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Keddre virradóra elemi erővel
újultak ki a harcok Horvátország
vegyes lakosságú területein.
A Tanjug összesítése szerint Baranya, Szlavónia és Nyugat-Szerémség számtalan településén dörögtek a
fegyverek, Borovo Szelő, Vukovár,
Trpinje és Pélmonostor térségében
aknavetőket is bevetettek a harc o k b a n . Dárdánál aláaknázták a
vasúti síneket, ismét megszakadt a
vasúti öszeköttetés Eszék és Pélmonostor között.
A zágrábi hadtest parancsnoksága
bejelentette, hogy a horvát belügyminisztérium nijjifiilarai Glina térségében megtámadták a jugoszláv néphadsereg egyik járműoszlopát, két
katonái megsebesítenek. A katonák
viszonozták a tüzet.
Ebben a helyzetben szinte kilátástalannak tűnik a jugoszláv szövetségi elnökség által felállított tűzszünet! bizottságnak az az erőfeszítése,
hogy augusztus 18-áig mindenütt
engedjék szabadon a „hadifoglyokat". A testület kedden Belgrádban
nyilvánosságra hozott állásfoglalása
szerint szükség van arra, hogy a
válsággócokban vegyes megfigyelő
csoportok ellenőrizhessék a fegyvernyugvást. mindenütt biztosítsák a
közlekedés zavartalanságát, tegyék
lehetővé az aratás befejezését, á E

Stjepan Mesic elnökletével tegnap késő délután összeült a jugoszláv államelnökség, hogy megvitassa
a tűzszünet! rendelet megvalósítását és más kérdéseket - jelentette a Tanjug. Az ülésen a kollektív államfői
testület nyolc tagján kívül jelen vannak a horvátországi tőzszünetet ellenőrző szövetségi testület tagjai,
a jugoszláv parlament és minisztertanács elnöke, tov ábbá a szövetségi kormány több tagja is.
Franz Vranitzky osztrák kancellár tegnapi, Zvonimir Separovic horvát külügyminiszterrel Bécsben
megtartott találkozóján megerősítette álláspontját, hogy Ausztria fenntartja a horvát függetlenség
elismerésének lehetőségét. Vranitzky szerint országa nem akar ebben más országokat megelőzni
Moszkva és Tallinn kapcsolataiban megtört a jég, s hamarosan sor kerülhet a kétoldalú gazdasági szerződés
aláírására - jelentette ki tegnap Tallinnban Edgár Savisaar észt kormányfő. Savisaar a nap folyamán
Moszkvában Valentyin Pavlov szovjet kormányfővel folytatott tárgyalásokat Több tízezres tömeg előtt
pontifikált tegnap istentiszteletet II. János Pál pápa a krakkói piactéren. A pápa bírálta a világban elterjedt
ateizmust s reményét fejezte ki, bogy földrészünk mindinkább megbékél s Európa az emberi jogok
és a nemzetek jogainak tiszteletére épül majd.

lítsák helyre a víz- és áramszolgáltatást tegyenek erőfeszítéseket a
menekültek hazatelepítésére. A
tűzszünetet ellenőrző bizottság sürgette, hogy mielőbb kezdjék meg
azokat a tárgyalásokat, amelyek valamennyi köztársaság képviselőinek
részvételével Jugoszlávia jövendő állani berendezkedésével foglalkoznak.
A Tanjug hírügynökség jelentése
szerint a legutóbbi 24 órában 1700-al
nőtt Szerbiában a Horvátországból
elmenekültek száma. A szerb Vöröskereszt adatai szerint a köztársaságban már 50 ezerre emelkedett a
menekültek száma. Zágrábban viszont azt jelentették be, hogy eddig
már csaknem 31 ezer menekült költözött Horvátország válságövezeteiből a köztársaság nyugalmasabb
területeire. (MTI)

A „túlpolitizált" erőmű
A magyarok túlpolitizálták a bősi
kérdést, pedig a zsákutcából Magyarország sem talál majd más kiútat,
mint amit Szlovákia szorgalmaz vélekedett Viliam Oberhauser szlovák erdő- és vízgazdálkodási miniszter, a Pozsonyban megjelenő Pravda
keddi számában.
Oberhauser szerint a magyar
álláspont a parlamenti nyilatkozat
ellenére sem végleges. A miniszter
úgy vélekedett, hogy az 1977-es
szerződés felbontása politikai vákuumot teremtene, az építkezés teljes
leállítása pedig a szlovák fél részéről
„öngyilkosság" volna. Az erómű
befejezését célzó tervek a megvalósulás után a magyar felet is meg fog-

ják győzni a szlovák lépés helyességéről - vélekedett Viliam Oberhauser.
Frantisek Miklosko, a szlovák
parlament elnöke - a Rudé Právo
című prágai lap keddi számában
megjelent interjújában - értetlenségének adott hangot azZal a magyar
állítással kapcsolatban, hogy a bősi
vízierőmű kizárólag csehszlovák területen történő, egyoldalú megépítése elfogadhatatlan módon megváltoztatná a Duna, mint határfolyó jogi
1
státusát.
(
Miklosko emlékeztetett arra, hogy
Csehszlovákia és Magyarország
annak idején, 1977-ben teljesen szabadon döntött az erőműépítési és
-üzembehelyezési szerződés aláírásáról, ezért most mindkét állam azonos mértékben viseli a felelősséget

az erőmű sorsáért. A szlovák parlamenti elnök utalt arra is, hogy az
1977-es szerződés egyáltalán nem
foglalkozott a közös határ kérdésével. (MTI)

Szigorú ellenőrzés
Ausztriában
Az osztrák kormány a magyar
autóbusz múlt heti súlyos szerencsétlensége és az utóbbi időkben
történt más hasonló ausztriai balesetek miatt elhatározta, hogy haladéktalanul intézkedéseket tesz a
keleti államokból az országba érkező
autóbuszok műszaki állapotának
szigorú ellenőrzésére. Ezt Franz
Vranitzky kancellár jelentette be kedden a Minisztertanács ülése után,
amelynek napirendjén ez a téma is
szerepelt. Mint közölte, a belügyminisztérium még e héten tervet
dolgoz ki a rendőri szervek ezzel
összefüggő feladatairól, a közlekedési minisztérium pedig a műszaki
vizsgálatok elvégzéséhez különleges
műhely-gépkocsikat bocsát az ellenőrző hatóságok rendelkezésére.
*
Tizenhatra emelkedett az autóbusz-szerencsétlenség áldozatainak
száma, miután elhunyt egy súlyos
sérült. Budapestre érkezett a könynyebb sérülést szenvedett természetjárók első csoportja.

Újra kellene gombolni a mellényt
Habsburg Ottó Jugoszláviáról
- Nem tartattól, hogy állásfoglalását, tekintettel a személyes
háttérre, egyesek úgy értelmezik, mint valamiféle „választ",
reagálást az ön részérói az ismert történelmi eseményekre?
- Erre csak egyet mondhatok: mindenki valamiképpen
„válaszol" a történelemre, akik ellenzik az én véleményemet,
azoknak is van történelmi hátterük. Ez így nem kérdés. Tény,
hogy érdekellek vagyunk abban, bogy a népek önrendelkezési
jogát érvényesítsék. Nem vitás, bogy a horvátok és a szlovének
függetlenek akarnak lenni. Ezt népszavazáson nyilvánították ki.
Ha mi demokraták vagyunk, cl kell fogadnunk azt, amit ők
akarnak.
- Ha történelemről beszélünk, az is ismert, hogy annak
idején pontosan az ilyen kis balkáni államok
közötti
torzsalkodások vezettek az első világháborúhoz.
- Igen, de akkor még nem létezett az Európai Közösség. Én
persze az önrendelkezési jogot úgy látom, hogy azután
felvesszük őket az Európai Közösségbe is. Ott sok kis állam
kaphat helyet, ez nem vezet torzsalkodásra. Jugoszlávia
azonban voltaképpen teljesen légből kapott állam volt,
mindenfajta múlt nélkül óriási kulturális különbségekkel és
nemzetiségi ellentétekkel. Én Deák Ferenccel vallom: ha egy
mellényt rosszul gomboltak be, ki kell gombolni és aztán kell
újra, rendesen visszagombolm. Úgy érzem, hogy ezt most kell
megtenni. Érvényesíteni kell azokat az elveket, amelyet a
második világháború idején az Atlanti C h a r t a ígért az
önrendelkezésre vonatkozólag, s amit aztán nem tartottak be.
- Az európai státus quo egy sor határ tiszJeletben tartásán
alapszik Itt az Európai Parlamentben, ebben a vitában is
felvetették hogy a jugoszláv precedens azért veszélyes, mert
végső soron minden határt kétségbe lehet vonni
- Ez csak oa veszélyes, ahol tényleg több nemzetiségről van

Az Európai Parlament politikai bizottságának hétfői
a Közösség jugoszláviai akciójáról rendezett vitájában
az egyik felszólaló Habsburg Ottó, a bajor CSU európai
képviselője volt, aki Horvátország és Szlovénia
függetlenségének mielőbbi elismerése mellett tette le
a g a r a s t Baracs Dénes, az MTI brüsszeli tudósítója
a bizottság üiése után beszélgetett a történelmi név viselőjével.

- Nekünk állandó nyomást kell gyakorolnunk azért, hogy
meggyorsítsák ezeket a tagfelvételeket. 1992 végére, a
nagypiac létrejöttéig meglesz már a társulási szerződés
Magyarországgal, Csehszlovákiával, Lengyelországgal. Ezt
követően megkezdődnek majd a tagfelvételi tárgyalások
Ausztriával, amelynek felvételéről most már közzétették a
Bizottság véleményét. Azon fogunk dolgozni, hogy ezután
például Magyarországgal és Csehszlovákiával a beszélgetések
ne hivatalos tárgyalások formájában, de ténylegesen már
megkezdődjenek.
- És milyen jövőt lát az eddigi Jugoszlávia

többi

része

számára?
- Ha egy szép napon a szerbek is követni akarják a
Közösségbe a horvátokat és szlovéneket, joguk van erre, ha
demokratikusak, ha szabad választásokat engednek, ha nem
folytatnak imperialista politikát, mint most teszik, és ha
tiszteletben tartják a kisebbségeket - arról ugyanis nemigen
esik szó, hogy Szerbia lakosságának
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százaléka

kisebbségekből áll.
- Reálisnak
messzemenő

tartja

lépéseket

ön a közösség

részéről

akkor, amikor láthatólag

az

ilyen

jelenlegi

korlátozott akciója is elakad?
- A Közösség lehetőségei bizonyos mértékben természetesen
korlátozottak, de azért ne felejtsük, hogy a világ első gazdasági
hatalma. A Közösség gazdasági eszközökkel is sokat tehet, és
közreműködésére abszolúte szükség van. Persze, a válság
FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ

megoldása sokáig fog tartani. Ha léteznek is ellentétek a

Közösség keretei közi ez abból adódik, hogy vannak, akik már
- Azzal kapcsolatban,
hogy ön a két
függetlenséget
fogják fogadni egy európai nemzetiségi jog kialakítását, kinyilvánító jugoszláv köztársaságnak a Közösségbe való el akarnák ismerni Horvátországot és Szlovéniát, mások nem
amelyért én már 11 éve harcolok. Az Európa Tanács is ki- befogadását javasolja, az eddigi tapasztalatok
nem túl akarják ezt: de ez mindig így van a demokráciában - fejtette ki
biztatóak, hiizen nemigen tapsolnak az új jelentkezőknek
véleményét az MTI tudósítójának Habsburg Ottó.
dcjgötöfl fTTr "rontkozó jipttrimof
SZÓL Ott persze valami mást kell csinálni Remélem, hogy el
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Csehszlovák alkonzulátus
Szegeden?
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Két magyar tábornokot is láttam sepregetni, egyikük Kovács Gyula, a második magyar
hadsereg vezérkari főnöke volt-Aki a helyén tartja az értékeket, nem használható
propagandisztikus célokra, nem lehet belőle mozgalmi zászlót kigöngyölni - Hogyan fessünk
tökéletes képet? Váljunk tökéletessé, aztán csak engedjük el magunkat és fessünk
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Elmagánosodás
Nagymosás idején nem időszerű
dolog vendégeket fogadni. Aki csak
teheti elkerüli, hogy sürgős tennivalói közepette traktátumot szervezzen, jóllehet akadna valaki a családban a kínálgatáshoz Időzítés dolga,
mondhatnánk,
már csupán az a
kérdés: mely részben tűrhet halasztást az élet sokfélesége.
Fesztiválváros rangját hirdetvén
Szeged pontosan a vendégforgalmi
szezon kellős közepébe tette a
privatizáció látványos részét: már
ami az üzletek, kereskedelmi és más
közcélú helyiségek
tulajdonosváltásából egyáltalán látványos lehet.
Kígyózó sorok a „végeladás, nincs
maradás" hangulatú boltok előtt.
Kusza, ákom-bákom feliratos hirdetmények. hogy mikor, ki hova költözik. Végig a Kárász utcán az üzletek
az egykorvolt évenként egyszeri nagy
kísérlet kirakatversenyből
augusztusra nyomokban se hagytak semmit.
Üresen tátongó ablaktáblák,
félig
tépett fecni papíros, a Széchenyi
téren a világhírű kerámia üzletláncolat boltjának eleddig dekoratív
kirakata papírossal fedve.
Folyik a privatizáció, s e fontos
teendők közepette mintha a máskor
unásig emlegetett vendégfogadó városarc a maga ápolatlanságában tudomást se akarna venni arról: közel
sem sikerült még minden külföldit
száműzni a környékről. Vannak, kik
makacsul megállnak, netán eltöltenek néhány napot itt. s hírét viszik a
napfény megkopott,
elszegényült
városának Szabadtéris napon ugyan
végigsurrog egy-két utcaszakaszon a
locsolóautó, szinte centire kiszámolva, meddig mehet a Boldogasszony
sugárúton. De a bevezető utak mentén a szemétkupacok, a város frekventált pontjain is a
járdaszélre
lökve bűzölgó kukák most már nem
csak magukban jelzik a fiesta szégyenfoltjait.
Kontrasztokat jelez a belváros: az
elmagánosodás folyamatában, amit
igazából az üresen tátongó boltok
képviselnek, bakugrásnyi távolságban már csillog-villog
néhány új
gazdára talált üzlet. Az majd az
eljövendő hétköznapokban kiviláglik,
milyen igényre alapoz. Addig is
keseregve nézem a versenytárgyalásoknak fittyet hányó privát főtlkukorica árusokat, akik közelébe olykor
körömkefét is lehetne kínálgatni. Sóhajtva fordulok az esti Dóm téren
előadásszünetben az orvosegyetem
biokémiai intézete felé: nyitva a
kapu, s minden pillanatban ujabbak
jönnek-mennek a villanyfényes lépcsőházban. Elfeledtem már a régi
időket, csodálkozva látom a nagy
táblát a kutatóintézet bejáratán: WC.
Szánjunk hat forintot, az egyetem sanyarú helyzetében, mit lehet tudni,
hátha nem kizárólag privátin működik
BECSEI PÉTER
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Telefonközpont

Szezonár

Békességóhajtás
Egy év után újabb lakossági fórumot rendeztek a Kodály téri
általános iskolában. A téma most is ugyanai volt: a Rókusi körút Tópart utca - Margaréta utca közé építendő telefonközpont és -torony.
Az indulatok egy év alatt sem csendesedtek sokat.
A már sokszor elhangzott érvek és
ellenérvek vezették be a kétórás együttlétet, amelynek szervezője a terület
önkormányzati képviselője, Dobó
János volt. Eljött még Kálmán
Miklós, a távközlési igazgatóság
fejlesztési
igazgatóhelyettese,
Nagypál Miklós, az önkormányzati
hivatal műszaki irodájának vezetője,
valamint Bálóné Serfőző Erika, a
tisztiorvosi hivatal képviselője is.
Miért éppen ide épül a központ és főleg: a torony!
miért nem
tájékoztatták időben a lakosságot a
tervekrő), miért nem került szóba
eddig a környékbeliek kártérítése az
építkezés ideje alatt elszenvedett
gyötrelmekért: ahogyan az a sokat
emlegetett európai normák szerint
Szokásos - legalábbis a példának
fölemlített londoni repülőtér esete
megvilágította, hogy ott még az első
kapavágás előtt megegyeztek a
lakókkal a méltányos kártérítés
összegében.
Hajnalban indul a munka, kánikulában is csukva kell tartani ajtóiablakot, tnert mindent vastagon lep a
por. „Ezek a/, építkezés velejárói,

amit el kell viselni, bármit építsenek is" - hangzott a hivatalos
reflexió. Erre többen felajánlották
Kálmán Miklósnak és a többi döntéshozónak, hogy cseréljenek velük
lakást, ám fölvetésük nem talált
visszhangra.
Autós blokád, aláírásgyűjtés,
bírósági pef - a környékbeli lakók
megjegyzéseiből ítélve nem tudnak
nyugalmat találni a zajtól, piszoktól,
és még hátra van s z e p t e m b e r október, amikor napi 24 órában
zsaluzzák majd a tornyot. így ötven
napon belül kész lesz, hagyományos
technológiával öt hónapig tartana.
Bizalom a szakvélemények
helyessége iránt (ledőlés, akkuumlátor iszap kezelés, sugárzás), és
türelem, megértés, béke - ezt kérték
a döntésekben szerepet játszó
vezetők a lakóktól, tekintettel a város
érdekeire. Ebben - mármint a
békességóhajtásban - nem is volt
vita a szemben ülők között.

Javult a fizetési mérleg
Javult a folyó fizetési mérleg többlet, v l l á m i n l a láthatatlan
helyzete júniusban, fgy az első hat bevételek fedezik a külföldi
hónap során a deficit csupán 100 adósságszolgálattal kapcsolatos
millió dollár volt - tájékoztatta a kamatkiadásokat. Mivel a folyó
Magyar Távirati Irodát Hárshegyi fizetési mérleg hiánya az erre az
időszakra tervezett

Frigyes, az MNB elnökhelyettese.

