha Jó idővel lesz pontozódott, két kapufát lőt- mily pompás lerine például
az
ausztrálok
magyar lány lefoglalta
az világbajnok, akkor ő, már- tünk, míg
Németh Miklóst vagy
Horn
eminenseknek
járó négyes mint Kiss László felhagy a többnyire jól kihasználták Gyulát a labda bűvöletében
emberelőnyös
helyzeteiket.
és ötös rajtkockát.
dohányzással.
látni, avagy szegedi hívei(?)
A komoly válaszok sora- Az idegek vi tustáncát meg- nyilván csodálnák
ino m nói hát. világbajVastagh
nyertük
a
hazaiak
ellen.
ban pedig Egerszegi ezeket
nok:
Pál vagy Raffay Ernő
tért
Szükség
volt
Nemes
kapus
Egerszrgi Krisztina (Ma- mondta:
ölelő
labdáit,
melyeknek
szenzációs védéseire is.
—
Reméltem,
hogy
gyorgyarország) 1:01.78 p.
nyilván szeme lenne. De csoA CSOPORT Al-LASA:
délélőtt
dás látvány lenne például
2. Szabó Tünde (Magy ar- sabb leszek, mint
1.
M
a
g
y
a
r
o
r
s
z
á
g
2
2
21-10
«
voltam, amikor
kiúsztam 2. N é m e t o r s z á g
2 1 - 1 17-16 ? Torgyán József vagy
Csurka
ország) 1:01.98 p.
magam, de azért nem telje- 3. U S A
2 1 - 1 13-14 2 István
klottgatyában....
Nos,
3. Janié Wagstaff (Egye- sen. Vagyis maradt
2 - - 2 H-M 0
még «. A u s z t r á l i a
róluk le kell mondanunk. Hesült Államok) 1:02.17.
bennem a döntőre is,
bár
Női vízilabda.
lyettük, s nélkülük is tekinS bár az eredményhirde- világcsúcsot nem
akartam
télyes azonban a névsor. ÉrCsoporteredmenyek
a
setéskor Krisztina kétszer is javítani. Hogy a magyarok
dekesség, hogy két
független
lejtező
mérkőzések
z
á
r
u
l
t
é
elejtette a győztesnek
du- mitől sikeresek?
Négyszer
képviselőn
kívül három parkáló ausztrál k a l a p o t — h i á - voltunk már
itt Perthben ival — A csoport:
I. Hollandia 8. 2. K a n a d a lamenti párt jelölt játékosoba. mégiscsak az első
vb- edzótábornzni.
a felkészü(i.
3. Németország 4. 4 Üj- kat, így. a pályán legalábbis
aranya ez! —, a Himnuszra lésben nyilván ez is
sokat,
koalíZeland
2, 5. Franciaország MDF—SZDSZ—Fidesz
rende/.te „vonásait",
hogy segített.
ció alakul majd ki. A névsor:
0 pont.
azután boldogan integessen
Szabó Tünde:
Horváth Béla, Horváth
JóB csoport:
Tündevei. s a szintén 1974— A délelőtti teljesítméIstván, Bakó La1. M a g y a r o r c z a g
3 3 - - M - M 6 zsef, Markó
es születésű, bár meglehet, a nyem után már
számítot- 2. USA
3 2 - 1 30-11 4 jos, Vékony
Miklós
(MDF),
harmadik hely miatt
kissé tam a dobogóra, ha nem is 3. Ausztrália
3 1 - 2 36-13 2 Ader János,
Kövér
László,
3 - • 3 3-55 0
csalódott
- Wagstaff-fal a második, de a harmadik 4. Brazília
Deutsch Tamás, Orbán
Vikegyütt a lelkesen ünneplő 6 fokára feltétlenül.
A pénteki elődöntők
pá- tor, pap János,
Varga
Miezer nézőnek.
A hölgyek és
a z újság- rosítása:
hály, Mádi László
(Fidesz),
— Naná, hogy örülök, de Írók találkozója előtt ért véHollandia—USA, Magyar- Török Ferenc, Rajk
László,
a hajrában kissé kapkodott get a férfi 200 méteres hát ország—Kanada.
Haraszti Miklós, Kertész
Zoltán, Világosi Gábor,
Wekler
Ferenc,
Kis Zoltán,
Szalay
Gábor (SZDSZ), Kállay
Kristóf. Király Zoltán (függetlenek) .
A nemetországi tornát kiíró Nemzetközi
A Grand Slarn Kupáról
távolmaradó
A Külügyminisztériumban
Andrv
Agassira 25 ezer dolláron pénzbír- Tenisz Szövetség vezetőit Tiein hatotta meg
ságot. szabott ki a Nemzetközi Tenisz Szö- Ágassá sérülése, őket csak az érdekelte,
hogy a tengerentúli játékos, megszegte adott
vetSeg
A hatmillió dollár <fcszdijaza.su
Grand szavát, felrúgta a szerződést. Ezért aztán az
Slam Kupát tavaly írták ki előt>zor. az a 16 indokolatlan távolmaradásért adható legjátékos érdemelte ki a megméretés jogát, magasabb pénzbüntetést rótták ki rá. de
akik a legjobban szerepeltek a nagv Grand attól eltekintettek, hogy a szövetség égisze
való
Slam-viadalon. vagyis Melbourne-bun. Pá- alá tartozó legrangosabb tornákon
rizsban. Wimbledonban és Flushing Mea- részvétel lehetőségétől is megfosszák (Pedowban. Négyen nem éltek a felkínált le- dig a szabálykönyv alapján a pénzbírság
hetőséggel. a német Boris Becker, az ame- mellett akár több idei Grand Slam-viadalBar a megyei I. osztályú
rikai John McEnroe és a svéd Mats
Wt- tól is eltilthatták volna.) '
labdarúgó-bajnokság
tavalander, valamint a szántén amerikai Andre
A döntést hozó Grand Slam-bizottság úgy
Agassi.
A Mesterek Tornáját helyettesítő határozott, hogy ettől az évtől a
súlyos szi idénye csak március 10ATP-döntóben nyertes Agassi kilógott
a szabálysértésért járó pénzbüntetés felső ha- én kezdődik, a pillanatnyisorból, mert a felsoroltakkal ellentétben, 6 tárát 25 ezerről 250 ezerre emeli.
lag 8. helyen álló Móraváelőször elkötelezte magát a szereplésre, de
Ami pedig Aéassit illeti: mellsérülése toegy idő után meggondolta magát, s le- vábbra is gátolja a játékban. így nem vesz ros együttese már a hét vémondta a részvételét. A mi KOT a szervezők részt a hétfőn kezdődő melburne-i ausztrál gén elkezdi a felkészülést a
büntetést, eltiltást helyeztek kilátásba,
a nemzetközi bajnokságon sem. Ugyanakkor
furcsa öltözéket viselő, s ezzel
időnként azt is bejelentette, hocv kérőbb nemcsak „•nagy menetelésre". A felmegbotránkozásra bkot adó amerikai, a vi- Páriaiban, hanem Wimbledonban is szeret- nőtt é s ifjúsági csapat játélagranglLsta negyedik helyezettje ismét mó_ ne rajthoz állni. Utóbbi - bejelentése némi- kosai január 12-én (szomdonitott elképzelésén, s jelezte, mégis in- lég azért meglepő, mert tiltakozásul az ot- bat) 14 órakor
találkoznak
dul. Azombao ez a terve meghiúsult, mert tani szigorú öltozetviseletre. a/ utóbbi hápáa münrheni viadalt megolóző Davis Kupa- rom évben kihagyta az angol nemzetközi először a Horgosá úti
lyán. és
mindjárt bele is
döntőben melUiérüJést szenvedet
bajnokságot
vágnak az alapozásba
A pcrth-i úszó-, műúszó-, műugró- és vízilabdavilágbajnokságon kellős magyar sikerrel zárult a 100
méteres nói hátúszás: Egerazegi Krisztina 1:01.78 perccel győzött, Szabó Tünde l:01.98-cal a második helyen
végzett.

Ágassi — 25 ezer dolláros pénzbírság

A Móraváros is
„belevág"

Utcahosszal vezet a Füszért
Két •MűAlkozo a tavaszra vyiodott iát a Szeged városi férfi
OréziUtxte-haJrioksáKbél.

A

Hor-

váti* Jenő által szervezett és
irányított pontvadászatban
12
swvuttes vosr. részt. « csaikúry,
mint a
litt is zaeöbe
nyulTtalk a résztvevőik. Szrrrncaére pályával szinte valámcnynyi csapat ondeUcrzak. a legtöbb együttesnél vállalati támogáládból ls cvurnan-caeppen.
A bajnokság állása:
1. FlUsért
II 10 - X 154-222 20
2. JATT—Ségva>i
Oregflllk
U> 2 - 3 271-224 14

3. S*éf
4. MAV-Tbf
5. NKFV—
OIK
6. HungarHotels
7. TtszaCoop

10 7 - 3 150-103 14
11 6 14 163-168 13

Jenei érmei

Dunaújvárosban belga, né11 5 15 176-163 11 met, román és természetesen
magyar atléták részvételével
11 5 15 155-173 11 nemzetközi fedett pályás ver
senyt rendeztek serdülőknek.
10 4 2 4 166-172 10 Tihanyi Béla edző által fel
». A t l é t a
készített SZVSE fiataljai széSzeged
u 4 16 271-2*3 0 pen szerepeltek. Szabó
Ágnes
». Tranimetai
10 3 2 5 114-152 6 súlylökésben 10,20 m-rel 2.
»». Fodor-Boy 11 3 1 7 00-134 7 lett. Magasugrásban a fiúk11. TornádU
11 3 17 141-110 7 nál a 176 centimétert ugró
11 1 2 0 70-114 « Jenei Kornél nem talált le12. ÜUés
győzőjére A lányoknál Czenc Gabriella 144-el az 5, Galisz Beata 140-el s 6 helyen
végzett. Jenei Kornél távolugrásban (586 cm-rél) szerzett még egy 2. helyet, összetettben pedig a
harmadik
legjobb lett.
1 X
X 1
1
2 X
2
1
X 1
X 2
1
A Móra Ferenc Horgász
Egyesület közgyűlését pén
1 X
leken délután 4 órakor tartX
ja, melyre valamennyi tag
X 1
ját várja Az esemény a DeX
2
ák F. u. 24—26. szám alatti
helyőrségi
klubban (Dózsa
X
étteremben) lesz.

