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Osztály-szellemek

Városházi monológ

Az értelmiségnek éppen az a kötelességef hogy az osztályszellemet magában felszámolja}
saját magában kiirtsa a középosztályt és merjen bátran beleolvadni az emberi méltóságot adó
szabad emberek egységes társadalmába - A legnagyobb probléma az, hogy a rendszerváltás
után a Kádár-korszakot megelőző éra elveit kezdik vallani a hatalomra jutottak - ájra bevezetik
az osztályellenség fogalmát - Abban az esetben, ha a köztársasági megbízotti hivatalok egyfajta
helyhatóság felé fejlődnek, akkor az önkormányzatok működése jelképessé válna
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Ismét tűzszünetről
tárgyalnak
Keddre virradóra újabb halálos
áldozatot követeltek a Horvátországban folytatódó összecsapások,
miközben a szövetségi elnökség
várhatóan azonnali tűzszünetet hirdet
szerdán nulla órától a szembenálló
felek képviselőivel folytatott
tárgyalások eredményeként.
Tegnap Belgrádban többször is
ülésezett az államelnökségnek az a
tűzszünet-ellenőrző bizottsága,
amelyet a Crna Gora-i Branko Kostic
vezet E tanácskozásokon jelentették
be, hogy a horvát vezetőség, valamint a Horvátország területén
kikiáltott két autonóm szerb teriilel
egyikének vezetői már beleegyeztek
a fegyvernyugvásba. A tűzszünet-ellenőrző bizottság képviselői
Kninben, a krainai szerb autonóm
teriilet kormányától kaptak kedvező
választ a tűzszüneti felhívásra. A
bizottság megbízottai kedden a
kelet-szlavóniai, baranyai és nyugatszerémségi szerb autonóm körzet
vezetőivel tárgyaltak Vajszkán.
(MTI)

Az Európai Közösság külügyminiszterei, hágai tanácskozásuk végeztével tegnap kommünikében közölték: a
Tizenkettek az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé kívánják vinni a jugoszláviai válság ügyét, s ezzel egyidőben
felkérik a Nyugat-Európai Unió szervezetét, hogy mérje fel, milyen intézkedéseket hozhat a tűzszünet
biztosítása érdekében. A közlemény egyben felszólítja a helsinki folyamat valamennyi résztvevőjét, hogy
tegyenek meg mindent a jugoszláviai összecsapások megfékezéséért Az Európai Közösség miniszteri tanácsa
egy hónapon belül negyedszer tűzte napirendre a jugoszláv válság ügyét Az Európai Közösség tervét
azonban, úgy tűnik, nemcsak a jugoszláv államelnökség, de a horvát külügyi vezetés sem támogatja.
Separovic horvát külügyminiszter a Reuternek adott tegnapi nyilatkozatában elmondta: Horvátország nem
látná szívesen, ha nemzetközi békefenntartó erők vonulnának fel a szembenálló felek jelenlegi állásai között
A horvát vélemény szerint ugyanis ez a szerb csapatok által megszállt területek de facto elvesztését jelentené.
A gyengén felfegyverzett Horvátország bízik abban, hogy vissza tudja foglalni a szerb ellenőrzés alá került
körzeteket s úgy véli, a nemzetközi erők bevetésére csak a polgárháború kirobbanásakor, a legvégső esetben
lehet szükség. Separovic az ütköző erők gondolatát csak abból a szempontból nevezte biztatónak, hogy ez -

Dumas javaslatát
Franz Vranitzky osztrák kancellár
üdvözölte Roland Dumas francia külügyminiszternek azt a javaslatát,
hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa
kapcsolódjék be a jugoszláviai helyzet enyhítését célzó erőfeszítésekbe.

Tegnapi nyilatkozatában a kormányfő kifejezte azt a reményét is, hogy a
Közös Piac folytatja közvetítő tevékenységét, s ez végül is eredményeket hoz. Vranitzky kijelentette: az
osztrák kormány továbbra is nyitva
tartja annak lehetőségét, hogy elismerje az önálló Szlovéniát és Horvátországot, de ez - mint mondta csak más államokkal közösen való-

pártszervezés

szerint az egyéni vállalkozók 10, a társas vállalkozók 43
százaléka egyáltalán nem rendelkezett nyugtával, s
összességében a 102 ellenőrzés során 26 esetben mulasztották
el a nyugtaadási kötelezettséget. (A revizorok legalább
harmincféle szakmát vizsgáltak, köztük például pedikűröst,
gázöngyújtótöltőt, filmnyomót, italboltost)
A Csongrád megyei ellenőrzés az esetek 25 százalékában
talált hiányosságot, ugyanez országosan 40 százalék körül
alakult. A kedvezőbb végeredményhez a rádió és televízió
bejelentésének figyelmeztető hatása mellett az is hozzájárult írja a jelentés - , hogy a megyében sokan már előre várták a
revizorokat Olyannyira, hogy személyleírásukkal is szolgáltak
a szomszéd vállalkozónak, nehogy túl nagy legyen a
meglepetés. így fordulhatott elő, hogy egy belvárosi borozóban
például csak az ellenőr kapott nyugtát, a többi nagyfröccsöző
már nem.
Az intenzív vizsgálat első, látható következményével én
tegnapelőtt találkoztam egy jó konyhájáról híres kis belvárosi
étteremben. Nem a 195 forintos számláról, hanem a ténylegesen
fizetett 220 forintról kaptam nyugtát, vagyis még a borravalót is
hozzácsapta a felszolgáló. Apropó, felszolgálás! Eddig azt
hittem, ez körülbelül ugyanazt jelenti, mint a kiszolgálás. Azóta
megtudtam, hogy a törvény csak a felszolgálásra ír elő
nyugtaadási kötelezettséget, a kiszolgálásra nem. Lefordítva ez
azt jelenti, ha tálcán hozzák a két nagyfröccsöt, nyugtát kell
adni róla, ha pulton keresztül, talponállóban kapja a magyar,
nem ír elő ilyen kötelezettséget a törvény. Egyelőre. Jövőre
minden másképp lesz, addig pedig barátkozhatunk az átmeneti
időszak tökéletlenségeivel.
KOVÁCS ANDRÁS

RAFAI GÁBOB

sítható meg, s Jugoszláviában jelenleg a legfontosabb a vérontás megszüntetése.
Erhard Busek alkancellár, a néppárt elnöke szerint Dumas állásfoglalását fel kellene használni a Horvátország és Szlovénia elismerését
előkészítő európai akció elindítására.
(MTI)

Romániában újjászervezik a
kommunista pártot. Országos értekezletét szeptemberre tűzték ki. Ion
Balasoiu, az újjászervezési bizottság
elnöke a Romania Libera ellenzéki
napilap keddi számában megjelent
interjújában hangsúlyozta, hogy az
1989. decemberi politikai robbanás
következtében a párt vezetése ugyan
dezertált, szervezete felbomlott, a
Román Kommunista Pártot azonban
nem helyezték törvényen kívül, az
1945 óta létezik. A régi-új párt így
az RKP folytatójának tekinti magát,
igényt tart vagyonára, megtartja
programját és alapszabályzatát,
jelképeit, így a sarló-kalapácsos
vörös zászlót és a régi párttagsági
igazolványok érvényesek továbbra
is. A többpártrendszert és a vegyes
gazdaságot azonban immár elismeri.
Az RKP indulni k(ván az őszi
helyhatósági, majd egy év múlva a
parlamenti választásokon. Az újjászervezési bizottság elnöke szerint
egyelőre legfeljebb a szavazatok 35
százalékára számítanak.
(MTI)

Felszolgálás vagy kiszolgálás - Egy APEH-vizsgálat ürügyén

A palackos italboltok titka
mmmmmmmmsta
Sokan próbálták már megfejteni a szegedi palackos italboltok titkát. Miért szaporodtak
el az utóbbi időben ezek a garázsboltok, elegendő-e a vállalkozók megélhetéséhez, ha
néhány forinttal okaóbban kínálják portékájukat, mint az ABC-árvházak. A titok azonban
sokszínű s egyik összetevőjéről az APEH közelmúltban lezajlott országos vizsgálatának
megyei eredményei lebbentik fel a fátylak Az akció Mioarik György elnök bejelentésével

kezdődött, a kiemelt idegenforgalmi területeken - az egész országra kiterjedően közel
egyidőben - ellenőrzik a kereskedők és a szolgáltatók nyugtaadási kötelezettségének
teljesítését. Csongrád megyében 88 egyéni vállalkozót, kisiparost, vendéglátóst, kereskedőt
vizsgált az adófelügyelőség, míg a megyei igazgatóság a társas vállalkozásokat ellenőrizte,
szám szerint 14-eL

Régóta húzódik már a nyugtaadási kötelezettség ügye, a - ellenőrzéseket korábban is végeztek a megyében, körülbelül
törvény hatálya alá tartozó vállalkozók egy része éppúgy háromszázat, ez az utolsó megmozdulás azonban
értetlenül és ellenérzéssel fogadja, mim néhány vásárló, aki próbavásárlásokat is tartalmazón. A vizsgálat megállapítása
olykor felesleges procedúrának ítéli, kiiknöten ha kis tételről
van szó. Aki Nyugaton járva már hamburgeréhez is kapott 12
adatot tartalmazó gépi számlát, semmin sem csodálkozik, s
vannak olyan vélemények is, melyek szerint a múlt században
játszódó westemfilmek vegyes bolti pénztárgépei is ez ügyben
csilingeltek már.
Magyarországon a nyugtaadási kötelezettség bevezetése
folyamatos, teljes körűen - az egyszemélyes élelmiszerboltot, a
hírlapárudát és a benzinkutat kivéve - 1992. január l-jétől lesz
érvényes. Addig pedig a vállalkozók egy része előremenekül.
Tavaly például sokan ajándéktárgyakkal bővítették
tevékenységüket, kizárólag olyan megfontolásból, mert így
csak később vonatkozott rájuk a kötelező nyugtaadás. A
törvény ugyanis többféle profil esetén addig eltekint a
nyugtaadási kötelezettségtől, ameddig a különböző
tevékenységek között van egyeden olyan, amelyre az adott
időszakban még nem érvényes a jogszabály. Tavaly tehát az
ajándék volt a menő, mostanában a palackos ital felé menekü
Inek a vállalkozók, az utóbbira ugyanis csak januártól
vonatkozik a számlaadási kötelezettség. Ennek köszönhetőek
például a butik-palackosital, ajándék-pelackositai variációk. Ha
valaki ezek után az országos átlagnál sűrűbben találkozik ilyen
holtokkal Szegeden, tulajdonképpen nincs oka az elkcaeredésre.
mi több. örülhet is. bogy környékünkön élelmesebbek a
m i m a^ ország egyéb Hegteéribm

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Visszatérve az általános ellenőrzésre, az július 17-én
kezdődOQ, éa egy hétig tartott. Hasonló - nyugtaadása irányuló Már tntginl t f i p o n d botszabb az ebédidő

Testőrválasz
„Sokszor egyetlen szóból is tudok
verset
írni. Köréje rántok sok
mindent...
Megnyugtat
a bizonyosság: hiszek a szóban. Bánnom a
szóval odaadás és felelősség. Hiszem
azj is, hogy elvezet a pecsétek mögé,
ahol éppen rám várnak a titkok..."
Szép szavak. A költő, Nagy László
igazságai benne bujdosnak a verseiben: nem kopnak, nem fakulnak,
sokáig dédelgetjük őket magunkban.
Mai közéletünkből
viszont
kiveszett a hitele a leirt, a kimondott
szónak. Politikusaink,
közéleti
személyiségeink úgy zsonglőrködnek a magyar nyelvvel,
mintha
iskolában tanulták volna a megtévesztés tudományát. A szavak mögé
el lehet bújni, várat lehet építeni
belőlük, be lehet zárkóuii mögéjük, s
legfőképp kiválóan meg lehet élni
belőlük, ha jól forgatják.
Pedig katedrálist is lehetne emelni
belőlük. Templomot, igaz mondatokból, betartott ígéretekből. A szavak
hiteltelensége gyorsan elvezetett a
politika térvesztéséhez. A tömegek
szép lassan kiábrándultak a mesterien megfogalmazott mondatokból, a
retorikában jól pallérozott közéleti
emberek féligazságaiból. A rendszerváltás pedig jószerével csak
nyelvünk, frazeológiánk
átváltozásóvá silányult. Az emberek pedig
esztendeje életük jobbra fordulását
várták egy új világtól, de leginkább
csak üres frázisokat kaptak. Sőt!
Mintha politikusaink,
gazdasági
vezetőink mostanában már azzal
sem strapálnák magukat, hogy legalább szép szavakat mondjanak.
Egyszerűen elzárkóznak mindenféle
érdeklődés elől. Egy-egy kérdésre
legtöbbször csak hallgatás a válasz,
a kényesebbekre pedig a mindig
biztos hivatkozási alap: ez vállalati,
üzleti titok. A közéletnek
pedig
valójában nem lehetnének titkai. Ha
egyszer megbíztunk valakiket azzal,
hogy közös életünket formálják, nem
zárkózhatnának el attól, hogy nekünk
is elmondják, hogyan
sáfárkodnak a rájuk ruházott jogokkaL
A nagypolitika már a szavak mögé
sem bújik. Nem magyarázkodik, nem
érvel, nem kérdez és nem válaszol egyszerűen csak teszi azt, amit maroknyion jónak gondolnak. A világ
változása a hallgatásban is lemérhető. A szavak varázsereje elszállt,
maradt helyette a rideg racionalitás,
hogy vannak emberek fenn és élnek
polgárok idelenn - egyre inkább
fényévnyi távolságra
egymástól.
Hogyan is értenék meg egymás
nyelvét - különben is, sokkal egyszerűbb szavak, érvek nélkül döntést
hozni
A hatalom szókészlete mára vészesen elfogyott. A miniszterelnök
múltkori szegedi látogatása után
egyik kollégám szeretett
volna
beszélni az előadás szünetében a
magas rangú vendéggel. Két lépés
után azonban a biztonsági emberek
visszaparancsolták. Hiába érvelt,
hogy ő csak tájékozódni és tájékoztatni szeretne, mert ez a munkája. A
testőr válasza kemény volt és
határozott: „Éppen az ilyen emberektől óvakodik a miniszterelnök úr".
Hiába, a mai magyar közéletben a
pecsétek mögött még mindig nem
ránk várnak a titkok.

szerinte - Zágráb álláspontjának nemzetközi elismerését jelenti. Az ügyben megszólalt Moszkva is. A
jugoszláv államelnökséghez, a kormányhoz, a parlamenthez és a köztáraságok vezetőihez intézett szovjet
kormánynyilatkozat elítéli az esetleges külföldi katonai beavatkozást Jugoszlávia belügyeibe, és felszólítja a
szembenálló feleket, hogy haladéktalanul szüntessék be a harcot Eközben tegnap többezres tömeg vett részt
Belgrádban annak a szerb ellenzéki aktivistának a temetésén, akit az ellenzék vezetésének véleménye szerint,
a kormányzó szocialisták támogatásával gyilkoltak meg. Branislav Matic-Belit vasárnap este két álarcos
fegyveres géppisztollyal szinte szitává lőtte Belgrád központjában.

Ausztria támogatja

Kommunista
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Kupa Mihály szerint

Anyagi helyzetünk
a vártnál kevésbé romlik
MMMNmmMm

A kormánynak a jövőben nagyobb erőfeszítéseket kell tenni
a munkanélküliség növekedésének fékezésére, s a privatizáció során
e t az egyik legfontosabb szemponttá válhat - mondotta Kupa Mihály
pénzügyminiszter kedden, a minisztériumban megtartott tájékoztatón.

Ene a megbeszélésre azután került
sor. hogy félreértés, szervezési hiba
miatt nem jöttek el a Pénzügyminisztériumban tervezett találkozóra a
Munkanélküliek és Álláskeresők
Szövetségének képviselői. így ezt a
megbeszélést pénteken fogják megtartani. Kupa Mihály elmondotta,
hogy a munkanélküliség alakulásában számottevő változás tapasztalható. Egyre több szakmunkás,
szellemi alkalmazott marad állás
nélkül, és igen veszélyes tendencia,
hogy a pályakezdők is nagyon nehezen találnak munkát. A kormánynak a munkanélküliek érdekképviseleti szervezeteivel együttműködve kell kialakítani stratégiáját.
Ennek része lett volna a keddre szervezett, s végül is pénteken sorra kerülő találkozó.
A miniszter szerint jelenleg 186
ezren vannak az országban munka
nélkül, ez a munkaképes lakosság 4
százalékát jelenti. A privatizációnál
előtérbe kell helyezni azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé teszik:
egyre kevesebben veszítsék el
állásukat. A kormány hajlandó arra
is, hogy lemondjon a privatizációból
várható állami bevételek egy részéről. így lehetővé válik, hogy úgynevezett tőkeemeléses privatizációra
is sor kerüljön, amelytől eddig
elzárkóztak. Ennek lényege, hogy a
privatizációs bevétel bizonyos hányadát ismét befektetik a cégnél,
hogy minél kevesebb munkahely
szűnjön meg. így várható, hogy az
államadósság a privatizáció eredményeként csak kisebb mértékben fog
csökkenni. Ezért a kormánynak foglalkozni kell olyan módszerekkel,
amelyek lehetővé teszik az államadósság egy részének pénzpiacról
történő finanszírozását. Ezt szolgálja
a tervezett kincstári kötvény, amelynek kamata várhatóan 36 százalék
lesz, lejárata 3 év.
A pénzügyminiszter szerint a
lakosság anyagi helyzete - az elmondottak ellenére - a vártnál kevésbé

romlik. Az év végéig jelentős gazdasági problémák nem várhatók,
főleg akkor nem, ha a kormány újabb
kötelezettségeket nem vállal az ez
évi költségvetés terhére. Ha erre
mégis sor kerülne, akkor nem sikerül
majd tartani a jelenlegi inflációs
szintet.
A jövő évi adókoncepció még korántsem kialakult. Kupa Mihály
hangsúlyozta, hogy azok az információk, amelyek a sajtóban napvilágot láttak, csak a különböző elképzeléseket tükrözik. 0 egyébként nem
helyesli a devizaszámlák megadóztatását, várhatóan erre nem is fog sor
kerülni. Ugyancsak nem tartja megfelelőnek azt az elképzelést, hogy
csökkentsék a mezőgazdasági kistermelők kedvezményeit. Jelenleg igen
nagy a bizonytalanság az agrárgazdaságban, felesleges lenne a
helyzetet az adóztatás szabályainak
megváltoztatásával tovább nehezíteni.
Hozzáláttak már a Pénzügyminisztériumban a jövő évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez. A
javaslatot a kormány augusztus 31-ig
juttatja el a Parlamentnek. Várhatóan
a deficit jövőre 50-70 milliárd forint
körül alakul. Az idei költségvetési
hiány az előirányzottnál 10 milliárd
forinttal nagyobb lesz, mivel az
adóbevételek lényegesen elmaradnak
a tervezettől. (Az ez évi költségvetés
78 milliárd forintos hiánnyal számol.)
Hosszabb távon a pénzügyi
irányítás a költségvetés újraelosztó
szerepének csökkentésével és az
állami kiadások fokozatos visszaszorításával számol. Jelenleg a költségvetés a jövedelmek 60 százalékát
koncentrálja és osztja el újra. Három
év alatt ezt 53-55 százalékra kívánják csökkenteni. Az állami kiadások
lefaragására kormányzati program
készül. (MTI)

Kis országok kis hadseregei csak
tanulhatnak egymástól: a belga
altábornagy ezért a nálunk alkalmazott haditechnikán túl elsősorban
a mozgósítás mikéntje felől érdeklődött. Tisztjei a kapott válaszokon
néha megértően elmosolyodtak, de
mindenesetre a hallottakat sorra
feljegyezték, s élénk figyelemmel
kísérték a beszámolót.

Javlinszkij nem ment Londonba
Két nappal a londoni tőkés csúcstalálkozó előtt egy 23 oldalas okmány érkezett a brit miniszterelnökségre és a Hetek többi tagországának
vezetőihez. Mindenki meg volt győződve róla, hogy a szovjet történelemben példátlan reformtervről van szó, amelyet egy Grigorij Javlinszkij
nevű közgazdász radikális nézetei alapján fogalmaztak meg.
Ezek után a 3600 riporter és hírelemző, akiket a 7+1 csúcsértekezlet
vonzott Londonba, két személy érkezését várta szomjas érdeklődéssel:
Gorbacsovét és Javlinszkijét. De azon a júliusi vasárnapon csak Gorbacsov érkezett Londonba, Javlinszkijt hiába keresték a szovjet államfő
népes kíséretének tagjai között.
Az okmány, amelyet Gorbacsov hírnökként maga előtt küldött, nem a
Javlinszkij-terv volt, ez azonban csak hetekkel később derült ki. A londoni csúcstalálkozó három napján a világsajtó csak annyit tudott meg,
hogy a Moszkvából jött vendégek gyakorlatilag ugyanolyan üres kézzel
távoztak, ahogyan érkeztek. A Nyugat beérte néhány hangzatos ígérettel és
a legnagyobb kedvezmény elvének beígérésével, ami évente mintegy 200
millió dolláros hasznot jelent a szovjet gazdaságnak, de csak az elmaradt vámok, nem pedig ténylegesen felhasználható eszközök formájában.
A Javlinszkij-terv, melyet Nyugaton A nagy alku elnevezéssel illetnek, mert politikai engedmények fejében igyekszik megvalósítani radikális gazdasági elgondolásokat, talonban van, de létezik.
Javlinszij, aki ennek a tervezetnek az elkészítésébe amerikai kollégákat is bevont, minden tétjét a szovjet gazdaság decentralizálására helyezi. Borisz Jelcin 500 napos tervéről is azt állítja, hogy annak „nagyobb a füstje, mint a tüze", mivel Jelcinék semmit sem produkáltak
Oroszország pénzügyi önállósítása tekintetében. Javlinszkij nem a szovjet köztársaságok politikai uniója ellen lép fel, csak a központi gazdaságirányítás ellen. A válság egyetlen lehetséges megoldásának a pénzügyek, a
bankok, a management, a devizagazdálkodás és a vámok decentralizálását tekinti.
„Elhatározásom, hogy nem veszek részt a konferencián, azzal függ
össze, hogy nem tudok támogatni mást, mint világos és konkrét programot a reformok végrehajtására, olyat, amely érthető számomra is és népem számára is" - jelentette ki Javlinszkij, aki rövid ideig az orosz kormány pénzügyminisztere volt, ez idő szerint pedig az Epicentr elnevezésű független kutatóintézet igazgatója. Gazdasági befolyása ahhoz a jelek szerint még nem elegendő, hogy radikális elveit érvényre juttassa az
agyaglábon haladókkal szemben. De az a tény, hogy kis agytrösztjét a volt
KGST székház egyik emeleti irodájából irányítja, az idők nem elhanyagolható változására vall.

Önkormányzat
vagy helyhatóság
A tavaly ősszel lezajlott helyhatósági választások után mára az egész
országban megalakultak és működnek az önkormányzati szervek.
Mennyire tekinthetők ezek függetlennek a mindenkori hatalomtói,
hogyan tudják regionális feladataikat megvalósítani
Egyáltalán, önkormányzatról vagy helyhatóságról szólhatunk inkább?
Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Szemők Árpáddal, az MSZP
szegedi szervezetének elnökével, önkormányzati képviselővel.

Valóban vannak zűrök Dorozsmán - hol ne volnának manapság - , és
valóban összeköti magát az ősi település az űrben keringő műholdakkal,
hiszen napirenden van a kábeltévé-hálózat kiépítése. A rendszer megvalósításával szemben azonban nem a bizonytalanság, hanem a pénztelenség a
nagyobb akadály. Körülbelül négyszázan már befizették az első részletét. Ha
még ennyi összejön a következő hét folyamán, indulhatnak a tervezők és a
szerelők. A részönkormányzat nem csak szóban, hanem konkrét szervezési
ügyekben is támogatta a kezdeményezést. Képviselőivel kibővült a társadalmi szervezőbizottság. Végül pedig a testület leszavazta Jenei képmelő úr
azonnali népszavazásra irányuló javaslatát. Ehelyett az önállóság alapos
előkészítését, a lakosság önszerveződésének elősegítését, a régi dorozsmai
egyletek, körök föltámasztását, a „Dorozsma-tudat" újraébresztését tartotta
fontosnak. Elhatározták továbbá, hogy felkérik Szeged város közgyűlését, az
SZMSZ kiegészítésével fogalmazzák meg konkrétabban a részönkormányzatok tevékenységi körét. Üresjáratok helyett csak így lehetne áttérni a helyi
közösség ügyeinek érdemi intézésére.

- Mekkora szabadsággal tevékenykedhetnek ma a helyi önkormányzatok?
- Minden a központtól függ, mert a játékszabályokat a Parlament határozza meg. Csak akkor beszélhetnénk klasszikus értelemben vett önkormányzatról, ha rendelkeznénk elegendő saját bevétellel, s ennek felhasználási módjáról maga az önkormányzat dönthetne. Ma politikai értelemben
nincs függés a központtól, viszont gazdasági befolyása erős, ezzel teljes
mértékben megkötheti az önkormányzatok kezét. Amíg a visszaáramoltatott
pénz csupán a jelenleg működő intézményrendszer fenntartásához elegendő
- néha még arra sem
addig nem tudjuk a pénzeket átcsoportosítani oda,
ahová szükséges volna, hiszen ez automatikusan egyes intézmények bezárásához vezetne. Azt kell mondjam, arra vagyunk jók, mint önkormányzat,
hogy „elvigyük a balhét" a kormány helyett. A felülről visszaáramoltatott
pénz elosztásáról az önkormányzat rendelkezik teljes szabadsággal. A pénz
elosztását illetően azonban szelektálni kell a támogatásra szorulók között,
fgy a feszültségek önkormányzati szinten jelentkeznek.
- A kormányzat milyen vezérelv szerint áramoltatja vissza helyi szintre a
pénzt?
- Például a beszedett személyi jövedelemadó felét megkapja a város. A
kormányzat dönti el, hogy miért éppen a felét. Szomorú, hogy a konzervatív
kormány a többségében liberális önkormányzatoknak ilyen rendszer szerint
fizet, s ezzel megköti a kezüket. Igazán jól ebben a rendszerben csak a
nagyobb falvak működnek, mert köztes állapotban vannak a falu és a város
között. Már viszonylag elegendő bevételre tesznek szert, de még nem kell
eltartaniuk olyan intézményeket, mint színház, uszoda, kórház.
- A régi centralizált felállás mennyire változott meg az új rendszer kiépülésével?
- Most is zajlik egy centralizálási folyamat. A köztársasági megbízotti
hivatalok mellé egyre inkább kiépülnek egyes szervek, így például a
tisztiorvosi hivatal, könyvezetvédelmi hivatalok és mások, amelyek helyi
funkciókat szándékoznak átvenni. Abban az esetben, ha a köztársasági
megbízotti hivatalok egyfajta helytartóság felé fejlődnének, akkor az
önkormányzatok működése jelképessé válna.
- A közeljövőben, véleménye szerint, hogyan fog változni a helyzet?
- Ha nagyon közelre nézek, borúlátó vagyok. Ha távolabbra, akkor biztos
vagyok benne, hogy ki fog alakulni az önkormányzat, A mostani igencsak ad
hoc alapon szerveződött, a parlamenti mintát leképezték ide. Helyi szinten
sok esetben nincs különösebb értelme a pártprogramoknak. Az elkövetkező
egy-két évben ki fognak alakulni Szegeden is az érdekcsoportok, jó
értelemben vett lobbyk, amelyek egy adott probléma megoldására fognak
szerveződni. A választók nem azt nézik majd, hogy milyen pártot, hanem
hogy milyen érdekeket képviselnek
- Az új hatalom kiket őrzött meg a régiek közül?
- A fiatal szakemberek közül jó néhányat mind a kormányzat, mind a
helyi vezetés. Mindkét szinten felmerül a kérdés: szakember vagy politikus
szükségeltetik-e inkább. Számos példa akadt a történelemben, hogy egy
Italódó rendszer végnapjaiban jobban „muzsikált", mint az új az első
időszakában. Nálunk is ez a helyzet. Idő kell ahhoz, hogy egy jobb szakembergárda nevelődjék.