1 milliárd

Elmondotta, hogy mfg májusban - dólláros deficittel szemben csupán
az íMő öthavi adatok összesítése minimális mértékű, ez a/t jelenti,
után - a folyó fizetési mérlegben l30 hogy nem nő az ország eladósodása.
millió dolláros hiányt mutatott, addig Sót hónapról-hónapra bővülnek a
júniusban az egyenleg 30 millió jegybank devizatartalékai. Míg az
dollárral

javult.

Mindez

ázt első öt hónapban a devizatartalékok
1.4-1,5 milliárd dollár körül

bizohyítja, hogy igen kedvezően
alakulnak a pénzügyi folyamalok.

alakulnak, június végén, július elején

Bank elérték az 1.7 milliárd dollárt,
külke- augusztusra megközelítik a 2
reskedelmi mérleg félévi deficitje milliárd dollárt.
Hárshegyi Frigyes szerint á folyó
csupán 130 millió dollár volt,
A

Magyar

kimutatásai

Nemzeti

szerint

a

szemben az első öthavi 150 millió fizetési mérlegben júniusban
dolláros hiánnyal. Továbbra is kialakult javulás júliusban tovább
fennáll az a kedvező helyzet, hogy a folytatódik, s augusztusban is
turizmusból

származó
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Már
az uborka is

A szomszéd ország nagykövete városunkban

berek ugyanis feJelenleg az uborkatermelóknek
A magyarországi
A hungarológiai kongresszus s árosházi fogadásán teremteltek
ladatokat
válönkorlátozáshoz kell folyamodniuk - nemzetiségek között
lehetőséget az újságíróknak, hogy találkozzanak a Szegeden
lalnának a főistárgyalásokat folytató Rudolf Chemel irodalomtörténésszel,
mondta az MTI munkatársának igen jelentós helyet
kolai képzésben.
foglalnak el a szlováa Cseh- és Szlovák Szövetségi Köztársaság magyarországi
Tőrök Zoltán, a Földművelésügyi
A filiálé pedig kok. Földrajzi elhenagykövetével és Karol Wlackovszki nagykövetségi tanácsossal,
Minisztérium Agrár Rendtartási
a csehszlovákiai
lyezkedésüket tea Cseh* és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kulturális
Főosztályának munkatársa az uborka kintvelegjlentősebb
struktúra pandantés Tájékoztató Központjának igazgatójával. A baráti hangulatú
jaként - a pozsotúltermeléssel kapcsolatban.
beszélgetésen részt vett dr. Ványai Éva alpolgármester
csoportjai a Viharnyi intézet testvérés dr. Szalai István, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
E növértyi kultúránál korábban a sarokban, Szarvas,
szerve lehetne.
főigazgatója.
termelés igen kifizetődő volt. Békéscsaba és TótA megbeszéléMiután Bős-Nagymaros ügyében lezajlottak a pengeváltások
komlós
környékén
Magasak voltak az átvételi árak, ez
élnek. Ezeken a tele- s az újságírók kérdéseire Rudolf Chemel nagykövet mint „vízügyi sek során fölmeegyre nagyobb termelésre ösztönözte
rült. hogy miként
püléseken régóta mű- szakemberré átvedlett" irodalomtörténész, képviselve kormánya
az egyéni gazdálkodókat. Ám a teálláspontját, elemezte az ügy politikai, gazdasági és szakmai
teremthetnék meg
ködnek a szlovák
oldalát, szó eshetett a szegedi látogatás céljáról és tartalmáról is.
e két intézmény
rület növekedése ad hoc jellegű volt, tájházak, néptáncműködésének
s nem számoltak a valóságos piaci csoportok, az anyalátogatását arra használta föl, hogy feltételeit. A alpolgármesternő helyzettel. Az értékesítési lehető- ország kultúrájának ápolási fórumai.
tájékozódjon egy következő lépés egyetértésben a főiskola főigazségek az elmúlt időkben - főként a Szeged viszont a szlovák értelmiség megtételéhez. Ez pedig nem más,
gatójával - megfogalmazták abbéli
KGST piacainak összeomlása miatt - centruma: itt dolgozik a Juhász mint egy városunk számára is fontos szándékukat, hogy helyet kérnek a
Gyula Tanárképző Főiskola szlovák elképzelés: létesüljön
Szegeden köztársasági megbízottól a regionális
drasztikusan romlottak. A termelés
tanszéke, innen sugározza adásait a csehszlovák
alkonzulátus
és te- közigazgatási továbbképzés céljaira
egy részét lehet Csupán a nyugattelevízió és a rádió szlovák nyelvű remtődjenek meg a Budapesti Kulá t f o r m á l ó d ó űjszegedi oktatási
európai országokban értékesíteni, műsora. Mindenezen objektív tények
turális és Tájékoztatási
Központ központban. A tárgyaló felek óvtak
mivel ezeken a piacokon nagy a figyelembe vételével egyértelmű,
szegedi filidléjának feltételei. E két, ugyan a túlzott optimizmustól
konkurenciaharc mind az ipari hogy a régió két központja, egymással szorosan összekapcsolódó
és hangsúlyozták,
hogy
az
feldolgozásra szánt, mind pedig a Békéscsaba és Szeged játszhatja a intézmény részint diplomáciai, elképzelések
mindkét
résztől
frissen fogyasztható áruknál. A főszerepet a szlovák nemzetiség részint kulturális, művészeti, cseppfolyósak,
ám ha a feltételek
informatikai és képzési feladatokat megteremtődnek,
magyar termelők versenytársaként jövőbeni életében.
1993 őszén
Kormányközi egyezmény született
gazdák, akik ugyancsak sok uborkát arról, hogy a közeljövőben szlovák
kulturális központ létesül Békés
kínálnak, s emiatt magasak a minőmegye székhelyén. A nagykövet úr
ségi követelmények, s nyomottak az
és a kíséretében lévő kulturáárak. (MTI)
lis k ö z p o n t i g a z g a t ó j a s z e g e d i

jelentkeznek a spanyol és a bolgár
NY P

bevételi hasonló igányzat tapasztalható.(MTI)
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Téved d kormány, amikor a
sajtóhoz való viszonyát úgy akarja
rendezni, hogy lapokra teszi rá a
kezét, meg saját lapokat alapittat.
Téved, amikor azt gondolja, hogy
most már három napilapja van, van
neki. Mit ér ugyanis e lapok támogatása, ha 75-80 százalékos remmittendáfal dolgoznak? Mit ér, ha az
amúgy is csekély
példányszámból
csak töredék jut el az olvasókhoz?
Ez az eljárás csak arra jó, hogy
életképtelen
sajtóvállalkozdsokat
tartson erőszakosan életben, Vagy
ami még ennél is rosszabb:
jó
lapokat tegyen tönkre. Miként ez
mostanában a Magyar Nemzettel
történik, ahol arat az Hersant. A hír
és információs
rovat
vezetőjét
például árra hivatkozva
akarják
elküldeni,
hogy
tevékenysége
túlságosan ellenzéki. Kormánypárti

látna el. Segítené például a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola szlovák
tanszékén f o l y ó oktató munka
színvonalának emelését. A Szegeden
dolgozó diplomaták, nyelvészek,
irodalmárok és kulturális Szakem-

Téved a kormány
hírek meg ellenzéki hírek? Micinda
badarság! Közben a példányszám
már 100 ezer alá zuhant, a veszteség havonta vagy tízmillió.
Hasonló a helyzet a téyével, bár
ott egy kicsit előrébb
tartanak.
Megszűnt
például
a
Kabinetkérdések című műsor. Olvastam egy
nézettségi mutatót, a teletext sugározta. Ezer emberből - hétre hét heten nézték a műsort; a tetszési
indexről most ne is essék szó.
Mondom, téved a
kormány,
amikor elégedetten hátradől székében: van már, ki engem támogat. A
tömegkommunikációnak
ugyanis
csak egyik oldalát képes uralma alá
hajtani: az információk
összegyűjtését, válogatását és nyilvánossá tételét. Van azonban egy

másik rész is: az információt el kell
juttatni a befogadókhoz. Ez pedig
erőszakkal nem megy. Nem lehet
mindenkinek a kezébe nyomni az Új
Magyarországot, s ráparancsolni,
Hogy olvassa. Azt még csúk meg
lehetne oldani egy központi áramszünettel vagy általános adókimaradással, hogy az Esti Egyenleget
ne nézzék az emberek. Az viszont
már rendkívül
költséges,
sőt
technikailag
szinte
kivihetetlen
volna, hogy minden családba őrt
állítsanak a Híradó kötelező megtekintését biztosítandó.

megkezdődhetne a munka. S ez
mindenképpen a két nép kapcsolatainak erősödését
és szellemi
gazdagodását szolgálná.

TT
szokásuktól semmiféle
adminisztratív módszerekkel nem lehet őket.
eltántorítani. A kormány tehát akkor
járna el helyesen, ha belátná:
fölösleges drága pénzen saját sajtót
működtetni. Költséges, Sok bosszúsággal Jár, és alig van hatása.
Ehelyett
egyszerűen
ügy kell
politizálni, hogy meglévő népszerű,
olvasott-nézett-hallgatott
lapokműsorok rendszeresen foglakozzanak vele.

Persze ez a nehezebb.
Különösen, ha a kormánynak talán két
tagja van, akik félelem
nélkül,
okosan, hatásosan képes megjelenni
bármely sajtóorgánumban.
Ám a
megoldás nem az, hogy teremtsünk
Az. emberek nem hülyék. Nem
a miniszterek színvonalának megvéletlenül vasznek például tömefelelő, kiszolgáló sajtót. Épp az
gesen Népszabadságot,
Magyar
ellenkezője.
Hírlapot, 168 órát vagy Hócipőt.
Ugyanakkor makacsak is: ezen

MAROK TAMÁS
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És hogyan él? Hogyan tölti mindennapjait?
Életemben egyszer jártam a pápai lakosztályban.
De még jóval II. János előtt, VI. Pál titkáránál.
(Az 6 különleges engedélyére volt szükség ahhoz,
h o g y az e l s ő o l a s z T i s z t e l e n d ő k i l l u s z t r á l á s á r a
lefilmezhessük a Vatikán belső kertjeit.)
A félhomályos dolgozószoba félig nyitva hagyott
ajtajában váratlanul magas sziluett tűnt fel. Mintha
csak a szemüveg villant volna, mosolyogva bólintón.
Aztán úgy tűnt el, mint egy látomás.
• A Szentatya néha váratlanul benéz - mondta a
titkár a t y a . ( M i n t h a csak azt e l l e n ő r i z t e v o l n a :
aláfrták-e az engedélyemet.)
A t u d ó s í t ó , aki v é g i g é l h e t t e az e g y h á z életét
m e g ú j í t ó II. V a t i k á n i Zsinat éveit - akkor ott a
félhomályban, a villanásnyi pápai jelenlét láttán mintha kissé megrendült volna. Mert tudtam ugyan,
hogy az első ..utazó pápa", VI. Pál minden addiginál
jobban alkalmazkodik századának szokásaihoz, mégis
működtek bennem a vatikáni élet titokzatosságáról
vallott régi r e f l e x e k : mintha a szentatya mást se
csinálna reggeltől napestig, mint Ülne Péter trónján, és
várná, hogy körüllebegje majd egyszer a szentség
glóriája.
Nos, Casaroli bíborostól, a Vatikán immár
nyugalmazott „miniszterelnökétől" tudom, hogyan
tölti ténylegesen II. János Pál a napjait.
Információm ugyan még a merénylet előtti
időszakra vonatkozik, de bennfentesek szerint II.
János Pál - aki különben börtönében bocsátott meg
török merénylőjének - azóta sem sokat változtatott
munkarendjén. Ezt hihetővé is teszi fizikai munkán
f e l n ő t t és s p o r t h o z s z o k o t t , á t l a g o n f e l ü l i erős
szervezete. (Azt is beszélik különben, hogy amikor
Krakkóban csomagolt, a házvezető apáca kérdőn
tekintett a fürdőnadrágra:
- Természetesen visszük Rómába is, kedves nővér.
S a Castel Gandolfo-i nyári lakban uszoda épült. A
szentatya négyszáz méteres k o n d í c i ó t r é n i n g j e i l e g a l á b b i s az e l s ő é v e k b e n - n y a r a n t a s z i n t e
mindennaposak voltak.)

Ki ez a pápa?
2.
Nos tehát a mindennapok: háromnegyed hatkor kél.
Fél-hárömnegyedórás meditáció után hétkor misézik.
Néha a reggelit is tíz-tizenöt perces fogadás előzi
meg, amelyen egy vagy több vendég van jelen
Kilenctől tizenegyig dolgozószobájában tartózkodik
Ekkor senkit sem fogad. Nagyon gyorsan olvas. És
úgy fogalmaz is.
Tizenegykor kezdődnek a kihallgatások, és tartanak
háromnegyed kettőig. Az ebéd éppúgy mint a reggeli
- munkaétkezés, vendégekkel. A pápa túl gyorsan
eszik, és nagyon keveset. Mintha oda se figyelne arra,
mit szolgálnak fel.
Ebéd után fél órát pihen. Azután, ha j ó az idő,
breviáriumával felmegy a teraszra.
Fél n é g y t ő l n y o l c i g t a n á c s k o z i k l e g b e l s ő b b
munkatársaival, a Vatikán „vezérkarának" tagjaival, a
kongregációk vezetőivel, akik jönnek a dossziékkal.
Vacsora
nyolckor.
Kilenckor
ismét
a
dolgozószobájában ül, vagy a kápolnában fejezi be
zsolozsmáját. Tizenegykor van vége a munkanapnak.
Casaroli bíboros szerint a pápa önelemző
munkamódszerének legjellemzőbb mondata: „Nem
sietek".
De azt hiszem, ez a mondat csak akkor érvényes, ha
a pápa nem utazik. Ez pedig II. János Pálnál elég
ritkán fordul elő.
..Róma többé nem Rómában van."
II. János Pál ezt Czesztohowában mondotta. A
lengyel katolikusok legfőbb zarándokhelyén. (Különben onnan érkezik majd hozzánk.)
Nem tudhatom egész pontosan, mit érthetett ezen a
szentatya. Talán eszébe jutott Julius Slovacky költő
1848-as jövendölése:

£ világ Viszályai közepett az Úristen
szláv pápa számára készíti a trónt,
ki nem fut el a kardok elől, mint az olasz.

az emberi jogok semmibevevését. Ezután pedig magához
ölelt egy diákot, aki nemrég jött ki a börtönből.
Joggal mondhatta róla léhát az észak-brazil
éhségövezetek híres főpapja, a katonai diktatúrák első
számú közellensége, Don Helder Camara - akit Jó vagy
rosszakarói „vörös bíborosnak" is neveznek; „olyan
embert ismertem fel II. János Pálban, akit ném puha
viaszból gyúrtak, hanem szívós és tartós anyagból."

Mint köztudott, ez a pápa nemigen rokonszenvezett a
különösen Latin-Amerikában elterjedt felszabadítást
teológiával, amelynek gyakorlati megtestesülései a
Elgondolkodtató, hogy az Olaszok, különösen a
rómaiak az első megdöbbenés után hamar megszerették a nyomor és az elnyomás ellen küzdő, a világi baloldallal
is együttműködő, milliókat tömörítő bázisközösségek.
„Papa polacco-t". Befogadták.
Vajon miért? Talán csak azért, mert az olaszok Valószínűleg féltette az egyházat, hogy összekeveredik a
napi politikával.
nemigen nacionalisták?
A szentatya egy ízben lengyel kispapok előtt - azok
kuncogása közben - fgy gondolkodott hangosan:
- Rómában azt mondják nekem, hogy az a jobb, amit a
leírt szövegen kfvül mondok.
És ez a „szövegen kívüli", zseniálisan rögtőnzó, nagy
Szónoki és színészi képességekkel, de ugyanakkor nagy
szellemi és lelkierővel, mély meggyőződéssel rendelkező
„show-man" pápa kezébe vette a zarándokbotot, hogy
végigjárja a világot.
És mindig a saját szövegét mondta. E szöveg tanalma
pedig - az Istenbe, Jézus Krisztusba vetett mélységes
bizalom mellett talán elsősorban az emberi jogok melletti
feltétlen kiállás volt. S ezt a tartalmat nemcsak a Szent
Péter tér vasárnapi áldásai visszhangozták, hanem az
első, a második, de főként a harmadik világ
székesegyházai terei.
Vele kapcsolatban legnagyobb élményem Chiléhez
fűződik. Ahhoz a stadionhoz, amelyben Pinochet
különítményesei ezreket öltek, kínoztak meg.
Az utazás előtt nem kevesen rosszallották a hívők
között is; jelénlétével a szentatya - akarva-akaratlan
„hitelesíti" a diktátor hatalmát. De ott a stadionban - a
prédikáció közben elsápadó Pinochet jelenlétében - II.
János Pál élesen és egyértelműen ítélte el a terrort.