Totózóknak

10.
11.
12.
13.

minden bizonnyal úgy gondolják, aki nevükben fellép,
csak komoly ember
lehet.
Ezért hát
két
államtitkár
(Szokai
Imre, Katona
Tamás), egy államtitkár-helyettes (Alföldy Tádé)
valamint
a külügyi szóvivő is
(Herma n János) a csapat tagja. A
többi játékas csupán egyszerű főosztályvezető,
legroszszabb esetben
osztályvezető,
így hát nekik csak nevüket
közöljük
Székely
Árpád,
Nihicsár
László.
Horváth
Zsolt, Vértesi Sándor,
Fehérvári István, székely
József,
Rónai Árpad, Vékukel
István.
A szegedi önkormányzat —
általunk
megerősített
hírek
szerint — komoly
buktatókon keresztül juthat a vasárnapi meccsekig, s ezért a csapat kettőzött erővel készül a
tisztes szereplésre. Acélozhatja akaratukat, hogy első
emberük (Lippai Pál) is velük lesz. az
alpolgármester
Tühegyi József azonban nem

—, nyilván a városházán ls
tartani kell valakinek a frontot. A (parketten is> bravúrra
készülő gárda további tagjai:
Kerekes pál, Koha
Róbert,
Túrzó Ferenc, Simoncsics
János, Kosztolányi
József,
Balogh
László.
Dobó
János,
Vincze Tibor. Dékány
Géza,
és erősítésként néhány „külsős", Szalai István, a Szeged
SC futballistáinak
mestere,
valamint Timár László,
Kovács János,
S« mon
Ferenc,
Balogh
Gábor.
A
mértékadó
források
(saját magunk) által titkos
favoritnak tartott
újsógirócsapat, a
Délmagyarország
névsorát külön nem írjuk, e
neveket úgyis nap mint nap
láthatják lapunkban, s ha
kedvenc újságírójukat a pályán nem is találják olvadóink, s a szurkolók — a lelátón értünk tomboló
tömegben nyilván ott lesznek a hiányzók is . . .
Balogh Tamás

Labdarúgás

Elutazott a válogatott
Szerda reggel — Rómán
keresztül — elutazott Indiába a magyar labdarúgó-válogatott, hogy részt vegyen
a hagyományos Nehru K u pán. Mészöly Kálmán
szövetségi kapitány 18 játékost*
vitt magával a túrára,
a
társakkal tarthatott a
kisebb sérüléssel bajlódó Limperger Zsolt is.
Az utazók névsora: Brockhauser István (Ü. Dózsa),
Koszta János (Váci Izzó) —
kapusok. Simon Tibor (Ferencváros), Váczi Dénes (Tatabánya),
Szalma
József

(Tatabánya).
Limperger
Zsolt (Ferencváros), Marozsán János (Siófok),
Duró
József (Vasas),
Keresztúri
András (Ferencváros),
Palaczky János (Pécsi MSC),
Nagy Tibor (Váci Izzó),Talapa Tibor (Váci Izzó), G a laschek Péter (Vasas),
Jován Róbert (MTK-VM), Balog Tibor (MTK-VM),
Rugovics Vendel
(Veszprémi
FC).
Horváth
Csaba
(MTK-VM). Czigány Csaba
(Siófok)
— mezőnyjátékosok. •

Atlétika

Kézilabda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mint olvasóink arról már értesülhettek, nagyszabású tcremfocitorna veszi kezdetét vasárnap délután fél 3
órakor az újszeged) Sportcsarnokban. Az esemény jótékonysági célokat (is) szolgál: a szegedi egészségvédő
egyesület, a torna egyik szervezője a betegségmegelőző
testmozgás célja'ra kívánja fordítani a befolyt összeget
Kivételesen talán nem az eredmény lesz a leglényegesebb ezeken a meccseken, hanem az Is: könnyed
szórakozásban legyen részük azoknak, akik kimennek a
csarnokba. Az egyik, aki gondoskodhat a hangulatról:
Gvimesi Kálmán operaénekes, mint konferanszié. Arról
még nincs hírünk, vajon dalba foglalja-e a góllövők nevét, a győztes csapatok névsorát, netán áriákat szólaltat meg a legjobb „pengék" tiszteletére. Hogy mégis valamelyest mederben tartható legyen a féktelen játékkedv. arról k é t jól bevált szegedi sipmester. Barna
Lajos és Zsemberi István gondoskodik majd.

2. HÉT
Ólam A o u t i b
C-ag) imrl—Bologna
Ceten*— P u m a
Grnoa— AtalanU
Laxio— InternazionaJc
Lecce—Sampdoria
Milán—Bari
Napolt—Roma
Pisa—Juventus
Torino—Florentin*
Olasz B osztály
Barletta—Padova
Pescara—Foggia
Taranto— Asroll
Vdinnse—Metsina
4- 1
.Salemitana—Verona •

Horgászközgyűlés

Dupla kiadás —szimpla támogatás
Nohel Vilmos a szegedi autócrossozókról
A technikai sportok korában is egy „kosárnyi"
pénzbe kerültek. A k i k e z e k
űzésére adták a fejüket,
egyfajta megszállottsággal
h
rendelkeznek.
Vajon
most a lelkesedés elegendő-o még
egy költséges
sportág művelésére? — ezzel r. kérdéssel kerestük
fel a Szegedi
Autofer
autóeross
szakosztályának
vezetőjét, Nohel Vilmost.
— Már tavaly sem
volt
elegendő a sportági szeretet.
Mélyen
a zsebbe
kellett
nyúlni, nem csak a bázisnak, hanem a versenyzőknek is/ Most meg, teljesen
megváltozott a helyzet.
A
privatizáció elérte a bázisvállalatot, megkezdődött az
Autófer átszervezése.
Egy
ideig egészen biztosan viszszaesik a sport támogatása,
de
reménykedünk,
hogy
hosszabb távon stabil anyagi hátterünk lesz. vagyis a
kisebb egységek élnek
a
r e k l á m lehetőségével.
Ter

mészetesen
elképzeléseink
vannak már mostanra is.
— Mibe került tavaly,
és
mennyi
lesz az idén a versenyköltség?
— A z elmúlt évben
átlag 3500 forint volt egy versenyző bajnoki részvétele Ez
az idén már duplája lesz. s
ehhez hozzá kell
számolni
2000 forint részvételi
díjat
Nálunk öt versenyző
van,
tehát, egy hétvége 45 ezer
forintunkat emészt fel. Ráadásul a szövetség a tavalyi
héttel szemben 10 fordulót
írt ki.
— Tavaly a korábbi
évek
szokásainak
megfelelően
szerepeltek az autóferesek.
Nagy
Sándor az 1600 kem-es
kategóriában
első lett,
Király
Antal a 3—4., Szabó Péter a
6., mig Kovács Sándor a 8.
helyet szerezte meg. A „kiskategóriában"
Szabó
András
állhatott
a dobogó
harmadik fokára. Vajon, ez a szép
eredménycsokor
az
idén,
ilyen nehéz anyagiak
mellett,
megismételhetó-e?
— Nagyon nehéz lesz! ö t

éve miénk az egyéni és a
csapatarany. A versenyzőkre nagy költséghányad
jut,
még az is előfordulhat, hogy
nem minden bajnoki
fordulóban tudunk teljes
létszámban kiállni. Szeretném
hangsúlyozni, nagyon
szám í t u n k az eddigi szponzoraink —
Hungária
Biztosító.
Medikémia.
Orosházi
Üveggyár.
Hódgép.
Kőbányát
•Közért — további támogatására. Egyelőre
valamennyi
versenyzőnk a folytatás mellett
döntött. Hogy
aztán
meddig bírják anyagilag, azt
megjósolni nem lehet. Egyről azonban nem szabad elfeledkezni; mind az öten elsősorban
sportszeretetbői
csinálták eddig is, s vállalták az anyagi
kiadásokat!
Most azonban teljesen megváltozott a helyzet,
hiszen
a családoknak egyre nehezebb a megélhetése, s
az
autócrossra fordított
pénzt
a családi kasszából kell kivenni . . .

Süli Jnxsjft

a tréfát, de...
Nagyorr szerencsétlen ember az. akinek nin- mindenki azt publikál, amit kellő mérlegelés
csen humorérzéke. De sem a humoristának, sem után publikálni óhajt. Legfeljebb azon lehetne
pedig a szerkesztőnek nem árt tudnia, hogy elmélkedni, célszerú-e azt durva hangon gyavannak témák, amelyekkel kapcsolatosan nem lázni. ami sokak számára a legnagyobb és legillik humorizálni. Nem illik azért, mert a mód és szentebb?
A régiek
mondtak
valami
ilyesfélét:
a hang a hívó, vallásos embert nemcsak zavarja,
hanem bántja is. (Az elmúlt évtizedekben tör- „Quidquid agas. prudenter age et respice finem. "
téntek utan talán még az is megérthető, hogy a azaz magyarul: ..Bármit teszel, okosan tedd, és
hívók fokozottan érzékenyek ezen a téren!) nézd a végét is". Ezt Arany János költői formáEgyértelműen azt írtam, hogy nem illik, nem ban a Toldiban így fejezte ki: „Repüla nehéz kő.
pedig azt. hogy nem szabad. Mert egy ateistának ki tudja hol áll meg. Ki tudja, hol áll meg. kit
vagy nem vallásos embernek ..jó poén" lehet hogyan talál meg? "
Istent úgy emlegetni, mint azt Hámori Róbert
Nem vitatkozunk azon. hogy hany hívó ember
teszi a Délmagyarország 1990. december 29-ei. van a Délmagyarország olvasói között. De hogy
szombati számának a Gonosz című írásában. Itt van. nem kevés, az nem is lehet vita tárgya. És
ezt olvashattuk: „(Az Úr)'Éppen rabióultit ját- azokat ez a hang fölöttébb kellemetlenül ..találja
szott Jézussal és a Szentlélekkel, nektáros üvegek meg". Túlontúl elég hallgatniuk a mindennapi
alltak közöttük félig, vagy teljesen üresen, emiatt életben, sót még a tömegtájékoztatási eszközökérthetően nem örült a zavarásnak...
ben is a sok istenkáromlást és a trágárságot. Az.
Ugyanez a szöveg a hivő emberben nagyon hogy mindezt a humor köntösébe öltöztetik, mit
komoly visszatetszést kelt. Mert ez bizony a sem változtat a lényegen. Csak annyit mondhalegvaskosabb istenkáromlás. Ezt a hangot meg- tunk. hogv köszönjük szépen, de nem kérünk
engedhette magának Csokonai az olimposzi iste- belőle. .
A szelíd Jézus annak idejen nagyon kemény
nekkel kapcsolatosan. De akinek van valami
fogalma a zsidók, a keresztények és a mohame- szavakkal ítélte el azokat, akik a kicsinyeket
dánok Isteneról és aki hallott már valamit a megbotránkoztatják. Vagyis azokat, akik a kor
Tízparancsolatról, az nem merte volna ezeket a vagy a lelkület szerint gyermekek lelkében rombolnak. Nem hiszem, hogy amit Jézus ezzel
szavakat papírra vetni, vagy publikálni.
Lehet hivatkozni a lelkiismereti szabadságra: kapcsolatban mondott, azt hiába mondotta
mindenki úgy gondolkodik Istenről, amint jónak volna.
katona Nándor
látja és ahogyan világnézete és meggyőződése
plébános
diktálja: És lehet hivatkozni a sajtószabadságra:

Kereskedők háborúja - még egyszer
A Delmagyarország 1990. december 12 —13 —14 — 15-ei számában. a harmadik oldalon cikksorozat jelent meg „Kereskedők
háborúja "címen.
A cikksorozat a következő,
nem kellően ellenőrzött. a valóságnak meg nem felelő, téves
közléseket tartalmaz.
A cikk nem konkretizálta,
hogy név szerint kik azok a vezetők. akik hatalmukat a vállalkozói világba át akarják menteni,
így ez a vállalat minden vezetőjére sértést tartalmaz, megalapozatlanul
Nem volt kellően átgondolt az
..ELROMLOTT A SZAVAZÓGÉP" alcím megfogalmazása,
mert ebből az következik, hogy
valamiféle mindent megszavazó
testület volt korábban az Élelmiszerkisker V. Vállalati Tanácsa,
ez pedig nem igaz, a vállalati tanács mindig és mindent alapos
megfontolás utan döntött el.

Antalik József nyilatkozataként közli a cikk. hogy a vállalati
tanács elnöke erőltette keresztül
a vállalatitanács-ülésen az igazgató fizetésének elfogadását.
Megjelent, hogy csak egy szavazaton múlott a fizetés megszavazása. Ez az állítás is téves, mert
nem a vállalati tanács elnöke terjesztette elö az igazgató fizetésemelését. és nem egy szavazaton
múlott a fizetésemelés megszavazása. hanem a 23 vt-tagból öt
szavazott a fizetésemelés ellen,
jelentós többség mellette.
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Visszhang

1990. január 10., csütörtök

A cikk Antalik - József további
nyilatkozataként
olyan
értelemben tájékoztatjáaz olvasókat,
hogy 1990. szeptember 19-ei vállalatitanács-ülésen a vállalati tanács elnöke azért rendelt el szünetet, hogy időközben meggyúrja
a vállalatitanács-tagokat arról,
hogy átmenetileg ismét dr. Solymossy Margitot bízzák meg az
igazgatói feladatok ellátásával. A
cikk szerzője nem gyózödött meg
róla, hogy Antalik József ott sem
volt az említett válialatitanácsúlésen. így neki közvetlen tudomása az ülésen történtekről oem
is lehetett. Nem győződött meg
a/ról sem. hogy a vállalati tanács
elnöke szünet alatt egyetlen vttaggal sem tárgyalt az igazgató
újbóli megbízásáról.