GÉCZI JÓZSEF

PÁL TAMÁS

P.Cs.

Poén Dorozsmáért

Városházi monológ a liberális rokonságról és más egyebekről

a múltba veszett

A laktanya parancsnoka közel
egyórás tájékoztatójában hadititokszámba menő adatokat közölt a küldöttséggel. Ilyen volt például a dandárban szolgáló állomány békebeli,
és a harckészültség esetén elrendelhető mozgósítással feltöltött csapattest pontos létszáma.

A nagy alku

Juhász Antal (MSZMP)

A titkolódzás
Belga katonai delegáció látogatott
el tegnap a vásárhelyi Bercsényi
Miklós gépesített dandár laktanyájába. A Budapestről helikopterrel
érkezett magas rangú katonatisztek
Joseph Charlicr altábornagy, a Belga
Haderő egyesített vezérkari főnöke
vezetésével. Sharcr János vezérőrnagy, a Magyar Honvédség kiképzési
osztályának vezetője kíséretében
korábban elképzelhetetlenül beható
vizsgálódásba kezdett a laktanya
falain belül.
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Szóba került a Le Monde cikke
nyomán a magyar hadsereg fegyelmi
helyzete is. Mint ismeretes, a Bercsényi Miklós laktanyában is fegyelemsértés történt a közelmúltban. Két
fiatal tiszt osztogatott pofonokat
sorállományú beosztottjai között.
A kinti társadalom megoldatlan
gondjait a honvédek a laktanya falain
belülre cipelik, az összezártság pedig
csak fokozza feszültségeiket. A
tavalyi évhez képest a fegyelemsértések száma egyébként a Magyar
Honvédségnél 23 százalékkal csökkent. viszont a fegyelemsértések
súlyosabbak voltak - hangzott a
belga tisztek kérdésére adott válasz.
A szóbeli tájékozódást terepszemle: a körletek s a laktanya
bejárása követte. Ezután a dandár
teljes arzenálját felvonultató haditechnikai bemutatót tekinthettek meg
a küldöttség tagjai, akik a délutáni
órákban repültek vissza Budapestre.
A Bercsényi Miklós laktanya, úgy
tűnik, kirakat-szerephez jutott, hiszen
nem ez az első, s vélhetőleg nem is
az utolsó külföldi delegáció, amely a
vásárhelyi laktanyában kap képet a
magyar honvédség helyzetéről.
VARGA IVÁN

- A legnagyobb probléma az, hogy a rendszerváltás után a Kádár-korszakot megelőző éra
elveit kezdik vallani a hatalomra jutottak - újra
bevezették az osztályellenség fogalmát. Jó példa
lehet erre a Déri Miksa igazgatójának kinevezése
körüli huzavona - is. Szakmai ellenérvek nem
voltak, egykori KB-tagságot emlegettek. A
jegyzőválasztás ugyanez az eset. Konzervatívok,
liberálisok és a „hetek" hiába mondták, hogy ezt a
problémát meg kell oldani. Liberális részről olyan
konkrét panasz nem érkezett Tóth László ellen,
amely a további alkalmasságot megkérdőjelezné.
Érdemi javaslat híján egyáltalán nem voltak
tárgyalóképesek ebben az ügyben. Ekkor és ezért
keményedett meg álláspontunk: ha jobb nincs,
akkor a vb-titkár lesz a jegyző. Nem történt
törvénysértés, bár a jogalkotók valószínűleg nem
azt akarták, ami itt történt. Megmerevedett a
liberális fölfogás is. Az irodavezetők kinevezéséről a polgármester egy személyben döntött, a
minősítő bizottságok meghallgatása nélkül. Hiba
volt.
- A két polgármesternek
egyébként
sincs
vezetési tapasztalata. Nem irányítottak még apparátust, hiszen egyikük ügyvéd, a másik méhész.
A megbízott jegyző, vagy ha úgy tetszik, a
vb-titkár feje fölött osztályvezetői értekezleteket
tartottak. De az sem volt ritka, hogy az osztályvezetők meghívása nélkül a beosztottakkal folytattak megbeszéléseket. Egy probléma megoldásánál a vezetők megkerülésével lenyúlhatnak
ugyan az ügyintézői szintre, de az onnan kapott
információ nem biztos, hogy pontos, tudniillik az
alkalmazott nem feltétlenül látja át az összefüggéseket. A kerthelyiség-botrány jó példa erre. Az
alpolgármester közvetlenül tárgyalt a kocsmárosokkal. az osztályvezetők véleményét egyáltalán

„A képviselők ne a Délmagyarországból
szerezzenek tudomást, hogy egy-egy társuk
merre járt külföldön, mert akkor a pusmogást
már nem lehet elhallgattatni. Ma akkora
nyilvánosság sincs - s erről nem a sajtó tehet
mint volt a pártállami időkben. De azt sem
engedhetjük meg, hogy a hozzáértés helyett
ismét az uralkodó politikai széljárás szerint
válasszunk szakmai vezetőket.
Azért, mert valakik utálnak egy embert,
nem lehet szétverni egy egész apparátust."

nem kérte ki. Ezután a káosz, ha lehet, még fokozódott. Az apparátus tagjai ma azt hiszik, attól
lesznek jók a polgármesternél, ha a megbízott
jegyzőt pocskondiázzák. Eközben iratok keringenek iktatás nélkül a hivatalban, információk
lógnak a levegőben, feldolgozás nélkül. Részt vettem egy olyan értekezleten, amelyen valaki benyújtott egy silány szakmai előterjesztést, majd
felszólalása nagyobb részében a jegyzőt szidalmazta. Az alpolgármester így egyre inkább érezhette. mind több dologban dönthet önállóan. E
hozzáállásnak egyenes következménye volt a
Krüger-botrány.
- Olyan információkkal is rendelkezem, hogy
az apparátusba beszivárgók jó része valamilyen
kapcsolatban áll a liberális képviselőkkel (közeli
hozzátartozó, rokon, jó ismerős stb.) - de semmiféle szakmai felkészültségük nincs ahhoz a munkához. amelynek elvégzésére odaültették őket (az
alpolgármesteri előszobában dolgozó titkárnők
közül hányan tudnak például gépelni? Hiányolom
onnan a jogi végzettségű embereket).

- A polgármester sokáig és jól tartotta magái
De tény: mára mind jobban belebonyolódott a
Tóth László ellenes kampányba. Felelősségre
vonja az apparátus vezetőjét, miközben az nem
kap információkat, későn érkeznek el hozzá a különböző anyagok. A polgármester a kezdet
kezdetén frakciósemlegességről szóló nyilatkozatot tett, de ennek tartalma megszűnőben van.
Térjen vissza eredeti elképzeléseihez. Állítsa fel a
szervezeti és a szolgálati rendet, és állapítsa meg a
kötelező felelősségeket a hivatalban. Elburjánzott
a karrierizmus - senki nem tart senkitől, a főnökétől a legkevésbé; úgy gondolják, a kiskapu mindig nyitva: a polgármesterrel történő beszélgetéseken gőzerővel megy a fúrás. Az ő vezetői módszerei és munkastílusa erre egyébként is kitűnő
miliőt és alkalmat teremt. Ha mindkét felet meghallgatná, ez nem történhetne meg. Véleményem
szerint mielőbb vissza kell állítani a középvezetők
tekintélyét.
- A háromtagú bizottságban nincs semmi félelmetes. Én mellette szavaztam, mert nem fogadtam
el a polgármester Koha Róbertnek adott válaszait.
Mindazónáltal pártommal együtt dr. Lippai Pált
posztjára alkalmasnak tartom. Az alpolgármester
esete problematikusabb. Tapasztalatlan. Elhibázott
nyilatkozatot tett a rádióban. Ha a közgyűlés csakúgy, mint őt - megbízta a jegyzőt, neki kutya
kötelessége együtt dolgoznia Vele. A továbbiakban
nem követhet el hatásköri túllépéseket sem, mert
egyáltalán nem biztos, hogy a közgyűlés ismét
elnéző lesz vele szemben.
- A polgármesterek most csak figyelmeztetést
kaptak, nem tartjuk őket bűnösöknek. De nem
felejthetik: felelősséggel a testületnek tartoznak.
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Nyolcvan éve született
Bibó István
Bibó István 1911. augusztus 7-én született, 1979. május 10-én hunyt el.

községet alapítsunk, minél több ónállóságot adva a legtöbbször városhoz

Szegeden a piarista gimnáziumban érettségizett 1929-ben. Már diák ragasztott településeknek, így elsősorban Jászboldogházának.
korában kitűnt értelmességével és jó modorával. Mint cserkész
Rövid belügyi munkássága után, 1946. junius 22-én kinevezték a
őrsvezető, az egyik nagy marosi nyári táborban felfigyelt rá Sík Sándor,
szegedi egyetemre a politikai tanszék professzorává. így került vissza
akinek a későbbiek folyamán tanártársa lett a szegedi egyetemen.
A szegedi egyetemen végezte a jogot 1929-1933 között, itt ismerkedett Szegedre. Mint professzor, 1946. szeptember 20-án tartotta az alábbi meg közelebbről Erdei Ferenccel.

akkor és most is érdekes és figyelmet keltő - előadást, amelyről a

Élete 1945 után kapott újabb lendületet, amikor bekerült a debreceni Délmagyarország 1946. szeptember 21-i száma tudósított.
kormány belügyminisztériumába. Amikor a Belügyminisztérium
Budapestre költözött, egy ideig a községi ügyosztálynak lett a vezetője,

Úgy gondoljuk, szép megemlékezés, ha ezt a cikket eredeti

TÖRTÉNELEM 3

Grafológia
a történelemkutatásban
Európában a XVII. század óta könyvek, tanulmányok tartják számon azt.
hogy a levélíró jellemére, egész karakterére következtetni lehet kézírásából.
Ez segíti a kézirat azonosításokat, de ezen túlmenően hozzájárul az életrajzi
kérdések tisztázásához, az alkotó személyiség egész életének
megvilágításához is. Mivel a történeti grafológia 1-2 év tűréssel meg tudja
határozni a kéziratokat papírra vető személyek életkorát, így az írásművek
kronologizálásában is jelentós segítséget adhat.
Magyarországon Rákosné Ács Klára az, aki az MTA Történettudományi
és Irodalomtörténeti Intézetének felkérésére több író és történelmi
személyiség kéziratait elemezte. Figyelemre méltó Benda Kálmán történész
megállapítása, aki a következőket írta: „Munkánk során egyszer sem fordult
elő, hogy a pszichografológia
megállapítása az eddigi történelmi
ismeretekkel ellentétes eredményre jutott volna. így hitelt adhatunk az
írásanalízisnek olyan esetekben is, amikor azok túlmennek eddigi
ismereteinken."

Rákosné Ács Klára 1970-ben íráselemzést készített a korai
Csokonai-verseket őrző Zöld kódex műveinek időmeghatározásához.
MAGYARKA ISTVÁN Közreműködött Ady, Jókai, Vajda János életrajza és kérdéses szövegeik
modernizálása kapcsán - Szolnokra kerülve alispannak - számtalan új
felderítésében. Tanulmányozta zárkózott, rejtélyes életű nagy orientálistánk,
Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzékét. Rudolf trónörökös
angol nyelvű életrajzához szakvéleményt kértek tőle a tragédia valóságának
feltárásához. 1977 tavaszán az orvostudományi konferencia felkérésére
Semmelweis Ignác kéziratát elemezte, ami érthető módon heves érzelmeket
rar k S i é p o a x t á l j a s k —
a m e l y m é g m a
la u g y a n a z , . m i n t
W e r b ő c z y
váltott ki, hiszen Semmelweis Ignác halála némileg kényes kérdés, ma sem
o r A b j m <7* í e l k e l i , s z á m o l n i a
e g é j x f c ú g t e l e a
o 6 a t a i y * x a i l e a a e t t
kellemes Magyarországnak. A grafológiát pártoló történészek viszont azt
mondják: a tudomány csak úgy képes fejlődni, ha lehetőség nyílik arra, hogy
' ; ; Sifeá U l í á o e g y e t e m tanár érdekes előadása az értelmiség jövőjéről .
ellentétes vélemények is megküzdhessenek egymással.
(Suoxk s z e p t w W - ' 2 0 ) / CaÜtaiUS-jtíroiéjiL '
Jmöci bujt M kUrépetziáU/btli közölt
1985 tavaszán újabb éles vitát keltő szenzációt jelentett Rákosné Ács
«8a «#iut*a
A a r - u t i «gy«i«n> r a z y |
^ • ktáipriveg a srcbadsaahorcl ViUir- w m n w - i ' i .
— -•• -•<Klára Vallanak a betűk című kötetének megjelenése a Magvető kiadásában.
(Szeged, szeptember 20.)
minden olyan hatalommal, amely az keresztény középosztálynak. Helyzete kell, hogy legyen szétvágni azt a A könyvben a történelmi személyiségekről készített elemzések többsége
Csütörtökön délután az Ady téri alsó társadalmi rétegeket mozdulat- megint ugyanaz maradt. Az irre- beteg összekapcsolódást, amely a megegyezett a kutatók korábbi ismereteivel, esetenként azonban meglepő
egyetem nagy előadótermében dr. lanságban, kiszolgáltatottságban denta, revizionista, nemzeti sérel- valódi értelmiségi szerep és a következtetéseket is tartalmazott, megkérdőjelezve már lezártnak vélt
Bibó István, a szegedi tudomány- akarja tartani. Ez a réteg a nemzeti meken rágódó politikája és ezen a magyar úri, köznemesi, keresztény kérdéseket. Ennek köszönhetően azonnal jelentkezett a kritikai
egyetem politikai tanszékére most ügyét zajos, de nem hatékony módon címen az ország társadalmi alap- középosztályi középréteg között van. ellenvélemény, olykor bizony nyomdafestéket nem tűrő hangnemet
kinevezett professzor tartott előadást magáévá teszi, de a döntő pilla- jainak megmerevítése éppen olyan
Érdekellentétet kell támasztani a használva. Sokan tehát még ma sem ismerik el nálunk a grafológiát
jobbágyokkal, nemzeti öncsalás volt, mint amit
a Szegedi Egyetemi és Főiskolai natokban nem a
középosztályon
belül az igazi tudományként - lélekmisztikáról, sarlatánságról beszélnek, eredményeit
azelőtt
a
közjogi
sérelmek
és
hanem
a
főurakkal
való
szolidaritást
Ifjúság felkérésére ,Az értelmiség
értelmiségi
és
az
értelmiségi
pajzs bizonytalannak tartják. Hogy mi lehet ennek az oka, arra Rákosné Ács Klára
jövőjéről".
Lőkös Zoltán rövid választja. Ez a réteg Werbőczy függetlenségi handabandák terén
középosztálybeli így válaszol:
bevezetője után Bibó professzor korától kezdve mindenfajta nemzeti véghezvitt. A felszabaduláskor mögé bújt úri
vázolta a mai magyar értelmiség öncsalásnak, tömjénezésnek a 1944-ben az a fajta keresztény közölt.
- Sokan sajnos szélhámoskodásra, jövendölésre használják, a könnyű
helyzetét és foglalkozott azokkal a termőterülete. Ez a középosztály középosztály a nemzeti élet ösztöneit
Végül szembeszállt azzal az megélhetés eszközeként próbálják alkalmazni a grafológiát. Tehetik, mivel
panaszokkal, amelyek az értelmi- magában még nem értelmiség, és életérdekeit megismerni nem tudó állítással, hogy az értelmiségiek az írástanulmányozás könnyű megközelíthetősége miatt, mindig népszerű
ségiek részéről elhangzanak. Ezután azonban minden fajtájú értelmiség, politikájával katasztrófába jutott. Ez külön osztályt alkotnak. Az értelmivolt.
áttért az európai értelmiség amely Magyarországon megjelenik, a fordulat újabb átkeresztelésre ségnek éppen az a kötelessége, hogy
Amíg minden más mozgás múlékony és nehezen mérhető, az írás
kialakulásának ismertetésére és bármilyen jogászi, orvosi vagy más kényszerítette ezt a réteget, és így az osztályszellemet magában felszáönmagát
regisztrálja. így mindig rendelkezésre áll - még az avatatlanok
kifejtette, hogy különösen
az szakszerű szerepekben, mégis ebben nem keresztény középosztálynak,
molja, saját magában kiirtsa a számára is. Megfelelő tudás, tehetség, és kontrollált tapasztalat nélkül aztán
Észak-Franciaországban és az azt a rétegben találja meg környezetét és hanem szakszerű értelmiségnek hívja
magát. Az a gyanúm azonban - tette középosztályt és merjen bátran valóban bizonytalan eredményekhez vezetnek az elemzések. Valójában a
környező államokban
kialakult társadalmi meghatározóját.
hozzá
Bibó professzor - , hogy még beleolvadni - szakszerűségi értékeit grafológia a pszichológia egyik ága, ezért is kapta a pszichografológia
értelmiségi
réteg
legközelebbi
Ez a középréteg a szabadságharc
ma
is
ugyanaz, mint Werbőczy sokkal erősebben érvényesítve -, az nevet. Semmi köze a jósláshoz vagy a horoszkóphoz. Hozzásegíti az embert,
rokona nem az úriember, hanem a után, a jobbágyság megszűnésével
emberi méltóságot adó szabad
szakmunkás, az ipari dolgozó. Itt az nevet változtat és most már korában.
hogy önmagát megismerje, de ezt a szerepet csak akkor töltheti be, ha
értelmiségi valóban szellemi dol- úriembernek hívják - folytatta
A mindvégig nagy érdeklődéssel emberek egységes társadalmába.
szigorúan tudományos eszközökkel és módszerekkel együttműködik a többi
gozóvá vált.
Dr. Bibó István rendkívül érdekes,
előadását Bibó professzor. - Hely- kísért történeti visszapillantás után
tudománnyal a babona, a kuruzslás és egyéb sötét csalások ellen. Ami a
Magyarországon is a 14-15. zete azonban ekkor sem változott. A részletesen kitért a kiváló előadó nagy jelentőségű előadását Penczi tudományos jegyeket illeti:
századig ez volt a fejlődés iránya, de gazdasági alap kicsúszásával mind- azokra a tennivalókra, amelyek az András köszönte meg az egybegyűlt
- A grafológia kristálytiszta tudomány, mint a matematika. Az írás
lassan kialakult a nemesség és a jobban közeledni igyekszik a modem igazi magyar értelmiségre ma nagyszámú közönség lelkes tapsa
nemcsak
kézírás, hanem „agyírás" is, melyet befolyásolnak a kéz célirányos
társadalomban
nagyobb
lehetőséget
jobbágyság ellentéte. A Dózsavárnak. Kifejtette, legelső feladatunk után.
mozgásainak egyéni színezetet adó expresszív neurális impulzusok. így az
felkelés idején jelenik meg szer- mutató értelmiségi feladatok ellátáelemzésből nemcsak a beidegződött, állandósult jellemvonásokra lehet
vezetten az a társadalmi réteg, amely sához. Az úriember tehát formailag
a magyar középosztálynak elhe- kezdett átalakulni értelmiséggé. Az
következtetni, hanem az író személy pillanatnyi lélektani állapotára,
lyezkedése szempontjából történeti 1918-as összeomlás után ismét újabb
A Kossuth Rádió szerdán 14.05-kor „Az igazi út keresése" címen, csü pszichológiai mikroklímájára is. Az írás nemcsak kifejező, hanem projektív
előzménye, mégpedig a köznemes- átkeresztelési műveletet hajtott végre törtökön pedig „Bibó István tegnap és m a " címen 22.30-kor tart jelleggel is rendelkezik, így sokat feltárhat a személyiség tudattalan
ség. Ez a réteg a legnagyobb magán ez a réteg, és nem úriem- előadást a kiváló történészről és politológusról az emlékezetes évforduló
konfliktusaiból. Ezeknek a vizsgálati eredményeknek a szintetizálásából áll
mértékben tartja az érdekközösséget bernek nevezte magát, hanem alkalmából.
össze a teljes kép. Az írásban nemcsak a vonalvezetésnek, a betűformálásnak
és a jeleknek van szimbolikus értéke, hanem az egészből összeálló képnek,
az írás egész struktúrájának. És a jó diagnoszta az egyes tüneteket mindjárt
összefüggésükben látja, a tünetcsoportok rendszerében.
Rákosné Ács Klára és az őt támogató történészek, szerkesztők néhány
évvel ezelőtt letettek egy könyvet az asztalra. Az ellentáborral a mai napig
sem tudtak közösen és békésen megegyezni abban, hogy a grafológia hogyan
és meddig tud segíteni élők és holtak megítélésében. Érthető tehát, hogy
A CHF 1952 óta
ezer bérlakás tulajezúttal a szerző óvatosabb volt, és a Magvető kiadónál megjelenésre váró
működik, profitérdeWashingtonból jött Szegedre a CHF, vagy is a Cooperative donjogát kapta meg a
keltség nélkül. MagánHousing Foundation (Lakásszövetkezeti Alapítvány) két
város. Ez óriási teher,
„Ceausescu bukása után az kötetében a ma élő politikusok és ismert személyiségek kézírásairól készített
szervezet, amelynek vezetője: Mrs. Judith A. Hermanson alelnök, a CHF európai, hiszen a sok éven ál erdélyi püspökök többször is elemzéseket az érintettek jóváhagyásával adja majd közre. Remélhetőleg a
célja, hogy különféle afrikai éa közel-keleti ügyeinek regionális igazgatója, és Mr. elmaradt felújítások beterjesztették kérésüket a Vatikába, kiadó nem késlekedik tovább, hiszen a könyv bizonyára ezúttal is nagy
formákban támogatást Michael Doyle, a közép-amerikai ügyek regionális igazgatója. összege már tízmilliárd hogy a pápa emelje érseki rangra a érdeklődésre tarthat majd számot.
nyújtson szövetkezeti Afelől tájékozódtak, miképpen segíthetnének a lakásgondok forintra halmozódott gyulafehérvári egyházmegyét"
GYÓRI M. HAJNAL
enyhítésében.
lakások építéséhez és
fel.
tájékoztatta az MTI-t Rosdy Pál. a
kommunális fejlesz- aemmmmmm
Mégis meg kell Magyar Kurír főszerkesztője kedden,
lésekhez Több mint 80
kísérelni, hogy ebben a annak kapcsán, hogy II. János Pál
ezer amerikai családot juttattak már lakásépítés, lakáshoz jutás szinte nagyon nehéz helyzetben is tegyünk pápa eleget lett a püspökök kívánlakáshoz.
Olyanokat, akik - reménytelen helyzetét vázolta:
valamit. Most a CHF képviselőivel ságának. Mint elmondta: a gyulaminthogy csak mérsékelt jöve- Jól tudjuk, hogy a lakásépítés közösen keressük azokat az utakat, fehérvári egyházmegye - amely
delemmel rendelkeznek - kizárólag területén korábban jelentős szerepet amelyek kivezetnek a kátyúból. A egyike a Szent István alapította tíz
saját erőből nem tudtak volna lakást vállaló intézmények: az önkormány- CHF az itteni tapasztalatokat meg- egyházmegyének - a bukaresti
szerezni.
zat és az OTP különféle okokból vizsgálva modelleket dolgoz ki a érsekség alá volt rendelve 1927 óta.
A román állampolgárok hétfőn 40 irodák a volt feketepiaci árfolyamon
Mrs. Judith A. Hermanson így ugyan, de leálltak az építésekkel. feladatok megoldására. Ázsiában, Az egyházmegye érseki rangra
Jövőre egyetlen szociális bérlakás Közép-Amerikában, Afrikában már emelése „igazi ügy" volt, szót emelt évnyi mesterséges árfolyam-szabá- váltják a pénzt (1 dollár = 225 lej).
összegezte szegedi tapasztalatait:
- Tájékozódó utunkon elsősorban sem épül - a várakozó családok, sikerrel jártak.
Illetékesek szerint a feketepiac
érte a Magyar Katolikus Püspöki lyozás után először vásárolhattak
A közép-európai változások
együttműködésre kész partnereket igénylők száma háromezer.
piaci sem hal ki teljesen, hiszen még
Kar, a vatikáni magyar diplomácia is szabadon keményvalutát,
Az adható önkormányzati támoga- lehetővé tették, hogy Lengyelország
kerestünk. Úgy látjuk. Szegeden
hozzájárult .Jelvilágosító munkával,, árakon. A pénzügy vezetői azt mindig magasabb árfolyamon vált,
érdemes tovább vizsgálódni, és tás - pénz híján - minimális: 150 után hozzánk is eljöjjenek. Olyan
és még a református Tőkés László is remélik a lej belső konvertibilitá- mint a hivatalos pénzváltó helyek,
magyar
városokban
néznek
körül,
kapcsolatba lépni az általunk kínált ezer forint az első lakáshoz jutók
ahol lehetségesnek látszik az szólt róla, amikor II. János Pálnál sának megvalósításától, hogy elvezet továbbá mert az emberek még
megoldási modell megvalósítására segítésére, de az önerős építkezők
eredményes működés. Szeged lehet a járt. A vatikáni döntés gesztus az
a teljes konvertibilitáshoz s meg- mindig jobban bíznak benne, mint az
alkalmas szervezetekkel. A lakás- sem kaphatnak két-háromszázezer modellkísérlet egyik helyszíne, hiszen
egész magyarság számára, de
építésben elveink szerint elsősor- forintnál többet.
új rendszerben. Hivatalos és nem
itt minden jellemző problémacsoport elsősorban az erdélyi lelkipásztor- gyorsítja a piacgazdaság kiépülését.
ban a magánszektort segítenénk,
A lakásszövetkezetek - ka- jelen van. Az elképzelések középponthivatalos pénzváltóhelyeken egyeAz
AP
jelentése
szerint
a
konverkodás! kívánja segíteni. Egy érsekegyüttműködve a szövetkezetekkel. matoktól és költségektől
- jában az a bizonyos .fözépréteg" áll,
ség érseki tartománnyal is rendel- tibilizálás nem ment zökkenőmente- lőre közös gondot jelent az, hogy az
Konkrét megállapodás még nem szü- kényszerűségből felsrófolt árait amely megbízható módon vissza
elméletileg naponta többször is
letett. ez még nem is volt célunk, de egyre kevesebben tudják megfizetni: tudja fizetni a CHF által folyósított, kezik, így várható, hogy a magyarok sen: néhány bank ugyanis még a
bízunk a további együttgondol- ma 34-37 ezer forintba kerül egy kedvezményes kamatozású kölcsönt. lakta más katolikus egyházmegyéket régi, nem piaci árfolyamokkal dol- változó árfolyamot kevesen ismerik,
is Gyulafehérvár felügyeleti joga alá gozik. régi szabályok alapján, miköz- s a „change"-elók legtöbbször
kodásban.
négyzetméternyi panellakás.
rendelik.
(MTI)
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Tűhegvi József alpolgármester a
Az önkormányzati törvénnyel 22
ben az újonnan létrehozott pénzváltó találomra rögzítik valutáik árat
ahol számos alkalmat adott nekem is, hogy a közigazgatás

formájában és teljes egészében közöljük.