Nicaraguában láthattam: miután a pápát fogadó, akkor
még sandinista kormány kulturális miniszteré, a világhírű
pap-költő, Emeste Cardenal kezet csókolt - II. János Pál
kissé atyásan - de azért szentatyásan is - jobb kezének
mutatóujjával mintha figyelmeztette volna az előtte
térdelót: „Vigyázz fiam, vagy pap vagy, vagy miniszter."
Akkoriban nem egy német, osztrák, francia, holland,
belga és amerikai teológus, illetve püspökök vélekedtek
úgy: a pápa a politikához való viszony tekintetében
mintha kissé más mércével mérne Lengyelországban és
Latin-Amerikában.
Egy azonban bizonyos: ez a pápa hallatlan
népszerűségét nem egyszerűen annak köszönheti, hogy
ha kell, harminc nyelven üdvözli a híveit. Nemcsak
annak, hogy tud spanyolul tréfálkozni, lengyelül és
franciául énekelni. Hogy a New York-i Madison Square
Garden oszlopai alatt a dob ritmusát követve úgy tapsolt,
mint egy vérbeli Rolling Stones rajongó. Egy régi
lengyel barátja azt mondta róla: ha nem lett volna belőle
pápá, nagy diplomata vagy kiváló kőműves lehetett
volna. Szinte mindent jól Csinál.
RÓBERT LÁSZLÓ

DÉLMAGYARORSZÁG
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A hungarológia intézményrendszerének
és
hazai háttérbázisának megújítása, feladatai ezt a komoly címet kapta az a tervezet, amelyet
tegnap este vitattak meg a
kongresszus
résztvevői. A helyzet ugyanis az, hogy a magyar
kultúra külföldi népszerűsítése,
a külföldi
magyar oktatás és tudományos
kutatás, a
kisebbségben és szórványban élő magyarok
kulturális ügyeinek itthoni segítése - ahogy a
tervezet fogalmaz
- bonyolult,
gyakran
egymásba
fonódó
szövevényt
alkot.
A
Művelődési
és Közoktatási
Minisztérium
szakembereinek
irányításával
ebben
a
szövevényben
szeretnének
rendet vágni az

az anyagiak
ésszerűbb,
összehangolt
fölhasználására. Csakhogy mindez nem könnyű.
A tervezet lényegéről és az esti vitáról holnap
részletesen is beszámolunk. Amúgy szabályos
kongresszusi
nagyüzem
volt
tegnap,
előadásokkal, vitákkal Ma kirándulni mennek a
hungarológusok, ismerkedni a dél-alföldi tájjal
és emberekkel. Holnap folytatódnak a szekcióülések, este pedig megnézhetik a vendégek,
érdekeltek:
kiküszöbölni
az átfedéseket,
valódi orosz laktanya,
azazhogy
mHyen
egy
elősegíteni, hogy a rokonintézmények ésszerűen mi\yen
volt; mivel nemsokára Campus lesz
kapcsolódjanak
egymáshoz, megszabadulni
a belőle, ezért tartja ott fogadását a Szegedi
bürokratikus állami gyámságtól, végül törekedni Universitas.

Hungárián Studies
A kongresszust

Szeretni tudni kell?

keretező programok sorában tegnap délután a JATE

Hungárián Studies Programs igazgatója, Szőnyi György Endre fogadia a
hungarológusokat.

Mit takar az angol elnevezés? A programdirektor,

egyetem angol tanszékének

oktatója még valamikor az elmúlt

részletesen informált a szegedi bölcsészkaron
munkájáról és eredményeiről,
legyőzte

a lajhár-természet

működő oktatási

ám akkoriban az újságírói
és a tervezett

csoport

kíváncsiságot

cikk máig nem készült
programként

végre föllebbenthetem

Studies-ről

a Hungárián

az

tanévben

Számomra tehát külön öröm, hogy - immár kongresszusi
a „titkok fátylát"
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el.
és

elhessenthetem a kötelességmulaszás önvádját.
*

llia Mihály beszélt legutóbb a portiandi professzorról, aki, bár a nemet
irodalom a szakterülete, elvállalta egyetemén a magyarságtudomány
gondozását. Éltető Lajosról van szó. Neki - és persze a fogadókész szegedi
egyetemnek - köszönhető, hogy immár 20 esztendeje tanulnak itt külföldi
diákok magyar nyelvet és művelődéstörténetet. Az elsó fecskék 1971-ben
jöttek. Idővel aztán jött az ötlet is: tulajdonképpen a világ minden
egyeteméről járhatnak ide, akik a mi nyelvünk, kultúránk iránt érdeklődnek ha tudnak angolul. Mert az angolt közvetítő nyelvként lehet

használni,

segítségével bármilyen anyanyelvű egyetemista elkezdhet Szegeden
magyarul és a magyarságról tanulni. Portland-ből évente érkezett 1-2
hallgató; 1983-ra addig jutottak a dolgok, hogy szerződés köttetett a Lewis
and Clark egyetemmel: kétévente 18-20 diákot fogadnak a JATE-n, féléves
kurzusokra. 1986-ban az oregoni állami egyetemmel jött létre egy másik
szerződés, miszerint tanévenként 10 hallgató vehet részt a magyar
képzésben, cserébe évente 2-3 szegedi bölcsészhallgató Oregon állam
valamelyik egyetemén tanulhat. Az imént említett ötlet nyomán pedig az
elmúlt tanévben például holland, finn, tajvani, japán, norvég, török - s még
ki tudja milyen nemzetiségű diákok foglalkoztak a hungarus tudományokkal

Tudósító bevallja, némileg zavarban van, mert hát a mondandójának
témája egyfelől jócskán tudományos,
másrészt mégiscsak közlésre számító, lévén az Irinyi kollégium impozánsan felújított épületében tegnap
megkezdődtek a kongresszus szekció ülései. Ama bizonyos tudósi
nagyüzemek peregrinusokról, kik
mindenféle diszciplínák és szellemiségek kedvéért elhagyták hazájukat. Nézzük ám csakis az embert,
és bocsáttassák ez meg, de hát a tudósító olyan, leginkább arra függeszti
tekintetét. Itt van például egy
bizonyos Wirth Mihály nevű deák,
akiről Keserű professzor úr szekciójának ülésén Kovács József László
tanár úr értekezett. Szóval hogyan is
nézett ki egy peregrinus cirka négyszázötven esztendővel ezelőtt? Ez a
deák soproni volt, gazdagabb az átlagosnál. Mielőtt elindult volna, vett
egy böhöm nagy útiládát. Aztán még
jónéhány kisebbet, és persze meleg
mellényt, bórnadrágot. S útnak indult.
Ámde Lipcsében csomagját nem
találta, minekutána néhány mérföldet
visszagyalogolt. Vendégfogadóban
szállt meg, hasát jól tartotta. Wirth
Mihály ha bóviben is volt pénznek,
tehetségnek már nem annyira. A némethoni egyetemen praeceptor
segítette nyolc dénárért. Aztán amikor Sopronba visszatért, ott se voltak
túlzottan elégedettek vele. De volt

olyan peregrinus deák is. aki az
adósok börtönében végezte...Az pedig
még mindig Keserű profeszor úr ülésén történt, hogy felállt egy úr, és
elégedettlenségét fejezte ki a rádióval
kapcsolatban. Hozzáteszem gyorsan,
nem a helybélivel, s mindezt tényleg
csak azért írom, mert ez a konferencia
éppen erről szól. Arról a megfogalmazásról tudniillik, amit a marosvásárhelyi
úr is méltánytalannak tartott, miszerint
hazánkba érkeznek
romániai,
jugoszláviai, kárpátaljai, szlovákiai...
stb. magyar származású tudósok és
érdeklődők. Nem, mondta az úr, ó
nem magyar származású. O magyar...
Azt hiszem, jogos az ellenkezés.
Mert hisz arról van szó, mit gondolunk magunkról legelébb, ha netán
ránk szólnak a világban, Rostock
vagy Sidney kikötőjében. Lehet
dokutnentje szerint az ember román,
vagy szovjet állampolgár, ám leginkább, ha nyelve magyar, csak ezt a
szót mondja ki, csak azt mondja,
magyar vagyok. Na de ezzel persze
még semmi se történt. Eleddig ez csak
egy helyzet. Mert bár Wirth Mihály
is világlátott peregrinus volt egykoron, ne feledjük mégse Esterházy
Péter néhány esztendővel ezelőtt lekanyarított definícióját a tárgyban,
miszerint a hazaszeretet minőség
kérdése... Szeretni tudni kell?
DAL

a JATE-n, az angol nyelv közvetítésével. Egyre többen maradnak itt két évre
is. vagy hosszabb-rövidebb idő múlva visszajönnek, munkát vállalnak
Szegeden, hogy megkeressék a tandíjra valót, ösztöndíjakat pályáznak és
nyemek meg otthon, hogy folytathassák tanulmányaikat.

A kongresszus titkára mondja:

A dolognak van egy pénzben aligha kifejezhető, felbecsülhetelen, és van
egy pontosan meghatározható, dollárban mérhető haszna.
Az egyetemen így kialakult hungarológiai oktatási csoport tevékenységi
köre egyre bővül. A magyar nyelv és kultúra oktatása mellett külföldi
csoportoknak Magyarország és Kelet-Európa-programokat szerveznek, ami
azt jelenti, hogy egyetemek közötti kapcsolatok révén egy-két hétre a lodzi,
az újvidéki és a temesvári egyetemre is eljutnak a diákok. Az úgynevezett
rövidprogramok adják a harmadik tevékenységi kört: 1-6 hetes hungarológiai
táborokat szerveznek.
A tervek? A Hungárián Studies Programs gyakorlatilag önálló tanszékként
működik szeptembertől; a programigazgató, Szőnyi György Endre szeretné,
hogy a szegedi egyetem angol szakos hallgatói speciális képzés keretében
képesítést szerezhessenek arra, hogy külföldieket oktassanak hungarológiai

- Köszönjük a Szegedi Közlekedési Vállalatnak a fölajánlást, miszerint
kitűzős vendégeink menetjegy nélkül használhatják a járműveket. A
Délmagyarország Kft.-nek köszönjük a napi ötszáz példányszámot,
amivel megleptek bennünket. Kellemetlen viszont a posta követelése.
Bélyeget bocsátottak ki elsónapi bélyegzéssel; attól elzárkóztak, hogy a
bevételből támogassák önfinanszírozó kongresszusunkat, viszont
követeléssel álltak elő, hogy fizessük a kitelepedésüket... Köszönjük a
Városnak a kellemes fogadtatást és érdeklődést. Elnézést kérek a
programfüzetek csekély száma miatt. A résztvevőknek külön-külön és a
sajtó munkatársai számára biztosítottunk 250 darabot. Anyagi
lehetőségeink ennyi nyomtatását tették lehetővé. Az érdeklődők az Irinyi
Kollégiumban megtudhatnak minden részletet - továbbra is számítunk
rájuk!

tárgyakban.
MONOK ISTVÁN SZAVAIT LEJEGYEZTE: P. S.

Identitástudat
a nyelvkohóban
Beszélgetés Várdy Béla professzorral
Várdy Béla, a kelet-európai történet professzora 1964 óta oktat
az egyesült Államokban, Pittsburgh két egyetemén. A hungarológiai
kongresszuson tartott tegnapi előadásának témája - Kettős és többes
kötődés, illetve identitás kérdése az amerikai magyarság múltjában
és jelenében - érthetően szépszámban vonzotta meghallgatásra és vitára
az érdeklődőket. Úgy gondoltuk, a kötődések és az identitástudat
problémája, valamint az amerikai hungarológiai kutatások
feltérképezése számunkra is „megér egy misét".
- Az Egyesült Államokban a két világháború közti időszakra nyúlik
vissza a hungarológiai kutatás, jobban mondva eleinte csak a hungarológiai
jellegű oktatás története, de igazi fellendülést furcsamód a világháború és az
utána következő hidegháborús korszak hozott. A háború előtt is volt magyarságkutatás, de ez apró oktatási programokból állott, és elsősorban a református papképzésben kapott szerepet. Az első magyar nyelvű lektorátust
Klebelsberg Kúnó. a szegedi tudós alapította 1939-ben, a Columbia Egyetemen. 1942-tól több amerikai egyetemen - Califomia, Washington, Indiana
- olyan ,különleges" nyelveket oktató iskolák nyíltak, amelyeken több mint
félszáz kis nyelvet tanítottak, köztük a magyart is. Ezek voltak a kezdetek.
Az elsó magyar tanszék alapjait az Indiana Egyetemen a második világháború „rakta le": ekkor kezdték el a felsőfokú oktatási intézményekbe beintegrálni a katonai programokat, majd ez folytatódott az ötvenes éwekben,
amikor hidegháborús meggondolásokból egy kongresszusi mozgalom támogatni kezdte a Kelet-Európa-kutatás fejlesztését. 1957-tól nagy tudományos
programok indultak be, több tucat kelet-európai központ nyílt, a Columbia
egyetemen - Lotz János vezetésével - , a Harwardon. a Slanfordon. és ekkor
alakult a legnagyobb kelet-kutató központ, a Hoover Institut is.
- Hogyan alakultak az önálló magyar tanszékek?
- Mindezektói a szétterjedő programoktól függetlenül, a hetvenes évek
végéig önálló magyar tanszék nem volt. A magyarságkutatás jellemző
módon a szlavisztikai, vagy az ural-altajisztikai programok részeként
szerepelt, de önállóan nem létezett. Egyáltalán a magyar nyelvet sokan szláv
nyelvnek képzelték. 1979-ben aztán a magyar kormány és az akadémia végre
hajlandó lett Indianaban, a bloomingtoni egyetemen szubvencionálni egy
méreteit és költségeit tekintve is kis magyar tanszéket, melyet Ránki György
professzor vezetett. Ugyanebben az időben Torontóban a kanadai magyarok
önerőből, Bisztray György vezetésével létre hoztak egy ugyanilyen
központot, ez azonban csak nyelvoktatással foglalkozott. Legújabban pedig,
bár erről én is csak hallomásból tudok, az új magyar kormány támogatásával
a New Jersey Universityn alakult magyar intézet. Reményeink szerint ennek
az intézetnek kellene összefognia az eddig egymástól függetlenül létező
hungarológiai kutatásokat.
- Milyen az amerikai hungarológia anyagi helyzete?
- Hát igen, Magyarországon csak most kezd minden a piactól függeni; az
Egyesült Államokban ez már régen így van. Kutatási anyagot, vagy könyvet
kiadni a magyarságról, az bárhol Amerikában ráfizetésés. Marad tehát az
egyetemi kiadás, és ez esetben a könyvet úgy kell elfogadtatni az
egyetemmel, hogy az ki is adja. De a piactól függ a magyarságtudományok
oktatása is. Amikor a pennsylvaniai Pittsburghben meghirdettünk egy
magyar kurzust - feleségem a nyelvet, én pedig a történetet tanítottam - ,
20-25-en jelentkeztek egy félévre. Mégis nehéz volt dolgozni, mert főleg a
fiatalok hamar rájöttek, hogy nem sok anyagi hasznuk van a hungarológiából. Rájöttek, hogy a hungarológiából nem tudnak megélni. Hűségesen
tanultak viszont azok. akik nyelvésznek készültek, s magyarul is akartak
tudni egy kicsit.
- Ön az előadásában az amerikai magyarok kettős
identitástudatáról
beszélt. Sikerül-e a magyar identitástudat fejlesztése?
- Ez attól függ, az illető melyik kivándorlási hullámban érkezett
Amerikába.
- Kezdjük az elején: a századeleji
kivándorlók,
illetve
azok
leszármazottjai...
- Itt főleg második, harmadik generációs, már Amerikában született
magyarokról van szó. Szüleik jórészt paraszti, munkáskivándorlók voltak,
akik elszigetelten, táborokban éltek; általában lenézték őket, nem ment jól a
soruk. Legtöbbjük otthon csak elemi iskoláit végezte el, így nehezen tudtak
beintegrálódni az amerikai társadalomba. Nyelvi szempontból a magyar
paraszti szókincset idővel a környezetükben felvett amerikai „prolinyelvvel"
keverték, és ez a második generáción vehető észre. A magyar kurzusunkra
jelentkezők közül sokan nem értették már a magyar nyelv struktúráját,
lehetetten volt átállítani őket. A szavak is deformálódtak idővel - asztal
helyett osztent hallottam mondani - , de a fő gond az alapstruktúra. Saját
fogorvosom számára például, aki a szüleitől tanult magyarul, a magyar nyelv
alany-állítmány viszonya mintha kínaiul lett volna.
-... aztán jött a második világháború...
- A második világháború után körülbelül 17 ezer magyar vándorolt ki.
Jórészt ők voltak a „Horthy-hívek", és mindmáig nekik a legerősebb a
magyarságtudatuk. Szinte konzerválták az akkori nemzeti tradíciókat, s
gyermekeiket is ebben a szellemben nevelték, úgyhogy még az unokáik is
beszélnek magyarul. Ebben a rétegben viszont megmaradt egy ma már
irracionális Magyarország-kép, mely szerint Magyarország a múltban
látezett igazán, és ismét szép akkor lehet, ha visszatér oda. Ok voltak, akik
hallani sem akartak róla, hogy a kádári Magyarországra akár vissza is
látogassanak. Nekik is gondjaik voltak a beilleszkedéssel, de főleg
képzettségük miatt; nem volt az amerikai társadalomra áttranszformálható
tudásuk. Én két magyar tábornokot is láttam emiatt sepregetést vállalni,
egyikük Kovács Gyula, a második magyar hadsereg vezérkari főnöke volt.
Miután az Egyesült Államok előzőleg hadban állt Magyarországgal, mit is
kezdhettek volna a ludovikai végzettséggel?
-... pár év múlva jött az ötvenhatos hullám...
- Egy világ választotta el őket a háborús kivándorlóktól! Belőlük az előző
tíz év alatt szinte kiverték a nemzettudatot, sokan ügy jöttek ki, hogy nem is
akartuk hallani többet Magyarországról. Ok jobban beolvadtak, anyagilag is
sikeresebbek lettek, mint elődeik. Igaz felkészültségük is jobb volt.
ösztöndíjakat kaphattak, többen amerikai feleséget választottak, és általában
nem a nagy magyar közösségekben, hanem az amerikai kulturális és
tudományos központokban telepedtek le.
- Professzor úr. ön szerint hosszú távon fenn lehet-e tartani a: amerikai
magyarok magyar nyelvkultúráját.'
- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sok remény van rá. Nemcsak a
magyar nyelvet, hanem valamennyi Amerikában beszélt kisebb nyelvet az
angol nyelv világméretű dominálása veszélyezteti a leginkább. A magyar
tanulására sajnos nincs elég késztetés, hiszen érvényesülni csak az angollal
lehet. A magyar kis nyelv, és struktúrájában annyira más, hogy komoly
erőfeszítés kell az elsajátításához. Persze az amerikai magyarok roppant büszkék magyarságukra, de hazajővén sokan rádöbbennek, milyen keveset
tudnak a magyar kultúráról. Sajnos, ez a realitás.