Helyt adott a cikk Marosi
Gusztáv azon nyilatkozatának,
hogy a prémiumokat teljesen önkényesen osztogatták egymás között a vállalat központjában. Ez a
közlés téves, mert csak a vállalat
igazgatója volt jogosult prémiuVégezetül a cikksorozat utolsó
mot kitűzni és egymás közötti részében a vállalati tanács elnöpremiumosztogatásra a vállalat- kének nyilatkozataként került
nál nem kerülhetett sor. Marosi rögzítésre az. hogy a ..boltvezetők
Gusztáv nyilatkozatakent az is eddig a központot és a vevőt is
megjelent, hogy ö azért maradt ki becsapták, azután csak az utóbbit
az új vállalati tanács összetételé- fogják, alighanem, duplán. "Ezt a
ből. mert felszólalt az igazgató nyilatkozatot nem a vállalati taprémiuma ellen. Ez a közlés nács elnöke tette. Szükségesnek
ugyancsak téves volt. mert Ma- tartom, hogy áz általam írtak válrosi Gusztáv azért nem került be tozatlan formában kerüljenek az
az ú j vállalati tanácsba, mivel olvasók elé.
szerzödésesbolt-vezetóként a válSzeged. 1991 január 8
lalatnál fennálló munkaviszonya
szünetelt. így nem lehetett a vállalati tanács tagja.
Dr. Ascher Alicc

Vonat d sötétben
Időpont: este fél kilenc körül.
Helyszín:
hódmezővásárhelyi vasüti átjáró. A fénysorompó — természetesen — piros. Elhúz a csabai személyvonat. s szemem tágra nyílik a
csodálkozástól.
Bárhogy erőlködöm. a hat kocsiból álló szerelvényen nem birok tíz embernél többet megszámolni.
Csak
tíz ember utazik a vonaton. IS
ebben a személyzet
is benne
van.) Töröm a fejem értelmes
magyarázaton
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Lehet, hogy a vonatra helyjegy váltása kötelező, s ez a pár
ember épp hat különálló kocsiba vett helyjegyei.
Lehet,
hogy nemzetiségi ellentétek feszülnek az utasok között. Az
elsó kocsiban mondjuk üzbég, a
másodikban türkmén. a harmadikban csecsen, a negyedikben
örmény,
az ötödikben meg
mondjuk azerbajdzsán
vendégeink utaznak. A magyarok
meg külön a hatodikban. Hiszen Kelet felől jött a vonat.
Lehet, hogy magas rangú államfő utazik az éjszakában, s
rangjának kijár a hat kocsi. No
persze az is lehet, hogy Orosházán kb. négyszázan
leszálltak
már.
Rövid tépelődés után az öszszes lehetőséget elvetem. A vonat pedig elhúz az éjszakaban.
Ekkor eszembe villan egy másik
kép. A fő-fő illetékes úr a Híradóban éppen bejelenti a vonatjegyek árának 80 százalékos
emelését, s panaszkodik:
veszteségesen üzemelnek. Kezdem érteni. azaz nem érteni Ha tíz
emberért érdemes hat személyvagont elindítani, akkor miért
veszteségesek?
Ha nem érdemes, akkor meg miért csinálják?
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Tükröződés

Nagy László

felvetsle

Nyelvtanfolyamok
Újra indítja közismerten olcsó nyelvtanfolyamait a J A T E
szabadegyetem. A több tagozatú nyelvoktatás újdonsága, hogy
bevezetik a csökkentett óraszámban nyelvet tanulni akarók tagozatát is. Emellett az elmúlt évhez hasonlóan az általános iskolás
gyerekeknek továbbra is szerveznek kurzusokat. Az állami nyelvvizsgára készülök részére indul a PREX elnevezésű, négyhetes,
napi 4 órás. rendszerező, az iskolai vizsgára készülőknek pedig a
tanév végén egy kéthetes, napi 6 órás tanfolyam. A vállalatok
igényei szerint munkahelyi, kihelyezett oktatást is vállalnak.
A nyár elején 10—18 év közötti gyerekeknek bentlakásos
nyelvi táborokat szerveznek, az anyagi lehetőségeiktől függően 8.
vagy 10 napra. Ú j profiljuk, hogy cégeknek, magánszemélyeknek
tolmácsolást, fordítást vállalnak rövid határidővel.
Az iroda új helyre költözött, aminek címe: Tisza Lajos körút 95.
(a volt Irinyi kollégium épülete). I. emelet. Pontosabb információkat itt. illetve a 10-129-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
Jelentkezni a január 28-ával kezdődő héten lehet.

Rózsák és tövisek

„ Tavaly nyáron olyan szép volt
a ház eleje. Kiültem a padra,
órákig gyönyörködtem,
nagyon
féltettem, óvtam minden egyes
szálat. Szinte fájt, amikor az
Jó érzésű emberek kedvükre gyönyörködhetnek a Baross egyik szomszéd unokái kővel
utcai rózsák szépségében. Pelyhelő nyárfák helyébe ültették a célozták a virágokat."
töveket, s a virágoskertnek a tömhház minden lakója egyformán
E k k o r kezdődött a vég nélörült, tett is érte valamit. A legkitartóbb kertésznek Pupi küli vita. veszekedés. Minbizonvult.
denki védte a magáét, ahogy

Pupi perei

Helyt adott a cikk dr. Csorna
Lajos azon nyilatkozatának, miszerint a privatizációs törvénytervezetet a vállalati tanács elnöke
..legendás kapcsolatai" utján
tudta megszerezni. és a cikkből az
tümk ki, hogy a törvénytervezet
„Mindenkinek van keresztje,
megszerzése valamifajta indokoamit
cipelhet az utolsó leheltelatlan előnyt jelentett. E nyilatiéig. Az enyem látszik. Itt csükozat megjelentetése tévedés
foskodik a hátamon. Ezért az
volt. mert a kereskedelmi vállalatok igazgatói külön kérelem nélSzerkesztőségünk a fentieket megvizsgálta, megállapította, én keresztem nehezebb... " Nem
kül észrevételezésre a Kereske- hogy a fenti írásban közöltek a valóságnak megfelelnek, tévedé- nó a rózsatón annyi tüske,
delmi Kamarától megkapták a seinkért dr. Ascher Alicétől és olvasóinktól elnézést kérünk.
ahány Pupi lelkében sarjadt.
tervezeteket.
De mint a pompás királyi viráUgyancsak téves az ügynek
D L U S Z T U S IMRE got a tüskék, őt is védték az
olyan összefüggésben történó befőszerkesztő övéi a viszolygástól, a fintorokállítása. hogy a sikertelen hatatól. a csúfondáros tréfáktól
lomátmentési kísérletet a Honesmegannyi megalázó, kiszolgáltus Kft. nyakába igyekezett a vállalat varrni. E tekintetben tájétatott helyzetében. Hiszen nem
A Délmagyarország főszerkesztőjének
koztatni kell az olvasókat arról,
lehet nem észre venni a városi
Dlusztuslmre úrnak és
hogy a Csongrád Megyei Cégbíbetontengerben illatozó rózsaróság a Honestus Kft. cégbejegykertet. meg kell állni, nézeRafai
Gábor
rovatvezető
úrnak
zését megtagadta, mert tevégetni. csodálni.... ahogy észre
kenységét jogszabályellenesnek
kell venni a hibát a fogyatékos
ítélte.
TISZTELT FŐSZERKESZTŐ
íiR!
emberen
Nem jártak el kelló körültekinTISZTELT ROVATVEZETŐ
UR!
téssel akkor sem. amikor d r .
„Nem ilyennek
születtem.
Csorna Lajos szerepét nem tiszA lap 1990. december hó 12-ei, 13-ai, 14-ei és 15-ei
Egy
közelben
becsapódott
tázták nyilatkozatának rögzítése
számaban ., Kereskedők háborúja " címmel cikksorozat jebomba vágott a falhoz ifjúlány
elótt. ugyanis jogi képviselőként
lent meg. A cikksorozatban
foglaltakkal
kapcsolatosan
koromban.
Hónapokig
tartó
a cégbíróságon ö nincs bejemegerősítjük,
hogv
az
abban
foglalt
nyilatkozataink
a
fekvés
után
újra
tanultam
járni
gyezve. így a Honestus képviselevalóságnak megfelelnek, azok túlzásokat nem tartalmazLábra álltam, de ilyen maradtében is vitatható nyilatkozattételi jogosultsága. Az Éliker Válnak Barnakor készek vagyunk arra. Itogy bíróság előtt
tam. Pici. hajlott hátu. púpos,
lalattal pedig nevezett semmiféle
ugyanezen véleményünket szükség esetén kifejtsük.
nyomorék. A Pupi. A fölnőttek
kapcsolatban nem áll. így a vállakönnyebben elfogadnak, sajnálat belsó ügyeiről nem volt jogolatból. Látom, rögtön a nyomoSzeged.
1990
december
22.
sult nyilatkozatokat tenni.
rékságomat veszik észre. ZaCikkük helyt adott Berek Tivarba jönnek, mit is mondjaTisztelettel:
borné azon
nyilatkozatának,
nak. hogyan is viselkedjenek.
mely azt tartalmazta, hogy a zsírt
Csak a részegek nem dilemmáialapítású részvénytársaság alkalBerek Tiborné
nak.
Meg az unatkozó gyeremas a hatalomátmentésre. Ez a
Antalik József
közlés téves, mert a zárt vagy
kek. Azok nagyon
gonoszak
Dr. Csorna Lajos
nyílt alapítás teljesen egyforma
tudnak lenni."
Marosi
Gusztáv
részvénytársaságot eredményez,
Dobó Imre
A rózsák, a virágok egyre
így egyik sem alkalmasabb a másiknál a hatalomátmentésre
fontosabbá váltak az idős

asszonynak. Egész életeben a
lemondást tanulta. Sóvárogva
nézegette a cipóboltok kirakatát. mert neki nem volt való a
tűsarkú körömcipo. A ruhákon
is mindig igazítani kellett, é s
nagy
merészséget
gyújtott,
amikor frizurát akart. Viszont
a helyeken, ahol szolgált, nagyon elégedettek voltak vele.
Neveket sorol, kérdezzem meg
óket. ha neki nem hiszem.
Most már nyugdíjas. A virágoktól nem függ a kenyere.
Kedvtelésből
kertészkedik.
Ö r e g e n , fáradtan, nyomorékon is érzi. fontos, amit tesz.
van látszata, eredménye.
..A lakok örültek, hogy gondozzuk
a virágokat,
tisztán,
rendezetten tartjuk a ház elejét.
Még festéket is vásároltunk, lefestettük a padokat. Amikor a
vízdíjat fölemelték, a Tisza Lakásfenntartó
Szövetkezetnek
autómosás címén külön dijat.
300 forintot fizettem, hogy továbbra is locsolhassam a virágokat. Ezt az elnök tudatta is a
tagokkal."
Ahogy drágult minden, a virágok, a rend, a tisztaság egyre
kevésbé lett fontos. Pupiból —
mert neki meg egyre inkább
azzá vált — hepciáskodó vénasszony lett. N e m átallotta papucsát dobni a virágokat görönccvcl diboló ev crckek utan

tudta. Pupi alulmaradt. Kora
ősszel ezer forintra büntette a
városi tanács, ahol a haragosa
följelentette. A szabálysértési
tárgyaláson nem esett szó a virágokról. csak a rágalmakról.
Elhangzottak-e. vagy sem a becsületsértő kifejezések, ez volt
a kérdés. .. Tudja, ez szerintem
olyan dolog, ha én megyek
előbb, én teszek
följelentést,
nem én fizetem az ezer forintot.
De engem annyit vertek már
szóval, eszembe $e jutott, hogy
emiatt a törvényhez
forduljak."
Azóta is mérgesedik a harag.
Ki kezdi, ki folytatja, ki végzi a
veszekedéseket? Mikor, miért
csattant föl az egyik, a másik?
Nagy kövekkel ki törte be Pupiék ablakát? Voltak persze
célt tévesztett „lövedékek",
amelyek mások üvegjét is öszszczúzták. amiért is sokasodnak a haragosok. És megtörtént már az első lépcsőházi verekedés is. A bíróság békéltető
tárgyalása eredménytelenül zárult. illetve azzal, hogy nem
békülnek, tart a háború.
Sok idó van még tavaszig.
Lesz-e. aki kitakarja a rózsatöveket? Fényképezik-e még valaha is arra járó idegenek a
virágoskertet a Baross utca 4.
előtt?
M. E .