Hogyan leszazuriemberből értelmiségi?

Érseki rangon
Lakások - „mérsékelt jövedelműeknek" a gyulafehérvári
egyházmegye

Amerikai megoldás?

A „konvertibilitás" első
napja

DÉLMAGYARORSZÁG

4 EGYESÜLETEK

Napjainkban gomba módra szaporodnak - falun, városon egyaránt - az egyesületek. Szerepük a különféle
politikai rendszerekben módosult ugyan, de alapvető funkciójuk nem változott meg. Mind a mai napig a
kultúra, a művészet, a jó értelemben vett civilizáció terjesztését szolgálják. 1949 után a régi egyesületeket
betiltották, helyettük felülről létrehozott szervezeteket alakítottak, amelyek központi befolyás alatt álltak, és
működésüket állami támogatás biztosította. A legtöbb újjáalakuló szervezet rendelkezett már valamiféle
előszervezettel, de akad olyan is, amely teljesen új kezdeményezést jelent

Régi Dugonicsok, mai Dugonicsok
rendelettel a mindent központosító
hatalom feloszlatta. De azok a lelkes
literátus emberek, akik tanárként,
irodalmárként dolgoztak, lehetőségeik szerint továbbra is mindent
megtettek a város szellemi életének
fejlődéséért. Féllegális szervezet
volt, a népfront keretei között
működő Péntek Esti Kör, ahol
Szeged értelmisége, tudósok, jogászok, festők, írók, költők jelentek
meg a Vörösmarty utcában tartott
összejöveteleiken. A mostani Dugonicsok már ott voltak ezek között az
- Mit jelentett annak idején a emberek között.
- Mikor vetődhetett fel először a
Dugonics Társaság tagjának lenni?
reális
- Egyfajta kötelező kreativitást társaság újjáalakulásának
jelentett mindenkinek a maga terü- esélye?
letén. A havi társasági ülésen
- Cseres Tiborral, Ördögh Szilreferálni kellett, negyedévenként veszterrel beszélgetve szükségesnek
pedig egy díszes közgyűlésen láttuk az álióvízszerű irodalmi életet
bemutatni Szeged város képviselő- megpezsdíteni. Előzőleg '84-ben
testületének, hogy mit alkottak és indítottuk meg az irodalmi kávémiként támogatták a kultúra ügyét. házat - a TIT szervezésében - a
A Dugonics Társaság annak idején Royalban, ahol hétfőn esténként
megjutalmazta Tömörkényt, Mórát, irodalmi ritkaságokat, érdekesKistelekit
és még sok kitűnő ségeket csemegéztünk. 1989-ben
művészt. Ezek a „nagyok" a már kezdtük pengetni a húrokat. Az
budapesti Pósa Lajos vezetésével az újjászervezést a '39-es alapszabály
akkori Kass Szállóban, írói törzs- szerint kezdtük meg. Ez a régi okirat
asztal mellett irodalomról beszél- szól Szeged irodalmi életének
gettek.
támogatásáról, a kultúra, a tudo- Hány embert tömörített ekkor mány fejlesztéséről, ösztönzéséről a
magyar Alföldön, de kiváltképp a
az egyesület?
- Nem volt tömegszervezet, hisz városban és annak környékén.
43 taggal indult. Százhuszonöt Először ideiglenes szervező bizottpártoló tagja és 10-15 alapító tagja ság alakult Turai Géza vezetésével.
Ferenc,
volt. Hogy valaki alapító tag Csongor Győző, Apró
Bálint
Sándor,
Péter
László
és
még
lehessen, azért kemény tízezer
sok
már
neves
személy
volt
a
tagja.
koronákat kellett letennie az
1991. január 28-án aztán az alakuló
asztalra.
közgyűlés
kimondta
az
- Hogy alakult a
Dugonics
újjáalakulást
Társaság sorsa az '50-es években?
- 1950-ben belügyminisztériumi
- A régiek közül kik azok, akik ma
Dr. Turai Gézát,a szegedi
Dugonics Társaság főtitkárát
kérdeztük az egyesület munkájáról.
- Mikor alakult meg először a
Dugonics Társaság?
- 1892-ben, Szeged nagy fia, az
akkor már halott Dugonics András
emlékére. Első elnöke a polgármester, Lázár György volt. Ebben
az időben nemcsak Szegednek,
hanem szinte minden városnak
megvolt a maga írója. Ezek köré az
írók köré aztán irodalmi társaságok
szerveződtek.

Istenem, milyen
könnyen
nyerhetnék mondjuk tízezer
kemény forintot! Elég lenne egy
már elhanyagolt pólyásként sem
pesszimista fogadópartnert találni,
aki nagykorúvá válása előtt (és
után) kizárólag halászléfőző és
katicabogár-gyűjtő versenyeken
jelent meg (persze azokon is csak
egyszerű szurkolóként), a sportpályákat a stadionokat valamint az
újságok sportoldalait pedig nagyon
messzire elkerülte. Egy ilyen
embernek ugyanis bátran feladhatnám „ p é n z v o n z a t ú " rejtvény gyanánt a fenti, kétségkívül
rébuszszerű c í m e t vagyis kajánul
„érdeklődhetnék": mi mindent
írhatna, mondhatna, gondolhatna a
három pont helyére? Ha egy kis
szerencsém van és a papírforma is
b e j ö n , akkor csak „ f o l y é k o n y "
közneveket sorolna az illető
(úgymint pl: SÖR SE, BOR SE.
TEJ SE volt a boltban...), ám ha
alábecsültem képességeit és múltját
bizonyára szánakozó mosollyal
vágná a képembe: Szegedi Építők
SE. Bramac SE, Bagi SE. Veszprémi SE—
Tehát ha már a címből kitalálná,
hogy a sportegyesületekről szeretnék néhány c s a p o n g ó " (gondolatsort papírra vetni, nos, abban az
esetben én szabadulnék meg tíz
zöldhasú bankótól... Szóval, kezdem úgy érezni, kicsit idétlen játék
ez a fogadósdi...
Kell (legalább) egy csapat! alighanem így kiálthatott fel a maga

idejében sok-sok falu és város

is részt vesznek az
egyesület
munkájában?
- Egyetlen régi élő tagunk,
Hábermann Gusztáv, aki ma is
Szegeden lakik. Másik ős-Dugonics
Baráti Dezső, aki Budapesten él, ó a
Petőfi Múzeum főmunkatársa.
- Hogy fest ma a Dugonics
Társaság?
- Már van megválasztott szervező
bizottságunk. Ötven rendes tagot
számlálunk, de többet nem is
nagyon akarunk. Pártoló tagjaink
számát szeretnénk még növelni.
Elnökünk dr. Scultéty
Sándor
professzor, elnökhelyettesünk
Madácsy Piroska,
alelnökünk
Bátyai Jenő, jómagam a Dugonics
Társaság főtitkára vagyok. Amikor
újjáalakultunk, nem volt még egy
bélyegzőnk sem. Azóta a Szegedért
Alapítványtól kaptunk 50 ezer
forintot, a Zöldérttől szintén ugyanekkora összeget. A Csongrád
Megyei KISZÖV által összefogott
80 kisszövetkezet is segít minket.
Ezekből a pénzekből pályadíjakat
fogunk kitűzni.
- Milyen szerepet
szeretnének
vállalni a város kulturális életében?
- Úgy látom, van közönség, csak
nincs kellőképp megszervezve. A
szellemi életet szeretnénk egy kicsit
felrázni, előre vinni a kultúra ügyét,
alkotni. Szeretnénk minél több
fiatalt is beszervezni. Mi ősz fejűek
megcsináljuk az alapozást, de
egyszer át kell adnunk a helyünket.
Ötvös Péter a bölcsészkaron,
Madácsy Piroska a JGYTF-n már
szervezi speciális kollégiumokba a
hallgatókat. Szeretnénk őket is
bevonni a közéletbe.
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A múlt ötletet ad?
- Dr. Hajdú Géza a Somogyi
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,
az egyesületi olvasókörök szakértője.
Ön hogyan tudná röviden definiálni
az egyesület fogalmát?
- Röviden: az egyesület az
emberek szervezett
egyesülése
valamely állandó célra. De tulajdonképpen nem is egyesületekről,
hanem olvasókörökről kell beszélnünk. Az olvasókör egy gyűjtőfogalom. így nevezték a múltban a
kulturális, de olykor politikai,
máskor gazdasági, de mindenképpen
társadalmi szerepű egyesületeket.
Magyarországon
mikor
alakultak az első
egyesületek?
Hogyan változtak a
történelmi
fejlődés során?
- A példa a Széchenyi által alapított Nemzeti Kaszinó volt. Angliai
útjai során kapcsolatba került az
ottani klubokkal. Látta, hogy fontos
szerepet töltenek be az angol polgári
társadalom életében. Nálunk kezdetben főúri mágnásrétegeket tömörítettek, később a polgárság egyre
szélesebb rétegeit. A 48-49-es
szabadságharcot követő időszakban
betiltottak minden ilyesfajta szerveződést. A kiegyezés után újraszerveződtek az egyesületek, most már
jóval szélesebb népi alapon. 1848
eszméihez kapcsolódtak, s így politikai tartalommal is rendelkeztek.
Később az új politikai mozgalmak
megpróbálták hatásuk alá vonni a
köröket. így az első munkásszervezetek vagy az agrárszocialista
mozgalmak. Társalgó-, olvasóegyesületek, népkörök jöttek létre. Ezt
követően mások is igyekeztek
felhasználni az egyesületi formát, de
igazából a szélsőséges mozgalmaknak sosem tudták teljesen ellenőrzésük alá vonni őket. A két
világháború között viszonylag
szabadon alakulhattak. Könyveket,
füzeteket adtak ki, kiállításokat
szerveztek.

- Hogyan alakulnak meg a mai
egyesületek?
- Az egyesületeknek feltétlenül
demokratikus alapon kell működniük. Alapszabályaikat, céljaikat,
működésük módját, programjukat
maguknak kell meghatározniuk,
vezetőiket maguknak kell megválasztaniuk. Az 1989-es évi második
törvénycikk alapján ma már a
bíróság nem engedélyezi, csupán
regisztrálja a működést. Létrehoznak
egy szervező bizottságot, összehívnak egy alakuló gyűlést, ahol aztán
Minarik fedőnevű (de nem cser- juttatást kap nélkülözhetetlen alapszabályt fogadnak el. Ha már
készfőnökségről ábrándozó) sport- szolgálataiért. A sport ugyanis rendelkeznek vezetőséggel, programőrült és természetesen közismert manapság bizonyos értelemben a mal, akkor beadják a cégbírósághoz
a bejegyzési kérelmet.
figurája. És ha napok alatt sikerült dicsőség forrása, egyesületi elnökké
- Miből áll a körök tevékenysége?
összeverbuválnia néhány klott- „előléptetett" milliárdos
ü
- Vannak egyesületek, amelyek
gatyás sztátjelöltet, jöhetett a követ- zletembernek és egyszerű zalaháscsak gazdasági tevékenységre konkező lépés. Legalizáltatni, „hatóság hágyi kocsmárosnak egyaránt. És
centrálnak. Ilyenek a gazdakörök.
által jóváhagyatni" az új tömörülést, nem utolsósorban komoly rek- Ezek hasonlítanak a dán típusú
a klubot, a sportegyesületet Ehhez lámfelület. (Erről bővebben egy szövetkezetekhez. Nem gyakoriak,
a fokozathoz vélhetően már régen is
elegáns francia, bizonyos Bras úr de előfordulnak tisztán csak
kulturális téren tevékenykedő körök.
kevés volt a nemes szándék
vagy
egy
derék
magyar
Népszerűek a mezőgazdasági elő(„játszani f o g u n k ! " ) , hiszen a
bártulajdonos, bizonyos Vermes úr adások, másutt helyismereti,
létezéshez (a „spílereken" kívül)
emlékirataiból...)
helytörténeti munka folyik. Igyekolyan „apróságok" is szükségelszünk átültetni a régi egyesületek
Egyesek
azt
mondják,
magányotettek, mint egy elnök, egy szerdemokratikus szellemét, őszinte
san
könnyebb,
ezért
elszakadnak,
és
táros, egy adminisztrátor vagy
baráti légkört szeretnénk teremteni,
egyesületet
éppenséggel egy állandó székhely, egyszakosztályos
megszervezni a társasági életet.
kormányoznak, támogatnak. Igazuk
egy sporttelep...
- Milyen az egyesületek életkor és
lehet. Egyetlen célra (feljutás, a érdeklődés szerinti összetétele?
De ne időzzünk túl sokat a dicső
kiesés elkerülése) hamarabb
- Mi tagadás, az idősebb nemzemúltnál, hiszen napjaink sportösszejöhetnek az anyagiak. Mások a dék dominál. De próbáljuk csalogatni
egyesületei minden szempontból
a fiatalokat. Vannak egyesületek,
színesebb témát kínálnak a jegy- mamutegyesületekre esküsznek és amelyek játszóházakat, kultúrzetírónak. Részben azért, mert á l l í t j á k : így mindig oda ára- köröket, cserkészcsoportot, diszkót
manapság annyiféle „SE" (SC.TC, moltathatják a pénzt, ahol éppen a vagy éppen ifitagozatot szerveznek.
KC, TK stb.) működik, virágzik, legnagyobb szükség van rá. Vagyis
- Egy vidéki nagyváros életében
működjenek
vegetál, hogy már ezek össze- szerintük egyedül nem megy. miért fontos, hogy
gyűjtése is külön (segéd)mun- Ebben is van valami. Egy biztos: az egyesületek?
- Nagyon lényeges, hogy a
kaerőt igényelne, másrészt azért, utóbbi időben a legnagyobb és
paneltömbökben elszigetelten élő
mert a maiakat már távolról sem a leggazdagabb sportegyesületek is
emberek kicsit közelebb kerüljenek
„ j ó játékért m e g f e l e l ő erkölcsi megtanultak koldulni. Csak ezt ők
egymáshoz. Úgy vélem, az egyesü
elismerés" elv mozgatja. Profizmus, úgy hívják: szponzorszerzés...
letek nagymértékben képesek ezt az
üzlet, szponzorok - ezek a
Szegény j ó Minarikok viszont atomizáltságot oldani. Az olvasókifejezések uralják sportéletünket valahogy kivesztek a sportból, az köröknek az is az egyik fontos
Újabban a szemünk se rebben, ha egyesületekből. És amilyen szeren- szerepe, hogy az ember ne érezze
arról
olvasunk,
hogy
egy csénk van, egyszer talán még azt is magát egyedül, társra találjon, ne
középszerű kézilabdázóért milliókat megérjük, hogy helyettük jön egy legyen bezárva a televízióval egy
szobába, és beszélhessen olyan
áldozott új „gazdája", már meg sem
nagy álmodozó, aki szóban és emberekkel, akikkel megoszthatja
lepődünk, ha vidéki rokonunk
számtalan tace-paon hirdeti majd: örömét, bánatát. A régi egyesületek
megsúgja, hogy a falu megyei II.
is adtak egyfajta viselkedési mintát,
„Világ sportolói, egyesüljetek!"
osztályú focicsapatának balszélsője
úgy érzem, erre manapság is nagy
bavonu 8 ezer forint burkolt
RÉTHI J ATTILA szükség volna.

A művészekért
Czakó Jánossal, a Mártélyi Képzőművészeti Táborok Baráti Körének
elnökével beszélgettünk a kör tevékenységéről.
- Önök mikor döntöttek úgy, hogy egyesületként fognak működni?
- Huszonhat évvel ezelőtt alakult meg az Országos Képzőművész Tábor
az akkori Ifjúsági Szövetség támogatásával. Három évvel ezelőtt a támogatás
megszűnt, mivel az ifjúsági szövetség szétbomlott. A volt táborhallgatók,
művészek, művésztanárok úgy gondolták, hogy a régi hagyományt folytatni
kell.
- Milyen feladatot vállal az egyesület, milyen területeken szeretnének
tevékenykedni?
- Célunk, hogy azt a művészeti hagyományt, amit a vásárhelyi, az alföldi
festészet jelent, tovább vigyük. Egyesületünknek megközelítőleg száz tagja
van, Szegeden, Vásárhelyen kívül a tagok zöme zalaegerszegi, budapesti,
miskolci. Közgyűléseinket félévenként tartjuk, de a távolság miatt levelező
közgyűlést is összehívunk. Tagjaink a kultúrát, a művészetet kívánják
támogatni. A koncepciónk erre az évre egyébként megváltozott. Nemcsak
szakmai, hanem szervezeti gondjaink voltak, mivel nem állt mögöttünk
támogató szervezet. Ma - elismerve az elmúlt 25 évet - szabadiskolaként
fogunk működni. Ez természetesen anyagilag is mást jelent majd.
- Miben segít önöknek az egyesületi forma?
- Az egyesület funkcója, hogy a szervezést, a lebonyolítást, egyszóval azt,
amit valaha egy intézmény látott el, elvégezze társadalmi munkában.
- Fontos kérdés, hogy van-e igény az egyesületekre? Hogyan tudják
megoldani a támogatás kérdését?
- A támogatást mindenki saját ismeretségi körén belül igyekszik
megoldani. Pályázatokra, alapítványok felhívásaira jelentkezünk, de eddig
még nem sikerült nyernünk, hiszen ma oly sokan pályáznak, hogy annyi
pénz a világon nincsen. Támogatnak minket vállalatok, intézmények is. Ilyen
például az Országos Távközlési Vállalat Csongrád Megyei Igazgatósága. De
nemcsak pénzzel. Említhetem a vásárhelyi bankot, amely a legkedvezőbb
feltételekkel kezeli a pénzünket. A vásárhelyi kórház konyhája a tábor ideje
alatt ellát bennünket ennivalóval, a művésztanárok cserébe megfestik a volt
igazgató-főorvosok portréit. A szponzoraink egyébként pártoló tagok is. De
említhetem még a Tornyai János Múzeumot is, amely ingyen bocsát
rendelkezésünkre egy kiállítótermet. Vagy például azokat a műgyűjtőket,
akik a zsűri által díjazott képekből vásárolnak, esetleg felajánlják személyes
segítségüket. Támogatnak bennünket a régi táborok művészei, de szívesen
jöttek más területekről is művészek. Említhetem Nagy Bandó Andrást, aki
rendszeres vendégünk.
- Tagjaikat, művészeiket hogyan tudják segíteni a befolyt összegekből?
- Személyre szóló támogatást nem tudunk adni, nem is ez a célunk.
Lényegében a szabadiskolát finanszírozzuk, hiszen az valójában nem ötezer
forintba kerül, hanem körülbelül a duplájába. A kulturális, szakmai
programokat ki kell fizetnünk. Ma már nagyon ritka az, aki ingyen,
barátságból eljön. A katalógusokért is súlyos tízezreket kell fizetni, a
plakátnyomtatás és a meghívók is egyre drágábbak. Pótoljuk a hiányzó
összeget, mert sajnos tízezret nem kérhetünk.
- Hogyan tovább? Mit kívánnak változtatni, mi az, amit meg akarnak
őrizni?
- Szeretnénk minél több fiatalt bevonni és folytatni az immár 26 éves
hagyományt. A július 27-étől induló kéthetes kurzus ideje alatt tartjuk a
közgyűlésünket, utána 50 alkotó 100 alkotásából kiállítás nyílik a Tornyai
János Múzeumban. Tíz év óta rendszeresek februári tárlataink is. Remélem,
megoldódik a támogatás kérdése, és nem kell kuncsorognunk a pénzért A
legtöbb egykori művészünk, ahol csak megfordul az országban s a világban,
nem felejti el megemlíteni, hogy annak idején a mi növendékünk volt Azt
hiszem, ez a legnagyobb hajtóerő, ezért érdemes igazán csinálni.

Az egyesületekről
A főutca elején idős bácsi akciókra. Talán az egyesületek
álldogál. Husfiut Sándornak hívják.

segíthetnek. Ahogy a lakótelepek

- Nem sokat tudok én ezekről, kinéznek, az gyalázatos. Megírhatja,
soha nem voltam tagja semmi Gyimesi Dezsőnek hívnak.
ilyesminek. De szerintem biztosan
A parkolóban 20 év körüli lány
segítenek a kultúra terjesztésében, ácsorog.
az olvasás megszerettetésében.
- Szerintem azért alakultak, hogy
Nagyon helyeslem, hogy alakulnak elősegítsék a kapcsolatot két ország
egyesületek, s jómagam is nagyon

szívesen belépnék egy ilyenbe, csak
nem tudom, hogy hol nyílna erre
lehetőségem.
Szőke

hajú

úr jön

felém,

készségesen nyilatkozik.
- Bizonyosan oka van annak,
hogy megint népszerűek. Gondolom,
mindannyiunkat érintenek ezek az
egyesületek. Annak idején én is részt

között.
Egy hölgy: Tessék modani. ez
olyan lesz, mint a Sándor György
műsora? Mert az egyesületekről
nem tudok semmit
Idős ú r Balog Lajosnak hívják.
- T u d j a , én mozdonyvezető
voltam, havi 4 2 0 órám

volt.

Kultúrára alig jutott idő. Ma is ilyen

vettem az úgynevezett kommunista a helyzet Művelődésre kevés időt
szombatokon. Füvet gereblyéztünk, szánnak az emberek, mindenki csak

játszótereket takarítottunk, festettü a pénzt hajtja.
Csinos lány jön szembe velem.
nk. Lakótelepi akcióink során
mindig nagy passzivitást tapasz-

- Nemigazán ismerem az egye-

taltam. Amíg mi dolgoztunk, addig sületek tevékenységi körét, de
az ott lakók kíváncsian figyeltek minden bizonnyal j ó ismerkedési,
minket, de nem segítettek. Manap- barátkozási lehetőséget biztosítanak
ság is nagy szükség volna ilyen az embereknek.
A Z OTDATT ÍKTA P Á L TAMÁS

DÉLMAGYARORSZÁG
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Két rendezés egy nyáron

Vezető: Juhász Pál
/

;.t

KULTÚRA 5

Ujabb erotic center

Nem csak az a nemzeti érték, ami magyar

(Csak 18 éven felülieknek!)

Beszélgetés Nagy Viktorral

Ma délután 3 órától újabb erotikus körönt kezdi meg működését Szegeden. Az új szolgáltató egység ráadásul a város centrumába települt. A tulajdonos. egy egyszemélyes holland kft., hasonló vállalkozást nyit Debrecenben. Nyíregyházán, és tán a a fővárosban is.
A center a Belvárosi Filmszínház 65 fős Kamaratermében fog üzemelni.
A helyiséget a cég bérli a Moziüzemi Vállalattól, a szerződés határozatlan
időre szól. A terem szerencsére nem vész el a filmművészet számára, hiszen
délelőtt tíztől éjfélig folyamatosan vetítenek szexfilmeket. Egy jegy 150
forintba kerül, ezzel addig szemlélődhet a vendég, ameddig csak óhajt. A
vetítés folyamatos, ami azt jelenti, hogy egy nap egyetlen 90 perces film
látható szoros egymásutánban.
Kiegészítő szolgáltatásként (itt kérem a szemérmes olvasók lapozzanak
tovább) az előcsarnokban szexmagazinok, videokazatlák, serkentőszerek,
vibrátorok, műtestrészek és más örömszerző eszközök kaphatók a legkülönbözőbb árban, színben és méretben. Érdekességként megemlíthetjük a fütyi
alakú gyertyakészletet, amely három darabból áll. Felfújható babák nem kaphatók. Az árakról egyelőre keveset tudtunk meg. egy-egy magazin 3-4 forintba kerül, a vibrátorok mérettől és minőségtől függően 17-100 forint, s két
kis elemet is adnak hozzá. Mindez természetesen holland forintban értendő,
és nem tartalmazza a kiskereskedelmi árrést. A centerben négyen dolgoznak,
az üzletvezető (egyelőre mellékállásban) Juhász Pál. aki a legutóbbi időkig
az önkormányzat művelődési osztályát irányította vezetőihelyettesként.

- Hagy csöppent bele ebbe az üzletbe? - érdeklődtünk tőle, miután
megmutatta a boltot.
- Teljesen véletlenül. Egy ismerősöm keresett meg. hogy nem vállalnám-e
el a center irányítását. Én határozott nemet mondtam. Ekkor folyt az önkormányzati apparátus átszervezése, én osztályvezető-helyettesi beosztásban
irányítottam a művelődési osztály munkáját. Az átszervezés ideje alatt
azonban egy teljes hónapig senki nem szólt nekem egy szót se, hogy a to. vábbiakban igényt tartanak-e rám vagy sem. Nemrég beszéltem az alpolgármesternővel, aki felajánlott egy magyar-francia szakos tanári állást a
Deák Gimnáziumban. Ezt azonban nem fogadtam el, mert ott alig kerestem
volna többet, mint a régi fizetésem negyede. Én hozzászoktam egy életnívóhoz, amit a jövedelmemre alapoztam, s ezt nem akarom föladni. Ezek után
megkerestem az ismerősömet, és mondtam, hogy mégis vállalnám.
- Ki gondolt épp Önre?
- Hadd maradjon homályban a neve.
- Ezt a mostani állást jó kereseti lehetőségnek tekinti csupán, vagy érdekli
is ez az üzletág?
- Nem érdekes, hogy valaki művelődési osztályvezető-helyettesből egy
erotic center vezetője lesz? Az átszervezés során engem megaláztak, mert
bizonytalanságban tartottak. Nem tudok munka nélkül élni, minden olyant
szeretek csinálni, amiben sokoldalúan lehet tevékenykedni. Itt most
kedvemre nyüzsöghetek.
- Az önkormányzatnál már megszűnt az állása?
- Még nem, most szabadságon vagyok, de várom a felmondó levelet,
hiszen a nekem felajánlott állást nem fogadtam el.
M.T.

A külföldi magyar kultúráról
A külföldön élő magyar kulturális
intézetek szokásos évi igazgatói értekezletét tegnap tartották a Művelődési Minisztériumban. Ezen részt
vettek az intézetek hivatalban maradó. valamint a: újonnan kinevezett
igazgatói is. Az egész napos tanácskozáson Andrásfalvy Bertalan miniszter, valamint Fekete György helyettes államtitkár tájékoztatta az
igazgatókat a: oktatás és a kultúra
aktuális kérdéseiről, illetve a tárca
vezetői meghellgetták a megbeszélés

résztvevőit a munkájuk során észleltekről. és szóba kerültek természetesen a gondok is.
Minderről a tanácskozást követően
a késő délutáni órákban megrendezett sajtótájékoztatón Vida László.
a tárca főosztályvezetője számolt be
az újságíróknak. Az értekezleten
elhangzottakat summázva kifejtette:
a legnagyobb problémát mindenütt a
szűkös anyagiak jelentik.
Ezt
követően bemutatkoztak az intézetek
pályázat útján kiválasztott igazgatói.