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ
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Rádiójegyzet helyett

Ilia Mihálynak, Szegedre
Kedves Tanár úr,
tudom, hogy nagyon régen jelentkezem, és igazán nem szép dolog egy rádióműsor nyomón frissítgetni az cmlékezelémet: nézd már, hiszen én is
Ilia Mihály tanítványa voltam. Majdnem tíz évvel ezelőtt volt az amikor a
szűkös, és roppant rendetlen folyóiratokkal, könyvekkel, jegyzetekkel fölhintett bölcsészkari docensi szobába zsúfolódtunk, a négyes csoport, és
szemináriumot játszottunk a Tanár úr vezetésével, hogy megtudjuk, amit
tudni érdemes volt akkoriban: ki ír ma olvasható prózát e honban, ki képvisel progresszív költészeti irányt fel nem kent szerzőink közül, kinek az
esszéi érnek meg több misét is. Nos, éppen pont ezeket a literátorokat nem
okíthatták a magyar középiskolákban. Mi meg tanároknak készültünk. A
szakirodalmat és szépirodalmat sem tudtuk volna elolvasni a Tanár úr
nélkül, könyvtárban mindenesetre nem tartottak belőlük Ott volt az a mulatságos eset egyik akkor még ifjú költőnk indexen lévő szociografikus riportkönyvével, annak is a kéziratával. Nagy titokban, egy éjszakára kaptuk meg a Tanár úr közvetítésével. És még ennek az átvirrasztott éjjelnek
is híre ment, másnap lóhalálában kellett visszaszármaztatni a négyszáz
oldalas művet. Amit azóta kiadtak hivatalosan Annyira persze nem irodalom, mint pikáns. De akkor! És a Tanár úr szándéka szerint adott arra,
hogy a közeljövő gimnáziumi magyar tanárai elmondhassák hogy legalább harangozni hallottak a Szertőkről. Meg arról, hogy a magyar
nyelvű irodalomművelés nem ér határi Battonyánál, Biharkeresztesnél,
Rédicsnél, Rábafiizesnél. Parassapusztúndl. Az úgynevezett határainkon
túli magyar irodalom, amíg az egyetemi képzésben csak a bölcsészkar
falain kívül megtartható „speciális kollégium" képében kaphatott helyet,
mit tesz isten, ma dédelgetett kedvenceink közé tartozik nemcsak tananyagként. Mintha ezer éve lett volna az a tilosban járás, amikor azt kellett hinnünk hogy szentségtörést követünk el, ha elolvassuk Méray Tibor
müncheni kiadású, Nagy Imréről szóló könyvét, vagy Kovács Imre emlékiratait, Szász Béla Minden kényszer nélkül című memoárját, Koestler:
Sötétség délben-jét. Ezeket a műveket ma snassz nem ismérni. És ezeket
mind-mind a Tanár úr adta a kezünkbe. Akiknek lehetőségük nyílt tegyem hozzá, szerencsére - át vagy feje tetejéről a talpára állítani az
irodalmi értékrendet (is), azok ha az egyszerű szimpatizánsokra akarnak
gondolpi országfordító-nagy
munkájuk közben, akkor ránk is gondolhatnak (megengedő). És miért? A Tanár úr miatt.
Igen, indulatból verem most az írógépet, ami talán nem helyes. De
annyi év után a minap a Tanár úr hangja szólt hozzám a rádió
Gondolat-jel című műsorából (A riporter volt egyétemi csoporttársam.) A
riport orról szólt, hogy a Tanár úr és munkássága nem kell az új - és
nemcsak irodalompolitikának.
Egyiknek túl népies - másiknak túl
kozmopolita. A szerkesztő maga így vezeti fel a blokkot:
„Kedves
hallgatóim, tudósítást hallanak a manapság legnívósabb helyről: két szék
között a pad alól." A rádió előtt állva, vasárnap délelőtt lévén, éppen
főzés közben, görcsbe ránduló gyomorral, megvilágosodhattam: aki a
helyén tartja az értékeket, nem használható propagandisztikus célokra,
nem lehet belőle mozgalmi zászlót kigöngyölni
Én meg hiába biztosítom a Tanár urat, hogy ne tessék ezen szomorkodni, nem érdemlik hálátlanok meg hogy hallottam mór közelmúltbeli magyar politikusóriást duzzogni hogy ő már akkor, amikor ezek még sehol...
Mit ér az én vigasztalásom? Saját magunkkal csak nem hozakodhatom
elő: mi itt vagyunk ne tessék ezzel se törődni, meg azzal se, hogy az aki
szintén éveket ült ama dolgozószobában, és szívta magába az felnevelő
világszemléletet, most országgyűlési képviselőként a feleségét küldi a
telefonhoz mert sok dolga van, amikor a Tanár úr felhívja. Éppen akkor.
Azt érdemesebb inkább megjegyezni, amit Göncz Árpád mond - igaz
késői órán a televízióban - szintén egy tanítvány, ma napilap-főszerkesztő
gyengéd provokálására. Azt mondja, hogy „amit á Tanúr úr nem tud a
magyar irodalomról,, azt nem érdemes tudni."
Zalaegerszeg nagyon messze van a Szegedtől És még egy csomó város,
ahol a Tanár ir tanítványai tesznek-vesznek, dolgozgatnak
holmi
értelmiségies életekben. Igyekszem romantikus íz nélkül mondani: ezek az
emberek ha találkoznak azonnal felismerik egymást. Komolyan.
Aggodalomra semmi ok
Szeretettel:
ARANY HORVÁTH ZSUZSA
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Egy öreg csavargó
és a Biblia
Ki hinné: lassan egy évtizede már,
hogy Szikora Robi kiszállt a nyolc. vanas.évek sztárcsapatából, a Hungáriából, hogy megalakítsa az R-GO
zenekart. Robit, aki zeneszerző, szövegíró, dobos és a rockszínpadok sugárhajtású repülőgépe, néhány napja
egy új cím is megilleti: művészeti
vezető!
- Szikora Róbert, a Rákóczi Hanglemezkiadó művészeti vezetője. Nagyon komolyan hangzik. Rányomtatod a névjegyedre is?
- A, dehogy! Utálom a sznob dolgokat. Csak arról van szó, hogy nem
árt, ha egy öreg csavargó kicsit beledumál a dolgokba, és azt mondja természetesen csak a fiataloknak - ,
hogy a lemezre mindig kell egy
sláger is, a borító ilyen legyen vagy
olyan... szóval érted...
- Ha ennyi évig sikeresen talpon
maradtál, akkor biztosan tudod, hogy
ennek mi a titka, bár, hogy öreg
csavargó lennél, azt kétlem, hiszen
most is bebizonyítod a pop-rockzenét
évek óta temető károgó szakvarjúknák. hogy el lehel még indulni turnéba...
- Mélyen gázsi alatt el lehet... De
hidd el: nem mi vagyunk drágák,
hanem a technika, a szállítás. De
azért istennek hála, az R-GO
zenekarnak még megy a szekere!
- Gondolom ez nagyrészt az Angyalbőrben sorozat zenéjének is köszönhető.
- Annak is. De annak ellenére,
hogy ősszel még megjelenik egy
lemezünk Mi újság olajbogyók
címmel, azért ezt az Angyalbőrben
dolgot befejeztük. Nem vagyunk mi
..Angyalbőrben zenekar", és nem
akarjuk, hogy beskatulyázzanak.
- A J előbb azt mondta: „ istennek
hála ". És tudom, hogy ez nálad nem
csak szófordulat...
- Tényleg nem. Vallásosan élek,
minden napomat reggel a templomban kezdem. Megtisztulok.
- Netán később a zenédben is
megjelenik mindez?
- Már megjelent, hiszen a Mire
gondolsz katonában van egy Szent
Agoston-idézet, ami így kezdődik:
„Uram ne hagyd, hogy az öröm
kivesszen belőlem". A novemberre
tervezett R-GO lemezen pedig lesz
egy dal, amelyben megírom, hogyan
találkoztam a Bibliával.
-És hogyan?
- Tudod, olvasgattam én a Bibliát,
de 22 éves koromban éléggé unalmasnak találtam. Aztán egyszer a
kertben felejtettem a könyvet, és a
szél úgy lobogtatta a lapjait, mintha
valami gyönyörű galamb volna.
Éreztem, hogy ez egy üzenet, és
éreztem, hogy akkor kerültem
nagyon közel Istenhez.
- Gondolom, örülsz, hogy jön a
pápa...
- Igen, és a budapesti misére
mindenképpen kimegyek!
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Református művészet
Magyarországon
Akadhat, akinek meglepő a cím. Nem is a hol?, hanem
a mi. A szélesebb közvéleményben elterjedt hiedelem
szerint a puritán egyház hívei a „faragott képek" elleni
makacsságukkal csupasz csarnokokban, képromboló dühvel átalakított épületekben dicsérik az Urat. Hogy
mennyire nem így van, arra bizonyíték az Officina Nova
kiadásában megjelent, dr. Takács Géza által a legszebbeknek tartott református egyházművészeti alkotások
gyűjteménye. Az „Uram, hajlékodat, szeretem házadat... " zsoltárt idéző címmel közreadott kötet e sorok
íróját, a született, azaz reformátusnak keresztelt személyt
is meglepi színeivel, népi eredetű gazdagságával.
Legkorábban református templomok úgy keletkeztek,
hogy maguk a hívek váltak a reformált hit elfogadóivá,
megvallóivá, s ezért tették alkalmassá a XVI. század
közepén a jóval korábban épült templomokat istentiszteleti célokra. Ez jobbára a szószék középre kerülésével,
az úrasztala hasonló elhelyezésével járt, valamint azon
feleslegesnek ítélt díszítmények eltávolításával, amelyek
Isten és a lélek helyett magukra vonhatták a hívők
figyelmét. Az istentiszteleti hely az elsó teljes magyar
Szentírást adott Vizsoly templomának felirata szerint
másra nem való: „Miért állsz itt, ha nem imádkozol,
inkább menj ki!" Ugyanakkor több helységben, például
Csarodán is, megőrizték a XIII. századi freskókat,
amelyeken Jézus Krisztus, sőt: szentek is láthatók.
Mondhantánk: ettől még nem református épületek,
festmények ezek! A belső tér kialakítása, a berendezés, a
kegytárgyak után templomépítészetről csak akkor lehet
említést tenni, ha egy-egy háborús csapás után jobbára a
török megengedte a renoválást, különben a Habsburguralom évszázadokig korlátozta azt. A belső díszítést
jobbára festőasztalosok végezték, mint a dunántúli
Szenna templomában Nagy Pál Balázs. Táblás karzati
mellvédjéről, feljárójáról, mennyezetdíszító figurális
ábráiról nagyszerű reprodukciókat találhatunk a
kötetben. Ügy tűnik, a reformáció hazánkban csak addig
küzdött a képi ábrázolások ellen, amíg azok megvallott
hitigazságainak meggyökerezését látszottak veszélyeztetni, ellenben a hívek szépség iránti igényének nem
tudott, talán nem is akart ellenállni. Szép, de sajnos nem
magyarországi példája ennek a bánfihunyadi templombelső: ott a kalotaszegi hímzés eredeti pompájában született újjá, hogy lengyel látogatók, akik közül a falusiak
ősei elszármaztak, ne botránkozzanak meg a csupán az
épület architektúrájával kifejeződő teremtett szépségen,
hiszen nem ilyesmihez szoktak sem külföldön, sem
itthon a római katolikusok. A puritanizmus
és az
esztétikum néha valóban ütközött egymással, Zubogyon mint Takács Géza írja - a helyét vallás győzelmekor
elásták a templommal egyidős, XIV. századi misekelyhet
- de nem semmisítették meg! s a 1581-től egyszerű ezüstpoharat használtak úrvacsoraosztáskor. Cserépedényeket erre a célra az 1562-es debreceni zsinat engedélyezett. Az űraiztali kelyhek, poharak, tálak, kanták és
terítők - egykori mesterek remekei - az egyházhoz való
ragaszkodást, a személyes hűséget, de a sorsverte falusi,
mezővárosi magyarok díszítőkedvét is mutatják máig,
nekünk is.

A történelmi megpróbáltatások okai annak, hogy a
bemutatott templomok vagy jobbára XV. század előttiek,
vagy az 178l-es türelmi rendelet után épültek. Kivétel
alig akad, nem került be az albumba Szegedről kép és
adat, Szamoskér igen modem építészeti remeke - amely
TRENCSÉNYI ZOLTÁN óskeresztyén jelképre, a halra utal - egyedül e századból.

Az előző évszázad páratlan érdekessége a római
katolikus gróf Keglevich által Szilvásváradon építtetett
templom, melyet - az egri érsekkel támadt nézeteltérése
okán - a reformátusoknak adott, kiíratván a klasszicista
homlokzatra a zsoltár sorait: „Szégyenüljenek meg mind
a faragott képek szolgái!"
Nos, az ember esendő, kegyes cselekedete sem mentes
némi gyarlóságtól, gyengeségtől, kivagyiságtól. így van
ezzel a recenzens is. Kételyei vannak afelől, hogy
Vámosoroszi első földesurai valóban a honfoglaló Orosz
család tagjai voltak, mint azt a szerző állítja. 895 táján
jóformán még csak Oleg és kísérete nevezhette Rusznak,
Orosznak magát és változékony határú, igen vegyes
etnikumú földjét. Alattvalói aligha sejtették, hogy
majdan egy néppé, nagy néppé válnak. Orosznak a
Kárpát-medence északkeleti részére betelepült ruténeket
nevezték, s bár e hon az ő hazájukká is vált, érkezésüket
maguk sem nevezték honfoglalásnak. Foglalás ugyan
adódott később, de azt a történetet Joszif Visszarionovics
Sztálin írta...
Tiszacsécse kapcsán a fentihez hasonló, a témához
alig tartozó félreinformációt olvashatunk, miszerint
Móricz Zsigmond Debrecenben és Sárospatakon végezte
felsőbb iskoláit. Az író középiskolát végzett, majd egy
fél évig tanult a debredeni teológián, a jogi
tanulmányokból is megelégedett félévnyivel, más volt az
ő útja, más az egyeteme, főiskolája.
Az A b a ú j megyei Tornakápolna templomának
berendezését, mint nevezetességet, fontos látnivalót
említi a szerző, ám képet a nem különösebben feltűnő
épületegészről közöl.
A fotókról elismeréssel szólhatunk, Hapák József, aki
máskor illusztrálta képeivel a szerző könyvét (pl.: Bibliai
jelképek a magyar református egyházművészetben - Bp.
1986.), most társszerzővé vált. Különösen szépen
fényképezte az egyházközségek finomművű pecsétnyomóit, a színes, festett templombelsőket.
Az említett jelképtár belső hivatkozásaiból tudjuk,
hogy e szép album bevezetőjének írója, a képmagyarázatok szerzője igen alapos ismerője az egyház történetének művészetének jelképeinek E tudományágakból
természetesen csak korlátozott mennyiségben kerülhettek
információk az egyházművészeti alkotásokból ízelítőt
adó albumba. Tízoldalas bevezető tanulmány tájékoztat a
„magyar vallásnak" is nevezett kálvinizmus hazai
történetéről, majd egy-egy templom, műtárgy bemutatása
kapcsán juthatunk sajátos, csak e felekezet díszítőművészetére, szimbólumaira vonatkozó ismeretekhez.
Talán szó eshetett volna a Mózes-szék funkciójáról, egy
pelikánábrázolás melletti magyarázat is t o v á b b
gazdagította volna az olvasókat, érdeklődőket, a pusztán
gyönyörködni vágyó ateistákat, vallástalanokat, más
hitűeket.
A kötet rendeltetése: felmutatni a hazai református
művészet legjellemzőbb alkotásait, tükröztetve bennük
népünk alkotókedvét, teremtő s az egyház
megtartó
erejével. A Varga Dezső tervezésében megvalósított
kiadvány minden bizonnyal a Református Világtalálkozó
alkalmával került kiadásra, ám a III. Nemzetközi
Hungarológiai Kongresszus szegedi vendégei számára
szintén szép, értékes ajándéknak ígérkezik, s természetesen számíthat a hazai könyvkedvelők érdeklődő
megbecsülésére is.
PAPT LÁSZLÓ

DÉLMAGYARORSZÁG
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Céhleányok, céhlegények
Impressziók a Szegedi Szépmíves Céh kiállításáról
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Stószi
emlékek
Ajánlások
Fábry Zoltánnak

Húszéves
a Tápé-monográfia

Mit ki nem találok, ugye? Könyvjubileumot. Miért ne, ha már van, és
megérte ezt a szép, kerek esztendőt, a húsz évet. Már ahol van.
Nem ünnepelgetni akarok én, csupán felidézni azokat a hónapokat, amikor
a kötet szerzői még sorban mentek Jelemen Mihályékhoz. testvéréhez János
bácsihoz, Gyönge Örzse nénihez. Molnár Péterné Veronka nénihez. Nagy
Bence Pálhoz, Lele Ambrushoz, Karai Hideg Sándorhoz, Terhes Illésnéhez,
meg a többiekhez, akik ma már az Örök Birodalom felhóablakaiból nézik
talán, mint kopogtatom emlékeimet, írómasinámon.
A falumonográfia megírásának gondolata már a hatvanas évek elején is
megfogalmazódott. Ám abból a gondolatból „csupán" egy füzet született
meg, TÁPÉ címmel. Bálint Sándor professzor állította össze, korábbi
•kutatásaiból. A füzet 1965-ben jelent meg, s egyik forrása lett - Walter
„Fábry Zoltánnak
személyes
Zoltán 1938-ban megjelent TÁPÉ című doktori disszertációja mellett - a
találkozásunk emlékéül köszönettel
mindazért, amit az irodalomért, a későbbi „nagykönyvnek", vagy, ahogyan 1971-ben, a könyv megjelenésének
idején mondogatták, a tápaiak „százforintos imakönyvé "-nck.
tisztesség megmaradásáért tett
igaz szeretettel
A szerzőgárda egyikének sem adatott meg, hogy az íróasztal fölé
Illyés Gyula görbedve vesse papírra saját fejezetét. A múzeumi és a levéltári
Stósz dokumentumokra sokan támaszkodtak, főként a történészek. A
1965. V. 29."
népéletkutatók pedig mentek: kerekeztek, talpaltak. Ahogyan évszázadokkal
(Illyés Gyula: Ingyen lakoma)
ezelőtt ballagott itt Tömörkény István, s követte őt Móra Ferenc és a többi
„Fábry Zoltánnak, az első emberTápé-szerelmes. Mert Tápéba mind szerelmes lett, aki egyszer itt megfordult:
nek, akit irigylek, stószi látogatásom
írók, költők, művészek.
emlékére

A könyvekbe írt ajánlások emberek
közötti barátságokról, viszonyokról
vallanak, és sok esetben egy eszme
iránti hűségről, elkötelezettségről,
erkölcsi tartásról is tanúbizonyságot
tesznek. Egy stószi kirándulás - 1973.
június 20-án - emlékét őrzik a most
előkerült ajánlások, amelyeket a 16 éve
elhunyt Hegedűs András jegyzett le az
általa forgatott könyvekből - ezek a
stószi óriás, Fábry Zoltán dolgozószobájában sorakoztak akkor.