8

Hkdetés

Adásvétel

TRABANT kombi. C N rendszámú,
lebruáhg érvényes műszakival, 10000
Ft árt eladó Gál Gyula, Szeged.
Kórtőlás u. 50. II. em. 4. Érdeklódni:
délutánonként

ELADÓ Lada 2105 komplett motor. 3
BONTÁSBÓL mhdenléie építőanyag éves. 4 0 . 0 0 0 km-t futott. Irányár:
olcsón sladó. Nádas u. 8. (Izsáki
25.000 Ft. Érdeklődni mindennap
borozó meltetl).
délután. Szeged, KOrtu.P.
130 kg lelőni eartéa etadó Érdeklódni SKCOA120 L, 9 éves. fehér, áron alul
a Bá-Kg-os teleionon.
eladó. Érdeklódni: Kukovecz u. 18.
ÚJ cseráplác — 20 Ft / méter etadó. Ódor.
Telelőn: 25-456, délután.
ETZ 250-es eladó. Érdeklódni: Vajda
OLAJZÖLD szinti, alg használt 016ga/nlúra reális áron eladó. Körtőlée

u. 44. II. 4. Tamást.

PULIKÖLYÖK kapható (szombatonként) CSIPSZI eleságboR. Rókusi
pélyaudvamáL Telefon: 56-88?.
BERNÁTHEGYI
szuka
eladó.
Sándort alva, Aleotmány u. 85.
KIVÁLÓ export minóságO. bevizsgált
óróit fűszerpaprika etadó. . 6 mázsa
8847- Jetgáre a Sa|tóházba.
ELADÓ. Jancsi kályha, abádttaszlol.
íróasztal, sszlon, kápkarstsk,
lálautomata mosógép, kisasztal. külónbözó régi székek, állótOkór,
konyhakredenc, zománcos kályha,
akvárium," elóazobalal. Szagod,

ÜZLETHELYISÉGET bérelnék,

SZEGEDEN. Murtoyl utcában, kiváló
állapotban 2 szoba hallos, 55
négyzetméteres. II. emeleti lakás,
garázzsal, 1.550 ezerért eladó.
Érdeklódni: az 54-555-ós tetelonon,
5-16 óláig.

vagy
vennék 6-10 nm eladótérrel. „Drogéria
6849* jaHgére a Sajtóházba.

Ingatlan

BELVÁROSI, telefonos, 13 nm-es
udvari helyiség kiadó, vagy eladó.
Érdeklódni: az 53-749-ea teMonon.
SAROSI utcában fűtött garázs kiadó
Érdeklódni: Sárosl u. 2. IV. em. 21..

HAZ
eladó
Kiskundorozsma,
Székeósl úl 21. szám. két cealád
részéra Is megfelel. Érdeklódni:
Kiskundorozsma. Vitorla u. 4 0 .
Vikend porta építőanyaggal eladó.
Érdeklődni ugyanott lehet egész nap.
u. 2 / A . Iszt. 0.
KICSI karlel. vagy tanyát vennék
ÚJ ZUK motor, válóval együtt, eladó.
Szagodén, I . 25 km-es körzeten bek)
Érdeklódni: Zsombó, Felszabadulás
I. 60000-400000 Ft-ig. A tanya lehet
u. 6 6 / 2 .
fekjjflásra szoruló te JUTEGálapodonk
1200-as Lada eladó. Érdeklődni:
3689T jeligéra a Sajtóházba.
Salai Imre u. 48.. du. 15 órától
KISFOGYASZTASÚ 128-os Polski. S Z E G E D - B a k t ó b s n az Algyői úl
mellett kiskertet vennék. „Tavasz
1992 végéig érvényes műszakival,
3701* jefoére a Sajtóházba
58000 Ft-ért eladó. TaMon: 54-211.
ZÁKÁNYSZÉKEN
kert eladó. 350
az esti órákban
n-ÓI, kis ház. viz, villany van.
KARAMBOLOS Peugeot 405-ös GRD
Érdeklódni: 27-610-89 tetelonon
eladó. Érdaklódnf: 17 órától a 6 2 /
SANDORFALVAN
zártkert
55-1»0-as letelonon
2107-es Lada kluulás. 1200-as Lada betongarázzsal olcsón eladó, lakihoz
sérüli
karosszáriával
aladó. » perc. Érdeklődni: Szeged. Lomnici
u. 43. V. em 24. ajtó. Gyöngyösi
Érdeklődni: 27-757.
ÖSSZKOMFORTOS. 3 szobát,
magaslöktazintes magánház eladó.
Albérlet
Irányár: 3 6 0 0 0 0 0 FI. Érdeklődni:
DIÁKLÁNYNAK albérletbe szoba 26-839-es teMonon.
kiadó.
Fürdőszoba",
konyha- DOROZSMA-óreghegyen 640 nm-es
haaználalM. TeMon: 68/12-052.
zártkert
építési
engedéllyel,
A TABÁN ABC-nál 1.5 szobás építőanyaggal súrgőeen aladó.
bútorozatlan lakás hosszabb időre Érdeklődni: a 0 6 - 6 6 / 70-054-es
kiadó. .Februártól 8854" jeligéra a tetelonon. vagy tevében Gura János,
Elek, Bajcsy Zs. u. 25.
Salóházba.

VlZVEZETÉKSZERElÉST. -javítást,
rövid határidővel vállalok. Szabó
Róbert. TeMon: 51-733.

S o

z>
tíz

sete.

MÉG

ELADÓK!

Garanciával, októberi átadás
Érdeklődni: a 24-744-es
telefanon.

Kedvező árfekvésű társasházépítési
akciókat szervezünk.
ft

Ú J S Z E G E D E N a Kockaház u.
közelében garázst
bérelnénk.
Érdeklóckil a 13463-as teMonon.
KŐMŰVES kisiparos munkál válla!
Göndör sor 19.
ORVOSI
rendelőba
társként
jelentkeznék heti egy alkalomra.
.Természetgyógyász 8037" jeligém a
Victor Hugó u. 5-be.

A tervezés során figyelembe vesszük igényeit,
szobaszám és m2 tekintetében.
Jelenlegi kínálatunk: Hajnal u. 12 az. 10 lakásos,
Hétvezér u. 56. az. 10-12 lakásos
Oto*^.
és Újszeged, Bérkert u. X az.
3-4
^VVElj
tokésos társasház.
Érdeklődni: SZÖVTERV Szegedi Kit.
Szeged. Deák F. u. 22. Teleion: (62) 11-543.

JÓ ÁLLAPOTBAN IAVÓ SO-II zeion
vásárolnék Vásárhely. Madách I. u
6 . Szabó.

Munkaalkatom

REDŐNY
RELUXA

Csuka u. 4. szám alatt
épülő társasházban
lakások

Megoldjuk lakásgondját, a hetykJvéiareztáalól a kulcaátadáaJg.

lövő. szakképzett óvónő 2
é v e t kortól gyermekek nevelását.
oktatását vállalja. „Reggel 8 órától
délután 16 óráig 6850* jeligára a
Sajtóházba.

JANUÁR 7-ÉTŐL
ÚJBÓL VELENCEI PIZZA,
AZ INTERGLOBÁLTÓL!
Már 3 helyen kapható:
-

„ P I Z Z A I.",

Tisza L. krt. 47,
(Centrum mellett),
- „ P I Z Z A II.",

József A. sgt. 24.
(Dózsa Gy. iskola
mellett),

C

- „PIZZA

hír

Jármű

Specdo minőségű
tiéninganyag - 180
széles - 250 Fián.
Passzé anyagok 180
Fl/m-ről, 90 Ft/m.
„Tilda" Szeged,
Hajnóczy u. 29.

üj:

GYEDEN

É R T E S Í T É S I Aki 1990 december
23-én a Szegedről 13.55 órakor Induló
35 000 KALÓRlAS olajkazán A N Y Ó 7
pes* gyorsvonalon lelejtette koeztOmtípusú olajégővel, tartállyal, újszartl
kabétját. (Zuglóban szálltak 1a)
állapotban eladó. Érdeklődni a
érdeklődjön a megtalálónál a 6 2 /
0-384-es tetelonon. munkaidőben.
42-677-es teMonon.
ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt. I db
KERT kiadó, 240 n-öl. Ságváritelep
120x150-as ablak. I db. 150x150-as. I
környéke. TeMon: 30-566.
db. 90x210 erkélyajtó. 4 db AD 21
ÉRTESÍTEM kedves vendégeimet,
áthidaló. I db.250 L I fázisú
betonkeverő eladó. Érdeklődni: KÉTSZOBÁS, teleionos lakás, gs- JÓ ÁLLAPOTBAN MVÓ. E HELYS
I ÉGBŐLhogy fodrászipart tevékenységemet
Sándortakra, Aradi u 80 . egész nap
rázsiehetósággel. a Retak utcában álló tanya I hold lóiddal eladó Balogh fodrásztól a Marx tér 3. szám
alatti fodrászOzletbe helyeztem át
FÉL*-2 " lg kézi csómenetmetsző kiadó. Telelőn: 23-880.
Zákányszék. 4. kerületben Villany
Január 9-én reggel 6 órától várom
megoldható, locsolásra alkalmas
eladó FOga sor ».. Szabó.
kedves vendégemet. TeMon: 14490
Lakás
kúttal. Irányár 250000 Ft. „Azonnal
DYNAFIT 36-os slclpő. Új síléc
Kértné Kati.
6628*
jctjére
a
Sajtóházba
2,5 SZOBÁS, 60 nm-es, tehermentes
Vótésset eladó. Telelőn: 30-319, oole.
TETŐSZERKEZETEK elkészítését,
WATSON típusú szlnaa távé. 2 db igényesen lelújftott. ósszkomlortos GAZDÁLKODÁSRA alkalmas 400
felújításét, hőszigetelését azonnali
n-öl
teáén
2
szabás,
fürdőszobás.
85
öröklakás
sürgősen
eladó
1.2
millió
ssztal. 12 db szákkal. I db
kezdéssel vállalom. Érdeklődni:
nm-es ház eladó. Tamód u. 9
pb-gázpaiack eladó. Érdeklódni: este Ft-ért, poty sor l / A . IX. 26.
Szeged. Nylra u 6 / B V. 6 . . Egész
a B-925-ós tetelonon lehet
_ 49 nm-as ósszkomlortos lanácsi 3.5 SZOBÁS, 130 nm-es földszinti hap
bérlakást
cserélnénk
Szeged
környéki
lakás eladó, vagy magánházra KÉT csinos hölgy. vendéglátói
TÉGLA, laanyagok. nyílászárók,
deszka, hullámpala, blokktégla, magánházra, készpénzfizetéssel. cserélnénk. TeMon: 1-124.17 órától
munkakórben
alhalyezkedna.
gázkonvektorok. lOrdőkád. cserép Molnár Sándor. Honi F. u. 9. IV. K.
Érdeklódni: a 22-988 as tetelonon,
»»
61 nm-as. új típusú lakás eladó.
eladó Pásztor u. 54.
egész nap.
C 04-hez lemezegységet vennék. Lomnici u. 3. Hl. M. Varga.
AZ ANNA sörözőbe letezolgálónőt és
n
.Armag)eiólássel 3691" jeligérá a 6 0 0 ezer forint készpénzzel és
takarítónőt keresünk. Érdeklódni: a
Ingatlanközvetítés! Lakások, házak,
Sajtóházba
25-UO-es tetelonon.
esetleges részletvállalással, idős
telkek
adásvétele.
cseréjei
részére,
sürgősen
ÚJ Olőgamltúra eladó. Érdeklódni: hölgy
ÜZLET beindításéhoz rövid határidőre
TeMontájékoztetás: 21-699 „hirös*.
lakásmegoldást keresünk. Levélcím:
IB-BóntK) Palánku 9 . » L e m . 3 8 .
M A R T É L Y I Odú lő vízzel, villannyal, 100.000 Ft kölcsönre lenne szú
Baka Istvánná. Szeged, Molnár u. 4.
félkész állapotban eladó. J a n u á r kségem. "Azonnal 10556* jeligére s
Olcsó bútorok, háztartási gépek
6723.
Sajtóházba
H582* jeligére a Délvilág vásárhelyi
adás-vótele.
MAGÁNHÁZBAN Ifibérleti jogon Hirdetőjébe, Szónyl u. I.
Hollo u. 7/A. Telefon: 22-933.
FAJTISZTA kutyakólykókat. exportra
lakást átvsnnák. . S O S 3686*
MIHALYTELKI
kiskart
aladó
vásárolunk. 127-7698. délutántól.
jeligére a Sajtóházba.
KADETT 1300-hoz Oj lavegószflró. FELÚJÍTOTT, belvárosi. 58 nm-es. 1,5 Érdeklódni: 10-545-ös tetelonon. az 148-8627 Ozenetrógzltő.
hengerfej
ás
kartertómltás. szobás lakást cserélnék kisebbre. esti óráiban
EZER lorint jutalmat kap, aki
gumiharang, lakaté Oláshuzat. .Belvárosira 6 8 4 6 ' jeligére a Ó S S Z K Ö Z M Ű V E S f T E T T építési
visszahozza 7-én reggel elveszett
dtsztárceagamittira eladó. Érdeklődni: Sajtóházba.
telek. 931 nm-es. Baktó, Tólgyta
barnabordó .
számkombináció*
utcában,
építész-,
gépész-,
Kukovaczu. 18. Odor.
táskámat (082-082), lletve az abban
ÖSSZEKÖLTÓZÖK
FIGYELEMI
közműkiviteli
tervekkel
eladó
5x200 literes hordók eladók. Belvárosi, reprezentatív. 170 nm-es,
lévő okmányaimat.Gát u. 3 / B . V. 13..
„Hatszázezer kp 3873" leligére a
ÉrdoUOtáti: Lőcsei u. 0.
délután 5-tól.
három szoba hallos, alsó emeleti,
Sajtóházba
J ó állapotban lévő. Hajdú Super telefonos, tanácsi lakásom két
AUTÓULÉS-HUZATOK a Cserepes
bekerített, sori piacon, 1800-2200 Ft. Műszőrme
automata moaógáp eladó. TeMon: kisebbre cserélném. Az agylk Ú J S Z E N T I V A N O N
nortonkúttal,
háromfázissal
ellátott
belvárosi,
telefonos
legyen.
ée szövet
28-259.
810 nm-es zártkert a buszmegállóhoz
ELADÓ 2 ct> Sanyo 38 cm-es szinea Érdeklődni: a 20-069-es tetelonon
30%-os engedményes szőrme- és
közel eladó. Újszentlván, Jókai u. 1 1 /
távé, Philips videómagnó. 1200 l-ee III. EMELETI. I * 2-es lakást kisebb'
irhavásár Horváth szűcsnél. Szeged.
A.
hűtő. 10 db barna pácol bárszák. A lakásra cserélném, vagy eladnám.
Marx tér 17.
ÚJSZEGEDEN. Akácfa u. I. sz. alatt
gépek egy-másfél évesek. Érdeklődni: Retek u. 27. III. em. 8.
S O K S Z O R O S Í T Ó Iroda kiterjedt
400 négyszögöles építési telek 2.1
61-436,20 óra mán.
K Ö Z P O N T I fekvésű, kétszobás, millióért eladó. Érdeklődni: az kapcsolatokkal rendelkező üzletkötőt
VÉKONY.
180
cm
magasra raagatlöldszlnll,
keres. Érdeklődni: (62) 30-871-es
O T P lakásomat 54-555-6e tetelonon. 8 - 6 óráig
tetelonon.
menyasszonyt ruha eladó. Érdeklődőt nagyobbra cserélném. „Ráfizetéssel
3728* jeégére a Sajtóházba
17-19 óráig. Tápé. Rév u. 8. szám.
J g y é b .
GARÁZS kiadó Józsel A sgt 49 II
STALKER IX CB rádió anlennáva!. B E L V Á R O S I ,
máslét
szobás
s. 5. Érdeklődni: du. 5-től Papp
LAPOSTETÓK
szigetelését
szűrővel, garanciával éa Orion mini lakásomat átcserélném nyugdíjas
Tteomái.
Árkedvezménnyel véllaljuk. Clm:
h»i toronyból egy tuner eladó. Áron házba. .Kareszttöltés utcaiba 3684*
Épltményszlgetaló
GMK. NÉMET-MAGYAR kereskedelmi Kft
alul 3874'jeligére a Sajlóhézha.
jeügúre a Sajtóházba.
lóállású . gépkocsival rendekezó úgy
Kiskunhalas, ZsigrayJ. u. L
ELADNÁM
tölgy.
natúr. 1 » 2 azobéa. 56 nm-es lakás sú
Intézőt karos, cpó és egyéb divatán;
REDÓNY. reluxa kedvező áron közüIntarzlabeiátas. dlszlácazatt. 4 raósen eladó, azonnal bekötözhető.
értékesítésére. Tiszta |ulalékoe
leteknek is. vidékre is. Telelőn: 62 /
rendszerben.
Érdeklődni: 1185
méteres S M U Lux szekrénysoromat Érdeklődni' Szeged. Sáros) u. S / A . V.
15-435.
Budapest. KoronafOst u M. Telelőn:
Megtekinthető a mai nap. 18-20 óm 14. Hál közben 17 órától mindennap.
TÓBBSZOBAS. lehetőleg letotonos 06.B/238-2B
fcózOU. Rókusi kit. 3 / B . IV/11hétvégén egész nap.
ÚJ Prsclston távé eladó. Clm. Túri TARJANI 1 * 2-es. X. emeleli. házat bérelnék. TeMon: 25404
istván, KQbakháza. Árpád u. 124.
szövelkezetl lakás eladó, vagy ÜZLETHELYISÉGET bérelnék, vagy
OTR kazánok, olajágóvol Kisbéri magánházra cserélhető, ráfizetéssel vásárobék. TeMon: 25-404.
ÁLLANDÓ munkára munkavállalót
130730 ás
IS KW-os diesel Érdeklődni: Szeged. Csorba u. 3. X. KÓLTÓZKÖOHET. árut szállhat, ha keresek. „Fólia 551070* jeligéra a
tebtvja teMonon a 22-933-al.
Hirdetőbe.
áramfejlesztő eladó. Makra Józsel,
Ópusztaazer. KarskAcs lelep 514.
KERESZTTÖLTÉS u. 15. II. emeleti, A S Z E G E D I Új Élet Mgtsz saját KFT. kirendeltség közgazdasági
E N E R G O M A T termál aulomata kél ée félszobát, összkomfortos homokbányájából
lolyamatos végzettségű tiatal munkatársnői
agy
ugyancsak szállítással homokszállttást vállal. keres.
mosógép, kilogástalan állapotban, lakásomat
magánházra Érdeklődni: a 10-333/30-as tetelonon. Középszintű német nyelvtudás,
eladó. Érdeklődni: a 30 895-ös ósszkomlortos
caerélném. Ráfizetek. Érdeklódni. a vagy személyesen a szálláson.
lalaionon, az esti órákban.
jogosítvány szükségéé. Jelentkezés:
elmen.
OTTHON végezhető munkát ajánlok. a 24-530-as teMonon. raggal 7-8 óra
CSLLA II üvegajtó* hűlő. garanciás,
63
nm es Jó. ha van varrógép. „Vátaborftók fcÓ7Ótt
eladó Érdeklődni s 16 623-as Ú J S Z E G E D E N
tehermentes lakás eladó Érdeklődni: 3683* jalgéra a Sajtóházba.
tetelonon. esie
BELSŐ ellenőrt keresünk latvétalra
mindennap 5 óra után. Hargitai u. 61/ 29 EZER Ft indulótőkével ramMkaző, "Egészség 08730* jeligére
•
A.L3.
vállalkozó szettem!) munkatársakat Sajtóházba
LADA COMBI M évi UulaMa eladó ELCSERÉLNÉM 2 szobás, gázlúteeű keresünk exkluzív demonstrációs
üzemeltetésére
A
Árajánlatot a HirrMóbe J>AX 551069" cserépkályhés. kis kertes, utcai standok
házrészemet „Szegedről Szabadkára jelentkezéseket „Intertrad* 3721'
l^árB köfsk.
faágára a S^tóházba kárjOfc.
6033* jeégére a Vidor Hugó u. 5-be.
1991- re vissz alg azok 1300-as Lada
A N Y A G I J<
1 * 2 *
étkezős. 61 nm-es, ó|
Combi kiutalás, PH-s Skoda 105
rendszerű
OTP-s
öröklakás
aladó.
KE N É L K g l ^
aladó. Érdeklődni: délután 3 óra után.
vagy plusz 3 0 0 0 0 0 Ft-tal kisebb
Szórog, Natetejca "
magánházra caerélném. Érdeklődni.
(A pémfcareeée ée __
DACIA új éa bontott afcatráaz eladó.
Tépte u. 30. IV. B / A dée 1000 útja, külföldi munkaSzeged. Fű fasor 126/ B. Teteion:
Kéazláa, javítás: 26-596
véRetaa. néhlunól •inriirillteMQ
56446.
MAKKOSÉ RDÓ sor 24. társasházban GYAKORLOTT pénzügyi előadó és
Kélje Ingyenes, magyar nyelvű
TRABANT, lehár, 0 km-es eladó. 15 lakások te köthetők Érdeklódni 4. számítógépes
ismeretekkel
Hjálriritslőrfirtt
ez.
Úmk.
TeMon:
12-845.
Érdeklődni a 27-824-os tetelonon. 17
rendelkező könyvelő, kis gazdákodó
óra után.
teljes
adminisztrációs
BELVÁROSI. 62 négyzetméteres. I * szarv
INFO-SERVICE
PEUGEOT 305 extrákkal eladó. Ladái 2 létszobás, étkezős. teMonoa lakás munkáinak elvégzésére állást keres.
S u d e t e n Str. 34.
„Talpraesett
551020"
jeligéra
a
garázzsal
eladó.
vagy
beszámítok. Érdeklódni: mindennap
D-8192 Geretsríed,
3-4 óráig. Szeged. Zöldfa u. K. III. értékegyezlaléssal magénházra Hirdetőbe.
cserélhető. Érdeklódni: a 24-998-as KÖTÓSÖK. FIGYELEM! Új fonalas
am.l
mmm
mm
teleionon.
bot Szegedani Orsózott és motringos
ELADÓ
autók
lelkésxltáse. 2 SZOBA
hallos,
teleionos, 40 / 2, 32 / 2. 14 / 2 acryt és csílogó
karosszéria ás teatákhibáá javHása tehermentes takás eladó. Gartzzsal fonalak széles választékával várjuk
Az oldal a DM
Egy maglárOló ktedáe Telalon: vagy WHBa. ÉndeidűtM a 30-789.ee vevőinket a Rózsa u 16 m . alatt
szerkesztőségében készült
Mytás január 6-án Teleton: 2*407
tetetonoa. 6-30 óráig.