- Az ajánlat nem pusztán egy új
színházra szól. A téren szálloda lenoe, park. és vásárló centrum. Itt nyaranta kéthónapos zenei és operafesztivál lenne, amely japán közönséget célozna meg. A japánok imádnak Európába utazni. Az itteni nyári
fesztiválok, a salzburgi, a bayreuthi,
vagy a Veronai Aréna már teljesen
telítettek, ezért keresnek most olyan
új helyeket, ahol egy hasonló minőségű operakultúra létrehozható. A
Magyar Állami Operaház nyáron
nem tud játszani, mert nincsen légkondicionáló berendezése, ezért kell
az új épület. Az az angol üzletember,
aki ezt kitalálta (Cook úr) pontosan
kiszámolta, hogy hány előadás kell,
mennyibe kerülnének a jegyek, hány
napig tartana egy turnus, s hogy hány
év alatt térülne meg a beruházás. Persze a dolog csak egészében nyereséges: úgy, hogy a vendég a szállodában lakik, s a boltokban is költi a
pénzét. így néhány év alatt megtérülne a beruházás, és attól fogva nyereséget hozna a központ. Ezért beszállna egy csomó cég. például a Mitsubishi, a Sony, de a japán állam is, sót
arab üzletemberek is érdeklődnek. A
probléma nem is az a kél hónap,
amíg operafesztivál van, hanem az a
tíz. amikor nincs. A felmérések azt
kutatják, mi történik abban a tíz hónapban. amikor az államnak kell
fenntaratanía egy zenekart, egy
kórust, a művészeket, a műhelyeket,
az adminisztrációt stb. Művészi
szemponttól ez alatt a tíz hónap alatt
el kell érni egy színvonalat, amely
lehetővé tesz nyáron egy nagy. nemzetközi operafesztivált. Ezért abban a
színházban egész éven át keményen
kell dolgozni. Egyelőre ezt nem látják biztosítottnak. Az állam nálunk
most nagyrészt ki akar vonulni a
kultúrából. Az illetékes pénzügyminisztériumi tisztviselő szerint egy
operaház is sok, nemhogy kettő.
- Az új színház tehát - hasonlóan
az Erkelhez - az év többi részében az
Opera másik játszóhelye lenne?
- Csak így tud működni. Ezt kellene felismerni. Ha ez a kormány
akar egy világkiállítást (márpedig
akar), akkor a művészetben is teremtse meg hozzá a feltételeket, áldozzon
az operára! Tudom én, hogy az oktatásban is nagy baj van, az egészségügyben is. a szociális szférában
is, lesz háromszázezer munkanélküli
stb. De ha most leépítik az elitkultúrát Magyarországon, akkor az elitművészet kivonul az országból. Elmennek az énekesek, elmennek a zenészek (ók egyébként máris elmentek), a karmesterek, s végül elmennek a rendezők is.
mMMMNMMMMNMMIS

Későbben sok mindent megtudtam róla, azt is, hogy
súlyos szívbajban szenvedett. Azt is, hogy kötelező
tanítási óráin felül is, többet adott tanítványainak.
Sohasem kérkedett magyarságával, pedig népünk eredete
s nyelvünk rokonsága iránt ösztönös érdeklődéssel
viseltetett. Az eszme szegedi híveiből toborzódott
tábornak Geyza néven tagja s testvére volt. Idézek
Virányi Elemér búcsúztatójából, a farkasréti temetőben:
mint láthatatlan Csaba serege veszik körül a sírt
mindazok, akiket 28 évi becsületes nevelő és oktató
munkával a magyar élet és kultúra számára a maga
lelkével ihletett és formált..."
Az a tanárom, aki osztályunkra nyolc év alatt általában a legnagyobb hatást gyakorolta, a nevezetes igazgató. Firbús Oszkár dr. volt. az élet mesterének - ahogy
ő mondta - a világhistóriának fontosságál mélyen szívünkbe és agyunkba vésve. Már a legelső történelemórán
így kezdte;
- Édes fiaim... jegyezzétek meg szó szerint... s ha
álmotokban egy bolha fölrúg, azonnal pattanjatok föl s
mondjátok: - Kedves öcsém, bolha!... a világtörténelem
az a tudomány, amely az emberiség fejlődését és hanyatlását feltüntető fontos eseményeket ismerteti... amilyenek a népvándorlás, a háborúk, államalakulások stb...
Világosan emlékszem még. A nyolcadik osztályban
Magyarország oknyomozó történelmét adta elő. Az
utolsó órán még előtte állottam, balra, a katedra előtt s a
szabadságharc utolsó idejéről, természetesen a Görgcykérdésról is. Azzal küldött helyre:
- Jól van, Czibula... te feleltél ebben az évben utoljára
a magyar királyi históriából - de nem utolsó módra... (Az
érettségi szóbelin mégis csak elégségesre minősített.)
A legszélesebb körű társadalmi munkát ő végezte a
tanári karban. Hosszú volna felsorolni mindazokat az
intézményeket, közületeket, amelyeknek tagja, felügyelője. választmányi tagja, elnöke, vagy alelnöke volt.

Tavaly jött előszór a Szabadtérire,
s idén már két darabja megy
a Dóm téren. Nagy Viktor (37 éves)
tavalyi Hunyadi produkcióját
újította föl, most pedig
a Mária evangéliumára készül.
A Tolcsvay-Müller-Müller
rockoperát a Madách Színház
mutatta be pár hónapja,
s ezt az előadást adaptálják most
szabadtérre. Arról a színházról
kezdtünk beszélni, amelyet
egy japán vállalat építene fői
a Köztársaság téren, a mai Erkel
Színház helyén. A légkondicionált
épületben nyaranta távol-keleti
turisták hallgatnának
operaelőadásokat. Az épület
a magyar kormány nak egy fillérjébe
nem kerülne, az év fennmaradó
időszakában viszont az Operaház
tarthatná itt előadásait.
Az illetékes minisztérium mégsem
ujjongott az ötlet hallatán...
::„:>:tKi,::xii:i:!.ix:::»:xixijiiiiniiietic:a:iiiii:i».i:.:x

- Furcsa, hogy a japánoknak ez az
üzlet kél hónapig megéri, az államnak meg tíz hónapig nem. pedig az
épületei ingyen kapná...
- Ezt én sem értem különösen abban a korban, amikor egy Nemzeti
Színház nem tud fölépülni, még
közadakozásból sem. Az ajánlat
egyedülálló, ezt ki kell használni.
Furcsán viselkedik ez a kormány.
Egy világkiállításra, amelyben nagyon sok a bizonytalansági tényező,
azt mondja, hogy igen; egy vállalkozásra pedig, amiben sokkal kevesebb a bizonytalansági tényező. ráadásul illik ahhoz a világkiállításhoz, amit ők kitaláltak - , erre
meg azt mondja, hogy nem.
- Tegyük hozzá: az az összeg, amit
ma a magyar állam
oktatásra,
művelődésre és kultúrára fordít, az
egész költségvetésben elenyésző tétel.
Nem jelentene különösebb megrázkódtatást még az. sem, ha ezt - legyünk nagyvonalúak - mondjuk megdupláznák.
- Ez így van. Nagyon sajnálom,
hogy Magyarországon értelmiségellenes hangulat van. Ez még a régi
parlamentben kezdődött, és furcsamód bizonyos értelmiségi és művész
képviselők kezdték vitatni azokat a
művészi alapjogokat, amikért ők is
élnek, s épp a színházzal kapcsolatban. Hogy a színházak pazarolnak,
rengeteget költenek „kísérletezgetésre" stb. Ha egy művész így
beszél, akkor mit várjunk egy
gazdasági szakembertől? A kultúrának ebbe az esélyébe beletartozik a
szegedi szabadtéri is, amely pilla-

natnyilag nagyon elhanyagolt. Ennek
nem lenne szabad filléres gondokkal
küszködnie! Az ország legmagasabb
szintű támogatását kellene, hogy
élvezze, hiszen ami itt van, az
Európában teljesen egyedülálló.
- Itt most ugyanaz a probléma,
mint a pesti színházi centrummal
kapcsolatban, s amit a japánok
teljesen világosan látnak. Nevezetesen. hogy a haszon nem a színházi
jegyeladásban jelentkezik, hanem a
hotelekben, a vendéglőkben,
az
üzletekben. De a Dám térrel kapcsolatban van egy másik probléma is.
Amikor megépítették ezt a hatalmas
nézőteret (6-7000 embernek), ezt
népszínháznak szánták. Ma a hatalmas lelátó nagy teher is. hiszen alig
akad olyan mű. amely ezt akár kéthárom előadásra is megtöltené.
- Azt hiszem, valamiféle népszínházi jellegnek meg kell maradnia.
Szerintem azonban nem csak az a
nemzeti érték, ami magyar. Térjünk
vissza egy pillanatra az Operaházhoz! Ott éppen az idegenek működése hozta létre, az igazi, nemzetközi
mércével mérhető nemzeti értéket.
Ott egyes kottákban még Gustav
Mahler instrukciói olvashatók. De
megfordult itt Ottó Klemperer, Sergio Failoni - hogy csak a legismertebbeket említsem, vagy a rendezők
közül Jurij Ljubimovot. Ezek az
igazi nemzeti értékek! Szakítani kell
azzal a mítosszal a Dóm téren is,
hogy itt csak Passiót, Tragédiát lehet
játszani meg magyar nemzeti operát.
Nekem nagyon tetszett, hogy bemu-

MAROK TAMÁS
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Csongor Győző

A Zsótér-ház gyermekei (18.)
....szerző beszámol továbbiakban reáliskolai nevelőiről s arról, hogyan ússza meg
a matézist az érettségih..."

Tagja volt a Dugonicsoknak is, legbüszkébb mégis az
Eötvös Kollégium Volt Tagjai Szövetségében viselt
tagságára.
A sorsom iránt való talan „legliherálisabb" formájú
gondoskodást Blau Ármin ábrázoló geometriai tanáromtól tapasztaltam. Czágler Kálmán mellett. Jobb sorsra érdemes nevelő volt. ki azonban nem tudta megnyerni
a diákság szimpátiáját. Ezt talán az első háborúban
légnyomás következtében elszenvedett sokkjának
köszönhette. Kissé ingatta a fejét, amely aztán őt félszeggé tette. Közszájon a neve csak úgy forgott: „Blötty".
Szegény 1933-ban került nyugdíjba. Később megtudtam,
hogy a háborúból vitézségi éremmel került haza, azt is
megtudtam, hogy fiatal korában kitűnő tornász volt.
Régibb diákok szerint még tanár korában is megcsinálta
nyújtón az „óriáskört..! Mint baloldali egyén, ismerte
apám tragédiáját is. Talán ennek is köszönhettem, hogy a
nehéz időkben mellém állott. Az érettségi szóbeli
vizsgálaton történt. Valami tételt kellett levezetnem egy
táblán. Észrevettem, hogy a teremben lévő Blau tanár úr
odalopakodik közelembe, és súgni kezd:

tatták a Jézus Krisztus szupersztárt,
de elfogadom a Macskákat is...
- ...s gondolom, a Mária evangéliumát is...
- Ez ellen abszolút nincsen kifogásom, és illik is ide. Ez abszolút
népszínház. Perasze nem a szónak a
sztálini értelmében: hogy ráerőltetni
a népre. A téeszparaszlokat meg a
gyári munkásokat arra kötelezni,
hogy itt előadásokat nézzenek - ez
egy marhaság. Az Ünnepi Játékokat
élitizálni kellene. Nem annyira, mint
Salzburgban, ahol a jegyek egy vagyonba kerülnek, és csak középpolgárnál feljebb lévő ember engedheti meg magának, hogy egyáltalán
jegyet váltson. Az, hogy nagy a nézőtér, nem baj, meri ennek a világon
megvannak a hagyományai, például
a Veronai Arénában, Maceratában,
mindenfelé. Nekem tetszik az, hogy
Magyarországon van egy ekkora
színház. Lehetne itt azért érdekes
dolgokat csinálni. Például engem
nagyon izgat, hogy mondjuk egy görög tragédiával mit lehet kezdeni.
Oda lehetne adni például egy avantgarde rendezőnek. Ahogy ezt Peler
Stein Salzburgban kipróbálhatta.
- Igen. de .itt visszatérünk a pénzhez. Itt megkockáztatni egy tizenkétezres bukást... Ezt ma senki nem
vállalja.
- Attól függ, hogy ki csinálja és
kikkel! A németek is szívják a fogukat egy-egy berlini színházi fesztivál rendezésekor, de csak-csak
megengedik maguknak. Holott az
tényleg csak egy viszonylag szűk intellektuális réteget érdekel. Nem üzlet. egyáltalán nem üzlet.
- Szégyenkezve teszek föl egy profán kérdési: mi a különbség a
Hunyadi és a Mária megrendezése
között?
- Nem tudom, én minden darabomat ugyanúgy szoktam megrendezni.
Most inkább azzal küszködöm, hogy
keíl másodszor megcsinálni a Máriát? Egyszer megcsináltam a Madáchban, ahol egy egészen más
díszletkoncepcióban vittük sikerre, s
most meg kell közdenem az emlékeimmel. Most azért dolgozom, hogy
tudjak egy új Máriát csinálni - itt.
Hiszen itt nincs zsinórpadlás, nincs
forgószínpad, nincs süllyesztő a
méretek pedig hatalmasak stb. Ez a
színpad más gondolkodásmódot
követel. Egyébként én mesterembernek tartom magam, aki meg tud
rendezni egy romantikus nagyoperát
is, és egy rock-musicalt is. A kiindulópontom ugyanaz: mindig a zene
felől próbálom megközelíteni
a
darabot.

Elégségesen, de átcsúsztam a matematikából. Abból a
tantárgyból, melyből egész életemben csupán a hármas
szabályt sajátítottam el. De az elegendő volt teljes
pályafutásom alatt...
Illő beszámolnom tanári testületünk többi tagjáról is.
Litomeriztzky János az első két évben tanított bennünket.
Érdekes egyéniség volt, aki a tanári hivatása föle helyezte gazdasági érvényesülését. A mai konzervgyár helyén. a rókusi állomás mellett tejgazdaságot tartott fenn.
Inczédy László (1899-1968) hitoktató, később móravárosi plébános lett. Érettségi után több ízben találkoztam vele, akkor már püspöki titkár volt. Midőn megtudta, 1936-ban, hogy „külföldi tanulmányútra" készülök, segítségemre jött. Takarékbetét könyvét, benne 30
pengővel, ajándékozta nekem. Ez lett alapja annak,
amivel megoldottam a „keleti kérdést".
Takúts István testnevelő tanár kemeny vezényszavaival tolul emlékeim közé. Ernyei és Pfeiffer
tanárokkal együtt még részt vett első (35 éves) érettségi
találkozónkon. Gentleman megjelenésű, komoly tanári
egyéniség volt Tatai-Molnár József, dr. Gosztonyi János
- Bal háromszög, |ee... sinus tétel... logaritmus ennyi (történelem-földrajz). Simíts Ferenc és Weller Károly
kántortanító, aki énekre oktatott, alakjai már halvámeg ennyi..

nyabban rajzolódnak elém. Virányi Elemér dr. finn-észt
nyelvtudós gyakran élénk vitákat folytatott Czeizel
Jánossal, a kiváló irodalomtanárral. (Úgy tudom, Pest
ostroma alkalmával egy óvóhelyen Tatai-Molnár
Jánossal együtt vesztette életét). Bár Jani bácsi nem
tanított, de egy kis emlékezés neki is jár. Czeizel Jánost a
proletárdiktatúra idején, baloldali magatartása miatt degradálták le igazgatói minőségéből. Debrecenben, Lőcsén,
Újpesten működött. Kazinczy életpályájával foglalkozott. Akadémiai, Lévai-irodalmi díjat nyert könyvével
(Kazinczy Ferenc élete és működése I. kötete, melyet
1940-ben apámnak is dedikált:
dr. Czibula Antalnak
bajtársi és őszinte tiszteletem jeléül. Szeged 1940. jún. 3.
Cz. J.). Nálunk 15 éven keresztül tanította a német
nyelvet.
Egy tanáromról kell még megemlékeznem, aki fél
karral került haza a háborúból, Hergovits Jenőről (1948
júliusában halt meg). Nem is őbenne volt a hiba. hogy
állandóan hadilábon álltam tárgyával, a matematikával.
Engem ugyanis már kora ifjúságomtól kezdve a
természet, a gyűjtés, nyelv és irodalom, történelem tett
fogékonnyá. A számok birodalma, a rideg képletek
halmaza hidegen hagyott. így történt, hogy mivel a
tanári karban köztudomású volt, hogy a Czibulát nem
lehet elbuktatni, mert a többi tárgyból rendesen áll.
évvégi bizonyítványomba mindig kegyelemből
odabiggyesztették az elégséges.
Négy éven keresztül pöffeszkedett hát mindig
bizonyítványom végén az elégséges. Ez persze önteltté,
elbizakodottá tett s erre a negyedik osztály végén rá is
fizettem.
Hergovits megbuktatott. De ennek az eseménynek
következményeiről majd máshol..
I Folxtatjuk)
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Egy Vass-ember befejezte...
Vass Józsi bácsi 1923-ban az
MTE szegedi csoportjában kezdett
futni, és a húszas években 1500,
3000, 5000 és 10 0 0 0 méteren
többször is felkapaszkodott a
dobogóra az országos versenyeken.
1933-ban a kassai Békemaralomra
(Szegedről!) kerékpárral ment. meri
az egyesületnek
nem volt pénze
útiköltségre. A 13-as szám ezen a
viadalon szerencsét hozott neki,
hiszen 3 óra 10 perces szenvedés
után ezt a sokak szerint „rosszat
sejtető" helyezést kaparintotta meg.
Egy nagy ugrás az időben: 1966. a
nyugdíjazás éve. Mások a „bűvös
határ" átlépését követően már csak
az unokáikat kergetik a víkendház
körül, esetleg naponta egyszer
lekocognak a boltba vagy az
újságoshoz, ám Józsi bácsi ennél
sokkal aktívabb mozgásformát „talált
ki" megnövekedett szabadidejének
agyonütésére. Edzeni és „vállalkozni" kezdett. Nem egy söröző
vagy egy autókereskedés tekintélyes
hasznára fájt a foga. hanem elhatározta, lesz ami lesz, két keréken
bebarangolja Magyarországot, kelettől nyugatig és déltől északig.

sportbarát benevezett az olimpiai
„Alulírott Vass József, veterán ötpróba akcióra, és ennek köszönhetően közvetlen szemlélője lehetett
atléta bejelentem, hogy 86 éves
koromban abbahagyom az aktív , a moszkvai ötkarikás játékoknak.
Már a nyolcadik ikszét is betölsportolást..." - Ez az első mondata
annak a hibátlanul gépelt levélnek, tötte, amikor a malmöi senior atlétikai EB-n 1500 méteren a hatodik
amelyet a napokban juttatott el
helyen ért célba. A svédországi
rovatunkhoz a város egyik
napok igazi élménye mégsem az
legfan(t)a(sz)tikusabb
sportembere. Aki valószínűleg úgy volt. hogy kiírták a nevét a stadion
villanyújságjára, hanem az életében
érezte, a Délmagy arország sok
először
megpillantott
tenger
tízezres olvasótáborának is meg
lenyűgöző látványa...
kell tudnia: a jövőben nem azért
Tavaly József bácsi még elindult
hiány zik majd neve a senior
(mi több: ezüstérmet szerzett 800
atlétikai versenyek
méteren) a budapesti veterán Euróeredménylistájáról, mert futás
pa-bajnokságon, de 1991-ben a
helyett éppen kapálgatni vagy
rakoncátlankodó térdizuletek már
napfürdőzni támadt kedve, hanem „eltiltották" a keményebb edzésektől.
mert - végleg visszavonult...
Az örökifjú sportember írásos ígérete
szerint ezután sem hanyagolja majd
el a rendszeres mozgást, de - mint
Ebbe természetesen egy kis „em- azt papírra vetette - igazán boldog
lékidézés" is belefért, hiszen az öreg csak akkor lesz. ha - az ó példáját
„csodabringa" vélhetően már ma- szem előtt tartva - a fiatalok nem
gától is becserkészte volna Kassát, a gyógyszereken élnek, hanem futnak,
„gazda" sportpályafutásának egyik sportolnak, magyarul: egészségesen
fontos állomását. 1980-ban (75 élnek...
évesen!) az unaloműzésként
rendRLTUIJ ATTILA
szeresen több kilométert futó veterán
IflWiWIOMíOiOOSMIIIMMOrMCtmtO^WOCilMreiMBMmMK

Világcsúcs és autó
A rúdugrás koronázatlan királya, a szovjet Szergej Bubka a hétfői malmöi
atlétikai viadal előtt fáradt volt, s fájlalta a lábát. Aztán késő este mégis ót
ünnepelte a 25 ezer néző: harmadik kísérletére átjutott a 610 centiméteres
magasságon, s ezzel pályafutása 28. világrekordját érte el. Bubka 1984.
január 15-én iratkozott fel a világcsúcstartók listájára, akkor Vilniuszban 581
centiméterre javította a fedettpályás rekordot (azóta „tető alatt" már a 612
centimétert is teljesítette).
A 28 éves olimpiai, világ- és Európa-bajnok az idei mérlegére igencsak
büszke lehet, hiszen fedett pályán és szabadtéren egyformán négy-négy
rekordot könyvelhetett el. Legutóbbi szenzációs eredménye óta egy hónap
sem telt el. ugyanis a 609 centimétert július 8-án az olaszországi Formiában
ugrotta.
- Nagyon nehéz volt a kezdés, hiszen a szombati Monte-Carlo-i viadal
után csak egy napol pihenhettem, s a bal lábam sarka sem volt teljesen
rendben - mondta Bubka, aki az 570-es és az 585-ös magassággal
egyforrnátsmásodik kísérletére birkózott meg.
Ezt követően már a 610 következett.
- Úgy terveztem, csak egyet ugrok az új világcsúcsért, de három lett
belőle - folytatta a szovjet sportoló, aki a közelgő tokiói világbajnokság
legnagyobb favoritja. - Már az első próbálkozás is biztató volt. a második
sem volt rossz, a harmadik meg jó ahhoz, hogy teljesítsem a kitűzött célt. A
közönség nagyon sokat segített, erőt adott a folytatáshoz, köszönet érte.
Azt is bejelentették, hogy Bubka ezúttal nemcsak szponzorától kap
jutalmat az új világcsúcsért, hanem a szervezők is honorálják teljesítményét
egy személygépkocsival. Erről így beszsélt:
- Van két autóm. így aztán nem biztos, hogy ezt is megtartom. Nyilván
tisztában vannak azzal, hogy nálunk, a Szovjetunióban
nem könnyű
fenntartani a nyugati kocsikat.
A szabadtéri világcsúcs fejlődese 1984 ota:
594 cm: Bubka
600 cm: Bubka
601 cm: Bubka,
603 cm: Bubka.
605 cm: Bubka,
606 cm: Bubka
607 cm: Bubka
608 cm: Bubka,
609 cm: Bubka
6IOcm: Bubka,

1984. augusztus 31. Róma,
1985. július 13. Párizs.
1986. július 8. Moszkva,
1987. június 23. Prága.
1988. június 9. Pozsony,
1988. július 10. Nizza,'
1991. május 6. Shizuoka,
1991. június 9. Moszkva.
1991. július 8. Fonnia.
1991. augusztus 5. Malmö.

Csernok és Sárfalvi
nyugodtan alhat
Lassan a junior férfi öttusa válogatott is megkezdheti a visszaszámlálást, hiszen közeleg az idény
legrangosabb versenye, a világbajnokság (Barcelona, szeptember
11-14.). A jövó évi olimpia városában sorra kerülő vb-n a tavalyi
viadalon aranyérmet szerzett együttes két tagja. Sárfalvi Péter és
Csernok László biztos induló, a
fennmaradó két hely betöltéséről a
csütörtöktől vasárnapig tartó országos bajnokság végén dönt Buzgó
József szövetségi kapitány.
- Csernok és Sárfalvi tavalyi,
székesfehérvári teljesítménye alapján
kisebb előnyt élvezett a válogatásnál,
emellett ez évi szereplésük is azt
m u t a t j a , hogy mindenképpen a
válogatottban a helyük - mondta a
kapitány. - Sárfalvi nem vesztett
versenyt, Csernok javuló teljesítményén pedig érződik, hogy a
világbajnokságra koncentrál. Rajtuk
kívül Tólb Gábor. Tóth Zsolt.

Sümeghy Gyula és Puskár Zoltán
harcol a barcelonai repülőjegyért, de
hogy közülük ki lesz a két utazó, az a
bajnokság utáni csapathirdetésen dől
el.
- A versenyen állít-e valamilyen
követelményt a vb-re pályázók elé?
- Sárfalvi és Csernok biztos
utazóként „szabadon" versenyezhet,
persze, azért nem illik a vert mezőnyben végezniük. A másik négy
öttusázónál nem egy-egy
számot,
hanem az összteljesítményt figyelem.
Úgy érzem, a bajnokság plusz tétje, a
vb-részvétel nagy terhet rak mindenki vállára, éppen ezért aki ezt el
tudja viselni, s jól szerepel, bizonyára a vb-n is megállja majd a
helyét. Barcelonába
természetesen
aranyéremért utazunk, s ehhez olyan
csapattal kell kiállnunk, amely
felveszi a versenyt legnagyobb
riválisunkkal, a szovjet válogatottal fejezte be Buzgó József.

Vasárnap a rúzsai úton

Tisza Nagydíj senior
kerekeseknek
A Szegedi Kerékpáros SC, a
Csongrád Megyei Szövetkezeti
Bizottság és az ÉKKŐ Szövetkezet
augusztus 11 -én rendezi meg az V.
Tisza Nagydíj kerékpárversenyt az
aktív versenyzéstói legalább két éve
visszavonult sportolók részére. A
senior kerekesek négy korcsoportbán
(30-40. 40-50, 50-60 év közöttiek,
valamint 60 év felettiek) 200 forintos
nevezési d í j befizetése után amelyet postautalványon is feladhatnak Gémesi József (Szeged.
Kálvária sugárút 98.) címére, illetve
a helyszínen is befizethetnek indulhatnak a rangosnak ígérkező
viadalon.
A 34 kilométeres távon (rúzsai út
l-es kilométerkó-Domaszék-Mórahalom-Zákányszék-rúzsai út l-es
kilométerkő) várhatóan sokan próbára teszik majd erejüket, ezért a
szervezők kérik a résztvevőket, hogy
már egy órával a vasárnap 10 órakor
kezdődő verseny rajtja előtt gyülekezzenek a rúzsai úton. a start
színhelyén.