PAPP GYÖRGY: TALÁLKOZÁS
MMMMIMMIMMMimtHta^^
„Ebben az országba már minden nyavalyás fenyőfát lefestettek."
(Graham Coughtry kanadai abszrakt festő)
A Szegedi Szépmíves Céh immár második
próbálkozása az a kollektív tárlat, amely néhány hete az
egyetemek központi épületének aulájában látható. Maga
a tény dicséretes, egy közösség - egy alulról szerveződő,
önkéntes alapon létrejött művészeti csoport - mutatkozik
be az előzőnél karakteresebben, határozottabb profillal, a
minőség és az érték nyomvonalán. Természetesen viseli
ez a kiállítás zavaros rendszerváltásunk szinte minden
gyermekbetegségét. Alakulása pillanatától szerencsétlen
megnyilvánulások, végiggondolatlan nyilatkozatok és
kapkodó döntések tették bizalmatlanná a város
képzőművészeit. Félő volt, hogy ahelyett, hogy egy
önmaguk által elképzelt és megszervezett céhbe
verbuválnák a művészeket, szétugrasztják őket. A
gyanakvás és sandaság máig nem múlt el, de éppen a
tárlat alkotásai b i z o n y í t j á k , hogy szomjaznak a
művészek az egyuttlétre. Mint ahogy Minarik, Mándy
Iván futballcsapatot szervező mosodása áhítozott egy
csapat után; mint ahogy József Attila kereste társait
kozmikus magányában; mint ahogy Kass János a
szülőváros. Szeged kikötőjére irányította hajóját; mint
ahogy Varga Mátyás megtért pályakezdésének sikeres
színhelyére, úgy igazolja ez a tárlat, hogy: kell egy
csapat, kell egy öböl, kell egy otthon, kell egy
kocsmaasztal. Kell a céh, a mértékadó és értékteremtő
közösség, a szabad városi polgár - ez esetben a mind
szabadabb képzőművész - által fönntartott szellemiség,
ahová tartozni lehet, ahová tartozni érdemes. Mert
valahol belül is kell lenni.
Unos-untalan ismételgetjük, hogy a rendszerváltás
időszakát éljük, hogy még nem alakultak ki az ú j
viszonyok, s amíg nem formálik s nem válik mércévé az
eddiginél tisztességesebb feltételeken alapuló erkölcsiség, amíg nem az érték lesz a szelektáló tényező,
amíg politikai indulatok is sorompót emelhetnek
gondolatok és hitek előtt, addig a kultúra csak árvácska
lehet, addig a művészet csak mostohagyerek. így hát
sértődött és sérülékeny, bizalmatlan és arrogáns, irigy és
féltékeny, befolyásolható és agresszív. S mindennek
nyomán a művészek atomizálódnak, elszigetelődnek,
véd- és dacszövetségeket kötnek, engednek a piac nyomásának, kommercializálódnak s ezáltal devalválódnak.
Nagy belső erő, igényesség és fegyelem, tolerancia és
etikai mérce szükségeltetik ahhoz, hogy ne engedjenek
se a vásári csábításnak, se a napi érdekeknek, se az
aktuálpolitika nyomásának, se a szerveződő új ideológiák és pártjaik erőszakának. Nincs más lehetőség: a
művészet belső fejlődését óva és a személyiség
autonómiáját védve átmenteni egy remélhetőleg közeli
jobb korba minden értékes művet, alkotói gondolatot és
indulatot.
A szépmíves tárlat anyaga ezeket a gondolatokat
mindenkeppen fölvetik, s ezt erősítik a kiállítók éppúgy,
mint a hiányzók, a tiszteletbeli tagok csakúgy, mint a
meghívást elfogadók és a céhbeliek, a kitüntetést adományozók és a kitüntetettek, a védnökök és zsűritagok.
Tény, hogy a mércét olyan alkotók szabják meg, akik
rokonszenvből a lokális erőfeszítéseket európai horizontból hitelesítő magaslatokat képviselnek. Gondolok
itt Hévézi Endre Bronzkor című reliefjének rendkívüli
értékeire. Kass János Fejek-sorozatának két évtized
távolából is hiteles üzeneteire, Eszik Alajos diireri
csúcsokat ostromló, s mégis huszadik századi groteszk
4 víziójára, az Apóka lipszis című festményére és Tóth
Sándornak a funkcionalitáson messze túlmutató,
emelkedetten intellektuális bronzkaputervére. E művek
mellé természetes módon, de két szélső pólusról nő föl
Papp György és Kovács Lajos. Papp György mind
érettebb Zómáncművészete igazi értékeket hordoz: a
folklór motívumkincsét és szellemi üzenetét adekvát

módon ötvözi a zománctechnika arisztokratikus
mivoltával, szakrális tartalmával és modern dekorativitásával. Kovács Lajos pedig úgy hoz új színt a váfos
képzőművészeti életének palettájára, hogy zeneműveket
kottáz konstruktív - szín-, forma- és vonalritmusokat,
precíz és dekoratív táblaképekké formáló - alkotásain.
Tóth Sándor mélyen humánus művészete évek óta
kötődik az itáliai hagyományokhoz és a vatikáni
megbízásokhoz. Dicséretére legyen mondva, ezeket a
feladatokat mindig megújuló ötletességgel és nagy
mesterségbeli felkészültséggel oldja meg. Persze néha
kifog rajta a megbízók szigorú elvárása: a Pápa-látogatás
előlapja pompásan megoldott, ám hátlapja didaktikus,
szájbarágós, ötlettelen.
Öröm volt találkozni Papp Piroska

színpompás,

ugyanakkor mély emberségről tanúskodó, szín- és
ecsetkezelésében kifogástalan lírai munkáival; Szűcs
Árpád levegő-remegésben föloldódó, e városhoz és az
antikvitáshoz egyszerre kötődő alkotásaival; Kováts
Margitnak a romlás virágaiban is emberi (asszonyi!)
sorsokat hordozó üzeneteivel; László Anna embert és
természetet, aktot és organikus motívumot szembesítő
grafikáival; Máté Ottilia tiszta hangon megszólaló,
architektúrát és jelképet ötvöző kék-madár variációival;
Nóvák András bravúros vázlat-aktjával. Fontos Zoltán
gondolatgazdag festményével... Nem sorolom, hiszen ez
nem katalógus, nem leltár.
Meggyőződésem, hogy ennek a kiállításnak vannak és

Nem volt akkor még kazettás magnó, videónak meg hírét sem hallottuk.
Németh László
Stósz, 1966. július 25-27."
Nagy, tízkilós magnetofonokat cipelt mind, aki a szájhagyományt gyűjtötte:
(Németh László: Irgalom. 1965.)
Tóth Béla, Waldmann József. Juhász Antal (a kötet szerkesztője és több
„ Fábry Zoltánnak, északi oszlo- fejezet írója), Kristó Gyula, lnczefi Géza. Trogmayer Ottó, Farkas Gyula.
punknak. barátsággal:
Lipták Pál, Katona Imre. Lele József (e sorok írójának nagybátyja). Varga
Németh László Mariann és Knotik Márta, Andrásfalvy Bertalan. Grynaeus Tamás, Szigeti
Budapest, 1969. január 28."
György és magunk, tápai kutatók: llia Mihály. Molnár Imre, Török József és
(Németh László: Kiadatlan tanuljómagam.
mányok 1968.)
Bálint Sándor - bár egyetlen, akkor még kis terjedelemben összegezett
„Fábry Zoltánnak - a sajkódi
népi vallásosságot írta a kötetben - minden egyes kutatónak első számú
magány a stószinak, barátsággal
Németh László szakmai támogatójaként szinte naponta járt ki a faluba. Adatközlőit
Budapest, 1964. újév"
természetesen névről.ismerte, úgy is szólította mindet, S a Pali bácsik. Teca
(Németh László: A kísérletező nénik, már csak a Reá való tekintettel is, mindig készek voltak emlékeik
ember 1963.)
elmondására, hogy minél hitelesebb legyen a könyv. És az lett. Máig tartó,
„Fábry Zoltánnak elvtársi üdvözlettel:
de remélhetőleg minket is túlélő. Szerkezete ma is modern, melyben a
Bpest., 1931. május 9-én, a kobzás
tudományosság és az olvasmányosság a legmegfelelőbben ötvöződnek. Nem
napján:
József Attila" is beszélve a fényképanyagról, melyekkel még utólérhettiik a hagyományos
(József Anila: Döntsd a tőkét, ne sirán- gazdálkodást, a halászatot, gyékénymunkát, a viseletet, illetve a
szokásvilágot, benne értve a disznóbálakat, lakodalmakat, névnapozásokat: a
kozz! Új Európa könyvtár kiadása)
„Fábry Zoltánnak: a szlovákiai néptánc- és dalhagyományokat.
magyar szocialista irodalom nagy
A kötetet a tápai tanács 1500 példányban adta ki. Annyire tellett, de már
apostolának, az igaí kommunistának, az első esztendőben érződött, dupla annyira lenne szükség. Nem csoda hát,
régi, baráti szeretettel
hogy egyré többen kérdezik meg. hol lehel ma hozzájutni a Tápé-kötethez
Győri Dezső"
Nem tudom megvgasztalni a kérdezőket. Pedig egyre több fiatal kérdez, s
Bpest., 964. aug.
mind tápai!
(Győri Dezső: Az élő válaszol)
Lám, mindössze fél generációnyi idő múltával milyen nagy lett történe„Fábry Zoltánnak hódoló, tanítványi barátsággal
tünk és hagyományos életformánk felé az unokák érdeklődése.
B. 969. július 5.
Öröm ez, nagy boldogság, s talán reményeket adó igény. Ha nem is újabb
Méliusz József kiadásra, merthogy arról sajnos szó sem lehet, de legalább arra, hogy
(Méliusz József: Az új hagyo- gyermekeink, unokáink már valóban „imádságoskönyv"-ként olvassák majd
mányért 1969.)
Thapai (Tápé régies neve) őstörténetét, a régi tápai emberek szokásait, a
„Fábry Zoltánnak barátsággal és\ legrégebbi időktől; talán a kőkortól napjainkig. Napjainkig, noha az eltelt
szeretettel:
húsz esztentó is hozott-vitt történelmünkből. Amit hozott: átalakult,
Bori Imre
kertváros jelleget öltött az egykori agrárfalu. S amit vitt: az archaikus
Újvidék, 69. IX. 19."
(Bori Imre: Eszmék és látomások; szokásokat; immáron azokkal együtt, sajnos, akik a pótolhatatlan értékű
Két költő)
adatokat elmondották: önmagukról - önmagunknak.
P. H. É

IFJ. LELE JÓZSEF

lesznek hívei és ellenzői. Értékelhetik kudarcnak (hiszen
a városban élő művészeknek csak mintegy fele küldött
be műveket), de értékelhetik jelentős sikernek is (hiszen
a városban élő művészeknek fele küldött be műveket).
Dicsérhetik a tárlatot, hogy sokszínű, hogy műfajilag
gazdag, hogy generációk találkoznak, hogy stílusok
sokfélesége jellemzi. De kritizálhatják is, hogy a tárlat
túlságosan eklektikus, hogy tematikailag zavaros, hogy

Néptánctalálkozón

Gála bál

Se nem kritika, se nem ujjongó dicsérethalmaz. E
nincsenek generációs egymásra találások, hogy a kettőt mindenképpen ki kell kerülni, ha a Szeged
stílusok sokfélesége nem képes karakterisztikus Táncegyüttes által szervezett nemzetközi néptánctalálkozó legdíszesebb programjáról, a
nagyszinházbeli
vonásokat adni. Bírálhatják a tárlatot, hogy túlságosan
gálaösszeállításról
írok. Jóelőre erre figyelmeztem,
szélesre tárta kapuit, s értékelhetik is nyitottságát. pedig olykor szívem szerint elismerő szavak tucatját
Egyszóval: a szépmíves tárlat minden kritikusa tenném egy-egy programpont mellé.
Erre ösztönzött volna a hétfő esti bő két órányi
önmagáról is véleményt formál. De szerintem mindennél
színpadi produktum. A vendégek, Darmstadt, Turku,
fontosabb, hogy ne csak szavakban hirdessük, hogy a
Palencia táncos küldöttei a maguk vidékének jellemző,
művészet attól szép, mert sokféle, hogy az érdekek igenis de nekünk kevéssé ismerős hagyományvilágából
differenciáltak, s hogy az értékek pluralizmusa az merítettek. Társaságukban a Szeged Együttes felnőtt
egyetlen járható út. Éppen ezért kell szurkolnunk a táncosai, a Guzsaly és a Nyisztor csoport a magyarországi és erdélyi táncdialektusokból származó
céhleányoknak és céhlegényeknek; ezért kell
koreográfiákat elevenítettek. Megalapozott értékelést,
támogatnunk
minden
más szerveződést
és szakmai aspektusok szerinti taglalást nem kínálhatok.
csoportosulást; ezér) szükséges minden feltételt Csupán néhány reflexiót a folklórösszejövetel kapcsán.
Őszintén szólva a műsor helyenként akadozott,
megteremteni a tehetségek kibontakozásának. Nem
lámpalázas, az ekkora színpadhoz és díszes-ünnepi körkönnyű és nem olcsó mulatság. Annál is inkább, mert
nyezethez nem szokott csoportok tétován nézdegéltek a
borzasztó feszültségek között élünk. Szellem: program közepette. Az illedelem azt kívánja, hogy a külszorításokban, anyagi malomkövek között, ideológiai honi vendégeknek ezeket az esetlegessségeket nézzzük
villámcsapások alatt. Ahhoz, hogy jó képek szülessenek, el. Hiszen ha mégoly fontos is a folklór pontos és érzékletes, szükségképpen színpadi interpretálása a hagyohogy jó szobrok formálódjanak, hogy jó grafikák
mányos táncokkal, dalokkal, itt a néző és érdeklődő hagyják el a nyomópréseket, meg kéne szívlelnünk azaz a Szeged Táncegyüttes cserecsoportjai révén nem
Róbert M. Pissing amerikai író intelmét: „Hogyan fessii föltétlenül érintett - emberek a „polgári kezdeményenk tökéletes képet? - Váljunk tökéletessé, aztán csak zés, avagy népi diplomácia" megnyilvánulását tapasztalhátták.
engedjük el magunkat és fessünk." Mint minden igazi
Darmstadt és Turku a korábbi eredetű testvércél, ez is a mindenségbe vész. De törekedni!...
kapcsolatok városa, okkal jut eszembe a pármai polgármester bő esztendővel ezelőtti mondata árról: nem a
TANDI LAJOS városvezetők kölcsönös látogatásai, a hivatalos kül

döttségek jövés-menése a kapcsolat igazi tartalma,
hanem a lehetséges spontaneitás, az egyéni kezdeményezések és csere utazások. A Szeged Táncegyüttes
némi segédlettel önállóan és saját elhatározásból hozta
létre a nemzetközi néptánctalálkozót, harmadízben.
A rendező együttes törekvéseinek ismerete már
önmagában következtetni enged arra. hogy dramatikus
láncolat, kreált színpadi játék ezen a találkozón még
gálaszinten sincs. Kilógna a magyar néphagyományok
világából, az ősi ünnepkörből a spanyol lányok
kasztanyettás vigalma, s nehezen illeszkedne a finnek
puhaléptű tánctípusa és a németek mimetikus
eszközökkel interpretált folklórja. Mindenki a saját
világának, a reá jellemzőnek megmutatásával érhet el
tiszta hatást. Igazolódott a színházi gálával e néptánctalálkozón. Lehet kedvesebb a szívmeleg gyimesi
csángó tánc, a tolnai üveges leanytánc, de az épp csak
ízelítőként kapott európai folklórpaletta színvilága ettől
nem fakóbb.
Hangulatos est kerekedett a kisebb zökkenők ellenére
is a gálán. Különöst a finálé bizonygatta ezt
ötletszerűségével: láthatólag előzetes készülődés nélkül a
záró szatmári verbunk és friss átváltozott táncházi
sokadalommá, amolyan folklór gála-bál formálódott. No,
így legalább láttuk a tartásukban, temperamentumukban
spanyol gárdistanőket (ha létezik ilyen) párostáncot is
járni. Igaz, csak magyar táncot. Ha már a fiúk tánccal,
vagy anélkül mind Castiliában maradtak.
—
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Kétezerötszáz jegy a szegedieké - A Zvezda vezetése nyugodt - Aláírás egy hét múlva

A világsztár nélkül jön a BEK-győztes
Mint ismeretes, a belgrádiak
BEK-gyóztes labdarúgócsapata Szegedet választotta elsó kupameccse
színhelyéül. A varosban - szokás
szerint - csapongtak az indulatok,
végül is - szerencsére - a"vita nem
mérgesedett el, a jugoszláv fél tudomására talán ebből nem is jutott semmi. Okét. mint kiderült, csakis az
érdekelte, hogy csapatuk a lehető
legjobb körülmények közt játsszon.
Éppen ezért, a mintegy másfél
órás terepszemle után megkérdeztük
a rögtönzött sajtótájékoztatón Vladimír Cvetkovicstól. a Crvena Zvezda
fótitkárától, hogy miért Szegedet, a
Felső Tisza-parti stadiont választották? Hiszen, mint ahogy arról
meggyőződhetett a Zvezda különítménye, a sporttelepen siralmas
állapotok uralkodnak. A gyomnövények egymást múlják felül, s
egyáltalán, a mai Szeged SC stadion
leginkább egy libalegelőhöz hasonlít. A pálya talaja pedig érthetetlenül kemény, mintha Szeged nem is a
Tisza két oldalán terülne el. Persze a
készülődés nyomai már fellelhetők.
- Nem kételkedem a: elnök úr
ígéretében - mondja diplomatikusan
az egykori jugoszláv válogatott kosárlabdás Cvetkovics úr. - Biztos
vagyok benne, hogy amiben megegyeztünk az kész lesz. hiszen ez a
Zvezda. de leginkább az egyesületük,
a városuk és az országuk érdeke is.
ugyanis Európában szinte minden
lakásba eljut Szeged Ilire a tévéközvetítés útján. Ugy egyeztünk meg.
hogy a szeptember 3-i Szeged SC-

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN
Az e d z ő és a f ő t i t k á r
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Zvezda barátságos mérkőzésre, már
kilencven százalékig kész lesz minden.
Meglehetősen sokáig, legaláb egy
meccs félidéjéig tartott a v ita a lelátókról. a nézők elhelyezéséről a szín-

helyen. Cvetkovics úr elhozta magával Mindrag Petrovicsot. a Zvezdastadion igazgatóját, aki mindén
részletre figyelt. Azon „lovagolt"
például, hogy a zászlók hol lobogjanak - szerencsére a szélirányt előre
Íííisííííí 51
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Szabó utazik
A vízilabda szövetség elnöksége
Kemény Ferenc megbízott szakvezető javaslatára kijelölte a.szeptemberi, amerikai Long Beachben
megrendezésre kerülő junior világbajnokságra utazó magyar válogatottat.
A névsor: Kökény Balázs (OSC).
Németh Zsolt (Tungsram) - kapusok;
Benedek Tibor (UTE), Monostori
Attila (Tungsram), Tary Nándor
(Szentesi, Török Tibor (Szeged),
Szabó Zoltán (Szeged), Muller Péter
(OSC), Balogh Gábor (BVSC), NagyTibor (Szolnok), Fodor Rajmund
(Szeged). Szabó Gábor (BVSC). ifi.
Konrád János (Düsseldorf) - mezőnyjátékosok.
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Akik. tegnap délután ugy fél kettő korul négy Mercédeszből, ket Ladából, egy Polski Fiatból és egy Skodából
álló konvojt lattak a Felső Tisza-parton végig .száguldani", azok joggal zavarodhattak meg, hiszen kedden
Szegeden nem szoktak esküvőt rendezni. Nem is volt! Bár a Szeged SC és Crvena Zvezda találkozóját
nevezhetjük akár menyegzőnek is, hiszen a két klub - legalábbis minden jel erre mutat - igazán jól összejött.