Csonkád) ngt.t/A 1.4.
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III.

a Marx téren
(a fő piacsoron)!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a
•
o
••
A
Délalföldi
Pincegazdaság
o
•
D
o
s z e r z ő d é s e *
ü z e m e l t e t é s r e
•
•
D
•
m e g h i r d e t i
D
•

••

••
•
a
a•

a Szeged, Somogyi u. 19. sz. alatt levő

••
•

O
•

••

••

a•

•

3
3
3
3
3
3
3
•

•
••

<y
Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást a
vállalat műszaki igazgatóhelyettese ad (Szeged. Tábor
u. 3., telefon: 13-602.).
Előzetes pályázatokat a vállalat jogtanácsosához kell
benyújtani.

A nyilvános versenytárgyalás 1991. január 11-én,
délelőtt 10 órakor, a vállalat központjában lesz.
(Szeged. Tábor u. 3.).
O
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Színházi műsorok
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
1.15.. kedd.
19 óra A CIGÁNYBÁRÓ
1.16., szerda 19 óra LEÁNYVÁSÁR
1,25,, péntek 18 óra FAUST
1.26., szombat 19 óra LEÁNYVÁSÁR
1.27.. vasárnap 18 óra FAUST
1.30., szerda 18 óra FAUST
1.31., csütörtök 19 óra LEÁNYVÁSÁR

Kodály bérlet
Bérletszünet
Bemutató l-ll
Somlay H l .
Ady HL
Uray H l .
Bérletszünet

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ KISSZINHÁZA:
19 óra FURCSA PÁR (férfiak) Bérletszünet
1.15., kedd
Móra I.
1.16.. szerda 18 óra ÉNEKES MADÁR
Móra II.
1.17.. csütörtök 18 óra ÉNEKES MADÁR
1.18., péntek 19 óra FURCSA PÁR (férfiak) Bérletszünet
Radnóti I.
1.19., szombat 19 óra ÉNEKES MADÁR
Gárdonyi
I. 20.. vasárnap 15 óra ÉNEKES MADÁR
18 óra ÉNEKES MADÁR
Déryné I.
I. 22.. kedd
Déryné II.
I. 23., szerda 18 óra ÉNEKES MADÁR
I. 25.. péntek 19 óra FURCSA PÁR (nők) Bérletszünet
Egressy I.
I. 26.. szombat 19 óra ÉNEKES MADÁR
Búzakalász
I. 27.. vasárnap 15 óra ÉNEKES MADÁR
19 óra SZENVEDÉLYES
Vaszy II.
I. 29., kedd
VISZONYOK
1.30.. szerda 19 óra FURCSA PÁR (nők) Bérletszünet
I. 31., csütörtök 19 óra FURCSA PÁR (férfiak) Bórletszünet
TANTUSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ:
péntek 19.30 JÁSZAI MARI
szombat 19.30 KARENINA ANNA
kedd
19.30 JÁSZAI MARI
péntek 19.30 JÁSZAI MARI
kedd
19.30 KARENINA ANNA

Bérletszünet
Bérletszünet
Bérletszünet
Bérfetszünet
Bérletszünet

Termékeihez jó é t v á g y á t kíván a

PÁI YÁ7ATI HIRDETMÉNY
Szeged Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi és Szociális Osztály vezetője

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Szeged Városi Kórház-Rendelőintózet

gazdasági igazgatói
és ápolási igazgatói
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
a gazdasági igazgató esetében:
- közgazdaságtudományi egyetemi, vagy pénzügyi számviteli főiskolai végzettség, ( s z á m í tástechnikai ismeret),
- 5 éves vezetői gyakorlat.
- előnyben részesül, aki az egészségügy területén kellő tájékozottsággal, jártassággal rendelkezik, irányítási, gazdálkodási kérdésekben,
és elhivatottságot érez az egészségügy iránt
Az ápolási igazgató esetében:
- egészségügyi főiskola intézetvezetői szakán
szerzett oklevél,
- legalább 5 é v e s - gyógyító i n t é z m é n y b e n
szerzett - vezetői, ápolási-gondozási gyakorlat.
A kinevezés 5 éves időtartamra szól.
A szabályosan felszerelt pályázatokhoz szakmai
programot is kérünk.
Benyújtási határidő: a megjelenéstől számított 30
napon belül.
A pályázatokat Szegőd Megyei Jogú Városi Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztály vezetőjéhez kell

benyújtani: 6745 Szeged, Széchenyi tér 11.
hmz
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A hatos lottó tárgynyereményei
Nyereményjegyzék a január 7-én megtartott decemberi hatos lottó tárgynyeremény-sorsolásról. A nyereménvjegyzékben az alábbi rövidítéseket használták: A:
Vásárlási utalvány (3000 Ft): B: Mitsubishi Lancer 1,5
GLXi típusú gépkocsira szóló utalvány; C: Szerencseutalvány (30 000 Ft); D: Vásárlási utalvány (9000 Ft); E:
Vásárlási utalvány (7000 Ft); F^ásárlási utalvány (5000
Ft).
A nyertes szelvényeket január 29-éig kell a totó-lottó
kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján a Szerencsejáték Rt. címére (1875 Budapest, V. Nádor u. 15.)
eljuttatni.
A hivatalos tárgynyereményjegyzék január 16-ától
megtekinthető az OTP-fiókokban, a totó-lottó kirendeltségekben és a postahivatalokban. A szegedi nyertesek:
3 006 089

D

3 537 823
3 551 816

F

9 764 708
9 778 701

E

Gyászközlemények
Fájdalommal tudatjuk, hogy Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyám, nagy- szerettünk,
mamánk, dédikénk,
^
VIDÉKI FERENC
özv. MIHÁLY JÓZSEFNÉ hosszantartó betegség után, 1991.
Bozó E m m a
január 8-án, 55 éves korában
nagykamarás! lakos 1991. január ^ u n y 1 . Temetése január 14-én.
lesz 3
7-én, Szegeden elhunyt Szeged. « 4
kiskundorozsmai
Rókusi krt. 1 / B . Gulyásné. temetőben.
Telefon: 27-913.
A gyászoló család.
a drágaggg,

g l éves korában

elhunyt Tema-

Algyő, Kastélykert u. 6. szám ' é s e H - é n . , 2 $ ™ k o r l e t I a
alatti lakos drága szíve, 67 éves dorozsmai temetőben,
korában. 1991. január 8-án
A gyászoló család,
megszűnt dobogni. Temetése
1 9 9 1 . január 10-én, délután 2 Tudatjuk

mindazokkal

akik

órakor lesz az algyói temető ismert^ és szerették, I
B E R rA IMRÍ
ravatalozójából.
E
E
3 020 082 F
Szerető felesége, fia. Algyő.
Hürkoc Valéria
9 792 694 C
3 579 802 C
3 034 075 E
(Kiskundorozsma, Kamilla u.
Megrendülten tudatjuk, hogy
44.), sokak álul ismert Valika
9 806 687 F
3 607 788 C
3 048 068 E
MOLNÁR MIKLÓS
beteg szíve 1990. december
9 834 673 D
3 621 781 F
3 062 061 E
életének 60. évében tragikus 27-én megszűnt dobogni. Kívánbaleset következtében elhunyt, ságára elhamvasztottuk. BúcsúzF
3
635
774
9
848
666
C
3 076 054 F
Temetése 1991. január 15-én, 11 Utása és hamvainak végső nyv9
862
659
E
3
663
760
D
órakor lesz a Belvárosi temető galomba helyezése 1991. január
3 104 040 D
ravatalozójábóL
14-én, 15 órakor lesz a Belvárosi
E
9 918 631 C
3
677
753
3 118 033 E
A gyászoló család, t e m e t ő r a v a t a l o z ó j á b ó l .
9 932 624 F
3 719 732 F
Tisztelettel a temettető
3 132 026 F
9 946 617 C
3 733 725 E
Fáradt tested nyomja sírhalom.
Tóth család,
3 160 012 D
tied
a
csend,
a
nyugalom,
miénk
Mienk
a
könny,
a
fájdalom,
tied a
p
9 960 610 F
3 831 676 C
a könny, a fájdalom.
csend, a nyugalom.
3 174 005 c
9 974 603 D
3 887 648 C
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Köszönetünket fejezzük ki
3 257 963 D
a szeretett férj, édesapa, após, mindazoknak, qlók
3 901 641 D
9 988 596 E
3 355 914 F
testvér, sógor. nász. nagyapa,
HEGEDŰS ISTVÁN
10 002 589 C
3 915 634 E
dédapa,
rokon.
temetésén részt vettek, virá3 397 893 E
10 016 582 D
BALOGH ISTVÁN
gaikkal fájdalmunkat enyhíteni
3 929 627 F
a DEFAG nyugdíjasa türelemmel igyekeztek. Külön köszönetet
3 439 872 D
10 030 575 C
3 943 620 F
viselt súlyos betegség után 67. mondunk körzeti orvosának,
3 467 858 F
10 044 568 D
3 957 613 E
évében elhunyt. Temetése január ápolónőinek, a n. Kórház sebélé-én, 11 órakor lesz az Alsó- g Ze ti és intenzív osztály orvo3 481 851 F
3 985 599 D
10 072 554 D
városi temető kápolnájából.
sainak, ápolóinak, akik mindent
3 495 844 F
39 094 036 F
3 999 592 E
A gyászoló család, megtettek élete meghosszabbításáért.
3 509 837 F
9 708 736 E
39 164 001 D
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
A gyászoló család,
3 523 830 F
39 177 994 F
9 736 722 D
a szeretett félj, édesapa, nagyapa
és
rokon.
Köszönetet mondunk mindazokGULYÁS SÁNDOR
M * . AKIK
FUVAROZTATÓK,
FIGYELEMI
életének 70. évében hosszú.
VISNYEI ANDRÁSNÉ
A Szegedi Tejüzem azálűtisl részlege
súlyos betegségben elhunyt, temetésén megjelentek.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
A gyászoló család,
FIGYELMŰKBE AJÁN1JA a következő
január 15-én, 14 órakor lesz » „ , , . .
, .
. .
SZABAD
GÉPJÁRMŰ-KAPACITÁSÁT!
Belvárosi temető ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazon
- IFA TERMOSZ tehergépkocsi (4,27 Ű,
A gyászoló család, rokonoknak, barátoknak, tsmerósöknek. akik drága szerettünk,
- IFA THERMO KING tehergépkocsi (4 0,
SÁNTA LUKÁCSNÉ
- IFA TARTÁLY tehergépkocsi (51001, 9400 0,
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
temetésén részvétükkel, virágaik-AVIA KOFFER tehergépkocsi (2,87 Ű.
szeretett édesanyánk,
kal és együttérzésükkel fájdal- NYITOTT FÉLPÓTKOCSI (23,4 0.
T Ó T H MIHÁLYNÉ
munkat enyhítették.
A
ti É félpótkocsik egy-egy dUioovt ts W k (dOec Is kkotbook
Király Máris
A gyászoló család.
l AMI klek és mlgtassemélyek érdekJOdésél, megienddísél vtrfjk
életének 79. évében rövid
Köszönetet mondunk mindazokl 6l-t0*» lekfonoámon, ngy seemélyesen, < Ssegedl Tejillem ssáUOsI itsekgénél
szenvedés után elhunyt. Teme
tése január 14-én, 12 órakor lesz ^ a rokonoknak, testvéreknek,
a Belvárosi temetőben.
i s m e r ő s i e k , akik
A gyászoló család.
MANGÓ FERENC
A Szeged Városi Kórház-Rendelőintézet (Kálvária sgt. 57.)
temetésén megjelentek, részvéPorig sújtó fájdalommal tudatjuk, tűkkel fájdalmunkat enyhíteni
PÁLYÁZATOT HIRDET
hogy a szeretett feleség, igyekeztek. Külön megköszönjük
a rendelőintézet fogászati osztályán megüresedett
édesanya, testvér és rokon,
körzeti orvosának és a n. Kórház
SZÁJSEBÉSZETI állásra.
HAJDARA GYULANE
belgyógyászati osztályának és
Pintór Rozália
ápolónőinek,
Pályázati feltétel: ráépített szájsebészeti szakvizsga.
életének 50. évében türelemmel
A gyászoló család,
Pályázati határidő: a hirdetés megjelenésétől számított 15 nap.
viselt hosszú súlyos betegségben
HáM
szívvel
elhunyt. Hamvasztás utáni
*
mondunk köszönebúcsúztatása január 14-én. 13 tet mmderűinek. aki
Új határidő - 19911 PÉNZTÁRGÉP
A Szanáló Szervezet
órakor lesz a Belvárosi temető
HIBAHY r E R E N C N c
nyilvános értékesítést tart Magoldom a gondját, ha felhívja ravatalozójából.
szereltünket utolsó útjára elMEISZTER teleionját. A pénztárgépA gyászoló család, kísérte és fájdalmunkat részvé1991. január 15-én 11
műszerész hívószáma: 6255-148.
tével enyhíteni igyekezett.
órakor
Cim: 6771 Szeged-Szőreg, TemesFájó szívvel tudatjuk, hogy
A gyászoló Molnár család,
vári
u.
4.
Beszerzéstói
az
üzembeS z e g e d Z á r d a u. 9 s z .
szeretett édesanyánk, nagymama.
__
Köszönetet mondunk a rokonokalatt. Értékesítésre kerül helyezésig! Garanciális és azon túli anyós és
bajátoknak, ismerősöknek,
ö z v . F, BIÁN SÁNDORNÉ
javítást, karbantartást vállalok.
az
a fenti s z á m o n levő
Gyavl Varga Mária
H É , e t T s z tagságának és
304m* összterületű alag84 éves korában elhunyt Teme- mindazoknak, akik felejthetetlen
Ugyosk«zű betanított
tése január 14-én, 11 órakor lesz n a J o t t ^ Q _
sori helyiség. Ipari áram
munkásokat keresünk
a kiskundorozsmai temetőben.
.7T
,
,
,
fő-, vagy mellékállásban,
ós gáztüzelésű központi
előtte
szentmise.
14-én
fél
8-kor
emelésén
megjelentek
részvé„Vasipar 8916" jeligére a
fűtés van.
a kiskundorozsmai katolikus t ü k k e l é s v'rágatkkal fájdalSajtóházba
munkat
1 ekc z tet
templomban.
^ 1 x
A
A gyászoló család.
SY^Zoló család.