Vízilabda itt is,
ott is
Alig akad mostanában olyan hét,
hogy ne lenne vízilabda esemény:
itthon vagy külföldön szerepelnek a
magyarok. Mindez érthető, hiszen a
felnőttek EB-re, a juniorok világbajnokságra készülnek.
Sopronban péntektől hétfőig olyan
rangos junior torna lesz - a Technika
Kupáért - , amely szinte egyedülálló
a hazai korosztályos események
sorában. A Szovjetunió. Olaszország,
Németország, Spanyolország. Csehszlovákia.
Jugoszlávia
(?) és
Magyarország fiataljai körmérkőzést
vívnak, főpróbaként a világbajnokságra. Kemény Ferenc, a csapat
szakvezetője (mint arról tegnapi
számunkban olvashattak, dr. Faragó
Tamás visszalépése után kapott
ideiglenes megbízatást) él a lehetőséggel, és előreláthatólag 16 játékost
küld vízbe a négynapos sorozaton. A
műsor szerini délelőtt és délután is
lesznek mérkőzések.
A nói válogatott négy napig a
kárpátaljai Ungváron vendégeskedik,
ahol közösen gyakorol majd a szovjet együttessel. Bár részletes műsoregyeztetés még nem történt, biztosra
vehető, hogy a két válogatott kétszer
is megmérkőzik egymással.

SZERDA, 1991. AUG. 7.

Adogatás nélkül
is győzelem
Émúúm,
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A Szegedi TC OB Il-es nói
teniszcsapata Budapesten a MAFC
együttesével mérkőzött volna, ám a
házigazdák a kitűzött időpontban
nem jelentek meg. így - a versenybíró szerint - a szegedi hölgyek
9:0-ra nyerték a találkozót.
Az SZTC megfiatalított OB 11-es
férfigárdája a Goldbergertól és a
MAFC-tól is 8:1 arányú vereséget
szenvedett. A Tisza-partiak pontszerzője mindkétszer Klivényi Gábor
volt.

Cigan szíve
a Fradi felé húz
Sorin Cigan mégsem igazol az NB l-es újpestiekhez! Bár már
szerződéskötésről írtunk hétfői számunkban, azonban a játékos
hirtelen, az utolsó pillanatban megváltoztatta szándékát. Nyilván
ebben közrejátszott az is, hogv a másik két kérő, a Ferencváros és a
R á b a E T O is s z e r e t n é c s a p a t á b a n l á t n i az e g y s z e r e s r o m á n
válogatott játékost, akit viszont még egyéves szerződés kőt a Szeged
SC-hez. Tegnap azonban Bodó Antal a Szeged SC elnöke ismét
megerősítette, hogy nem állnak Cigan távozási szándéka elé, de
csak kölcsön a d j á k . Ez pedig azt j e l e n t i , hogy j ö v ő nyáron a
szegedieké az elsőbbség a tárgyalások során.
Úgy hírlik, Cigan szíve leginkább a Fradi felé húz. Egy biztos:
mielőtt Sorin Szegedre érkezett volna, már kipróbálta az Üllői úti
stadion gyepszőnyegét is...

Fociegyveleg
Már látom előre a jövőt... Képzetlen
bírók valóságos piroslap-zuhataggal
árasztják el majd az angol bajnoki
mérkőzéseket.
Ne a
játékvezetők
A Nemzetközi Labdarúgó Szö- legyenek a főszereplők!
Arról nincs hír. vajon az Edzők
vetség (FIFA) a közelmúltban
módosított néhány szabályt. Ennek Szövetségét mások támogatják-e.
értelmében a FIFA arra biztatja a
játékvezetőket, hogy sokkal szigoAz edzők a régi
rúbban ítéljenek meg szabálytalanságokat. Egy példa: amikor egy
„módit" akarják
csapat védőjátékosa a labdát szándékosan kézzel elüti, s így akadáA kél Németország egyesülése a
lyozza meg a támadót a gólhelyzet sportban is új helyzetet teremtett. A
értékesítésében, vagy a kapus a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás
16-oson kívül kezez, kiállítás a képviselői is keresik a l e g j o b b
büntetés.
megoldást, amely a volt keleti és
A módosításokkal viszont mesz- nyugati bajnokság „összeolvadása"
szemenóen nem ért egyet az angol után mindkét félnek megfelel.
futballedzők többsége. A nem is
Az edzők Frankfurtban tartott
olyan régen létrejött Edzők Szövet- tanácskozásukon a Német Labdarúgó
sége erős kritikát fogalmazott meg az Szövetség (DFB) azon javaslatát
új döntések ellen. Howard Wilkin- vitatták meg, amely szerint a
son, a testület elnöke az ügyben már Bundesliga mezőnyét 1993-ig 16
konzultált az Angol Liga, a bírói csapatra kell csökkenteni. Az
testület és a játékosok érdekvédő összejövetelen viszont a trénerek
bizottságának vezetőivel. Arra pró- nagy többségben amellett voksoltak,
bálta rávenni óket, egységesen tilta- hogy a jövőben újból 18 együttes
kozzanak a FIFA-nál, kifejezve azon szerepeljen a bajnokságban, mint az
véleményüket, hogy a szabálymó- egyesülés előtt volt. Mint ismert, a
dosítások túlzottan nagy hatalmat Bundesligát az 1991/92-es idényre
adnak a játékvezetők kezébe.
„töltötték fel" 20 tagúvá.
- A; egyesülés utáni új helyzetben
- A; ilyesmi pedig
megengedhetetlen - húzta alá Wilkinson. - újra kell gondolni a javaslatot

Az angolok félnek
a pirostól...

mondta Bertt Vogts szövetségi
kapitány.
A szakemberek véleménye szerint
ugyanakkor fölösleges az úgynevezett Liga Kupa bevezetése.
- Ez halva született ötlet - fejezte
ki tömören ellenkezését Karlheinz
Feldkamp, a bajnok 1. FC Kaiserslautem edzője.
Ugyanakkor a 18 jelen lévó edző
javasolta, hogy háromhetes pihenőt
illesszenek be télen is a programba.
Terítékre került a terembajnokság is,
amelyet a téli szünetben rendeznek.
Az edzők ajánlották, hogy az eddigi
négy mezőnyjátékos helyett öttel
szerepeljenek az együttesek, így a
nézők számára vonzóbbá válna a
mozgalmasabb játék.

Az MLSZ halottja
Súlyos veszteség érte a magyar
labdarúgást: 82 éves korában elhunyt
Sós Károly, a világhírű szakember.
Fiatal korában játékosként szerzett
magának hírnevet, majd edzőként
igen jelentős sikereket ért el. Eveken
át irányítója volt az egykori NDK
v á l o g a t o t t j á n a k , majd egy ideig
magyar szövetségi kapitányként is
tevékenykedett. Sós Károlyt az
M L S Z saját halottjának tekinti,
temetéséről később intézkednek.

Az égi áldáson kívül éremeső is hullott
az olajbányászosok nyakába
Az utánpótlás bajnokságot megelőző héten rendezték Bécsben az
ifjúsági kajak-kenu világbajnokságot.
Utoljára kenus Szegedről a nyolcvanas évek elején került ki ifjúsági
világversenyre. Az idén megtört a
jég, felnőtt egy új csapat a Szegedi
Olajbányásznál, s közülük Ferentzi
Pál t a n í t v á n y a . Kovács
András
kivívta az indulás jogát. A fiatal
versenyző, aki még jövőre is ugyanebben a korcsoportban állhat rajthoz,
az ötödik helyezett kenu négyes tagja
volt. Mint edzője elmondta, 1992ben Kovács András már éremeséllyel indulhat az utánpótlás-vb-n.
Kovács András jövőre már éremesélyes lehet
Ahogy Bécsben, úgy Szolnokon
az utánpótlás bajnokságon sem
kímélte az időjárás a versenyzőket.
Az égi áldás mellé szerencsére
éremeső is hullott az olajbányászosok nyakába. A tavalyi öt bajnoki
címet az idén ugyanis eggyel
megtoldották, s jóval több pontot,
összesen 283-at gyűjtöttek, mint egy
évvel ezelőtt.
A két szakág közül a kenusok
emelkedtek ki. hiszen öt aranyéremmel térhettek haza. Az ifi- és
serdülőcsapat - edzőjük Ferentzi
Pál - négy elsó helyet szerzett, mégpedig a következő felosztásban.
Redenczki Antal kétszer is elsőként
ért célba, valamint elsó lett a Kinyó
Krisztián. Fürdők Gábor,
Bécsi
Zsolt. Meszlényi Zsolt összeállítású
ifi, illetve a Hódi Rudolf, Pandek
Zsolt. Ács Attila. Madarász József
alkotta serdülő négyes. A Csikós
Gergely. Farkas
Tamás páros,
illetve Lévai Ferenc két egyes
számban vehetett át ezüstérmet.
Ezenkívül hét bronzérem is bekerült
a csapat gyűjteményébe, s akik ehhez
hozzájárultak: Kovács András
(kettővel). Csikós Gergely, a Sípos
Tamás, Szalma Zsolt és a Hódi
Rudolf. Ács Attila páros, valamint a

négyesek közül a Sípos.
Szalma,
Bécsi, Fürdők és a Szalma, Kis,
Papdi, Pataki összeállítású. A
felsorolásból annak, aki ismeri a
pontszámítást, egyből kitűnik, hogy
a Ferentzi-legénység az olajbányászos pontok több mint felét kaszírozta be.
A gyermek korosztályban a kenu
hetes - Balaicz, Nyári, Lehoczky.
Bodor. Dávidházi. Pesti. Károlyi állhatott a dobogó l e g m a g a s a b b
fokára. Szépen szerepelt Rétfalvi
Róbert többi versenyzője is, hiszen a
Molnár Péter, Domonkos
Péter
kettesnél csak egyetlen egység volt
gyorsabb. A Bodócs, Bodor, Doszkos. Szekeres, Kanalas. Paulik. Máté
összeállítású hetest pedig csak két
hajó előzte meg.
A leány kajakosok is több pontot
gyűjtöttek az elmúlt évinél, ráadásul
sikerült elérni egy régi nagy álmot.
A kajak négyes Esztergomi
Katalin, Rózsa Csilla. Deák Zsuzsa.
Varga Zsuzsa - ugyanis az elsó
helyen végzett. Emellé szereztek két
ezüstérmet és egy bronzéremet
Biczó Katalin és Ferenczi Zsuzsa
illetve Makra Anikó jóvoltából.
A fiú kajakosok közül Bukovszkv
Tamás második. Kaíivoda Árpád és

a négyes - Pápai, Csomor, Szovics,
Gajdos - a harmadik lett.
További helyezések. Negyedikek,
fiúk: Szentesi (kenu). Martonossy
(kajak). Lányok: a Rózsa, Esztergomi páros.
Ötödikek, fiúk: Szentesi. Farkas.
Pajkó. Kovács, a Sípos. Szalma és a
Pandek. Madarász páros (kenu).
Kalivoda. Szabó. Hegedűs, Óvári.
Martonossy, Pápai. Szovics, Gajdos,
Csomor. Sadler (kajak). Lányok:
Makra, Pastuka. Palotás. Terhes.
Kónya.
H a t o d i k o k : a Pápai,
Szovics
páros, a Kalapos. Sőregi. Hanzok.
Terhes négyes (kajak). L á n y o k :
Sadler.
Hetedikek, fiúk: a Bécsi. Fürdők
páros (kenu). A Szabó.
Hegedűs
páros, a Szabó. Hegedűs, Nagy Óvári
négyes (kajak). Lányok: Forrai I.
N y o l c a d i k o k , l á n y o k : Deak.
Varga, Terhes, Forrai.
K i l e n c e d i k e k , f i ú k : Pajkó, a
Benke. Lányi, Telek. Vér (kenu). Az
Imre. Török, Kiss, Somogyi négyes
(kajak). L á n y o k : Sadler V.. a
Hackler, Pestuka páros, a Hackler.
Pestuka. Kasza, Német négyes.
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Könyvkereskedelmi privatizáció

Abortusz pro és kontra

Csak a könyv a biztos

I. Jöhet az új Ratkó-korszak?
A világon évente mintegy 4 0 - 5 0 millió ter- írták. Mindenkinek szülni kellett, aki teherbe esett, még a
hességmegszakítást végeznek. Ebből Magyar- nemi erőszak áldozatainak is. sót a rubeolában szenvedő
terheseknek is. Az egészségügyi dolgozók hivatalból
ország több mint 90 ezerrel részesedik.
besúgókká váltak, s a tisztiorvosok potenciális terhesekre
vadásztak. Rontotta az amúgy is kilátástalan helyzetet az
Kevés olyan téma van, ami jobban megosztaná az is, hogy a gyér számú fogamzásgátló használatát
embereket, mint a művi terhességmegszakitás tiltása megtiltották, kizárólag orvosi javaslat alapján lehetett
vagy liberalizálása. Mostanában úgy állítják be az hozzájutni.
abortuszt, mint a bolsevizmus találmányát, holott
A Minisztertanács 1953. február 8-án kelt Anya és
néprajzosok és orvostörténészek fogamzásgátló és gyermekvédelem fejlesztéséről szóló határozata hadat
magzatelhajtó szerek-módszerek garmadáját ismerik. A üzen a magzatelhajtásnak. „Ez" - mondja Rákosi, „az
legprimitívebbtől: a faággal, villával, kötőtűvel való egész nép ügye. mely elősegíti az egyén és a család
burokrepesztéstól kezdve a különböző növényi, ásványi egészségét." Az eredmények ismertek. Ezekben az
és állati kivonatokig, macerátumokig, fózetekig, porokig, években kevesebb, mint kétezer legális abortuszt
minden szerepel a nők arzenáljában. Kőrisbogárpor, végeztek. Az illegális kaparások száma ugyanakkor
kinines fürdő, anyarozs, bojtorjánforrázat, sáf- százezerre rúgott. Ma már ellenőrizhetetlen, hogy a
ránykivonat, petrezselyemlé. Mindeközben Magyar- zugkaparásoknak hány potenciális rákos, nyomorék,
országon. ha rajtakapták az illetőt, a kísérletéért halállal meddő, örökké vérző, folytonos gyulladásokkal kínlódó
fizetett. Később enyhült a szigor, és 1928-tól egészség- nő lett az áldozata, és ma már azt sem tudjuk, hányan
ügyi ok esetén három orvos egybehangzó véleménye haltak bele a nem steril körülmények okozta
alapján megszakították a terhességet. A legális fertőzésekbe. A gépezet azonban működött. 1951-ben
terhességmegszakítások száma ebben az időben 768, 1952-ben 911, 1953-ban 1538 orvost zártak
1000-2000, az illegális százezerre tehető.
bortönbe magzatelhajtásért. Az ítélet akár tizenöt év is
Amikor a Vörös Hadsereg bevonult az országba, lehetett.

Majusban a Művelődési és Kozoktatási Minisztérium bejelentése nyomán adtuk hírül, hogy az Állami
Vagyonügynökség - törvény szabta kötelezettségével összhangban - megkezdte a könyvkereskedelem
privatizációját, s első lépésben a vidékén érdekelt Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat tizenöt boltját készültek magánkézbe adni. Májusi riportunk idején még „állt a bál" a könyvterjesztő vállalat, a minisztérium
és a vagyonügynökség közötti privatizációs vitában, hiszen az előprivatizációs törvény előírt egy
játékszabályt: a tíz, vagy annál kevesebb dolgozót foglalkoztató könyvesboltokat mindenképpen privatizálni
kell, az ennél kevesebb alkalmazottal működőket pedig - kérelemre - privatizálni lehet.
Bár a könyvkereskedelem magánkézbe adása eddig nem volt meglepő fordulatokban gazdag, azóta azért
tortént egy s más. Például az ÁVÜ már nem ragaszkodik feltétlenül az említett tíz fős kritériumhoz, a Művelt
Nép pedig új jav aslatokat juttatott el a vagyonügynökséghez és a minisztériumba.
rmriiiirurrrríimrr-r
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Az eredeti felállás szerint a
Művelt Nép vidéki bolthálózatából
csak tizenegy üzlet maradhatott
volna állami kézben. 260-at az
ÁVÜ-n keresztül kellett volna
elárverezni, aminek a könyvkereskedelem és az olvasók szempontjából sok buktatója lett volna.
példátlan méretű erőszakhullám járt a nyomában.
1953-ban Nagy Imre kormánya némi rést ütött a Mert mit lehet kezdeni azokon a
Válogatás nélkül minden nőt megerőszakoltak. A Ratkó-törvényen, 1956-ban pedig bekövetkezett a teljes településeken,
nemkívánatos terhességek és a nemi fertőzések száma is liberalizálás. Attól fogva a propaganda teljes hiánya
ahol
jelentős volt. Az ideiglenes kormány népjóléti minisztere miatt az abortusz a családtervezés egyik lehetséges
még abban az évben úgy döntött, hogy a megerőszakolt módszereként szerepelt. A hetvenes években egyszer
„a" könyvesboltot
nők terhességét szakítsak meg.
újra szigorították, majd az 1988/78. minisztertanácsi
árverezik el,
A következő években megkezdődött az abortusz rendelet értelmében eltörölték a teljesen bürokratikus
metamorfózisa. Népegészségügyi kérdésből kőkemény Abortusz Bizottságokat. De kimondták, hogy az a
politikai kérdéssé vált. Közrejátszott ebben az, hogy a lakással rendelkező, 35. évét be nem töltött, családban viszont az önkormányzat pénzínsége
Szovjetunió az ENSZ-ben a WHO születésszabályozási élő egészséges nő, akinek nincs gyereke, vagy egy miatt nincs biztos garancia arra, hogy
programja ellen foglalt állást. A szövőnőből egészség- gyereke van, nem jogosult az abortuszra. Igaz, a könyvüzlet helyén könyvüzlet
ügyi miniszterré avanzsált Ratkó Anna 1952-ben aláírta a rendeletnek van egy kiskapuja: a szociális indok. Erre nyílik? A törvény az önkormányhírhedt abortusztörvényt, amelyet a közvélemény zúdul most a „Pacem in Utero" és a „Magzatvédő zatok kezébe adja a döntést, amely az
Ratkó-törvényként ismer. Hirschler Imre egyik utolsó Társaság" haragja. Ugyanis, ha valaki szülőképes korban újonnan kötött szerződésben öt évre
interjújában elmondta, hogy Ratkó csak a végrehajtó van, sem lakása, sem kilátása nincs lakásra, úgy a Család fenntarthatja a profilt, de erre nem
volt. Az eszmei szerzők Rákosi, Geró. Révai és Farkas. és Nővédelmi Tanácsok javallatára jogosult az abortusz kötelezhető. A nagyobb városokban
- Szegeden is - ez a veszély csak
Azon a minisztertanácsi ülésen, ha igaz, Rákosi kulcsra elvégzésére.
látszólag mérsékeltebb: előfordulhat
záratta az ajtót, síri csendben felolvastatta a törvényt, és
drasztikus
addig senki nem távozhatott, amíg az érintettek alá nem
SESZTÁK ÁGNES az üzletek számának
csökkenése. Tavasszal a Művelt Nép
msmmumssmá
listáján egyetlen szegedi könyvesbolt
(a Radnóti) szerepelt, mint amelyik a
törvény értelmében állami tulajdonban maradhat, bár már akkor jelezték, további üzleteket szeretnének megtartani. Mint Fazekas
Csabáló\, a vállalat kiskereskedelmi
osztályának vezetőjétől megtudtuk, a
vagyonügynökség rugalmasabb
A mozgáskorlátozottak közlekeAzok, akik jogosítvánnyal rendel- megyei intézetében (volt Köjál,
dési kedvezményeivel kapcsolatos keznek - illetve azt meg kívánják, Derkovits fasor 7-11.) működik, törvényértelmezése új helyzetet
tudnivalókról lapunk elmúlt szombati meg tudják szerezni - , az Országos kedden fél 2-től fél 4-ig és csü- teremtett, s
számában olvashattak részletesen. Társadalombiztosítási Főigazgatóság törtökön délelőtt 10-től 12-ig.
Tegnap, kedden a Állami Nép- Országos Orvosszakértői Intézetének Személyi igazolványt, illetve a
a Müveit Nép új
egészségügyi és Tisztiorvosi Szol- területileg illetékes bizottságához
betegségüket igazoló régebbi orvosi
gálat Csongrád megyei intézetében (Tisza Lajos körút 97. I. emelet 9.)
javaslatokkal állt elő.
papírjaikat vigyék magukkal!
döntés született arról, mely napokon fordulhatnak orvosi szakvéleA bizottságok vezetői kérik az
és időpontokban fogadják - a telepü- ményért, munkanapokon 12-től 13
Eszerint állami tulajdonban
érdekelteket, hogy ne mindjárt az maradna tizennyolc könyvesbolt lések jegyzőinek döntését segítő óráig.
szakvélemények kiadása érdekében
Mindazok, akik nem rendelkeznek elsó fogadónapon, azaz e hét csü- megyénként egy - az úgynevezett
- a most megalakult orvosi bizott- gépjárművezetői engedéllyel, a törtökjén rohanják meg őket. A „erős", jövedelmező könyvüzletek
ságok a mozgáskorlátozottakat. megyei tisztifőorvosok által felkért bizottságok mindaddig folyamatosan közül, és ezekben a boltokban
Mielőtt az időpontokat ismertetnénk, eseti bizottságokhoz forduljanak. működnek, amíg valamennyi igényt megmaradna a vállalat nagykeresemlékeztetőül írjuk, hogy kétféle Szegeden kettő ilyen szerveződött. ki nem elégítenek.
kedelmi és tankönyveladási tevészakértői bizottság kezdi meg Mindkettő az Állami Népegészségkenysége is. A javaslat meg is nevezi
működését.
K~KT a megtartani kívánt boltokat. Szegeügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Mozgáskorlátozottak
kedvezményei

den a 205-ös számú Kárász utcai
Móra Ferenc könyvüzletet.
Egy
másik elképzelés a „középerős"
üzletekre vonatkozik; ezeket újonnan
alakuló kft-k működtetnék, melyek
alakításánál előnyben lennének az
üzletek jelenlegi dolgozói (Szegeden
a Kárász utcai antikvárium és az
idegen nyelvű könyvesbolt
jött
számításba).
E két javaslatról a
minisztérium kikötése alapján
szeptember 30-ig kell döntenie az
ÁVÜ-nek.
A többi bolt magánkézbe adása
valószínűleg az előzetes privatizálási tervek szerint fog végbemenni, a már elsó lépcsőben meghirdetett tizenöt üzlet mellett (köztük a szegedi Csongrádi sugárút 73.
szám alatti) a Művelt Nép ezen a
héten újabb huszonöt eladási
javaslatot juttat el a vagyonügynökséghez. A vállalatnak

jó oka van a sietségre,
hiszen ha a kis boltok 1992.
december végi határidóig sem kelnek
el, addig kell üzemeltetnie őket jókora veszteséggel - , amíg gazdára
nem találnak.
- Behunyt szemmel is a vagyonügynökséghez találnék, annyit tárgyaltunk már - mondotta beszélgetésünkkor a Művelt Nép osztályvezetője. Valójában a könyvkereskedelmi privatizáció bonyodalmai
annak a számlájára írhatók, hogy a
törvény elkészítésénél a könyvesboltokat ugyanabba a kategóriába
sorolták, mint a többi üzletet, s a
vagyonügynökség szakértői sem
találtak megoldást a sajátságos
helyzetre. A könyvesbolt ugyanis
nem vendéglő, amelynek helyére
nyugodtan cipőboltot lehet költöztetni, jóllehet a helyiségbérleti vagy
tulajdonjogi viszonyok ugyanazok.
Például a második javaslatban
szereplő kft. alakítási elképzeléseknél. Létezik ugyan két forma (a
helyiség tulajdonjogának, illetve
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bérleti jogának megszerzése), de
előbbi már most túl drága, utóbbi
pedig

túl drága lesz,
ha nem most kötik meg, hanem
akkor, amikor az önkormányzatok
egyre emelni fogják a bérleti díjakat,
s a bérlőket rosszkor védi a bérleti
díj öt évi befagyasztásáról szóló
rendelkezés.
Öröm az ürömben, legalábbis a
könyvterjesztőknek, hogy míg a
múltban a tankönyvterjesztés szinte
finanszírozhatatlan veszteségesség
volt, a jövőben ez változik. Igaz, a
vásárlók kárára, hiszen a múlt heti
kormányülésen döntés született:
1992 január elsejétől
szabadáras
lesz valamennyi tankönyv és iskolai
jegyzet, tehát megszűnik a tankönyv-összköltségek háromnegyedének - mintegy másfél milliárd forint
értéknek - az állami fedezete. A
Művelt Népnél örülnek az intézkedésnek, hiszen ami eddig veszteséges volt, a jövőben nyereségessé válhat, s az iskolák

szabadon
válogathatnak
majd a magán és állami könyvesboltok tanéveleji ajánlatai között.
Megszűnik a tankönyvkiadás privilégiuma is, és a: iskolák a tankönyvkínálatból maguk dönthetik el.
milyen anyagból
szándékoznak
oktatni. Marad viszont az örök gond,
a raktározásé, és bár az ördög még
nem jelent meg, már a falra van
festve: hiába a kereskedelem
felszabadítása, ha a jelenlegi
privatizálási bizonytalanság terjesztési káoszt okoz.
PANEK JÓZSEF
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Mária ünnepén, otthon

Helgáról semmi hír
Feltehetőleg elrabolták. A 18 éves
szegedi Farkas Helgának nyoma
veszett. Kocsija, mellyel június
27-én este Orosházáról Szegedre
indult, s az 500 ezer márkát követelő
suttogó telefonhang volt az az első
két nyom, amelyen a nyomozók a
rejtély felderítésébe kezdtek.
Tegnap délután
váratlanul
sajtótájékoztatóra
invitálták a
magyar sajtó képviselőit a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyalótermébe. Nem számítottunk
szenzációra, bár abban reménykedtünk, érdemleges nyomra, vagy
éppen Farkas Helgára bukkantak a
második hónapja szigorú titoktartás
mellett nyomozók. A sajtótájékoztatón a magyar bűnüldözés ez ügyben
együttműködő vezérkara állta az
újságírók kérdéseit, előbb azonban
dr. Salgó László, megyei főkapitány
igyekezett a rendőrség eddigi
hallgatásával kapcsolatban magyarázattal szolgálni.
Mint elmondta, a rendőrség és a
sajtó képviselőinek találkozója
elengedhetetlenül szükségessé vált,
hiszen a zsurnaliszták, információk
híján, a valószínű, az elképzelhető
nyomába eredtek: pletykákkal és

Farkas Helga eltűnésével
kapcsolatos feltételezésekkel bombázták
a közvéleményt.
A sajtó és a
rendőrség hűvös viszonya sok
szempontból nehezítette a nyomozást. Ennek következtében - szerinte
- a közvélemény türelmetlenné és
bizalmatlanná
vált, s így megcsappant a rendkívül fontos, esetleg
nyomra vezető lakossági bejelentések száma.
Mivel a lakosság segítségét
kérték, bármilyen kérdésre szívesen
válaszoltak, hármat kivéve: Hol van
jelenleg Helga? kik az elkövetők?
illetve kik azok, akik gyanúsítottként, vagy tanúként számításba
jöhetnek?
Dr. Lukács János őrnagy, a
Csongrád megyei nyomozócsoport
vezetője előbb összefoglalta a
történteket, majd a következőkről
tájékoztatta a jelenlévőket: a
gépkocsit nem Farkas Helga vezette
oda, ahol megtalálták Erre utalnak
azok az ujjlenyomatok és hajszálak,
amelyeket a tűzpiros kétszemélyes
luxuskocsiban találtak. Az út mentén
alapos kutatást végeztek, ötezer
rendőrségi segélykérő felhívást

postáztak Orosházától Vásárhelyen
át Szegedig.
Dr. Kacziba Antal rendőr ezredes,
az országos rendőrfőkapitány
helyettese úgy vélekedett, hogy a
rendőrök minden lehetséges - tőlük
telhető - intézkedést megtettek,
mulasztást,
szakmai hibát nem
tapasztaltak. Az ORFK bűnügyi
főosztálya napi koordinációs kapcsolatban áll az illetékes bel- és
külföldi hatóságokkal, s minden
bejelentésnek utánanéznek.
Megtudtuk továbbá, hogy Helga
sorsát illetően minden verzió helytálló lehet, hogy Farkas úrral, a lány
édesapjával, bár hullámzó, de jó a
rendőrség kapcsolata, kétségbeesése
viszont érthető; s valamint hogy
Farkas Imre nem vonhatja vissza a
rendőrség jogosítványait. A nyomozást egyébként egyre szélesebb
körben, további rendőri erők
bevonásával folytatják.
Dr. Salgó László továbbá megjegyezte: a nyomozás során számtalan más bűnügyre derült fény,
fokozott tevékenységük nem csökkenti, inkább növeli a szegediek és a
Csongrád megyeiek biztonságát.
VARGA IVÁN
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Temesvári ellentmondás