Ujabb „bomba"
Alig hogy hazajött nyári szabadságáról Franciaországból Kiss
József, a Veszprém FC sok vihart
kavart elnöke, újabb „szenzációval"
lepte meg a közvélemény t. Veszprém
labdarúgóit és a sportszerető közönséget.
Elsó ténykedése az volt. hogy a
lemondott Dunai Antal helyéhe
lépett Gazsó Illés edző (alig egy
hónapja dolgozik a csapattal) mellé,
a vezetőedzőnél jóval fiatalabb,
kevesebb tapasztalattal rendelkező
Keszei Józsefet (41). az. NB Il-es
Sopron FC volt edzőjét szakmai
igazgatónak szerződtette a klubhoz.
Mindezt Gazsó Illés nem fogadta el,
mondván, hogy eredetileg nem ebben

egyezett meg a klubbal, s lemondott
vezető edzó((isztéról. így a szakmai
igazgatónak szerződött Keszei József
vezeti már a veszprémi NB l-es labdarúgók edzéseit. Mindez történt 10
nappal a bajnoki rajt előtt. Kiss József alig egyéves működése alatt
Glázer, Dunai és Gazsó után Keszei
a negyedik edző a csapatnál.
Ezek után milyen szereplés várható el az előző évek bravúrós-teljesítményei után a veszprémiektől,
amikor a csapat erejét jelentő Végh.
Bimbó. Bognár. Rugovics és Plotár
eligazolt, helyükre tulajdonképpen
erősítést jelentő játékost nem
igazoltak.

Csillik Róbert ad magának két évet...

nem határoztatta meg - , de megkérdezte azt is. mekkora a nyomása
azoknak a kutaknak, melyek a pálya
mellett helyezkednek el. Ez. mint kiderült a vízágyúk miatt volt fontos...
- Tizenötezer szurkolóra számí-

tunk - mondta a fótitkár. - A két
kapu mögött kétszer négyezres tribün
épül állóhelyekkel, míg az oldalvonal
mentén három-, illetve négyezer ember foglalhat helyet. így helyezhetjük el biztonságosan a közönséget.
Ezután, kissé ironikusan a fótitkár
megjegyezte, hogy a Zvezda BEK
meccseit minimum 40 ezren tekintették meg az elmúlt évben. Erre a
Délmagyarország részérói megkérdeztük. miért nem kerestek nagyobb
stadion például Olaszországban?
- Azért - szívta meg cigarettáját jó
mélyen Vladimír Cvetkovics. majd
így válaszolt -. mert Olaszországban
még 15 ezer szurkolóra sem számíthatnánk..
Persze érdekelt mindenkit, hogy
milyen arányban osztják el a jegyeket. Nos. Bodó Antal, a Szeged SC
elnöke közölte, hogy 2500 magyar
szurkoló kísérheti figyelemmel a
helyszínen az észak-írek elleni BEKmérkőzést. mégpedig körülbelül ezer
forintért. Egyébként a jugoszlávok
otthon 40 német márkáért árusítják
majd a belépőket. Ehhez, a fótitkár a
következőket tette hozzá:
- Szeretnénk hazai környezetben
érezni magunkat. Úgy gondolom,
erre minden esélyünk megvan!
Bizonyára igaza lesz. Egyébként a
végleges szerződést egy hét múlva
írják alá Belgrádban, ami a Szeged
SC elnöke szerint már csak forma-
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Elsó'kézből

Proszinecski
a Reálé
Szenzációs bejelentést hallottunk Vladimír Cvetkovicstól, a
Zvezda főtitkárától:
- A jugoszláv l a b d a r ú g á s
legnagyobb a l a k j a , a 22 éves
Proszinecski a Real Madridé!
Természetesen hitetlenkedve
f o g a d t u k , hiszen az e l m ú l t
napokban még arról kaptunk
hírt, hogy a világ egyik legjobb
l a b d a r ú g ó j a nem szerződhet
külföldre, mivel jugoszláv focista csak 27 éves kora után lehet idegenlégiós. Azonban mint
kiderült ez alól felmentést kapott Proszinecski. s a királyi
csapatban folytathatja pályafutását.
Az edző, Vladica Popovics
érthetően nem volt túl vidám,
hiszen l e g j o b b l a b d a r ú g ó j a
távozott és r á a d á s u l az első
bajnokin vereséget szenvedett
a Z v e z d a . Ki h e l y e t t e s í t i a
sztárt? - kérdeztük.
- Majd meglátják szeptember közepén - vetette felénk.
- Talan Szavicsevics? találgattunk.
- Meglehet - válaszolta kurtán az egykori Zvezda játékos,
aki tobb évet edzőskodott külföldön is.
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Leszereltek
Csak a minikúldöttség hazaérkezése után derült ki. hogy a magyar
salakmotorosok az elmúlt vasárnap a
vártnál sokkal gyengébben szerepeltek Rovnóban. az egyéni világbajnokság elsó elődöntőjében. Az nem
különösebb meglepetés, hogy.Ángy
Róbert, a Debreceni Emelőgépjavító
Speedway Club versenyzője nem
remekelt, hiszen egy héttel korábban
a nyíregyházi bajnoki viadalon
bukott, s kulcscsonttörést szenvedett.
Már az is kész csoda, hogy vállalta a
részvételt. Annál kellemetlenebb
viszont Adorján Zoltánnak, a Debreceni Speedw ay Club kiválóságának a
fiaskója, hiszen ót a szakemberek
egyértelműen a továbbjutók közé
várták.

Nemzetközi veteránbajnokság
Szegeden
mázzák, tehát a besorolásnál azt veszik figyelembe, hogy az illető
„belépett-e" az adott év járatba.)
Nevezni írásban augusztus 17-ig
lehet a következő
címen:
6725
Szeged. Pf: 697.. tel.: 62-26-191. A
sorsolás augusztus 21-én 17 órakor
lesz a pályán, a verseny augusztus
22-én reggel 9 órakor kezdődik. Aki
valamilyen oknál fogva a jelzett
időpontig nem tudott nevezni, az
jelentkezhet a verseny kezdetének
reggelén is. azzal a kikötéssel, hogy
könny en megeshet, a táblára jutásért
is játszania kell - függetlenül kvalifikáltságától
akár a kiemeltekkel
is!

A Szegedi Veterán Tenisz BIzottság augusztus 21-24. között
negyedik alkalommal rendezi meg
nemzetközi bajnokságát Újszegeden,
az Erzsébet ligetben levő pályákon.
Az esemény „kitalálója", egy ben
főszervezője, dr. Janka János örömmel újságolta a minap, a különböző
nehézségek - a jugoszláv iai helyzet,
az anyagi gondok - ellenére az idén
is lesz verseny! Az előzetes érdeklődés és jelentkezés alapján közel
száz teniszező nevezése várható a
különböző korcsoportokban, tehát
újfent színvonalasnak ígérkezik a
A szervezők-rendezők ezúttal is
hagyományos vetélkedő. (A höl- kedves gesztussal óhajtják emlékegyeknek egyéniben valamint pá- zetessé tenni a versenyt, az utolsó
rosban 40+ és 50+ év. a férfiaknál játéknap végén valamennyi részt35+. 45+. 55+. 65+ és 70+ év közötti vevőt halászlé vacsorával egybekorcsoportok lesznek. A rendezők az kötött záróbanketten látják vendégül
és akkor sem keseredtünk el. ha a
új nemzetközi szabályokat alkal- a Vigadóban.
gy akorlás végén egy gipszkötéssel
BMi9WMWI69W3rt98Wfi1IMWi)tjH6tJK
gazdagodott valamelyik végtagunk.
Bíztam benne, hogy egyszer én is
olyan nevet szerzek magamnak ebben a műfajban, mint ők...
- A szavaidból azt veszem ki. hogy
legbelül már feladtad egy komoly
karrier lehetőségét.
Gallov Rezsó helyettes államtitkár elnökletével került sor az OTSH elnöki
- Remélem nem tűnök szerényértekezletére, melyen a hivatal felsőszintű vezetői vettek részt. Napirenden a
telennek. de érzésem szerint a mai
magyar sportélet szempont jából fontos kérdések szerepeltek:
magyar mezőnyben reálisan a 6-7.
/. A Népstadion és intézményei szervezetének
és
tevékenységének
hely valamelyikére pályázhatok. Ami
ennél is lényegesebb, hogy anyagilag korszerűsítése
2. A testnevelés és sport fejlesztésének és finanszírozásának koncepciója.
most illene megalapozni a jövőmet,
Az elsó pont megvitatásában részt vett az NSI új vezetése, élén Molnár
vagyis belátható időn belül el kellene
Zoltán
főigazgatóval, valamint jelen volt a Népstadionban működő két
fogadtatni magam egy „pénzes"
ligában. Elég lenne egy jól sikerüli szakszervezet képviselője is. A tanácskozás eredményeként döntés született
verseny, és a tisztességesen fizető, az NSI jövőjéről. Eszerint az intézmény korszerűsítésé 1992. július elsejei
tízezres nézősereget vonzó lengyel hatállyal kezdődik. Ennek alapvető eleme, hogy az NSI-hez tartozó intézbajnokságban is bizonyíthatna az mények, edzőtáborok önálló költségvetési szervként működhetnek. A sportember. Azt ugyanis már a feleségem hivatal az átalakítással azt kívánja elérni, hogy az intézmény szervezeté és
is kezdi unni, hogy a motorozás több működése igazodjék az élsport irányításában és működésében bekövetkezett
pénzt visz él. mint amennyit hoz. változásokhoz.
Szóval, adok még magamnak két
A testnevelés és sport fejlesztésének es finanszírozásának koncepciójával
évet. hogy azoknak, akik bíznak ben- foglalkozó tervezetet a testület megvitatta, és meghatározta fő irányait és
nem (mást ne mondjak, a Budes- elveit. Megállapították, hogy a testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen válheim-Renaultnak) meghálálhassam a tozások megállítása program kidolgozását követeli. Meg kell határoznia a
támogatást. Ennyi idő alatt sok min- lehetséges és kívánatos kormányzati s/erépválliilást, amely egyúttal alapját
den történhet...
képezheti átfogó sporttörvény kimunkálásának is. A miniszteri értekezlet elé
kerülő végleges anyag elkészítésébe bevonják az érdekelt sportszakemberek
RETWJ J . ATTILA teljes korét.

„Számomra még mindig Adorján a csúcs!"
A furcsán „porzó" salakon az OB
11-es fiatalok gyötörték egymást, a
lelátón pedig a Tisza Volán két első
osztályú vaspapucsosa, Csillik és
Magosi szurkolt a miskolci, debreceni és nyíregyházi juniorokkal
hadakozó klubtársnak. Molnár Gyulának. Csillik Robi - akit a magyar
válogatott áprilisi angliai portyáján
alapvetően vidám fiúnak ismertem
meg - szokatlanul visszafogottnak és
elégedetlennek tűnt.
- Valahogy „nem akar összejönni"
az idei évem - mondta szomorú mosollyal az arcán. - Az OB l-es egyéni
bajnokságban két forduló után
csupán a tizenkettedik helyen szerénykedek, és egyébkent is csak nagyon kevés versenyen állhatok rajthoz 1991-ben...

MUMMllMMMmm
A közelmúltban ünnepelte
25 születésnapjai az a szegedi
fiatalember, akinek tobb különös .
ismertetőjele is van. A legfontosabb,
hogy napjai nagyobbik részét
börruhaban és sisakban tölti,
de a „kiálló időben" sem hiányzik

fejéről a napellenzős sapka,
amelyet a menő salakmotorosok
oly szívesen hordanak télen s ny áron.
Az elmúlt kilenc évben .„szakmaja"
megtanulható fogásait elsajátította,
és a kiszámíthatatlan Napos úti
pály a „hóbortjait" ugyanúgy
megszokta, mint a JAWA névre
hallgató kétkerekű gy anús zörejeit.
Sokan a magyar élmezőny egyik
legbalszerencsésehb versenyzőjének
tartjak. hiszen zsíros (vagy legalább
vajas) külföldi szerződésekkel
- Tehát lehetne jobb is a meegyetlen országból sem halmozták
nedzselésed.
még el. Csillik Róbertnek hívják.
- Már akkor is boldog lennék, ha a
jelenleg meglévő fejetlenség, szervezetlenség. koordinálatlanság heés a jó ideje uralkodó .Jiibás" szemlyett végre színvonalas és nem „ad
hoc"-jellegű edzéseket tarthatnánk a lélet megváltoztatására lenne szükNapos úton. Úgy gondolom. Hell ség.
- Szóval valamikor a nyolcvanas
Csabival. Magosival talán „fel tudnánk hozni" a Volán salakmotor- évek közepén még nem egészen így
szakosztályát, ám ehhez a leg- képzelted el a sportpályafutásodat ?
L alapvetőbb feitetekk megteremte sere

közösen edzettünk a debreceniekkel,
akiktói értelemszerűen sok mindent
elleshettünk. Számomra ebben a
sportban azóta is a hajdúsági Adorján
Zoltán jelenti a csúcsot, a mércét, de
Bódiéktól is lehetett tanulni. Bármit
- Akkoribán még rendszercsen csináltunk, igazából őket utánoztuk.

Napirenden

A magyar sport kérdései
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A legjobb ^ kocsi nem lehet fedezet
magyar cégek Bérlakást kölcsönből?
Olvasom az. újságban, a legsikeresebb magyar vállalatok névsorát. Feltűnik a toplistán, hogy csupa
nagy, állami cég nevét
olvasom.
Megmelegszik a kis szívem, hogy
ilyen jól bánik az Sllam a vbgyonával, ami kicsit az enyém is.
hogy ilyen szép eredményeket produkál.

Az egyre inkább öss/eomlani látszó lakáspiacon bizony nagyon nehéz
manapság cserélni vagy vásárolni. Az sincs rózsásabb helyzetben,
aki garázst építene vagv a nyaralóját szeretné befejezni.

Még nagyobb a gond, ha saját
tulajdonú lakást vagy kisebb bérlakást kíván valaki nagyobb bérlakásra cserélni. Az értékkülönbözetet eddig csak az tudta letenni,
akinek megvolt ehhez a készpénze.
Ha mégsem, maradt az igencsak
kemérty feltételekkel és koriázott
körben adott személyi hitel.

Szigorúak a feltételek a fedezetnyújtást illetően is. Személygépkocsit garanciaként nem fogad el a
pénzintézet, üdülőnél és nem lakott
ingatlanná] pedig csak a becsült érték
feléig vehet fel kölcsönt az igénylő.
Ujabb megszorítás az js, hogy az
OTP jelzálogjogot köt ki magának a
kölcsön értékéig, illetve kötelezően
Az Országos Takarékpénztár most biztosíttatja az ingatlant.
Mire vehető fel ezután kölcsön?
újabb hitelakciót indított, remélve,
hogy ezzel is mozgásba tudja hozni a Például üdülő vagy üdülőtelek vásárlakáspiacot. Az üzleti kamatozású Idiára, ennek felépítéséne, befejezébővítésére.
hitelek körét e héttől kiszélesítették: sére, közművesítésére,,
Újdonság,
hogy
garázsépítésre
és
ezentúl nem lakást szolgáló építési és
-vásáriásta
is
ad
kölcsönt
az
OTP.
vásárlási célokra, valamint a bérlakásokkal kapcsolatos ügyletekre is Igaz, az utóbbi esetekben az építigényelhető költsön. Mint Szalai- kezés befejezésére nyújtanak csak
Fercncné dr.. az OTP Csongrád me- hitelt, hiszen legalább 50 Szágyei fiókjának osztályvezetője'él,-' zaíékös-készültség szükséges a hiteligény léshez.
mondta, ehhez a kölcsönformához
Szinte mindennapös probléma
jelentős
önerő is szükséges. A
mostanában,
hogy az önkormányzati
'vételár, vágy az építési költség
tulajdonban
lévő bérlakások haszó'ssiegének fele igényelhető csak az
nálatbavételi
díját sem tudják megingatlan hélye szerinti OTP fiókokban, A lejárati idő pedig maximum öt fizetni a leendő bérlók. Ezután erre is
e\ lehet - s éz az Igazi kedv'ezmérty á kérhető kölcsön. Akárcsak abban áz
személyi hite! egy-másfél éves feefben. ha a bcfléti jogot valaki a
lejaratával szemben. A kölcsön ka- szabadpiacon próbálja elíst'rcltii. A
hitelt
mata és kezeféki költsége a pénz- felmerülő értékkülönbözetre
nyújt az OTP. Igaz. ebben az esetben
piaci/mozgásoknák megfelelően
a leendő adósrlák igencsak magas
változik. Egyébként megegyezik a
jövedelemmel és komoly fedézéttél
lakáscélú kölcsönök üzleti kaniakell rendelkeznie, hiszen a bérlakásra
tájvál.- amelyik mii évi 36 Százaáem jegyeztethető bé jelzálogjog.
lékosak és 3 százalék kezélé.si költség rakódik még rájuk.
;
.
KG.