(fszigetetőanyaqokh,
az új évben Is
a régi áron!

A TAPOLCAI
ÜVEGGYAPOT KFT.,
a Volán spedició Kft
ás a CQNTROLL
HUNGÁRIA KFT.
(telefon: 11-749.)
rendkívül kedvező áron
értékesítést végez,
HŐSZIGETELŐ
ÜVEGGYAPOT
termékekből, magánépítők,
közületek,viszonteladók
részére.
MAROS MGTSZ,
Deszk,
a Semmelweis utca végén,
'ekk
gépmühetyraktárban.
Ui.: Horváth Vince
Tel.: 71-307, 71407,
71-255.
ISOL YTH-STM,
Volánspedició,
CONTROLL
HUNGÁRIA KFT.

TOVÁBBTART

az emeleti

CPŐAKOÓ!
1150 Ft,

Női bokacipő
női szandál

450 Ft,

női félcipő

250 Ft.

férfi szárascipő

990 Ft.

vászon tornacipő 150 Ft.

Meglepetések
sorozata
várja Önt is!

#t

SZECCO
NAGYÁRUHÁZ

Mély fájdalomal tudatjuk, hogy a Köszönetet mondunk a rokonoklegjobb férj, édesapa, keresztapa nak, barátoknak, ismerősöknek, a
és
rokon,
ház lakóinak és mindazoknak,
PUSKÁS TIBOR
alrik felejthetetlen halottunk,
49 éves korában elhunyt Temetése január 14.-én, 15 órakor lesz
MÉSZÁROS GÉZÁNÉ
az alsóvárosi temető kápol- búcsúztatásán megjelentek, résznájából
vétükkel ős virágaikkal íájdalGyászolő felesége és leánya, munkat enyhíteni igyekeztek.
Szeged, Szilléri sor 4 / A .
A gyászoló család.

Kft. keres

•a

- lehetőleg spanyol nyelvtudással önálló munkatársakat, házaspárokat
- Magyarországon először bevezetésre kerülő
termékek értékesítésére kiemelt j u t a l é k k a l .
Megfelelő egzisztencia, gépkocsi,
telefon szükséges.
Jelentkezéseket, önéletrajzzal együtt,
a 6701 Szeged, Pf.: 713 címre kéljük.
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Röviden
Jó vicc

Nem értem én ezeket a nagy nevű
közvélemény-kutatókat. külpolitikai
kommentátorokat!
Ugyan, mire
alapozzák, hogy a magyar az ez idő szerinti
legpesszimistább,
legszomorúbb
nép? Hiszen bármerre
járok, nézek,
csupa
derű, móka, kacagás. Elégedettségtől
kisimult
arcok, nyugodt tekintetek,
életadó
humor.
Elnéztem
például a buszmegállóhoz
vezető
sártengeren
reggel ötkor átevickélő
apát: hogy micsoda
kenguruugrásokkal szárnyalta
át a tócsákat,
totyogós
korú
kicsinyét
karján egyensúlyozva,
a nagyobbacska
másikat pedig
az
atyai derű minden melegével
parancsolva
ki a
marasztaló
masszából!
Hogy minő megnyugtató
volt e kép!
Jómagam
abban sem lelem a szomorúságnak
okát,
hogy az ABC-ben
az első januári napoktian — Hurrá, leltározni jogunk! felkiáltások
kíséretében
az eladók — fizikai
erejüket
az eljövendő
feladatra tartalékolva
— foguk
közt
sziszegték
minden második kérdésre a választ: nincs.
Azt csak nem veszik a megfigyelők
elkeseredettségre
utaló jelnek,
hogy a baromfiboltokban
kelendővé
vált a
csirke far-hát
kombináció,
a fagyasztott
pulykanyak,
s
hogy a takarékosságáról
eddig éppenséggel
nem
nevezetes
mgyar nyugdíjas mostanában
öt deka párizsival
is megelégszik,
hetente?!
Nem kellene inkább lám-lámot
mondaniuk
a nálunk
élő külföldi
tudósítóknak,
amikor
arról panaszkodik
nekik a butikosné,
hogy szűkül a vevőköre?
Hiszen ez csak
a természetes
rétegeződés
mutatója, a kinek-kinek
pénztárcája szerinti elv rég esedékes
megvalósulása!
S minek a tényeket
hamis színben tüntetni
fel, s azt
állítani, hogy egyre több a szociális segélyre rászorult szegény Magyarországon!
Valójában
arról van szó, hogy az
önkormányzatok
iránt egyre nagyobb
bizalmat
mutat a
társadalom
egyre nevesebb
része!
Azt is csak sajnálhatom,
hogy a lakáshitel
utáni
többletkamatot
számítgató
százezreknek
ország mentéstől
magasztos tekintetét,
az önnön nemes gesztusuktól
meghatódottak párás pillantását
egyesek
holmi csalódottsági
jelzésnek fogják fel. Abhan sem a magyar autós
állampolgár
önmegtartóztató
magatartását
vélik fölfedezni
e
megátalkodottak, hogy már sorban állás sincs benzinért az oly nagyon helyeselt áremelés hírére. Sőt nem átallják azt állítani: megfásult
e nép. Más. „jól értesült"
források
pedig
egyenesen pénzhiányra
célozgatnak
...
Elkeserítene
a világsajtóban
mostanában
rólunk
festett kép, ha nem tudnám:
vagv a sanda irigység
munkál
bennük, vagy a szándékos ferdítés férge mételyezi őket. És
mert nem szeretnék
az ő hibájukba
esni, azért
szem: jó vicc, fiúk, ha-ha-ha...
P. K .

Lakásra

várók

Szeged Megyei jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat vezetője értesíti
a város lakosságát, hogy az
1991. évi előzetes lakáskiutalási
névjegyzék-tervezet
elkészült és az 1991. január
14-étől a Lakás
Osztályon

figyelmébe!
(Szeged, Tisza Lajos körút
63.) és a z
Ügyfélszolgálati
Irodán (Szeged, Széchenyi
tér 11. fsz.) megtekinthető.
A z előzetes névjegyzék-tervezetre a kifüggesztés első
napjától számított 30 napon
belül észrevételt lehet tenni.

Véradás
A Szegedi Véradó Állomás
és a városi
Vöröskereszt
szervezésében az elmúlt év
decemberében 1717-en 687
liter vért adtak. Bakson 57en, az ásotthalmi és nagykéri határörségnél 13-an,
a
rendőrségnél 48-an, Ásotthalmon 55-en a Déltexnél
14-en, Dócon 25-en, Pusztaszeren 74-en,
a Vas- és
Férnömtödében 15-en, a Zalka laktanyában 54-en, Rúzsán 135-en, Zákányszéken
83-an, a Vídiánál 7-en, az
újszentiváni
honvédségnél
69-en, a Kossuth laktanyában 44-en, a szegedi határ-
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őrségnél 69-en, Üllésen 68an, Deszken 33-an, a Véradó
Állomáson 830-an vállalkoztak véradásra.
Decemberben 20 szív- és
öt érműtétet, valamint két
veseátültetést végeztek.
A Szegedi Véradó Állomás
és a Vöröskereszt munkatársai köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik az elmúlt
évben vért adtak.
A novemberi
véradásról
szóló információkban a sándorfalvi véradók száma hibásan szerepelt. Novemberben Sándorfalván 109-en adtak vért.

kongresszus

A hót végén Szegeden
találkoznak az ország S. O. S.
telefonos
lelkisegély-szolgálataiban
dolgozó önkéntes segítők. A háromnapos rendezvénysorozaton előadásokat hall.
gatnak, szakmai foglalkozásokon vesznek részt. A találkozást a Szegedért
ós az Egészséges
Nemzetért
Alapítvány
támogatása tette lehetővé.
A szervezők ezúton értesítik a meghívottakat, hogy az
országos kongresszus
helyszíne
nem az Arany János Altalános Iskola lesz. ahogyan az értesítőkön szerepel, hanem a MAV-nevelőotthon
(Boldogasszony sugárút 44.)
ahol a z érkezőket el is szállásolják.
A találkozó rendezői a szolgálat minden egykori és
jelenlegi munkatársait szeretettel várják.

Átkelés Röszkén

Ilyen

gyors

lenne?