A Magyar Házban
nyomják a Vatra lapját
Volt egyszer egy Magyar Ház - Temesváron. Trianon
után, Kós Károly felhívásának eleget téve, a bánsági
svábok példáján felbuzdulva (a Banatia épületét húzták
fel, amely kulturális, gazdasági és politikai-érdekvédelmi
központként működött) a temesközi magyarok 1929-ben
építették föl a maguk házát. Mai szemmel nézve,
hihetetlen érzékkel megáldva Emlékkönyvet adtak ki,
melyben felsoroltak minden magánszemélyt,
vállalkozást, intézményt, aki és amely valamilyen
formában hozzájárult az épület felhúzásához,
berendezéséhez és működtetéséhez.
A szocialista rendszerváltással sajtóházzá előléptetett
Magyar Házban dolgozó négy helyi lap közötti viszonyról csak egy adalékot teszek közzé: mivel közös volt a
gazdasági ügyintézés, a kondukátor országlásának utolsó
éveiben, a nagy takarékossági kampányok közepette a
szerkesztőségek csupán egy gépkocsival rendelkeztek, az
pedig csak a román főszerkesztő utasításai szerint
közlekedhetett... Az 1989-es fordulat után az RMDSZ
temesvári szervezete komoly erőfeszítéseket tett a
Magyar Ház visszaszerzéséért, eredménytelenül. A Neue
Banater Zeitung és a Nas recs szerkesztősége hajlandó
volt a költözésre, ellenben a Renasterca banateana, az a
lap, mely csekély egy év alatt négy névváltoztatás után
állapodott meg az említettnél, hallani sem akart az új
helyről. Rövidesen Macintosh-rendszerrel látták el a
román szerkesztőséget és nyomdát telepítettek a közös
klubterembe... Nem is rejtették véka alá, ki áll e
korszakos változások mögött: Josif Constantin Dragan,
az olasz és spanyolhonban vállalkozó (tőkés?,
milliomos?) úriember, aki Ceausescu egyik kedvenc
tanácsadója volt és mértékadó körök szerint a Vasgárda
összerabolt vagyonát forgatja... Bár házassága révén is
szerzett némi pénzmagot, mégis, áldozatkészsége
lemérhető a Renasterca banateana lapjain, amely
színrelépése óta magyarellenes kirohanásairól és a
Tőkés László lejáratására tett kísérleteiről
vált
nevezetessé. A szerkesztőség egykori munkatársai közül
a Kárpátok géniuszához leghűbbnek bizonyultak
maradtak a helyükön. S a látszat nem csal...
Ebben, az egykori Magyar Házban berendezett
nyomdában készítik a Natiunea (A Nemzet) címú

„Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj nekünk hazalátogatván olykor a templomba is betértem,
békét!" Szelíd, hajlékony dallam hangjai hordozzák a döbbenten tapasztaltam, megfakult ott minden. Előbb
lélek enyhülését segítő fohász szavait, amelytől nem elfogyott az énekszó, a kórus a karzatról, s lassanként
tudok szabadulni, mióta kiléptem a túri kis templom elfogytak az emberek is.
meghitt falai közül. Itt fuvolázik a fülemben, a
Csak néhány imádságos, fekete ruhás öregasszony
szívemben, akkor is, amikor már szülőházam árván maradt meg rendíthetetlenül, és a civil ruhás apácák,
maradt falai között próbálom vigasztalni magam a akik egy ideig még a kórházban dolgozhattak. Anna
gyermekkor édes emlékeivel.
nővér szigorú, de meleg csillogású barna szemét, rózsás
Csöndes megelégedés jár át melengetóen. Ismét tele mosolyú arcát soha nem felejtem, aki éppen akkor van énekszóval, imával, emberrel az Isten háza. amikor már az orgona is elnémult, mert eltűnt a
Feltornyosult évtizedek súlyát dobják le magukról az hozzáértő kéz - tanult meg „Isten dicsőségére"
orgonálni. így mondta, szó szerint, s bennem csak úgy
egyszeriben éles ragyogással felbukkanó emlékképek.
Tündérmesés nagymamám vezet kézenfogva vasárnap muzsikáltak a szavai, nagy csengéssel-bongással.
reggeli misékre. Most is érzem a térdem alatt a fehér Miközben „Rákosi pajtásnak" kellett ütemesen
harisnya gumírozásának szorítását, a csak vasárnap tapsolnunk, ő volt olyan bátor, hogy mert Isten
viselhető, ünnepi cipőben koppanó, büszkécskén dicsőségére orgonálni!
pipiskedő lépteimet, s a hajamba fogott nagy fehér masni
Attól kezdve nem bírálgattam egyszerű játékát.
feszes húzását. A vasárnap fénye, a templomba igyekvés Tisztelni kezdtem.
elmúlaszthatatlan szentsége, sérthetetlensége kívánta
S most, évtizedekkel később ismét itt láttam a
meg a hétköznapitól különböző öltözéket, melyben templomban hófehér hajjal, de a régi tekintettel. Újra itt
kislányos hiúsággal billegtem. Édesanyámék nem jöttek, van az a serte hajú, szűk vállú, darabos mozgású
mert a félelem már ott remegett a levegőben, s mert parasztlegény is, kit annak idején még az elálló fülei
egyre kevésbé volt ildomos számukra, hogy esetleg miatt is különös figyelemre méltattam, s főként azért,
„templomos" jelzővel illessék őket, hiszen közeledtünk mert egyszer csak egy nagy darab, de kicsiny fejű, szelíd
már az olyan időkhöz, amikor egy szó miatt is emberek arcú leány is társult mellé a vasárnapi miséken. Jé, hát az
tűntek el nyomtalanul az éjszakában. Az is bátorságnak ilyen legényt is lehet szeretni? - gondoltam akkor a nagy
számított, ha az anyja meg a gyereke járt templomba. áhítat közepette. Az elérzékenyülés párát von most a
Mondta: imádkozzunk érte, helyette is. Meg is tettük, de szemem elé, amint felismerem kislánykorom megbámult
az én gyermekimádságom nem tudta kitölteni a párosát. A hajdanvolt legény serte haja erősen deres már,
beharangozástól az utolsó „menjetek békével!" s mankóval biceg a most még termetesebb, de
búcsúszóig a szentmise tömjénes időmúlását. S mikor változatlanul szelíd tekintetű párja oldalán. Itt van a
már a saját költésű imácskáim is végképp elapadtak, a harangozó családjából is egy fiú. Már csak egy. Oszülten
szentek fényességes szobraival foglalkoztam. Akkoriban ő is. S jön a kedves, halk szavú matematikatanár. Az
volt még a templomnak egy olyan Jézusa, amely a egykor szénfekete haja ma fehérnél is fehérebb. Hajdani
feltámadása utáni díszes leplet viselte, s jobb karját osztálytársam vékonyka, lányosan simára fésült frízurájú
diadalmasan felemelte a megváltó. Ez a szobor különös édesanyját is felismerem. Alakja változatlan, de a haja
gondol okozott nekem, főleg télvíz idején. Hogy fázhat - ma szőkített és bodorított, s az idő megvagdalta
mondtam magamban, mikor már az én lábam is barázdáival keskeny arcát, amelyet már a festékkel sem
elgémberedett a hidegtől, s eljátszottam a gondolattal, takarhat el.
mint öltöztetném fel a saját kabátomba a „félmeztelen
Csengettyűszó. Szentáldozás. Az orgona ismét zúg.
Jézuskát", titokban, este lopózva az Isten házába. Hittem, Felújítva édes diadallal zeng. Boldogasszony ünnepén, a
hogy igen-igen nagy jó cselekedet lenne. Valamennyi másik nagy Mária-tisztelő nemzet. Lengyelhon papja
szent figurájával bizalmas, ám tiszteletteljes kapcsolatot tartja, kettesben a fővárosból érkezett magyar atyával a
teremtettem, s meggyőződésem sziklaszilárd volt, hogy nagy ünnepi misét. A karzaton ismét kórus énekel.
amikor emberi szem nem látja őket, mindannyian Valamivel jobb, mint a gyermekkorom sajátosan remegő,
megelevenednek, s olyankor csak úgy ragyog a templom elnyújtott hangú énekesei. Ez most jobb, amannak
a nagy fényességtől. Mélázásaimból a csengettyűszók viszont kedvesebb az emléke.
zökkentettek ki, hogy fel kell állni, vagy le kell
Hullámzik az ének, hullámzik a tömeg. Jönnek vissza
térdepelni. Nagymamám fáradhatalan elmélyüléssel az oltártól, szentostyával a nyélvük alatt. A gyermekkor
mormolta imáit, s volt időm még a gyülekezet tagjait is éles rajzú fényképeire fotografálódik rá a jelen.
szemügyre venni.
Mindkettőt látom egyidejűleg. A szent,ek ma
A harangozó három sudár fiát kimondottan irigyeltem, fényesebben ragyognak, mint valaha. A padok már nem
valahányszor megláttam őket apjuk s anyjuk után, tisztes hidegek, meleg párna takarja az üléseket, s télen fűtés is
libasorban, büszke, nyakas tartással vonulni a van.
szentáldozáshoz. Olyankor mindig az jutott eszembe:
Az oltár kivirágzott, dúsan pompáznak a fehér, piros s
ezek bizony felmehetnek a toronyba is, s a harangkötelet rózsaszín kardvirágok százai. Újra lehet szabadon hirrni!
is húzhatják. Mit nem adtam volna érte! Mindenkit
Csak éppen az ifjúság, a fél élet szállt tova.
megfigyeltem, s emlékezetembe élesen belevésődtek
És fájdalmasan simogat a dallam: „Isten báránya, ki
jellegzetes, himbálódzó templomi járásukkal, áhítatot, elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét."
komolyságot tükröző arcukkal.
BERÉNYI BOGÁTA
Az élet azután másfelé kormányozta utam, s ha
mmmmismmmmmmmmí&ímamzMmsimimssmm
NAGY LÁSZLÓ FOTÓI

hetilapot. Aki nem tudná: a Vatra
Romaneasca
kiadványáról van szó. A kiadó maga I. C. Dragan. Az
önmagát „kulturálisnak" nevező szervezet lapjának
oldalain megkapják a magukét a radikális bolgárok, a
mérsékelt oroszok, a kozmopolita zsidók és a hazátlan
cigányok; a veszélyes magyarokat azonban külön
„kezelik".
Hogy a Vatra Romaneasca művelődési egyesület
hetilapja, a Natiunea milyen hangnemben ír a
magyarokról, azt az 1991. augusztus 29. (56.) számból
vett idézettel érzékeltetjük. A Cogito ergo sum
(Gondolkodom, tehát vagyok) rovatban az alábbi címmel
„robbant" Titus Mesaros: Egy új titkos fegyver: a
homoszexuálisok. Lefordítom a két gépelt oldalnyi
„eszmefuttatás" első mondatait: „A homoszexuálisok
kongresszusát - nem is történhetett volna másképp Budapesten tartották. Egyesek azt hinnék, hogy a
magyarok Európa legbűnösebb polgárai, mások talán
arra gondolnak, hogy ez a dekadencia utolsó lépcsőfoka.
A tények mást igazolnak Ők bűnösebbek másoknál, de
nem feltétlenül szexuális vonatkozásban. A magyarok
bűne politikai jellegű. Évek óta Közép- és Kelet-Európa
destabilizálásán dolgoznak, s e vonatkozásban egyetlen
lehetőséget sem hagynak ki..." A Ceausescu-klán egy
másik udvari díjnoka, Eugen Barbu az alábbi
„kulturális" idézettel állítható egy sorba a „szexuális
politika" szakértőjével: „Kolozsváron líceum líceum
hátán: 98 osztályban Árpád nyelvén tanítanak, a
románokat kettesével számolhatod! Aki nem beszéli a
hunok nyelvét, amelyet a libagágogáshoz hasonlíthatunk
írástudatlan marad..."
Ezt a förmedvényt pénzeli Dragan és a Vatra. S a
temesvári, egykori Magyar Ház klubhelyiségéből
átalakított nyomdában állítják elő. A Natiunea így
képzeli el a románság érdekvédelmét. Széles
.jókedvemben" azt is mondhatnám: íme, egy változat a
„kulturális" hátborzongatásra. E szellemóriások tárháza
kimeríthetetlen - libanoni mércére vannak beállítva. Azt
az utcát, amelyben jámak-kelnek, ajánlatos széles ívben
elkerülni. Alá van aknázva.
PATAKI SÁNDOR
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A L F A D E K T relaxációs készülék, biomasszírozógép és nóvértáska összesen
10 000 Ft-ért eladó. Telefon: 27-568.
G I T Á R , dobfelszerelés olcsón eladó.

KERESÜNK-kiadunk albérleteket, üzlethelyiségeket! Biztos címek, diszkréció,
KÉSZPÉNZFIZETÉSI garanciák! ÜZLETHELYISÉGEK:

pincehelyiség

vízzel, villannyal (Móravárosban)
ötezerért! Kétszintes ház (irodának,

Miskolc. Csabai-kapu 28.
N É G Y S Z Á L A S RICCAR LOCK eladó.
Érdeklődni: 29-531. 15 órától.

telephelynek) Baktóban! Garázsüzlet
telefonnal Felsóvárosban (hatezerért).
Londoni kőrútnál: nyolcezerért! Dugo-

E L A D Ó műanyag motorcsónak, 75 HP

nics utcában (kerámiaburkolat, v í z .

JOHNSON motor, utánfutó. Érdeklődni

villany): tízezerért! Petőfi sugárúton be-

napközben 56/31-240 telefonon.

vezetett kis üzlet átadó! T e l e f o n -

N Á D tetőfedésre, kb. 600 kéve, vegyes
minőség olcsón eladó. T e l e f o n : 6 2 /
53- 508, kizárólag 18-20 óra közölt.
N É G Y S Z Á L A S O V E R L O C K eladó.
Érdeklődni: 17-20 óra között, telefon:
10-475.

tájékoztatás (hétköznapokon): 21- 699.
„hírős" közvetítő
K É T fó fiatalt vagy egyetemistát keresek
társbérlőnek panellakásba. „Sürgős
10663" jeligére a Sajtóházba.
ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS. Kiadó laká-

E L A D Ó 10 éves pálma 10 000 Ft-ért.

sokat. garázsokat, üzleteket, keresünk,

Érdeklődni: Retek u. 17. VII. 39. egész

kínálunk. Külföldi diákoknak telefonos

nap.

lakásokat keresünk. K O R O N A , Szent

ORION Orchidea teletexes. nagyképernyős. színes televízió 27 hónap garanc i á v a l eladó. É r d e k l ő d n i : Szeged.
Kereszttöltés u. 2 9 A . 3304.
FŰRÉSZELT

M i k l ó s u. 3. Telefon: 27-771. C í m kiadásszemélyesen 15.30 órától.
SZEGEDI 2 szobás, új I. emeleti loggiás
összkomfortos lakásom hosszabb idóre.

szarufa, léc. nyílászáró

olcsón, véglegesen kiadó. .Zöldövezeti
lakás 10181" jeligére a Sajtóházba.

eladó. Katona J. u. 13.

SZEGEDEN 2+1 szobás lakás családnak

! S A R O S I utcai f ű t ö t t garázs eladó.

ISKOLAKEZDÉS előtt álló fiúgyermek

É r d e k l ő d n i telefonon: 28-820. 8-12
óráig, munkanapokon.

mellé pedagógust keresek, aki délutá-

ELCSERÉLNÉK leválasztott, utcai szoba. konyha, kamrás, kertes kisházrészt
szegedi kert nélküli hasonló lakásért.
„Szegedhez tartozó 10214" jeligére a
Sajtóházba.
DOROZSMÁN két család részére alkalmas magánház eladó. Telefon: 10-309.
ÚJSZEGED, Műhely u.10.. összkomfortos családi ház 400 n-öl telken eladó,
mindenhez közel. Érdeklődni: 17-19
óráig.
T I S Z A S Z I G E T E N 2 szobás összkomfortos magánház melléképületekkel, fél
hold földdel eladó. Érdeklődni 24-600as telefonon.
S Z A T Y M A Z I V . körzet 113. számú
összkomfortos, telefonos tanya ipari
árammal és szerelőaknás m ű h e l l y e l
eladó vagy szegedi téglablokkos lakásra
cserélendő. É r d e k l ő d n i t e l e f o n o n :
73-674.
H Á Z A T vennék Szeged 15 km-es
körzetében! Félkész, vagy kisebb a
faluban, esetleg faluközeli vagy útmenti
tanya is érdekel. Érdeklődni telefonon:
61-027 (7-16 óra).
S Z E G E D I belvárosi 2 szobás 9 0 nm
feletti tanácsi lakásomat öröklakásra
vagy f r e k v e n t á l t h e l y e n l e v ő örök
üzlethelyiségre cserélném.Telefon:
155-9980.

rozottan kiadó. Érdeklődni telefonon:
6*64-456.

Érdeklődni: 21-964.9-17 óráig.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Á R E N G E D M É N Y E S akció. - Tüzelési
fahulladék-sárléc-szőlőkaró-széldeszkacserépléc-fűrészpor-téglák-hullámpalaTÜZÉP, Széksósi út 7. Telefon: 61-677.
KÖLTÖZTETÉS,

bútorszállítás, nehéz

tárgyak fuvarozása megegyezés szerint.
Telefon: 26-301.
M U N K Á T keres, M U N K Á T

kínál?

N É G Y hónapos, védőoltással ellátott,
gazdit keres sürgősen. Telefon: 72-205.

lésével „ D I Á K O K 2714/12" jeligére a

KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar
Gondnoksága a z o n n a l i belépéssel
f i z i k a i gondnokot keres felvételre.
Közgazdasági ismeretek szükségesek.
A SZEGEDI Vadaspark majmokhoz nódolgozót állatápolónak, valamint éjje-

l ő d n i : Újszeged, U d v a r h e l y i u. 17.
(Bérkert u. végén balra), este 5 óra után.
D I E S E L G O L F 1500-as, 1600-as felú-

vérzik, fájdalmat, szenvedést szeret-

tól.

teid érzik. Szerető jóságodért áldjon akik

1/30 keret

meg az Isten!" Fájdalomtól megtört

SZOFI BT. Számítógép-kezelés, szöveg-

szívvel tudatjuk, hogy

j í t o t t hengerfejek eladók. T e l e f o n :

1

Ágnes

fogszakorvos

magánrendelése (Szóreg.

Köszönetet mondunk mindazoknak,

KOVÁCS IMRE ATTILA
temetésén megjelentek és virágaikkal

özv. ÁBRAHÁM JÓZSEFNÉ

fájdalmunkat enyhíteni próbálták.

italáruk nagy választékban. Ú j d o n -

szünetel.

25-573.

ságaink: Pattogatott kukorica, hűtött
H O N L U X " Üzlet. Dózsa G y . u. 4.
Telefon: 16-814.

A CSONGRÁD

M . Természetgyógyá-

szati Szakmai K o l l é g i u m í r i s z - és

A gyászoló család, Gyálarét.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,

kézfejdiagnosztika tanfolyamot szervez

hogy szeretett fiam, testvér és sógor.

Biegelbauer Pál szervezésével augusz-

KARNÓT GYÖRGY

REDÓNY, reluxa, harmonikaajtó készí-

tus 2 6 - 3 0 - á i g , naponta 16 ó r á t ó l .

tése. javítása reklámáron. T e l e f o n :

Részvételi d í j : 1500 Ft. Jelentkezni

6246-742.

lehel: 22-211/14 telefonon, augusztus

A D M I N I S Z T R A T Í V munkára keresünk

Külön köszönetet mondunk a műéletének 63. évében váratlanul el- veseállomás dolgozóinak fáradozáhunyt. Temetése 1991. augusztus
saikért.
9-én, 14 órakor lesz a gyálaréti
A gyászoló család.
temető ravatalozójából.

Magyar

lakás hosszabb idóre kiadó. Telefon:

CsaládiOtthon

Szél Erzsébet
temetés napján 10 órakor a Zöldfás temetésén megjelentek, fájdalmunkat
templomban.
virágaikkal és részvétnyilváníA gyászoló család.
tásaikkal enyhíteni igyekeztek.
Szeged, Lendvai u. 8.
A gyászoló család.
„A te szíved már nem fáj, a miénk

u.131.) szabadság miatt augusztusban

©

HERKE LAJOSNÉ

liőrt másnaponkénti munkára felvesz.

falikarok, tévéállványok, édességek,

J

Temetése söknek, akik felejthetetlen halottunk.

Jelentkezés a Kálvária sgt. felől. 9 órá-

FŐBÉRLŐ nélküli összkomfortos panel-

LAKAS

életének 63. évében tragikus hir- konoknak, szomszédoknak, ismerő-

domaszéki temetőben. Gyászmiséje a

DR.LOVÁSZ
C S I L L Á R O K . állólámpák, külső téri

üdítők, jégkrémek, iratmásolás. „OTT-

számmal. 8 éves. olcsón eladó. Érdek-

Köszönetet mondunk mindazon ro-

NACSA GÉZA

augusztus 9-én, 11 órakor lesz a

tokat az ár, nagyság, lakottság megjelö-

L A D A 1200. most vizsgázott, új rend-

Gyászoló felesége és lánya.

hogy a drága jó férj, édesapa és após.

telenséggel elhunyt.

MUNKA

KÖZLEMÉNY

gatói részére albérleteket keres. Ajánla-

Sajtóházba várjuk.

LÉVAY TIBOR
alatti lakos 58 éves korában elhunyt. Szeged. Széchenyi tér 8. sz. alatti
Temetése augusztus 7-én, 16 órakor
lakos hosszan tartó, súlyos betegség
lesz a mórahalmi temetőben. Előtte
után elhunyt. Temetése augusztus
15 órakor gyászmise.
8-án, 14 órakor lesz a Belvárosi
A gyászoló család.
temetőben.

Szalma Mária

A JATE Hallgatói önkormányzata hall-

1

Ásotthalom, IV. kerület 408. szám

gyönyörű kan kuvasz kölyök szerető

17-253 telefonon

JÁRMÚ

drága szerettünk.

Fájdalomtól összetörten tudatjuk,

Arany J. u. I. Telefon: 12-139.

26642.

időre kiadó. Érdeklődni: 8-18 óráig a

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÖGI ANDRÁS

Keresse a J O K E R I r o d á t ! Szeged,

szerkesztés oktatása. T e l e f o n : 6 2 /

1+2 bútorozott telefonos lakás hosszabb

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

nonként 14-18 óráig lakásomra jönne.

járdalap-faforgácslap. Kiskundorozsmai

bútorozatlanul. vagy diákoknak búto-

Szekrénysorok
stílbútorok O T P - r e is.
T e l e f o n : 10-835.
Béke u. 8.

HIRDETÉS 9

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak. akik felejthetetlen halottunk
KAKUSZILÁSZLÓ

életének 44. évében tragikus hirte- temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

lenséggel elhunyt.
A gyászoló család.

12-16-ig. 8-14 óráig.

A gyászoló család.

fiatal, megbízható női munkavállalót.
É r d e k l ő d n i : Petőfi S. sgt. 16.. 9 - 1 7

64-463.
1991. augusztus 9-re visszaigazolt 1 5 0 0

L E N G Y E L u. 9. társasházban 3 szobás

as Lada Kombi kiutalás eladó. Telefon:

lakás+tetőtér leköthető. Érdeklődni:

6*56-744.

12-845-ös telefonon.

E L A D Ó E T Z 250-es friss műszakival,
felújított motorral. Irányár 35 000 Ft.
Érdeklődni a 27-867-es telefonon.
PH-s 1200-as

Lada eladó f e l ú j í t o t t

motorral. Érdeklődni: Budapesti krt.

házban 1.5 szobás lakások leköthetők.
Érdeklődni: 12-845 telefonon.
B É R K E R T utcai 4 szobás, földszinti,
társasházi lakás eladó. Érdeklődni egész
nap az 53-169-es telefonon.
R Ó K U S I k ö r ú t o n 55 nm-es, 2 szoba

eladó. Érdeklődni: 55430.

hallos, erkélyes, OTP-s lakás eladó.
Érdeklődni: Rókusi k n . 78. II.6. Kiss

L A D A 1500 S. 8 éves, indigókék. 1993ig érvényes műszakival és sok extrával

Gábor, egész nap.
ŰJSZEGEDI, Hargitai u. 61. B. I. 4 „ 55

120 ezer f o r i n t é r t eladó, r d e k l ő d n i

nm-es, I. emeleti, gázfűtéses lakást

munkanapokon 8 - 4 8 óráig. Székely

cserélnék kertes családi házra.

sor I. Zöldért boltban.

MÁSFÉL SZOBÁS panellakás OTP-vel

85-ös évjáratú FORD Sierra 2,3 D Kombi
sürgősen eladó, esetleg csere is érdekel.
Telefon: 20489.

Figyelem! Legolcsóbban csak
nálunk vásárolhat használt
és ú j nyugati autóalkatrészt.
Nyugati Autóbontó.
Telefon: 55-374,
Szeged-Szőreg, Makai út 31.

B E R N Á T H E G Y I k u t y á n k augusztus
l-jén Baktóból elveszett. Orvosi kezelés

B A K A Y Nándor u. 13. már épülő társas-

I 9 B . IV.em. 2. Farkas. 19 óra után.
126-os POLSKI FIAT. 10 éves sürgősen

óráig.

eladó. Telefon: 10-309.

alatt á l l . K é r j ü k a n y o m r a v e z e t ő t ,
j u t a l o m ellenében j e l e n t k e z z e n a
28-044-es telefonon.
V E L E N C E I látogatás Jesolóban. f ü r déssel. augusztus 18-19-20. Jelentkezés:
63/31-533-as telefonon.
M A R O S I homok, bányahomok, sóder,
kőpor szállítását vállalom. Ruszin Pál.

Költöztetés, n e h é z tárgyak
szállítása vidékre is.
Telefon: 26-666,
d a r u s kocsival is.
FORDÍTÁSI gondjai vannak? Forduljon
v á l l a l u n k tolmácsolást és fordítást

lakás eladó. Szeged. Római krt. 13.