Az első helyen a: Országos Kőolaj
és Gázipari Tröszt áll, hajszál híján
45 milliárd plusszal a tavalyi évben.
Értem már, hogy a kormány miért
nyakaskodott annyit a taxisokkal. Ha
akkor egyszerűen enged a benzinárból, mi lett volna akkor ebből a 45
milliárdból?
Alig maradt volna
belőle 15-20.
FOTÓ: GYF.NES KÁLMÁN
Második a Magyar Villamosművek
Tröszt Ez is pompás
fejlemény,
hiszen jól látható, hogy a sokszori
energia-áremelés
végre meghozta
gyümölcsét. Miként a telefonszolgáltatást tarifaváltozás is. A Magyar
Távközlési Vállalat egy éve még a
nullán állt. ma pedig 7,8 milliárdot
A legtöbb mezőgazdasági termékünkre jellemző, hogy a belföldi fogyasztásra szánt mennyiség bőven
megtermett, s gabonából, húsból, több zöldségféléből jelentős tételeket exportáltunk. A kissé egysíkú, a keleti nyert a: államnak, azaz egy kicsit
piacot is ellátó termelési szint most a fizetési nehézségek miatt nehezen eladható készletek felhalmozódásához nekem is. Hogy a többi pompás céget. az Alumíniumipari Trösztöt, a
vezet. Ezért volt számomra meglepő a kornyékünkön dohánytermesztésre, szerződésre biztató üzletkötők
MALÉV-el, a Fővárosi Távfűtőműtavaszi megjelenése. Mifelénk az utóbbi időkben kevesen foglalkoztak ezzel a növénnyel, az idén már sikerült
veket ne is említsem. Csupa állami
néhány új termelőt bevonni. A Kiskunfélegy házán és más Bács megy ei településeken tegnap, kedden
cég. S - minő ésodás véletlen - csukezdődött haromnapos dohány termesztési tanácskozás és bemutató nyitóelőadására a kíváncsiság hajtolt,
pa monopolhelyzetben lévő vállalat.
talán megismerhetem aktivitásuk hátterét.
Persze senki ne gondolja, hogy e
tetemes nyereséget az illető cégek
Elhangzott, hogy a nyolcvanas években egyensúly hogy a jövedelmezőség érdekében elterjesszék az újabb maguk zsebelik be. A vezetők között
jellemezte a termelést és feldolgozást. Az évi 26-27 fajtákat, művelési módokat, palántanevelési és prémium gyanánt legföljebb néhány
milliárd darab cigarettához szükséges 16-17 ezer tonna tápanyag-utánpótlási eljárásokat.
milliócskát osztanak szét. Az állam hazai fermentált dohány mellett 5 ezer tonha FöldköziBajnóczi Józseftől, a kiskunfélegyházi dohánybeváltó kit jelen esetben a kormány képvisel
tenger menti keleti dohányt importáltunk. Kivitelünk üzem igazgatójától megtudtuk, hogy működési területük - természetesen jó részét elvonja
aránya sohasem haladta meg a tíz százalékot. Ez most az ma is jobbára a saját megyéjükre szorítkozik. A hozzájuk tőlük, és saját belátása szerint újra
ágazat szerencséje, hisz tetemes visszaesés sem fenyegeti.
tartozó hétszázból a ..rábeszélő kőrútjuk" ellenére száz elosztja. Hogy mire ad belőle? Azt ő
Az elmúlt két évi gyenge termés miatt billent meg az
hektár alatti a Csongrád megyei részarány. Talán a mutat- dönti el. Én azonban inkább arra
egyensúly, amit az ipar június végi készletei szemkozó jó-közepes termés, a 15-20 százalékos felvásárlási lednek kíváncsi, hányan veszik észre
léltetnek. A megszokott háromnegyedes hazai arány
ár növekedés újabb jelentkezőket toboroz. A hatást erő- az adölkitásnak ezt az ügyes, halk,
felésre változott, s nagyságában sem éri el a kívánatos,
kivédhetetlen e'S ostoba formáját.
nyolc hónapra elegendő szintet. Tekintve, hogy semmi sítheti a többi növény ek iránti igény csökkenés.
A dohányáru állami monopólium. Előrehaladottak a
jel nem utal a dohányzás gyors ütemű csökkenésére, a
fogyasztás és a készletek feltöltése az idén és vélhetően tárgyalások a privatizációról, külföldi tőkebevonásról. A
részletek kevésbé ismertek, optimista megközelítés
jövőre is biztos felvevőpiacot jelent a termelőknek.
szerint mindez a technológia és a minőség javulását
Az átmeneti hiány előzménye mi más lehetne, mint az
azt megelőző túltermelést követő, termelési kedvet hozza. Aggályok is vannak, hisz míg nálunk 4 dollárba
lohasztó intézkedések. A felvásárási árat. a támoga- kerül egységnyi virgínia dohány megtermelése, addig az
tásokat készakarva „felejtették el" szinkronba hozni az agyontámogatott világpiacon 2-3 dollárt kémek érte. 4
évente növekvő költségekkel. A hanyatló szakaszokra magántőke sajátátos szokása szerint a legolcsóbbat
jellemzően gyengült a szakmai munka színvonala, a faj- választja. Remélhetően az áruba bocsátó tulajdonos, az
ták ellenállóképessége leromlott, vírusfertőzés tizedelte a állam nem köt üzletet a hazai termelés garanciája nélkül.
Dr. Barthá
Tibor MWMMllMtMllMIMMhtelh^
termést. A hiány kialakulásával az árak karbantartása Ellenkező esetben a termelők számára előnyös feltételek református lelkész az
egyből időszerűvé vált, az alapárat az. utóbbi három év- egy-két évi epizódot jelentenek csupán. Aki öntözőrend- épület átadási ünnepNem betörők feltűnésétől kell tartaniuk a Kálvin téri
avatkozhat a dplgók
ben 52 százalékkal emelték. A termelést szervezők szert. szárítót épít. fokozottan kockáztat. Természete- ségén tájékoztatott
egyházközség híveinek és a Református-palota lakóinak.
menetébe. Akkor példíjazását a minőségtől tették függővé. Kamatmentes sen jól is járhat, több az, esélye a versenyben maradásra.
arról, hogy a ház lakói Könnyen lehet, hogy hamarosan két játékterem is nyeli majd dául, ha kiderül, hogy
előleget adtak öntözésfejlesztésre és szárítóépítésre. A
között mendemondaa pénzt a templom.közvetlen szomszédságában.
a játéktermek műfiömostani, bemutatóval egybekötött tanácskozás célja.
T. Sz. I. ként terjeng a hír,
dé'se csakugyan závarmiszerint játékklubot
ja a lakók vagy a lelakarnak nyitni valakészi hivatal életét.:E;
melyik üzlethelyiségben. Mára kálatok, s ott már valóban működni esetben fölszólíthatja a tulajdpnobizonyossággá vált a gyanú: már fog.egy másik játékterem. Itt a fod- söKat, hogy 30 napon belül változmeg is kezdték az átalakítási mun- rászok adták'albérletbe egykori üz- tassanak a házirenden - ha ezt nem
teszik, akkor lehet csak bezálni a
kákat.
letüket, csakhogy ok még ősszel
Külön érdekessé teszi az ügyet, elindították az ügyet, amikor még boltot.
Sok idegen f o r d u l meg v á r o s u n k b a n ilyenkor hetek óta Szeged szobrait és palotáit. Felvételünk a hogy nem is egy, hanem
A hivatal tehát ez esetben
nem tűnt fel annyira az egyre
nváron, úgv illik, hogv ünnepi díszben fogadjuk őket. . ..... , ,
, . . , ' .
, r
, ....
..ártatlan". De - és ezt ne felejtsük tömegesebbé váló albérleteztetts.
, ...
. . . .
.
. .
. . hídfőnél készült, ahol a rózsaszínű „malnafagvlalt
A városgondnokság es az Ingatlankezelő Vállalat
bűnös sincs még. és hiba lenne
két játékterem
De ha feltűnik, a vagyonkezelő és
megrendelésére Vér György vállalkozó mosdatja már palota újul meg a fürdetés után.
feltételezni, hogy biztosan lesz. Az
vállalkozási iroda akkor sem tehet
létesítéséről van szó, és a házbeliek mást. mint tudomásul veszi az üzlet- yiszont több mint furcsa, hogy éppen
csak az egyikről szereztek tudomást,
egy templom, és egy lelkészi hivatal
nyitás szándékát. Erre van jogosítarról is későn.
tőszomszédságában
kell működnie
ványa. Meg arra. hogy a nyitás után
A Komfort Csongrád Megyei Szolegy vagy több játékklubnak. Ha éz
gáltató Ipari Kisszövetkezet albér- (!) ellenőrizze a szabályos működést. sérti a híveket, igazán nem lehet őket
letbe akarta adni egykori cipész- Egyébként a vállalkozóknak csak
túlérzékenységgel vádolni.
műhelyét. ide költözött volna az egyik bejelentési-kötelezettségük van, ámit
A jogszabály ismer ugyan játékklub. Csakhogy az. önkormánypéldául
iskolák és niás gyermekzati hivatalban időközben hatósági
a hivatalnak néni áll intézmények védelmét szolgáló felülvizsgálati eljárást rendeltek el az
ügyben, amelynek eredményeként az
távolsághatárokat.
jogában felülbírálni 200 méteres
ügyfélszolgálati iroda még áprilisban
ezeket azonban csak
..erotikus
elutasította a játékterem létesitésénék
segédeszközöket",
illetve
kimért
akkor, ha a vállalkozás tárgyául ki-.<
tervét. Indoklásként a bérbeadás
személt tevékenység tiltó rendelke- szeszes italt árusító boltok esetében
módjának kifogásola'sa, valamint a
kell megtartani. Az egyjiází intézmár működő játéktermék körüli zésbe nem ütközik.
A régi világban még mérlégél- mények védelme egyébként csat a
problémák szerepeltek. A Komfort
hették,
ellátási szempontból szükség „segédeszköz-üzletek" esefébert
fellebbezett,
az iratok jelenleg a
biztosított. Játéktermeket a nlo^í
köztársasági mégbízott hivatalában vári-e a megnyitandó üzletre. Ha ez
érvényes
szabályozás nem vett föl á
várják a döntést.
ma is így lenne, a vállalkozók joggal
tilalmi
listára.
Az egyházközséget értesítették a kifogásolhatnák, hogy a hivatalnak

Ide a dohányt!

Egy vagy kettő

Félkarú rablók a Református-palotában?

csak utólag

Városfürösztés

hivatal álláspontjáról. így joggal
gondolhatták. elhárult a veszélye
annak, hogy

a templomból egyenesen
a félkarú rablókhoz
vezessen az út.

módjában áll ..differenciáltan" el.4 hivatal szabályosan járt 'el kérelmeket. Ma ennek a mást nem is tehetett - , a lakók és a
lelkészi
hivatal tiltakoznak,
a
gyanúja sem merülhet föl.
•• A Református-palotában ősztől játékterem épül. Csak az a kérdés.
vasárnapi hitoktatás fojyik majd, a kerül-e mellé még egy. Ha netalán
presbitérium tagjai pedig egy (vagy újabb biliárd- és pókerklubok nyílkét?) játékterem szomszédságában nának a földszinten, akár a palota
intézhetik kevésbé profán ügyeiket, föliratát is kijavíthatnák például így:
A lakók - és természetesen az egy- Református Kaszinó. Várjuk a folyházközség - már előre tiltakoznak. A tatást.

bírá|ni a

Tévedtek.
Mert egy másik üzlethelyiségben hivatal viszont ezzel egyelőre nem
már folynak is az átalakítási mun- tud mit kezdem, mert
.-éummmámő.

a _
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Fenn az Etna kráterének peremén

Villanás

A pokol kapujában
Al elmúlt évi skandináv terepbejárásunk sikerén felbuzdulva született az ötlet: melegebb
vidékre
menjünk! fgy történt, hogy alig
kilenc hónap múlva, lázas izgalommal pakoltuk az Ikarusz 364-es
tágas csomagterét, három hétre
elegendő élelemmel (300 kg kenyér,
800 db kockasajt, 1 hektó féltartós
tej, 2 hektó ivólé, 50 üveg lekvár, fél
mázsa kolbász, 1150 db konzerv, 350
db mogyorókrém stb., stb.). Irány
Európa ma is működő vulkánjainak
földje, a Lipari-szigetek!
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Földrajz Tanszékének
oktatói és 11 földrajz szakos hallgatója, a Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajzi Információs
Központja munkatársai és 10 földrajz
szakos hallgatója, három hónapos
szorgalmas előkészület után 1991.
március 29-én, az esti órákban
hagyták el Szegedet. A tervezett
három hetes túra céljának eléréséhez
az önellátásra berendezkedett csoport
minden tagjának jutott feladat. Az
expedíciós terepbejárás célja a
Közép-Mediterráneum
utóbbi 200
millió éves
fejlődéstörténetének
helyszíni tanulmányozása. A térséget
ért összetett földtani kutatások (az
afrikai és eurázsiai lemez ütközése,
köpeny diaporizmus, takaróképzódés, vulkáni tevékenység stb.)
lemeztektonikai értelmezése, illetve
szintézise ma még nemzetközi
szakmai vita alapját képezi. Utalnánk
itt Dewey (1973), Barbieri (1974),
Biju-Duwal (1977) illetve Pechher
(1980) és Chester (1985) közötti
értelmezési különbözőségekre.
További célul tűztük ki a tanszékek
ásvány- és
kőzetgyűjteményeinek,
valamint egyéb szemléltető
eszköztárainak (színes dia és fotó,
szakkönyvek, videóanyag stb.)
hiánypótlását, illetve bővítését.
Az elsó napok szemet és lelket
gyönyörködtető állomásai, Trieszt,
Ravenna, San Marino, Assisi és
Foligno után érkeztünk meg a 2500
éves kikötővárosba, Pozzuoliba,
mely a Camp Flegrei („Tüzes
Mezők") nevű kalderában épült. Ez a
kaldera egy körülbelül 36 000 évvel
ezelőtt bekövetkezett hatalmas
vulkáni kitörésnek az eredménye. A
Pozzuoli fölé emelkedő l a Solfatara
katlanából most is kéngőz száll föl.
Ha a kráter szélén lábbal dobbantunk, vagy követ dobunk a forró
sziklatalajra, olyan kongó hang
hallatszik, mintha pinceüregek tátonganának a felszín alatt. A felszínen
csészényi lyukakban fortyog a vulkáni iszap, és időnként gőzt lövell ki.
A Solfatara kráterben „magmaközeiben" elhelyezkedő kempingben
szálltunk meg. így még álmunkban is
a vulkáni utóműködés
záptojás
szagára emlékeztető,
orrfacsaró
gőzét szívtuk
magunkba.
Nem
mindennapi élmény volt a bográcsban főtt vacsora és a több napos
fáradtság „kipihenése" ilyen körülmények között!

Zabszalma

sorolhatnánk oldalakon keresztül
azokat a látványosságokat, melyeket
igazából nem is lehet leírni. Azt
látni, hallani, érezni kell.
Milazzoban szálltunk partra Szicíliában. Láttuk Al-Cantara csodálatos
bazaltorgonáit, Taormina térségének
egzotikus tájait, Cataniát, de minderre felkerült a korona, amikor az
Etnára ériünk. A közel 2000 méter
magasan települt Nicolosiban
szálltunk meg, és kora reggel
indultunk a 3340 méter magas Etna
kráterének elérésére. Felvonóval
mentünk körülbelül 2600 méterig, és
onnan gyalog tovább a csúcsig.

A meleg vacsora utáni esti városnézés alkalmával láttuk a Solfatara-ról leereszkedő út mentén elhelyezkedő, 40 000 néző befogadására
alkalmas amfiteátrumot, melynek
arénájában vízijátékokat is tartottak.
A monda szerint itt vetették
vadállatok elé Nápoly védőszentjét.
Szent Geandsót, akit azonban nem
bántottak a kiéheztetett vadak. így
aztán Solfatáránál fejezték le. A
kivégzés helyén szentélyt emeltek.
Éjszakai sétánk fő látványossága
Pozzuoli külvárosában (La Tőrre) a
tenger partján elhelyezkedő római
szerapeum volt. A hagyományos
tankönyvekben a fúrókagylókkal
átjárt oszlopok egykori templom
maradványai, bár a látottak alapján
inkább vásárcsarnok, vagy fürdőhely
lehetett. Sajnos a Pozzuoli öböl
másik nevezetességét, Néró egykori
pompás nyaralóját, ahol anyját,
Agrippinát a tengerbe akarta fojtani,
nem volt alkalmunk megtekinteni.
Másnap Herculaneum feltárt
utcáin, házaiban járva döbbentünk rá,
hogy mennyit jelent a helyszíni, in
situ megfigyelés. A k ü l ö n b ö / ő
útikönyvek valamikor nyilván egy
szerzőtől átvett magyarázata, miszerint a Vezúv lávaanyaga pusztított el
három üdiilővárost, messze nem felel
meg a valóságnak! A kitörést követő
hatalmas eső okozta iszapfolyás,
amely a rapillik, a vulkáni por és hamu anyagát halmozta fel a térségben
s fedte be a várost. így maradhatott
meg az utókor számára.
Óriási csalódás volt a számunkra
az első találkozás egy valódi vulkánnal, a Vezúvval. Nem tévedünk,
ha egy hatalmas salakkúphoz, vagy
egy meddőhányóhoz hasonlítjuk.
Fáradhatatlan lelkesedéssel végre
feljutva a csúcshoz jött a nagy
meglepetés: alig 30 méterre a kráter
peremétől „sorompó" van, melyet
személyenként 4000 ITL ellenében
„húznak fel". Átlépve a sorompón,
benézhetünk a kráterbe. Fantasztikus
látvány tárult elénk! íme a rétegvulkán a maga valóságában. Minden
más törölve, hogy minél több minden
maradhasson az emlékezetben.