A határőrség gyorsított határátkelést ígért január 7-i
határidővel. Tegnap, szerdán délben csak néztünk Röszkén
Somogyi Károlyné fotóriporterünkkel: mifelénk ilyen gyors
lenne? Ugyanis, mint felvételünkön látható, a határ csöndes, nyugodt volt, autót is alig-alig láttunk.
Holtszezon ev. most, vagyis amit látunk, az a látszat,
magyarázta Stumphauser alezredes. A z év végén kiszaladgáltuk magunkat, a vendégmunkások, a szabadságosok még
pihennek, a seftelők egyelőre számolgatnak, mintsem a

1991. január 10., csütörtök

A gonosz bika
Szigorló orvos koromban egy sebészióorvos i,ellett cselédeskedtem.
Kedvelt a z „öreg". A z egyik viziten
megálltunk e g y súlyos hasi
sérült
ágya mellett. A főorvos megtapogatta a hasát, azután a láztábláját
nézegette.
— Mennyi a fehérvérsejtszáma?
— kérdezte a segédorvost.
— Húszezer.
A vizit után a főorvos meghívott
bennünket egy teára a szobájába.
Szóba került a sérültünk is, és megkérdeztem tőle, van-e ennek a betegnek valami reménye?
— Nézd, fiam, lehet, hogy
újra
meg kell operálnunk. Tudod, a sebészeti
szabályoknak és elveknek
néha az ellenkezője sem igaz. Ezt
bizonyítandó, elmondok neked egy
hihetetlen sebészi történetet.
— A Szegedtől nem messze levő
falu szélén putrik voltak, cigányputrik. Nem tudom, hányan laktak
ott, még a községházán sem tudták.
Vajdájuk is v o l t Egy alkalommal,
nem tudni, mi célból, a falu legelőjén ballagott át a vajda. A gulyás
éppen szundikált a füvön,
mert
friistök után elálmosodott egy k i csit. A gulyát e g y gyönyörű tenyészbika uralta. A levegőbe szagolt, és
habzó orrlyukakkal nekirohant
a
vajdának, és felöklelte. A jajgatásira ? gulvás felriadt, ós a bika után
eredt. Sikerült megragadnia a bika
orrába behelyezett karikát és így
meg tudta akadályozni, hogy a bika széttapossa a szerencsétlen embert. Előkerült a gulyás fia is, aki
a z apia mellett „inaskodott".
— Édesapám', e z az ember meghalt. Nézze, a belei is kilógnak.
— Szaladj be a faluba, és hívd ki
az orvost , — kiáltott izgatottan
a
fiára a gulyás.
Biciklivel megérkezett az orvos.
— Bátyám, ez meghalt!
— Hűha! — tolta föl a gulyás a
kalapiát.
— B e kell vinni a községházára.
— Így, lógó béllel?
— V a n valami varróalkalmatossága?
— Csak amit zsákvarrásra szoktam használni.
— Mindegv ennek már.
— És tudod, fiam — folytatta a
főorvos — . a kolléga visszagyömöszölte a z öreg cigány beleit a hasüregébe. és a nagy tűvel, madzaggal bevarrta a hasát úgy, ahogy a
hulláknak szokás.
Mivel nem volt hullaház, berakták az öreget a fáskamrába, ráfektették egy deszkára.
— Majd itt kihűl — mondta a

Szatírt

fogtak

kisbíró — , aztán holnap elviszik a
huLlakoc&ival.
A cigányok — asszonyostul, gyerekestül — jajgatva gyülekeztek a
falu
főépülete
előtt.
A zajra kijött a bíró, aki már hazakészülődött.
— Mit akartok? — kérdezte
a
zárt kapu mögül.
— Elbúcsúzni tőle — kiáltotta a z
egyik fiatalasszony. — Én a lánya
vagyok.
— Nagyságos bíró úr — könyörgött egy fiatalember is — , engedje
meg, hogy elbúcsúzhassunk a mi
vajdánktól.
A bíró végül engedett.
— Köszönjük, nagyságos bíró úr.
Nyugodt lehet, még egy kavicsszem
sem fog hiányozni.
Nagy sírással körüljárták a halott a t és mindenki megcsókolta.
Néhány fiatal, suttyó gyerek kiugrott a kerítésen, és
nemsokára
egy bográccsal, két nagy demizson
borral és egy nyúzott birkával tért
vissza. Nekikészültek a halotti tornak úgy, mint egy lakodalomnak.
Vacsora után az egyik
cigány
elővette a kabátja alól a pikuláját.
és elkezdte fújni. Erre
mindenki
táncra perdült
Éjfél után egyszercsak kinyílt a
fáskamra ajtaja, és megjelent
a
vajda.
— Mi az, ti mulattok, nekem m e g
nem adtok semmit?
Körülrajongták a z öreget
adtak
neki b o r t paprikást.
Miután minden elfogyott leheveredett a gyászoló népség. Egymás
hegyén-hátán aludtak, megtehették,
a nyári éjszakák meleglak.
Reggel zörgött a kapu
zárja.
Megérkezett a kisbíró, utána a bíró
is.
— Ébresztő! Ébresztő,
emberek!
ö t perc múlva ne lássak itt senkit!
Itt vannak a hullaszállítók is!
Álmos szemekkel elvánszorogtak
a cigányok, csak egy üldögélt továbbra is rendületlenül az udvaron.
Odament hozzá a bíró.
— Na, öreg. te miért nem rnógy a
többiek után?
— Azért, hogy a nagyságos úr el
tudjon velem számolni.
— Elszámolni? — csodálkozott a
biró.
— Instállom, én vagyak a halott.
— Ne csinálj már bolondot belőlem.
Beszaladt a fáskamrába, de nem
volt ott senki.
— Józsi. Józsi! — kiáltott a kisbírónak. — Ugorj át a doktorért.

nézze meg ezt a vén bolondot, aki
azt állítja, hogy ő a halott.
A z orvost éppen a reggeli mellől
keltették föl.
— Itt vagyok, imi b a j van?
—
kérdezte a bírót.
— Ott ül az udvaron egv bolond
cigány, és azt állítja, hogy ő a halott.
A z orvos odament az öreghez.
— Bíró uram; ez tényleg a tegnapi halott — kiabálta elképedve.
— Azaz, él. Nézze a hasán a varrásokat. Hívjuk gyorsan a mentőket!
— Így hozták be a z öreget a z orvos is elkísérte, tőle tudom a z előzményeket — magyarázta a főorvos.
— És mi történt azután — kíváncsiskodtam.
— Nekünk is föl volt adva a lec_
ke, mit csináljunk. Megoperáljuk-e,
vagy sem. A z öreg teljesen jói v o l t
csak egy kicsit részeg. Hasi tünetek
nem mutatkoztak, a keringése, mint
egy birkózóé. Ilyenkor mit csinál
egy sebész? Késsel a kezében várakozik. Semmi sem történt A felvétele utáni negyedik napon, viziten
kívül, csak
úgy. kíváncsiságból,
megnéztem a z öreglet Elképedtem,
amikar a kórterembe léptem. Legalább húszan állták körül az ágyát.
Kimentem a folyosóra, és mérgesen
fölhívtam a portást hogy engedhette be ezt a sok embert,
amikor
nincs is látogatási idő?
— No haragudjon, főorvos úr. de
attól féltem, ha nem engedem be
őket, megkéselnek.
— Visszamentem a
kórterembe.
A z öreg boldog mosollyal falatozott
Bicskájával jó darabokat szelt egy
főtt csülökből, és hozzá friss* reszelt
tormát és meleg kenyeret evett. T e
jó Isten! — mondtam a hozzátartozóknak. — Nem szabad ennie!
— De ezt kivánta a z apám! —
kiáltotta az egyik formás cigányasszony. — Nagyságos főorvoa úr,
erősödni kell neki.
— Es az az üveg az ágy mellett?
— Azt iis kívánta — replikázott
az asszony
— Ha jóllakott a bácsi, ballagjanak szépen haza.
— Es azután mi történt?
— A „műtéte" után egy héttel kiszedtük a hasfalából a madzagot, é s
pár nap múlva távozott.
— Hogy lehet hogy nem kapott
haskártyagyulladást?
— Nézd — mondta elgondolkozva
a főorvos — . először is, a cigányoknál nagy a természetes szelekció,
aki gyengének születik, meghal. De
az is lehet, hogy azon a gyepen,
ahol a baleset történt a nap még a
tehénszart is sterilizálta . . . Gyere,
fiam nézzük meg úibóí azt a sérültet mert lehet hoev meg kell
operálni.
Németh András

Szegeden

Köd
Altaliban ködö" iá* lesz, inkább csak a Dunántúlon
valószínű a nappali órákban, a változó felhőzet mellett,
kevés napsütés. A déli, délnyugati szél napközben a Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet csütörtökön a ködös tájakon 5 fok körül, másutt 7
és 12 fok között várható. (MTI)

madó férfit fogtak el lakossági közreműködéssel. A fiatalasszonyt lakóházának lépcsőházában támadta meg az
őt néhány utcán át végig
kísérő szatír, akinek tapogatózni jutott csak ideje. Á l dozatának segélykiáltásaira
Király Zoltán országgyűA Gergely közben negyed a házbáli férfiak figyeltek
képviselő fogadóórát
10-kor egy fiatal hölgyre ta- fel, majd segítségére siettek. lési
tart holnap, pénteken 13-tól
14 óráig a pusztamérgesi,
14.30-tól 15.30-ig az öttömösi,
AZ AUTÓIMPORTRÓL
16 órától 17 óráig pedig a
rúzsai polgármesteri hivatalA személyautókat terhelő
— Jean, hozzon egy boban a választópolgárok réúj vámokat a kormány az
rotvát, és üljön le arra a
szére. Király Zoltán postacíautók importjának általános
székre!
me: Szeged, P f . : 618. Dr.
— Minek,
uram?
Bratinka József országgyűléfeltételeiről szóló döntésével
— Unom már a szakálsi
képviselő
fogadóórát
egyidejűleg hozza nyilvánoslas
Jean-vicceket.
tart választópolgárai számáságra a jövő héten
(aser)
ra Algyőn, a községházán,
Kedden éjszaka
a Törő
utcában a tulajdonos éberségének köszönhetően gépkocsitolvajt ért
tetten
a
rendőrség, a z Október 6. utcában viszont ellopták a DJ
36-42-es forgalmi rendszámú fehér Dáciát.

Képviselők

Szakáll

határokat járják. Tény, hogy a 7-ótől kívánatos; egy magyar főre eső 30-60 másodperces ellenőrzési időt Rö67,kén
már tavaly Is tartották: akinek rendben találták útiakmányát és vámolni való holmiját, az gyorsíthatott, ha bírt, a
határőrök nem akadályozták. Általában véve pedig a magyar vámosok is rugalmasabbnak látszanak. A jugoszlávok
viszont tüzetesen ellenőrzik a szovjet, a román és a lengyel turistákat, amivel sok idő telik. Emiatt kell az átlépőknek hosszú órákat várakozniuk a senki földjén, csúcsidőben pedig ezért álLnak hosszú kocsisorok az E5-ösön.
Egyébként, a gyorsított határátkelés ellenére, a z okmányok ellenőrzése változatlanul alapos — korszerűbb.
(Somogyi
Károlyné
felvétele.)
- mag-

KOMMUNIKÁCIÓS
TRÉNING
14 hetes
kommunikációs
készségfejlesztő
tanfolyam
indul 1991. január 10-étől, 17
órai kezdettel, Mucsányi János vezetésével a szegedi Ifjúsági Iroda keretében. A
tréning körülbelül napi két
órában retorikai, megjelenési, beszédtechnikai,
illetve
gesztus- és mozgásművészeti
gyakorlatokból áll majd. A
részvétel díjtalan.

fogadóórái
pénteken 17 órakor, majd 19
órakor Tápén, a községházán. Algyőn dr. Piri József
önkormányzati képviselő is
találkozik választópolgáraival, pénteken 17
órakor.
Dr. Szabó László, a 7. számú választókerület képviselője január 11-től
kezdve
minden páros hét péntekén
16 és 17.30 óra között a K o rondi utcai körzeti
orvosi
rendelőben tartja fogadóóráját.
OLCSÓ ARUK
VASARA
A Probitas Alapítvány
a
Victor Hugó
utcai
tiszti
klubban, naponta 9-től
18
óráig 50—60—70 százalékkal
olcsóbban kínálja a ruhaneműket, gyermekcipőket, ágyneműt, kozmetikumot, kutyapórázt és sok egyéb használati cikket.
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