üzleti levelezésekhez, tárgyalásokhoz,

11149.. 17 órától.

szakirodalom fordításához, magán-

SÁROSI utcában 1+2 szobás, telefonos
I. emeleti lakás eladó. Telefon: 17-527.

B E L V Á R O S I , lehetőleg bútorozatlan.
telefonos lakást bérelnék hosszabb
idóre. Ajánlatokat 9-12 óráig a 18418as telefonon.

A Rózsa butikban
- Dugonics tér 2. szám alatt -

augusztus 8-án

MGX
LEÁRAZÁSOK
lesznek
a NYÁRI ÁRUKBÓL.

MOST
MINDEN

telefonos, tehermentes OTP-s ö r ö k -

FIGYELEM! Szeretne Ön lefogyni? Se-

lakás. Irányár. I 150 000 Ft. Érdeklődni

gítek! Bevált receptjeimet, tanácsai-

06-1/167-1512 telefonon „Reális áron

mat 200 Ft+válaszborítékért elküldöm.

9844" jeligére a Sajtóházba.

Cím: Katona Tímea Szeged, Erdei F. u.

PETÓFI T E L E P I gázfűtéses magánház
1 500 0 0 0 Ft-ért eladó. K i z á r ó l a g
belvárosi nagy tanácsi lakást számítok
be. Telefon: 10-309.

ÁRKEDVEZMÉNY
MÁSOLÓGÉP-VÁSÁRLÁSNÁL

Rendkívüli ajánlatunk:

Fax: 12-139.

2+2-es

INGATLAN

10%

Szeged. Arany J. u. I. Telefon: 12-139.

V Í Z - , gáz-, fűtésszerelés, -javítás. Tele-

1

az Olajipari Dolgozók Klubjában (Tisza Lajos krt. 47.)

levelezésekhez. Gyorsan és pontosan.

16.

ALBÉRLET

1991. augusztus 5-tő!9-ig SZEGEDEN

a Joker ügynöki irodához. 15 nyelven

37 nm-es. nagykonyhás, erkélyes garzon-

E L A D Ó Szeged. Hont F. u. 3 A .

MÁSOLÓGÉP-KIÁLLÍTÁS ÉS -VÁSÁR

Petófi S. sgt. 46. Telefon: 29-862.

fon: 13616.

Költöztetés, áruszállítás
1-10 tonnáig.
GÁBRIEL TEHER.
Telefon: 24-577.

IRODAI ÉS ISKOLAI PAPÍRÁRUK A GYÁRTÓTÓL!
Cím: Dobozkészítő és Papírfeldolgozó Kisszövetkezet.
Szeged. Huszár u. 8. (kábelgyárral szemben). Telefon: 1 1 4 3 2 . 1 1 4 4 3 .

RAKTÁRRÓL KÍNÁLJUK ALÁBBI TERMÉKEINKET:
„Adria" típusú iratfúzök
65, 73. 89 Ft+áfa,
pólyás dossziéit 5.60; 6; 7,60 Ft+áfa,
fűzős dossziék
5; 5,10 Ft+áfa,
szalagos iratfedél 15,50 Ft+áfa,
irattartó (polcra helyezhető, nyitott) 27,40 Ft+áfa,
iskolai füzetek: sima. vonalas, kockás 44 méret 17 Ft+áfa, 4 5 méret 10*0 Ft+áfa.
Vállaljuk: hullámkarton, kartondobozok, nyomtatványok
igény szerinti gyártását!

SHARP SF-8350
—
—
—
—

nagyteljesítményű másológép

max. A/3-83 lapméret
25 mósolat/perc sebesség
kicsinyítés/nagyítás beállítási lehetőséggel, 50-200%
olcsó üzemeltetési költség

— tartozékok széles választékban
A r s : 3 9 9 9 0 0 Ft + Á F A helyett

3 5 9

9 0 0

F t

+ÁFA

Ráadásnak ajándék:
1 db IQ 7100 MANAGER-KALKULÁTOR!

VÁRJUK ÖNT IS KIÁLLÍTÁSUNKON!
RENDEZI A SHARP SHOP BUDAPEST KFT. Telefon: 166-7449, 166-7032

DÉLMAGYARORSZÁG

1 0 SZOLGÁLTATÁS

MA
1991. AUGUSZTUS 7..
SZERDA
NÉVNAP: IBOLYA
Régi magyar névadás a hasonló
virágnévből.
A Nap kel 5 óra 29 perckor,
nyugszik 20 óra 12 perckor.
A Hold kel 1 óra 45 perckor,
nyugszik 18 óra 22 perckor.
A Tisza vízállása kedden
Szegednél plusz 244 cm.
ÖTVEN ÉVE
hunyt el Rabindranath Tagore
(1861-1941) bengáli nyelvű
indiai költő és író. 1913-ban
irodalmi Nobel-díjat kapott; ó
volt az első nem európai író, aki
e kitüntetésben részesült. 1926ban néhány hetet Magyarországon töltött, Balatonfüreden
gyógykezelték, ahol sétány őrzi
emlékét.
NYOLCVAN ÉVE
született Bibó István (19111979) egyetemi tanár, politológus, a Nagy Imre-kormány
államminisztere. Századunk
legnagyobb magyar politikai
gondolkodója. Középiskoláit,
egyetemi tanulmányait Szegeden
végezte.

ORVOSI ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
(1157-es). Este 8 órától reggel 7
óráig.
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a balesetet
szenvedeti személyeket Szegeden a
II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi
fel, sebészeji (nem balesel!!) felvételi
ügyeletet a Sebészeti Klinika (Pécsi
u. 4.) látja el, urológiai felvételi
ügyeletet a II. Kórház tart.
A járóbeteg sérülteket 16 órától a
baleseti felvételes osztály látja el.
A balesetet szenvedett gyerekeket a
kórház baleseti sebészeti osztályán,
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket
a sebészeti klinikán látják el.
ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt
lakosság részére. Szeged, Szentháromság u. 1. sz. alatt. Telefon:
10-100.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI 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 rendelőben történik a sürgős esetek orvosi
ellátása.
ÉJSZAKAI ÜGYELET, hétköznap
és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig a
Gyermekkórházban (Temesvári krt.
37.) folyik a sürgős esetek ambulans
ellátása, ezen időszakon belül, 22
órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem
szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható.
Telefon: 22-655.
GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET: ma este 7 órától
holnap reggel 7-ig a Fül-Orr-Gégeklinika tart ügyeletet (Tisza Lajos
krt. III.). Telefon: 10-23yi?00-as
mellék.
CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán és pénteken
délután 3-6 óráig a családsegítő
szolgálatnál, Eszperantó utca I. szám
alatt, telefon: 24-824.
MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedden
15.30-18. pénteken I l-l2.30 óráig.
S.O.S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: minden este 7 órától reggel
7 óráig. Telefon: 11-000. A hívás
ingyenes.
TINI-TELEFON: hétfőtől péntekig
délután 4-tól este 7 óráig: 12-011.
IFJÚSÁGI DROGTELEFON 54-773.
Minden munkanapon 8-16 óráig

RENT A CAR
AUTÓKÖLCSÖNZŐ
Szeged,
9 Kiss Menyhért u. 2.
Ügyfélfogadás
hétköznap 9-16 óráig.
Telefon: 12-043.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS I
MENTŐK: 04.
RENDŐRSÉG: 07.
TŰZOLTÓSÁG: 05.
MÁV INFORMÁCIÓ: 10-906.
VOLÁN INFORMÁCIÓ: 13-098.
AUTÓMENTŐ: 26-555.
ZÖLDTELEFON: 12-513.
ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE: 22-844.
GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE:
Munkanapokon 7-18 óráig: 12-287;
12-487.
Éjszaka és munkaszüneti napokon:
14-968,14-722. (Dégáz)
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS, HIBABEJELENTÉS: 14-097 (SZÉSZ);
12-572 (Celsius Kft.)
VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI
HIBABEJELENTÉS: 10-155.
DÉL-MAGYARORSZÁGI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY
(támogatás, üdülés, programok):
Szeged, Deák Ferenc utca 29. Telefon, telefax, üzenetrögzítő: 10-595.
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE.
Szeged. Szilágyi u. 2. Fogadóórák:
hétfón 8-17, keddtől péntekig 8-10
óráig. Telefon: 21-83323.
A MÁV TOURS Jókai utca 11. szám
alatti irodája hétfő-péntek 8-18,
szombaton 8-16 óráig tart nyitva,
ahol vasúti jegyeket is árusítanak.
Telefon: 24-166. A Zrínyi utca 10.
szám alatti iroda nyitva tartása:
hétfő-szombat 8-12 és 16-20 óráig.
:
Telefon: 24-144.
KIÚT A KOZMIKUS ÚT. Petó
Ferenc (Houston, Texas) hívja,
kihívja az útkeresőket, érdeklődőket
ma 19.30 órára a Deák Ferenc
Gimnáziumba (József A. sgt. 120.).

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS!

8 Ft kiállással: lakásra, egészségügyi
intézményhez, nyilvános telefonfülkéhez, iskolákhoz, kollégiumokhoz.
SZERVIZ

tLsza
Háztartási gépjavítás a helyszínen is.
Attila u. T.: 11-928. Hűtőgépjavítás
6 órán belül. Nagy J. u. T.: 14-108.
Televízió-rádiójavítás azonnal,
videójavítás 24 órán belül: Bartók tér
5. T.: 26-333. Ipari klímajavítás,
neonreklámszerviz, motortekercselés
(24 órán belül), villanyszerelés,
érintésvédelmi felülvizsgálat, lakatosmunkák, kerékpár és kerti kisgépek (fűnyíró) javítása: Moszkvai
krt. 15. T.: 23-677,13-958,23-638.
Vállalkozóknak, intézményeknek
MUNKÁT, diákoknak
MUNKAALKALMAT nyújt a
JATE MELÓ-DIÁK
Diákszövetkezeti Csoport
Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
Telefon: 21-611/52,
munkanapokon 10-16 óráig.
SÁNED-FRISCO
FÉRFI-NÓI FODRÁSZKOZMETIKA, SOLARIUM
Szeged, Vitéz u. 5. Telefon: 21-713.
KÁRPITOZOTT BÚTOROK
JAVÍTÁSA;
Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212.
ÉPÜLETBÁDOGOS.
Telefon: 29-202.

m

SZILÁNK
ÜVEGEK, TÜKRÖK
méretre vágása, beépítése expressz határidővel is.
HŐSZIGETELŐ ÜVEG minden
méretben, álosztóval is.
Teréz u. 42. Telefon: 62-26-095.
lílyiíílilíl

Újszeged,
Közép fasor
41—43.
Telefon: 23-343. Nyitva: 8-16 óráig.
Olasz autóriasztók.
ALARMS

SZERDA, 1991. AUG. 7.

MBADIDtóÓRAKOZÁsJ

AJÁNLATAINK

TESTKULTÚRA
Tanfolyamok az SZVSE sporttelepén.
Nói torna: kedd, csütörtök 19-20
óráig (300 Ft/Tó).
CELSIUS KFT
Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek 19-21
Hűtőgép, hűtőkamra, gázkészülék, óráig (400 Ftfó).
gázkazán, klíma, valamint háztartási, Body building: hétfőtől péntekig
nagykonyhai készülékek beüze- 8-12; 14-20 óráig, szombaton 8-12
melése, javítása, karbantartása.
óráig (400 Fi/fó),
Szeged, Ág u. 3. Telefon: 12-572.
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74C.
Telefon: 14-707.
ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE!
Mindenféle faanyaDISZKÓK
got, hajópadlót, lam- TISZA GYÖNGYE diszkó bár, Újbériát hozott anyag- szeged, Partfürdő. Telefon: 53-340.
ból is készítünk.
Nyitva: 21-03 óráig. Belépés
Kedvezményes ár!
díjtalan. Műsorvezető: Jimmy.
MÉHÉSZ KFT. telephelyén, a Napos SZŐKE TISZA HAJÓ Disco bár
u. 5. szám alatt.
21-04 óráig. Belépés díjtalan.

OLVASTA MAR?

ISA

AUTÓSZALON
SZOLGÁLTATÁSAI:
SZEMÉLYGÉPKOCSIK ÉS KISKATEGÓRIÁJÚ HASZONGÉPJÁRMŰVEK
- gyors, szakszerű javítása,
- diagnosztikai mérése, szervizelése,
- műszaki vizsgáztatása,
- autóriasztók szerelése,
- biztosítás ügyintézése.
Szeged, Rákóczi tér.
Telefon: 62/24-433.

^T/cc^
EROTIKUS MASSZÁZSSZALON
TOPLESS BÁR
Szeged, Jakab Lajos u. 6.
Telefon: 10-912. Nyitva: 14-04 óráig.

m

iifcí

ím
[KÖZÖSSráSZOl^ÁLL^
INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÓ
ÜGYNÖKSÉG
Szeged,
Ffltt
DeákF. u. 18.
Telefon:
13-144, 13-999.
Hétfőtől péntekig
8-16 óráig.
Bármilyen tevékenységet végez,
végezne - vagy keres, keresne... külföldi jogi tanácsadástól az ipari
alpinizmusig.
TOP TRADE KFT.
VÁLLALKOZÁS SZERVIZ
Cégalapítás, hitelpályázatok,
külkereskedelmi engedélyek és jog
ügyintézése.
MARKÉTINGSTÜDIÓ
Propagandakampányok szervezése,
arculattervek, reklámtanácsadás.
Telefon: 56-598.
VAGYONVÉDELEM
Közületek és magánszemélyek részére telephelyőrzés, rendezvénybiztosítás, pénzszállítás, őrzés, személyvédelem, magas értékhatárig biztosított páncélszekrények szállítása
garanciával.
Levélcím: 3S Service Szeged, Pf.
881. Telefon: (62)22-969.

VIDEÓ, akkor
VIDEÓ CÁPÁK
Várjuk a hét minden
napján 1/2 8-22 óráig.
Ajánlatunk:
1001 Nyuszimese,
48 óra.
Kereszttöltés u. 31.
Telefon: 25-924.

KULTURÁLIS P R O G R A M O K !
MA
INGYENES FILMVETÍTÉS nyugdíjasoknak 16 órától a Dugonics
moziban: az Állami áruház című
magyar filmet nézhetik meg az
érdeklődők.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
16.30 órától az ifjúsági házban.
A JATE-KLUBBAN Harold Pintér:
Étellift című darabja 21 órakor.
HOLNAP
BÁLÁSRUHA-VÁSÁR 8-18 óráig
a Juhász Gyula Művelődési Központban.
VAKÁCIÓ AKCIÓ az ifjúsági házban: délelőtt 10 órától a kézművesfoglalkozáson sárkánykészítés.
SAJTÓ- ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 19 órától a JATE-klubban, a Mária evangéliuma előadásáról. Közreműködik: Müller Péter,
Székely József, Sáfár Mónika, Sasvári Sándor. - 20 órától nosztalgiabuli, házigazda Tóth András
(Óriás).

KIÁLLÍTÁS

EXPORT-IMPORT
SZEGED ART GALÉRIA
ÜGYINTÉZÉS!
Hazai külföldi
^ - Hazai,
,
cégek részére
rt
kép- Arany János u. 9. Telefon: 25-544.
J U N W ) viselet. szaktanácsnHnc'
adás!
FESTMÉNYEK, GRAFIKAK
- Kisteherautók, kisautóbuszok
ADÁS-VÉTELE
bérbeadása!
Aba Novak Vilmos, Ziffer Sándor, J.
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Miro, Tóth Menyhért, Tornyai János,
Telefon: 14-763. fax: 22-705.
Rudnay Gyula és más neves hazai és
külföldi festők munkáinak bemutaSOKSZOROSÍTÁS
tásával állunk az érdeklődők renA legkedvezőbb árakkal, egynapos delkezésére. Telepy Károly festhatáridővel is vállaljuk kiadványok, ményeket keresünk!
konferenciaanyagok, jegyzetek,
árjegyzékek, termékismertetők,
A szolgáltató oldal
szórólapok, stb. elkészítését. Híválakossági,
közösségi
sára felkeressük. Ingyenes házhoz
szolgáltatások
szállítás! Telefon: 62/30-871.
és szabadidő-szórakozás
Buknicz Pál vállalkozó.
rovataiba adásvétel
és konkrét időponthoz
VAGYONERTEKELES
kötött szolgáltatások,
LIMIT BT.
események megjelentetését
Telefon: 25-182
nem vállaljuk.
Szeged.
Csak költségtérítéssel
Szilágyi u. 5.
veszünk fel információkat.
de. 8-12 óráig.
Leadás legkésőbb
SZOLGÁLTATÁSAINK:
a megjelenés előtti napon
- ingatlanértékelés, vagyonértékelés,
12 óráig levélben,
- hitelpályázatok készítése,
vagy hétköznap
- privatizációs szaktanácsadás.
a 12-825-ös telefonon
Magánvállalkozók, kisvállalkozók
(Czakó Julianna).
részére 25% árengedményt biztosítunk

u HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ
K Kereskedőház: Szeged, Dr. Boross J. u. 6-14.
K Telefon: 12-33324. mellék.
MARIO LEOCATA: A szahara titka. 190 Ft.
Izgalmas kalandregény szép szerelmi történettel.
EGY JO ASZTAL
KATAKOMBA ÉTTEREM és PIZZF.RIA
Szeged, Nagy Jenő u. 1. Telefon: 23-305.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 11-24 óráig.
Vasárnap szünnap.
KISBAKTER ÉTTEREM
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74C (SZVSE-pálya).
Telefon: 14-707. Nyitva tartás: 11-23 óráig.
-Pacalpörkölt
130 Ft
- Csülök Pékné módra
120 Ft
- Tekeresi göngyölthús
140 Ft
-Velő rántva
130 Ft
- Házi rétes
25 Ft

Vállalkozók, figyelem!
A KERESKEDŐHÁZBAN
16 nm-es üzlet átadó.

Nagy terület takarításához
vállalkozót keresünk.
Jelentkezni lehet

Érdeklődni telefonon:
22-026, 8-12 óráig,
53-081, 19-2 r óráig.

a Mars tér C pavilonban.

A QUALITY TOURS

Ismét indul

ajánlata:
*

a Fortuna Hajó!

BÉCS,
TRIESZT,
minden héten.
ISZTAMBUL (4 nap)
augusztus 12.
*

Jelentkezés,

szerdán 9 órától

információ:

Mars tér 20. Telefon: 56-056.

®ÍK0M
MÁRKASZERVIZ
ÉS ALKATRÉSZ
Motor-, sebességváltó-, futóműjavítás,
teljes körű gyári alkatrészek ellátásával,
műszaki vizsgáztatás.

Szeged, Petresi u. 5 B .
T e l e f o n : 15-850.
Nyitva t a r t á s : 8 - 1 7 ó r á i g .

Bécs, 6 nap, teljes ellátással.
Ár: 8400-11 900 Ft.
Időpontok: VIII. 20., IX. 10.
Jelenkezni lehet: 1068
Budapest, Dózsa Gy. út 84B.
IV. em. 9-10. Tel.:
1428-307, 1532-900326,
277, 214 mellék.

QUALITY KFT.
AUTÓSISKOLA
Ji" kategóriás
tanfolyamot indít
augusztus 8-án.
Jelentkezés:
M a r s tér 2 0 .
Telefon: 56-056.

Az AGORA RT. 55. sz. üzemi
felvételre keres azonnali

konyhája

belépéssel

szakképzett szakácsot.
Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezés: a konyhavezetőnél,
Szeged, Dorozsmai út 35.
Telefon: 61-404.

Önálló épületben, több helyiségből álló, varrodának, műhelynek,
raktárnak alkalmas 252 nm-es, gázfűtéses helyiség, valamint
35 nm-es, gázfűtéses, három helyiségből álló

bérlemény bérleti joga eladó
vagy bérbe adó.
Érdeklődni:
Szegedi Szűcs- és Szabóipari
Szövetkezet,
Szeged, Kálvária sgt. 98. sz alatt, a gondnoknál.
Tel.: 11-355.

A Délröviköt ruházati diszkontjának

ajánlata:

nagykereskedelmi áras ertékesítés!

Itt minden ruházati cikk 20%-kal olcsóbb,
mint a Belváros bármely üzletében.
- Olasz harisnyanadrág, több színben,
- férfi- és női alsóruházat.

Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8-14-ig,
péntek:

8-1 l-ig.

C í m : Szeged, Fonógyári üt 8., déli oldal.

DÉLMAGYARORSZÁG

SZERDA, 1991. AUG. 7 .

Mozi

KORZÓ: délelőtt 10 órakor: New
Jack City (szfnes, m. b. amerikai
filmvígjáték), délután fél 4, háromnegyed 6, és este 8 órakor: Belevaló
papapótló (színes, m. b. amerikai
filmvígjáték)
BELVÁROSI: délután 3, negyed 6
és fél 8 órakor: New Jack City
(szfnes amerikai film)
FÁKLYA: délután fél 5, fél 7 és fél
9 órakor: Magas, barna férfi, felemás
cipőben, (színes, m. b. amerikai
filmvígjáték)
BALAZS BÉLA FILMTÉKA: délután 4, 6 és 8 órakor: Rocky horror
picture show (színes amerikai film)
AUTÓS (dorozsmai vásártér): este 9
órakor: Intruderek támadása (színes
amerikai film).
KERT: este 9 árakor: Betty Blue
(színes, francia film)
KISKÓRÖSSY HALÁSZCSÁRDA,
KERT: este 10 órakor: Filofax,
avagy a sors könyve (színes, m. b.
amerikai filmvígjáték)

Hírek albán nyelven. 17.00: Híradó
I. 17.20: Rajzfilm. 17.30. Szakadáspont. Amerikai játékfilm. 19.00:
Rajzfilm. 19.15: Jó éjszakát, gyerekek! 19.30: Híradó II. 20.35: Tudományos-fantasztikus filmek. A futó.
Amerikai játékfilm. 22.10: Komolyzene. 22.30: Híradó III. 22.50: Hírek
angol nyelven. 22.55: Éjfél táján. 1.
Családi kapcsolatok. Humoros'
sorozat. 2. Az igazságügy játékai.
Tévéfilmsorozat. 0.40: YUTEL

BELGRÁD 2.
17.30: Körzeti műsor. 18.00: Belgrádi műsor. 19.30: Az Újvidéki Televízió híradója. 20.00: Színházi közvetítés. 22.00: Hírek. 22.05: A természet világa. Dokumentumfilmsorozat. A medvék.

BELGRÁD 3.

12.00: A hármas csatorna magazinja.
16.00: Az Újvidéki Televízió műsora. 18.00: Business klub. 19.00:
MAGYAR T V
Hitek. 19.20: Esti mese. 19.30: Hívja
az MTV-t! 20.00: Hírek. 20.15:
TVl
Pop-rock magazin. 21.30: Humoros
sorozat. 22.00; Hírek. 22.20: Csen5.45: JÓ REGGELT. MAGYARdes
éjszaka - népzene. 23.10: Time
ORSZÁG!
out - művelődési krónika. 24.00:
5.50: Falutévé
Hírek. 0.10: BBC-híradó.
6.00: A REGGEL
8.30: A klán. A tegnapi rész ismétlése
ÚJVIDÉK
9.30: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora.
16.20: Német nyelvű nemzetiségi
15.30: Műsorismertetés. 15.25:
magazin
Híradó szlovák nyelven. 16.00:
16.50: Rabszolgasors. A brazil film- Zenés műsor. 16.15: Top 10. A
sorozat felújítása. 12. rész
legnépszerűbb amerikai filmek heti
17.30: Kalendárium. Ismeretterjesztő
listája. 16.45: Híradó I. magyarul.
magazinműsor. A hétköznapok
17.00: Híradó I. szerbhorvátul.
tudománya. Telefon az adás ideje
17.20: Muppet-babák. 17.45: Dokualatt: 112-6432. 112-6659.
mentumműsor. 18.15: Román nyelvű
18.05: Pénzvilág
műsor. 19.15: Rajzfilm. 19.30:
18.15: Gyereksarok. MicimackóHíradó 2. magyarul. 20.00: A futó.
klub. Esti mese - Heltai Gáspár
Amerikai játékfilm. A főszerepben:
Fabuláiból
Arnold Schwarczenegger. 21.30:
18.45: Most. A sokoldalú fiatalok
Híradó 2. szerbhorvátul. 21.50:
műsora
"
Zenés műsor. 22.45: Hírek magyar
19.15: Mini klip-mix
nyelven. 22.55: Éjfél táján. A Belg19.30: Híradó
rádi Televízió éjszakai műsora. 0.55:
20.00: Telesport
Hírek szerbhorvátul.
20.15: Magasfeszültség. Francia
film. Szembesülés a múlttal
21.50: Reklám
MŰHOLDAS ADÁSOK
21.55: Tény-képek. Társadalmi riport
22.40: Nemzetközi atlétikai verseny.
Közvetítés Zürichből
2335: Későesti híradó
SCREENSPORT
24.00: ZDF-híradó
8.00: Golf. 9.00: Sport FranciaTV2
országból. 9.30: Ökölvívás. 11.00:
6.00-9.00: NAP-kelte. Reggeli in- Motorcsónak-verseny. 12.00: Biliárd.
13.00: Start! 14.00: Nemzetközi
formációs magazin
KELLEMES DÉLUTÁNT!
kick-box. 15.00: Tízbábus bowling.
16.20: Hírek - Műsorelőzetes - 16.00: Enduro-vb. 16.30: Olimpiai
Időjárás
jelentés '92. 16.45: Sport Spanyol16.30: Ötről hatra
országból. 17.00: Amerikai futball.
17.30: Kérdezz! Felelek
18.00: Szörf - profiverseny. 18.30:
17.45: Gyerekeknek. A titkos völgy.
Vízisi. 19.00: Golf. 21.00: Tenisz.
Angol gyermekfilmsorozat, 14.
23.00-2.00: Baseball.
rész

I

J

18.15: Telesport
JÓ ESTÉT!
18.40: Esti egyenleg. Napi képes hírösszefoglaló
19.00: Az aranyműves boltja. Olaszkanadai tévéfilm
20.40: A Barbara együttes - a „Tilos
az Á"-ban
21.10: Új Reflektor Magazin. Érdekvédelmi riportműsor
22.00: Híradó
22.35: Napzárta előtt...
23.00: Betiltott filmek. A nagy
verseny - lengyel tévéfilm.
VÁROSI TEVE
20.00: VTV Mozi. Az én kis falum csehszlovák film

JUGOSZLÁV TV

|

BELGRÁD 1.
6.20: Videóklipek. 6.30: Reggeli
műsor. 8.30: Tegnap a tévé képernyőjén. 10.00: Hírek. 10.05: A kis
arany Nap. Csehszlovák játékfilm.
11.35: Rajzfilm. 12.00: Hírek. 12.10:
Nyári műsor. 13.30: Éjfél táján. Az
éjszakai műsor ismétlése. 15 30:
Hírek. 115.45: Nonni és Manni.
Tévéfilm-sorozat. 4 rész. 16.45:

SUPER
6.30: Győzelem Morris Cerullóval.
7.00: Napkezdet. 7.10: Egyveleg.
8.30: Halló Ausztria, halló Bécs!
9.00: Kölyökóra. 10.00: Egyveleg.
12.30: Turistamagazin. 13.00. Japán
gazdasági hírek. 13.30: Egyveleg.
16.00: Kölyökóra. 17.00: Hullámhosszon. 19.00: Egyveleg. 20.00:
Tejút. Francia film. 22.10: Financial
Times. 22.40: UNESCO-fejezetek.
23.10. Sportmagazin. 23.40: NASA
- Az űr meghódítása. 0.30: Vissza a
80-as évekbe! 1.30: Egyveleg, klipek
reggelig.
TV5
7.00: Francia híradó. 7.40: Kanadai
híradó. 8.00: Hegymászók magazinja. 8.30: Francia nyelvterületek.
9.05: Francia nyelvlecke. 9.30: A
tudomány képekben. 10.00: Gazdasági magazin. 10.30: Videótéka.
11.35-11.55: Szójáték. 16.20: Fort
Boyard. Vetélkedő. 17.30: Szünidei
útvonalak. 18.00. Harmincmillió
barát. 18.30. Francia nyelvlecke
18.45: Szójáték. 19.00: Hírek. 19.20.
Kactintás Apró érdekességek

19.30: Francia híradó. 21.35: Moliére: A nők iskolája. 23.00: Hírek.
23.15-0.15: Joseph Kessel portréja.
SATÍ
6.00: Jó reggelt a SATI-gyel! 8.35:
Szomszédok. 9.05: Közkórház. 9.50:
Tévébolt. 10.10: A sárga sikátor.
Amerikai kalandfilm. 12.05: Szerencsekerék. 12.45: Tévétőzsde. 13.35:
Bingo. 14.00: Oliie teljesen őrült
farmja. 14.25: Közkórház. 15.10:
Szomszédok. 15.35: Tévébolt. 15.50:
Kung fu. 16.45: Stingray. 17.50;
Három lány és három fiú. 18.15:
Bingo. 18.45: Jó estét, Németország!
19.15: Szerencsekerék. 20.00: Hunter. 21.00: Valami csodás - az első
szerelem. Amerikai játékfilm. 22.40:
Hírek, sporthírek. 22.55: Elátkozott
örökösök. Fantázia-horror. 23.45: A
4. csatorna - különadása. 0.10: A 4.
csatorna a színházban. Dokumentumfilm. 0.45: Sport. 1.15: Hunter.
2.15-6.00: Képújság.
RTL
6.00: Magazin. 8.35: Vásárlók magazinja. 9.15: Holmes és Yoyo. 9.40:
Zendülés Eldorádóban. NSZKgyermekfilm. 11.00: Vásárlók magazinja. 11.30: A vadrózsa. 12.10:
Buck Rogers. 13.10: A kalapács.
13.25: A kaliforniai klán. 14.25: A
springfieldi történet. 15.10: A szív
szava. 15.55: CHiPs. 16.45: Kockázatos! 17.10: Játékshow. 17.45:
Csillagtallér. 18.00: A bionikus nő.
18.45: Híradó. 19.20: Fedőneve
Rókatűz. 20.15: Mit csinál a papa
tulajdonképpen Olaszországban?
NSZK-vígjáték. 22.00: A Stern
magazinja. 22.35: A St. Elsewhereklinika. 23.35: New York őrangyala.
0.25: A St. Elsewhere-klinika
1.15-1.50: Fogd meg!

RÁDIÓ

KOSSUTH
4.30: Reggeli krónika
8.05: Hangszemle
8.20: Eco-mix
8.45: Levelekre röviden
8.50: Külpolitika figyelő
9.05: Napközben. Az adás idején
hívható szám: 138-7951
11.05: Tipp. Kulturális programajánlat
11.10: Népdalkörök énekelnek
11.32: A jobbik élet. Fulvio Tomizza
regényének rádióváltozata folytatásokban
12.45: Törvénykönyv
13.05: Klasszikusok délidőben.
Zenekari muzsika
14.05: Az igaz út keresése. Nyolcvan
éve született Bibó István
14.35: Mese-zene gyerekeknek.
Állatkerti mulatságok
15.05: Metronóm. Zenebarátok órája
16.15: Magatartásformák. Beszélgetés Charles Fenyvesi újságíróval
17.05: Poggyász. Tudnivalók utazóknak. A 16.00—18.00-ig hívható
szám: 138-8972
17.30: Draskóczy László népdalfeldolgozásaiból
19.15: Láttuk, hallottuk
19.30: Hol volt. hol nem volt...
19.40: Megzenésített versek a Sebóegyüttes előadásában
19.50: Gong
20.05: Európa-stúdió
20.35: Külföldi utak, zenei emlékek.
Rigában, lívek között
21.05: Ha a Jóisten svájci lett volna...
22.30: Szellemtörténetek. Rajk László építész, országgyűlési képviselő
23.05: Azok a rádiós évek. Sebestyén
János műsora
0.15-4.20: Éjfél után. A mikrofonnál: Visy László. Az adás
idején hívható szám: 138-8555

zódok Verne életéből, 6. rész
9.03: Tíz világváros „polgármestere"
10.05: Operettparádé Suliivan műveiből
10.50: Hajszálgyökerek (ism.)
11.03: Sárga tengeralattjáró. Mélyvízi utazás a színes hírek tengerében
11.33: Rólunk van szó! - Béres-percek
11.40: Fúvószene
12.00: Nóták
12.53: Radioton-korongokról
13.03: A tegnap slágereiből
13.45: Időjárás- és vízállásjelentés
14.00: „Egy vándorcirkusz ócska
padján..." Az Akár HI-FI, akár
nem... című sorozat különkiadása
15.05: Zenerulett. Szórakoztató
zenés délután
17.00: RÁDIÓM A. Telefonszámok:
138-8666 és 138-8777. Benne:
17.03: RÁDIÓMA-MAGAZIN
17.30: Helycsere
17.50: A-BCD. BobMarley
18.00: RÁDIÓMA-MAGAZIN
18.20: Zöld jelzés, avagy Gondolkozz gobálisan...
18.40: RÁDIÓMA-MAGAZIN
19.03: Folk-rock Európában. Előzetes a II. Malév Interfolk Fesztiválról
19.30: Pop-regiszter
20.00: Párkereső. Üzlet-játék- szerelem...együtt
21.03: Zenés kívánságműsor
22.33: Country-muzsika. A Banjo
Paris Session felvételeiből
23.10: Hiánypótló. Blues-, rock-,
dzsesszkülönlegességek

MŰSOR 11

AKERO
szaküzlet ajánlata:

A Dél-alföldi Tégla-és
Cserépipari Vállalat
felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a megye
területén lévő
bányagödreibea
horgászni, fürdeni, a
bánya területére bemenni

- 1 8 s e b e s s é g e s , olasz Mountain
Bike.
- Schwin-Csepel é s csehszlovák női
é s férfi túra-versenykerékpárok
kaphaték;
- motorkerékpár-tömlők, -köpenyek
nagy választékban, valamint
- kerékpárosnadrágok, -kesztyűk,
-pólók, -shortok, vászoncipők.
sporttáskák vásárolhatók.
SZEGED. KOSSUTH L. SGT. 95.
MAKÓ, SZEGEDI ÚT 23.

életveszélyes és
szigorúan TILOS!

INTERGLOBÁL

Vissza nem térő

B É C S , VIII. 12..

alkalom!

VIII. 19., 7 8 0 FHő.

A Fantázia bútorbolt

T R I E S Z T , VIII. 13-15.,
1700 Ftfő.

1991. augusztus 1-ID-éig

VELENCE, VIII. 19-22..

megkezdi készletének termelői

(1 éj) 2000 Ft + 50 DM

áron+áfa való árusítását.

GÖRÖGORSZÁG,

HA ELJÖN, CSAK

7 éjszaka szállással • utazással (utó-

NYERHET!

szezonban is). 7000 Ft+60 DMlő
TEL.:

25-967

Szeged, Takaréktár u. 4.

(Olajos-ház).

13-911.

Olcsó kilósruha-vásár

augusztus 8-án

Egyes női
fehérnemük

a Juhász Gyula
Művelődési Házban.

30%

Akció a Rózsaszín Párduc
Divatáruban!

engedménnyel,

Óriási

férfiúszók'
~

BARTÓK

6.00: Muzsikáló reggel
9.00: Műsorismertetés
Kb. 9.05: Mai programok
9.10: Manón Lescaut. Részletek
Puccini operájából
10.05; Magyar írás. A Rádió irodalmi hetilapja
10.50: A Magyar Rádió Vivaldi-ciklusa. A Liszt Ferenc Kamarazenekarjátszik
12.05: A Bartók Vonósnégyes hangversenye
13.00: Hallhgassuk újra! Bögöly.
(Vihar Itália felett). E. L. Voynich regényének rádióváltozata
14.06: Új lemezeinkből. A vérbírák.
Részletek Berlioz operájából
14.45: Versenyművek
16.05: Nagy siker volt! Perényi
Miklós két gordonka-hangversenye
17.25: Raina Kabaivanszkaja operaáriákat énekel
18.00: Szlovák nyelvű nemzetiségi
műsor
18.20: Román nyelvű nemzetiségi
műsor
18.40: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor
19.05: Német nyelvű nemzetiségi
műsor
19.25: Handel-művek
20.00: Opera-művészlemezek
20.40: A Nezetközi Rádióegyetem
műsorából
21.00: Kovács Béla magyar szerzők
műveiből klarínétozik
21.20: Pierre Monteux vezényel
22.33: Rahmanyinov: Aranyszájú
Szent János liturgiája
0.10: Századunk zenéjéből
1.46: A New York-i Szimfonikusok
Virtuózai játszanak

CSÜTÖRTÖK
SZEGED

5.55: Műsorismertetés, hírek.
meteor, információ
6.00: Hírek, tudósítások a Dél-AIföldről
6.30: Hírek, lapszemle (Kossuth)
Miről ír a Délmagyarország, a
Délvilág, a Békés Megyei Hírlap
és a Petőfi Népe?
6.45: Reggeli párbeszéd
7.00: Krónika, sport (Kossuth)
7.25: Körzeti időjárás-jelentés
7.30: Dél-alföldi hírek, tudósítások.
PETŐFI
programajánlat
8.05: Kölyökrádió. Az adás idején 16.00-18.00; RÁDIÓ SZEGED - A
hívható telefonszám: 138-7600
Magyar Rádió szegedi stúdió8.33: A képzelet varázslója. Epijának szolgáltató műsora

árengedmény

a legújabb modellekből is.
10-50 % á r e n g e d m é n y !

reklámáron,

Fekete S a s u . 19-21.

5 9 2 Ft helyett
198 Ft-ért
az emeleti ruházati
osztályon.

A Magyar Autóklub
gyorsított tanfolyamot indít
aug. 13-án, 16 ó r a k o r .
Gépkocsi-, segédmotor- és
nagymotorvezető-jelöltek
jelentkezését várjuk.
Tel: 26-166.25-954.

SZCCED
NAGYÁRUHÁZ

1991. aupustut ljétSt
az ALGYŐI KASTÉLYKERT UTCAI NAPFÉNY ÉS NAPSUGÁR ABC
)• tagja • t i k é r a Joker Miiket bolthálózatnak,
•hol ÉLELMISZEREK ÉS VEGYI ÁRUK KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓK.
Nyitva:
A Napfény
Telefon 62*7-094.

hétfőtől péntekig 6.00 -18.00.
tzombiion
6.00 - 12.00,
vasárnap
7.00-11.00.

Keresse ön is a Joker Markét emblémával jel»U boltokat!

^GOLDKER
x Kereskedelmi Kft.

©©ILIDIOSIR.
Ker. Kft. Ruházati Diszkontja
Szeged, Bakay N. u. 2. sz. alatt
augusztus 5-9-éig

20-30%-os
engedményes
flokon-,

vásárt

selyem-,

és egyéb

nyári

rendez
vászonárukból

Nyitva tartás:
hétfő,

kedd,
csütörtök:

péntek:

szerda
7-16
7-13.30

7-15

óráig,

óráig,
óráig.

Délmaqyarorszáq
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III. Szegedi Nemzetközi Néptánctalálkozó: utcai táncok a város
különböző pontjain.
JATE Aulája (Dugonics tér 13.):
a Szegedi Szépmíves Céh tárlata.
Helyőrségi Művelődési Ház
színházterme (Victor Hugó u.): az
Iparművészeti Főiskola volt és
jelenlegi hallgatóinak kiállítása.
Móra Ferenc Múzeum új állandó
A SZEGEDI
kiállításai: Csak egy Földünk van
(természettudományi bemutató);
ÜNNEPI HETEK
„Akik avarnak mondták magukat"
(régészeti tárlat); Csongrád megye
PROGRAMJÁBÓL
népművészetének tárgyi emlékei;
Móra-emlékszoba; Patika-bemu- kiállítás; Pit Ludwig darmstadti
tató; Joó József műgyűjtő kiállítása; fotóművész tárlata.
idős Markó Károly festményeinek
Fekete-ház (Somogyi u. 13.):
és képeinek tárlata.
Teleki Pál emlékezete; Külföldi
Képtár (Horváth M. u. 5.): Ko- magyar cserkészet; John Albok
pasz Márta grafikusművész 80. szü- fotókiállítása; Buday György élete
letésnapja tiszteletére rendezett és műve.

A Dóm altemploma: Péreli
Zsuzsa textilművész gobleinjeinek
kiállítása.
Bálint Sándor Művelődési Ház
(Temesvári krt. 42.): Miholcsa
József marosvásárhelyi szobrászművész kiállítása. Nyitva: 10-18
óráig.
Ifj. Lele József néprajzi gyűjteménye (Szeged-Tápé. Vártó u. 4.).
Nyitva: 15-19 óráig.
Varga Mátyás színházművészeti
kiállítóháza (Bécsi krt. 11. A)
Kass Galéria (Vár u. 7.): Kass
János grafikái és fotói. Finn ékszerek és kisplasztikák: Elina Heinonnen és Petteri Kinnunen alkotásai. Nyitva: 10-18 óráig.
Képcsarnok. Gulácsy Lajos
terem (Kárász u.): Kovács Zsóka
keramikus és Katona Valéria
textiltervező kiállítása.

Van még jegy
a Máriára
Az : dei szabadtéri egyik legkeresettebb produkciója a Mária evangéliuma. Az új magyar rockoperára
most ismét kaphatók jegyek, a
pénteki és a vasárnapi előadásra
ugyanis néhány utazási iroda
visszamondta az előzetes foglalást.

A téren

Eleinte még többször megnövekszik a felhőzet, főként keleten
alakulnak ki záporok, zivatarok. Később egyre többet lesz napsütés,
csapadék nem valószínű. A hőmérséklet reggelre 14, 19 fok körül
várható. Kora délutánra a levegő kezdetben 24, 29, majd 26,31 fokig
melegszik feL

A vártnál is nagyobb
az árhullám

1.
A premier előtti percekben
Turandot izgatottan kiabál az
öltözőben:
- Nem látta valaki a Kalafomat?!
(aser)

Az árvíz elleni védekezés országos műszaki irányító törzsének központi
ügyeletétől kapott tájékoztatás szerint Győr térségében kedden délelőtt a
Dunán újabb szakaszokon rendelték el a harmadfokú árvízvédelmi készültséget. így most már Rajkától Esztergomig, a magyar-cseh és szlovák
folyószakasz magyar oldalán a legerősebb készültségi fokozat erői vigyázzák
az áradó folyót. Ugyanakkor már nemcsak a Lajtánál, hanem a Rábánál,

2.

Rábcánál és a Mosoni-Dunánál is harmadfokúra növelték a készültséget.

Az anyuka megy a kislányával
a Dóm téren.
- Mama. ki az a néni azzal a
nagy növénnyel?
- Hót nem tudod kicsikém? A
Tokody Ica néni. ó vitte el a
pálmát.
(marta)

Tisztatü-akcióval
az AIDS ellen
Egyharmaddal sikerült visszaszorítani az AIDS terjedését a káílószerélvezók között az Egyesült
Államokban, New Haven városában.
Az eredményt az a program hozta,
amelynek keretében a kábítószerélvezők büntetlenül cserélhetik a
használt injekcióstúket tisztákra jelentette az AP aiperikai hírügynökség.

A Dunán Nagymaros-Visegrádtól a dunaföldvári hídig mindkét parton,
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A mórahalmi vörös
DARVASI LÁSZLÓ

Egy egészen páratlan zamatú, és különleges hatású
borról lesz szó mai történetünkben, melynek minden
szava igazság, olyan igazság, mint a jó bor egyáltalán,
színtiszta, szép és egyetemes. Ezt a bort a környékbeliek csak így nevezik- a mórahalmi vörös. Halkan,
áhítattal és fátyolos szemekkel mondják ki e mélybíbor
ital nevét az itteni emberek, és a nagy tapasztalatú
mórahalmi kocsmárosok se tudnak arról, hogy a
mórahalmi vöröst durván avagy hangoskodva követelte
volna a kedves, máskülönben picsarészeg vendég.
Mert ha a földinek egyszerre eszébe jut ez a bor,
legyen éppen bármilyen korlátolt, bárdolatlan és
alkoholos befolyáltságú, nyomban józanodni és szépülni kezd, és bizonnyal meg is javul valamelyest, mert
a mórahalmi vörös nevének puszta említése is
kegyelmi pillanatokat eredményezhet. Meg kell vallani,
hogy maguk a mórahalmi hajadonok, édesanyák és
asszonyok is szívükbe fogadták a mórahami vöröst.
Míg az alkoholok többsége durvává, figyelmetlenné s
főként féifiatlanná tette a mórahalmi férfiakat, addig a
mórahalmi vörös hatása lenyűgöző volt: a férfiak
oroszlán-erővel, kutya-hűséggel és orrszarvú-kitartással bírtak a hitvesi ágy kövér dunyhái között, s mivel az örömről beszélni kell, hát a mórahalmi asszonyok el is mondták egymásnak: a mórahalmi vörös
csodát tesz, ez a csoda pediglen nagy, szép, és hosszú
ideig tart!
Történt pedig a múlt hét valamelyik esős, zivataros
napján, hogy három mórahalmi ember fogadást kötött,
vajon melyikük képzeletére van
termékenyítőbb
hatással az ital. A mórahalmi vörös vizionáló hatása
köztudott volt S a három férfiú? Ták Bélának hívták az
egyiket, és kőműveskanállal kereste a kenyerét. Vese
Róbertnek hívták a másodikat, aki képesítés nélküli
nyugdíjas pedagógus volt, s az alsóban napközizett
már három éve, két hónapja és négy napja. Pardon,
három napja. A harmadik férfiút Leszek Árpádnak
hívták, és munkanélküli volt, momentán természetesen.
A fogadás a következőképpen szabályoztatott: egy
liter mennyiségű mórahalmi vöröst szabad és kell meginni cirka tíz perc leforgása alatt ugyanannál a fehérabroszú kocsmaasztalnál. Hiteles tanú a mórahalmi
közönség és hiteles közjegyző, a jó Isten. Majd újabb
tíz perc szigorú és elmélyült koncentrálás után be kell
számolni a vízióról, melynek szebb és gazdagabb

voltáról maguk a mórahalmiak szavaznak demokratikusan, nyíltan, közfelkiáltással hirdetve, ki a győztest
A verseny napján újra esett az eső. Szürke volt az
ég, betonszürke. A kiürített kocsma csakhamar megtelt
mórahalmiakkal, s a terem közepén ott állt a fehérabroszú asztalka, melynél ott ült már sápadtan, megilletődve Ták Vese és Leszek Megkapták a bort, majd
az alkalomhoz illő komolysággal - hamarabb az
előírtnál - öt-öt perc alatt eltüntették az egy litert. A
hetedik percben
Ták Béla kőműves
halkan
megkérdezte, valóban egy literben állapodtak-e meg.
mert ő mintha keltőre emlékezne. Ám a mórahalmi
döntőbíróság tagjai egyöntetűen vallották a maximált
tíz decit, így aztán Ták kénytelen-kelletlen
tovább
koncentrált. A tizenötödik percben Vese Róbert
nyugdíjas és alsós napközis tanár jelentkezett, hogy
kész a víziója. Ez pedig a következőképpen hangzott:
Vese az angyalok iskolájában napközis cupidókkal
foglakozik és kicsi nyilacskáikkal célba lőni tanítja
őket...Hümmögtek és bólogattak a döntőbírók hogy ez
azján igen szép! De jelentkezett akkor Ták Béla, hogy
neki is kész a víziója. S mesélte is nyomban, hogy ő
Kőmíjes Kelemen és befalazta a feleségét. Csakhogy
az asszony a falban talált számláihatatlan mennyiségű
palack mórahalmi vöröst, s amikor meglátogatta,
mindig kinyújtott neki egy üveggel. Szerettem az
asszonyt, hát mindennap meglátogattam,
mondta
Kőmíjes-Ták Hümmögtek és bólogattak a döntőbírók
hogy ez bizony még szebb, még emberibb vízió, mint az
előző. Ám akkor felemelte szép, okos fejét Leszek
Árpád munkanélküli is, és az suttogta, kész van ő is,
immár levizionált. Ötszáz éve történt, mondta, amikor
megszületett az első néhány liter mórahalmi vörös.
Korcsmáros Vencel szőlőjéből fakadt, aki az első
litereket egy kicsi, vasabroncsos hordóban visszaadta
a földnek, elásta a kertjében. Hát én vagyok az a kicsi
hordó a földben, mondta Leszek, bennem kocsonyásodik az ötszáz esztendős bor, mellettem férgek és
vakondokok túrnak, szomszédom egy janicsárcsontváz. egy kutyakoponya és egy vaskályha aminél
még Kossuth Lajos is melegített lábvizet.
Leszek Árpád munkanélkiüli
nézte
fátyolos
szemekkel a többieket. Csönd volt a mórahalmi
kocsmában, nagy és mélységes csönd, és persze nem
volt kétséges, ki a győztes.

valamint a Szentendrei- és a Csepel-szigeten első fokú készültségben
tartanak megerősített figyelőszolgálatot. Kedden hajnalban Dunaremeténél
tetőzött az árhullám 720 centiméter körüli vízszinttel, ami csaknem 30

Fórum a televízióban

Tejből selyem

centiméterrel haladta meg a maximumot. Dunaremete fölött tehát már lassan

A Magyar Televízió Szegedi Stúdiója ezen a héten csütörtökön 20 órától
a 2-es programon jelentkező regionális adásában fórumot rendez a kárvalamivel magasabb áradással kell számolniuk A legújabb előrejelzések pótlásról és az alföldi agrár- és élelmiszergazdaság jelenéről és jövőjéről.
szerint ugyanis a korábban prognosztizált 750 helyett 780 centiméter köriili Az egyenes adás vendége lesz Tütös Sándor államtitkár, a Kárpótlási Hivatal
elnöke és Madari Jenő, a Bács-Kiskun Megyei Földművelési Hivatal vezetője.
tetőzés várható pénteken Budapestnél.
A műsor szerkesztői várják a kárpótlás elveivel és gyakorlatával kapcsolatos nézői kérdéseket. De az adás témája lesz az élelmiszergazdaságban
tervezett, elképzelt tulajdonváltás, a termelőszövetkezetek jövője, a
magángazdaságok kialakításának buktatói, a sorozatos túltermelési válságok
lehetséges kezelése is. Ez utóbbi témakörökben is várják a műsor készítői az
észrevételeket, kérdéseket.
Levélcím: MTV Szegedi Stúdió. Szeged, Kálvária tér 22. Pf. 431. 6701.
Telefonon az üzenetrögzítővel felszerelt 6212-715-ös telefonszámon.
apad a folyó. Ám Dunaremetétól lejjebb a szakembereknek a vártnál is

Nincs készültség
a Tiszán

Az elmúlt napok esőzései nyomán
megduzzadtak a magyarországi
folyók. Amint a híradásokból tudjuk,
a Duna árterülete kapta a legtöbb
csapadékot, erősen árad és ezért a
folyó több szakaszán harmad- illetve
másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltekel.
Mi a helyzet a Tiszán? - kérdeztük
az ATIVIZIG árvízvédelmi osztályának vezetőjétől, dr. Arató Mihálytól. Tájékoztatásunkra elmondta,
hogy a Felső- és
Közép-Tisza

vidékén most tetőzik az árhullám, az
Alsó-Tisza vidéken - így Szegednél

Itália, te drága!

is - e héten várható a tetőzés.

Olaszország: vigyázat, csak gazdagoknak! - állhatna a figyelmezA novemberben kezdett kísérlet
tetés az utazási prospektusok Itáliát
során több mint 10 ezer megjelölt,
kínálgató hasábjain. Egy nemrégiben
beszámozott fecskendőt adtak ki
közzétett statisztika szerint ugyanis
drogosoknak, s ezek közül júniusig
az olaszországi szállásárak - leg5200 visszacserélődött, további 4200
alábbis a nyári turistaszezon idején pedig „programon" kívül érkezett
alig-alig maradnak el a legendásan
cserére. Az akció eddig 25 ezer
i c i c magasnak számító svéd mutatóktól.
dollárba került.
A szállodai,átlagár" Svédországban
átszámítva mintegy 244 ezer líra
(200 dollár), Itáliában a hasonló adat
220 ezer líra (kb. 180 dollár). A
...sokan gyülekeztek Deszk Alkotmány utcai alapterületet. A tegnap délelőtti eseményen - a szo- drágasági rangsorban egyébként
élelmiszerboltja előtt A Dél-Tisza Menti Áfész régi kásostól eltérően - előbb kinyitották a bolt ajtaját a
Olaszországot Svájc, majd Nagyüzletét újították fel úgy, hogy bővítették is az eredeti vásárlók előtt és jelenlétükben nyitották meg az üzletet
Britannia követi.
A Tisza tegnapi vízszintje 244
centiméter volt. A vízszint emelkedése ellenére - a pillanatnyi helyzet
ismeretében - a folyó a középvízi
mederben marad, s nem várható
árvízvédelmi készültség elrendelése a
Tiszán.

A nyitás napján

Figyelemre méltó azonban, hogy a

szállásköltségek növekedése Itáliában nem olyan számottevő, mint
Európa egyéb turistaparadicsomaiban: míg itt 1990-ben csupán 5,5
százalékkal emelkedtek az árak
1989-hez viszonyítva, addig például
Spanyolországban 12, Portugáliában
pedig 14 százalékkal.
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%a*j, autómentés^
Telefon: 23-333
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Springer-folyóiratok
forintért
Elkészült a Springer Verlag folyóiratainak forintáras katalógusa, előfizetéseket még szeptember tizenötödikéig fogad az ismert tudományos kiadó. A több külföldi leányvállalat után Kelet-Európában először Magyarországon nyitott képviseletet - budapesti székházából a
„tudomány házát" szerené létrehozni.

Egy japán feltaláló kidolgozott
egy eljárást, amellyel tejből a hernyóselyemhez

hasonló

minőségű

selyemfonal állítható elő. A szenzációs találmány gyakorlati megvalósítására az ötletet felkaroló japán
fejlesztő és befektető cégek szakemberej

szerjnt

Magyarország

kínálja a legjobb adottságokat.

A

gazdasági elemzések alapján ugyanis
nálunk állítják elő a viszonylag
legolcsóbb, legjobb minőségű és
nagy tételben azonos minőségű tejet.
Éppen ezért a japán cégek a kaposvári Hematrade Kft. és az FM
közvetítésével keresik a megoldást
egy magyarországi
létrehozására,

tejselyemüzem

amely 300 millió

dolláros beruházás lenne. Több hazai
tejipari üzem máris jelezte: szívesen
részt venne a gyártásban.
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