Nápolyból hajóval mentünk
tovább a 7 vulkáni szigetből álló
Lipari (Eoli)-szigetekre.
Tomboló
mediterrán tavasz fogadott bennünket. Hajnalban láttuk meg a
Strombolit. A főhadiszállás Lipariszigeten volt, ahol hajót béreltünk és
csillagtúra szerűen naponta egy-egy
sziget bejárása után kipihenhettük a
napi 15-20 kilométer hegymászás
fáradalmait. Katartikus élmény volt a
Vulcano, Filicudi és Panarea vulkáni
területeinek „bevétele" után felkapaszkodni a Stromboli kráterének
peremére. A már megszokott növény
és állat nélküli sivár környezetben
minden átmenet nélkül előbb a Föld
mozdult meg alattunk, és csak azután
láttuk és hallottuk a Stromboli
parazita
kráterének
félelmetes
kitörését. Megálltunk, vagy inkább
megdermedtünk, majd gyorsan a
fényképezőgép és a kamera után
kaptunk, és bár alig álltunk a
lábunkon (részben az önrezgés,
részben a korábban stabil t a l a j
mozgása miatt) mégis .csattogtak a
kamerák. Hihetetlen érzés a labilis
helyzetben mennydörgéshez hasonló
dübörgés és a robbanás keveredése,
látni a hatalmas füstöt, és nem tudni,
hogy mi történik a következő
pillanatban!
Túléltük. A 2 0 - 4 0 percenként
megismétlődő kisebb-nagyobb kitörések nem produkálnak ugyan
lávaanyagot, de sötétedés után jól
lehetett látni a kráterben pirosan izzó,
hömpölygő, fortyogó kózetolvadékot. Állva a kráter peremén az
éjszakában, lenyűgözve nézni a vad
természet dohogását, elölről majd
megsül az ember, és a háta meg
fagyásra készül a hideg szélben.
Védtelenül áll, hiszen bármelyik
pillanatban berobbanhat a kráter, és a
kiömlő láva elől nincs menekvés! A
vulkáni hamuban több mint négy
óráig tartott az út a lakott területig.
Éjjel I óra volt, mire leértünk a sötétben.
Lipari-sziget obszidián folyama,
szürkésfehér horzsakóbányájának
minden szépsége, a Salina kettős
vulkáni kúpja, a Vulcanello felszíni
formakincse, a csodálatos növényegyüttes, a kaktuszok tömege, és

Dél volt, mire a szicíliai narancsligetekből
eljutottunk
a „pokol
kapujába", az Etna kráteréhez. A
metsző hideg, és a 2 méteres hó sem
szegte kedvünket, még akkor sem,
amikor az időközben leereszkedő
ködben (felhőben) tapasztalt vezetőink is elbizonytalanodtak. A
látvány, az élmény nagyszerűsége
minden félelmet és fáradtságot
feledtetett. Soha sem tudtuk, hogy a
sima hőfelszín alatt mi rejlik, mekkora üreg, hasadék vagy szakadék.
Libasorban mentünk tehát. Csodálatos volt.
Végigmentünk Szicílián, és
Palermóban szálltunk hajóra. Irány
Livorno. Mindenki igyekezett nem
gondolni arra az alig egy héttel
azelőtt történt szerencsétlen kimenetelű hajóütközésre. Délután értünk
Livomóba és döbbenes látvány fogadott bennünket. A tankhajó még
égett, oltották, a tengervíz feketén
csillogott az olajtól, a hajó motorját
kikapcsolták és 3 óra alatt vontattak
be a mólóhoz bennünket. Az igazin
dermesztő látvány a kiégett komphajó volt. 141 ember halt ott meg
értelmetlenül.
Busszal mentünk tovább. Előbb
Pisa, majd Firenze építészeti remekműveit csodálhattuk meg. A műemlékekben gazdag városok felejthetetlen élményként hatottak.

Hasonló a helyzet a lengyel elnökkel, Lech
Walesával is, aki ugyancsak nagyon korán kel és
nagyon későn fekszik le. O viszont napközben
szundít tízperceket. Ezt akkor szokta meg így,
amikor látástól vakulásig dolgozott a hajógyárban
Václav Havel csehszlovák elnök például olyan villanyszerelőként.
munkamániás, hogy már korán reggel bent van a
Ezzel szemben Francois Mitterrand francia
hivatalában és késő délutánig dolgozik. Esténként
elnök szigorúan megalussza éjszakánként a maga
írja meg másnapi beszédeit, aztán hosszabb kóborhét óráját és reggelenként csak fél 9-kor jelenik
lásokra indul a prágai utcákon (természetesen nem
meg munkahelyén. Helmut Kohl, a pedáns német
egészen „árnyékok" nélkül), és hajnalig járja a
kancellár „mélyen és sokat" alszik, s még később,
diáktanyákat, rock-klubokat és egyéb olyan helyecsak 9 órakor ül le hivatali íróasztalához.
ket, ahól a bohém „underground" összegyűlik.
Hogy mikor alszik - azt az angol hetilap nem
Európa legrégebben hivatalban lévő minisztertudja.
elnöke. a spanyol Felipé Gonzólez hat órát tölt a

figyelt oda az ország arra, hogy Lagzi Lajcsi is változtatni akart volna
mindazon, aminek hírnevét köszönheti. Szeretett volna visszavonulni a
ricsajból, s amihez tehetsége és végzettsége is van, ezentúl a komolyabb
kis éji zenének hódolni. Nem tehette, bár szándéka megvolt hozzá- Azért
nem, mert tőle nem azt várja el ez a kisded ország, hogy a közművelődés
oltárára helyezze el talentumának gyertyalángjait - lévén, hogy az már
afféle koporsó -. de tovább teljesítse hivatását,

whiskyt és a beiktatás óta eltelt kilenc év alatt
egyetlenegyszer sem volt beteg.
Gullo Andreotti olasz miniszterelnök mindössze
négy órát alszik éjszakánként és fennen hirdeti: „A
csak azt meríti ki, aki nincs

annak

birtokóban". Az itáliai kormányfő frissességének
azonban ezenkívül van még egy oka: való igaz,
hogy éjszakánként csak négy órát alszik, viszont honfitársainak jelentós részéhez hasonlóan - ezt

maradjon az. ami.

Vidítsa a népet, gazdagodjon tovább - nincs mese. S különben is, mi a
kiút? Annyi idő után kilincseljen

a komolyzenészek

körénél,

szánja-bánja bűneit, nem így gondolta, csupán a viszonyok
sodorta el az olcsó mulattatásig? Aztán álljon be énekelni
egyházi kórusba, ahonnét majd kiemelkedhet újra
Bézárva kapuk és ajtók, közönségének

hogy

áradása
valamilyen

magánénekesként?

szíve viszont tárva, mit tehet

ilyenkor a művész? Aki - aki.
Helyzete meglehetősen

kombinált, mint azé a bizonyos női fehér-

neműé, amely akár csipkés is lehet, s olykor nem is biztos, hogy hószínű,
de éppen fekete, vagy lila. Nem arról van szó csupán, amit politikusok
kara zengett, hogy népakarat - istenakarat, s hogy a nehéz időkben
őrizze meg mindenki vállalkozói kedvét! A szórakoztatást - ejnye-bejnye,
csak nem feledjük a közérthető közművelődés fontos, ámbár

olykor

bírálható

kultúr-

részének

tartotta

a változások

káosza

előtti

monopolitikum is. Olyannyira, hogy nemzeti költőnket, Illyés Gyulát is
sikerült meggyőzni, miszerint ne nevezze már néven Zerkovitz Bélát valóban

méltánytalanul

egyszerűen,

- hatalmas

versében,

hogy: „a búcsúzót ne/kupié-dal

nyomtattassék

ki

zengje;" s aztán már

következhet: „hazák vesztek el - ki meri siratni / verkli

futamokkal?"

Addig is azonban, míg majd a nosztalgiás kíntornák az Allegro Barbarot
játsszák leikeink alul- s folöljáróiban, a népakaratnak adok igazat: Több
a lagzi, mint a tor, így mulatunk bármikor.
Különben, adott alkalommal, szeretem én is Lagzi Lajcsit. Ha nem
mások rádiói Uvöltik. Kiváltképp pedig akkor, ha jókedvem
énekelek, s nem más helyettem. Marseillest, Himnuszt,
Pápai Himnuszt vagy éppen Csiribiri-csiribiri

van, én

Internacionálét.

kékdolmányt.

Igaz. én

zabszalmával tudom. S: „két csillag közt alszom ma."
VERESS MIKLÓS
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Ártatlan volt
„az évszázad kéme"?

Jean-Louis Jeanmaire, akit egykor
„az évszázad kémének" neveztek, 81
éves korában elhatározta, hogy
bebizonyítja ártatlanságát. A svájci
hadsereg egykori tábornokát 1977
júliusában azzal a váddal tartóztatták
le, hogy hadititkokat
adott át a
Szovjetuniónak. Jeanmaire-t három
évvel ezelőtt, tizenkét évi börtön
után bocsátották szabadon. A férfi,
aki 1969 és 1975 között a svájci
légelhárítás parancsnoka volt, beismeri, hogy titkos katonai dokumentumokat adott át egy Bemben állomásozó szovjet katonai attasénak,
Vaszilij Gyenyiszenkónak,
de azt
állítja, hogy ezeknek az információértéke igen csekély volt és őr csak
bűnbakként használta fel a svájci
titkosszolgálat.
Az amerikaiak
ugyanis épp abban az időszakban
rendkívül elégedetlenek voltak a
svájciak kelet-európai tevékenységével és csökkenteni készültek
KARANCSI ZOLTÁN
svájci technológia-cxportjukat.
PÁL MOLNÁR ELEMÉR

tollasbálban. Egyébként szivarozik, nyakalja a

hatalom

előkészületei, lefolyása és botrányai, a

Április 19-én 10—15 centiméteres
hóban jöttünk át az Alpokon, és a
havas táj egészen Pécsig tartott.
Három hét alatt négy évszakon át
utaztunk Fantasztikus volt. S óriási
élmény a megérkezés Szegedre.
Több mázsa kőzetet és ásványi
anyagot gyűjtöttünk, közel 4000 fotó
(színes dia és kép) készült, és
csaknem 40 órás videófelvétel
mellett számtalan prospektus és
szakkönyv került a földrajz tanszék
oktatási archívumába. Mindebből
kiállítást rendezünk az MTESZ Kígyó
utcai székházában, mely augusztus
17-ig megtekinthető. így nemcsak a
terepbejárás résztvevői, hanem
minden érdeklődő részesülhet abban
az élményben, amit az Európában ma
is működőnek tekinthető vulkánok
termelte ásvány- és kózetanyag
látványa jelent.

Államférfiak nem álomférfiak
A normális európai embernek nyolc óra alvásra
% an szüksége. Az állam- és kormányfők többsége
azonban minden jel szerint nem tartozik ebbe a
kategóriába. Legalábbis ez következik a The
Furopean című angol hetilap összeállításából.

A szépségkirálynő-választások

focista-átigazolások kavalkádja és egyéb fontos esemény mellett alig-alig

„Ha egy embert 67 éves korában
18 évi börtönre (télnek meglehetősen
biztosak lehetnek abban, hogy az
illető nem fog visszatérni. Az ilyesmi
felér egy halálos ítélettel" - mondja
Jeanmaire. - „Én azonban visszatértem". Jeanmaire elkeseredetten
t a g a d j a , hogy a svájci légvédelemmel vagy a hadsereg mozgósítási terveivel kapcsolatos információkat szivárogtatott volna ki.
„Igazságtalanul ítéltek el" - mondja
dühösen az asztalra csapva. - „A
terv, amit a svájci
hadseregről
állítólag átadtam, alig ért többet egy
szakácskönyvnél. Tízezer példányban
adták ki, semmiféle katonai értéke
nem volt, és semmi nem számít ma
már hadititoknak abból, ami benne
áll".

csiba. Letartóztatása azonban hamarosan a közvélemény tudomására
jutott. Svájcban a hír nagy felháborodást keltett, hiszen ebben az országban úgy tekintenek a hadseregre,
mint a függetlenség és a semlegesség
őrére. A tárgyalás folyamán a tábornokot kikiáltották „az évszázad árulójának" és megfosztották a rangjától. Ma, sok év elteltével viszont
úgy tűnik, egyre több svájci kezdi
elfogadni

Jeanmaire

verzióját

az

eseményekkel kapcsolatban. Az
üggyel foglalkozó hivatalnokok
nyilatkozatai, a bizonyítékok gyengéknek tűnnek, nem elégségesek egy
ilyen súlyos ítélet igazolására. Két
volt parlamenti képviselő bizottságot
állított fel az ügy ú j a b b kivizsgálására és a vádlott is fellebbez.
Immár harmadszor az ítélet megszületése óta. Két korábbi fellebbezését
elutasították.
Vannak persze homályos pontok.
Senki sem érti például, hogy Jeanmaire miért adta át egykor azokat a
bizonyos okmányokat Gyenyiszenkónak. O azt állítja: csak arról akarta
meggyózni az oroszokat, hogy Svájc
nem bizonyulna könnyű prédának
egy támadás esetén.

„Védekezés,

lebeszélés volt a célom" - mondja.
De beismeri, hogy Gyenyiszenko
feleségének, Marie-Louise-nak a
szeretője volt. Ezt először összefüggésbe hozták a kémkedési üggyel, de
később elvetették ezt a verziót.
„Gyakran voltam távoL Mivé lenne a
világ, ha az emberek nem hunynának
szemet egy-egy kisebb flört felett"

-

mondja erről minden keserűség

A végzetes napon Jeanmaire-t nélkül a volt tábornok.
munkába menet két rendőr felHAVAS KLARA
KULCSÁR ISTVÁN (HT RE ESS) tartóztatta é< betuszkolta egy gépko-

bőséges ebéd utáni sziesztával pótolja.

DÉLMAGYARORSZÁG

SZERDA, 1 9 9 1 . AUG. 14.

HUNGAROLÓGIA

Akció!
Akció!!
Nyári vásárt tart a

ADASVETEL
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ házi készítésű
szeneskazán eladó. Érdeklődni: telefon:
621 8-354.

ALGYŐI másfél szobás lakás a Bartók
Béla utcában eladó, reális áron.
Érdeklődni: 15 órától. Algyó, Vadvirág
u. 25.

A Magyar Hirdető Cs. M. Igazgató- Fájdalomtól megtört szívvel tudaságának d o l g o z ó i megrendüléssel

J

nagykonyhás 37 nm-es panellakás
eladó. Szeged. Római krt. 13. IIP49. 17
órától.

Fekete Párduc

KŐMŰVES munkát és tető javítást
anyaggal együtt vállalok. Szőreg,
Kristály út 9.

vászonruhákból, reklámáron,
a m í g a készlet t a r t . E x t r a
m é r e t e k is. Pl. vászon z a k ó
1380 Ft, s o r t o k 540 Ft, s z o k n y a

TAXI eladó felszereléssel vagy anélkül.
Telefon: 13-38814-es mellék. Szabóné.

ALBERLET

J

INGATLAN

Költöztetés, áruszállítás
1-10 tonnáig.
Gábriel tehertaxi.
Telefon: 24-577.

ÚJSZEGEDI 4 szoba+ebédlós 125 nm-es MENYASSZONYI RUHA kölcsönzési
díj alatti áron eladó (jugoszláv). Méret:
ikerházrész eladó. Érdeklődni: Fogarasi
165-170 cm Érdeklődni: Szeged. Ipoly
u. ívB.. 17 órától. Telefon : 17-903.
sor5/A. 11.4.. Biczókné.
9-1 tóráig.

megőrzik.

F g y lehetőség, a m i t é r d e m e s

SZOFI
BT
Számítógépkezelés,
szövegszerkesztés
oktatása.

GsaláciiOttlion

üzlethelyiség
kiadó.

®SH0DH

ALSÓVÁROSON Csonka u. 7. számú
ház eladó. Érdeklődni a helyszínen
szerda 8-1 l-ig. szombaton: 8-1 l-ig

szatymazi temetőben. Előtte gyászm i s e 1991. a u g u s z t u s 16-án, 13

MAH1R Cs. M. Igazgatósága
dolgozói
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, feleség, leány,
sógornő,

órakor a szatymazi templomban.
Gyászoló unokája.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, édesanya, nagymama.
CSERÉNYI LÁSZLÓNÉ

POMPÁR LÁSZLÓNÉ

N'ozsa Anna

Rácz Irén

é l e t é n e k 4 1 . é v é b e n t ü r e l e m m e l életének 56. évében váratlanul elviselt, hosszan tartó betegség után hunyt. Temetése augusztus 16-án, 11
1991. augusztus 8-án elhunyt. Ham- ó r a k o r lesz a D u g o n i c s t e m e t ő
vasztás utáni búcsúztatása augusztus ravatalozójából.
17-én,

II

órakor

a

Belvárosi

A gyászoló család.

temetőben, gyászmise a temetés
napján reggel 6.30 órakor a rókusi

„A te szíved már nem fáj, a miénk

templomban lesz.

vérzik, fájdalmat, szenvedést szeretA gyászoló család. teid érzik."

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze- szeretett, drága kisfiunk, testvér és
retett édesanya, anyós, nagymama,
unoka.
ózv. NACSA S Á N D O R N É
72 éves korában elhunyt. Temetése
augusztus 14-én, 17 órakor lesz a
szőregi temetőben.
A gyászoló család. Szóreg.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj. édesapa, nagyapa, dédapa.

HANZÓK O R S
13 é v e s k o r á b a n t r a g i k u s k ö r ü l m é n y e k között ö r ö k r e i t t h a g y o t t
bennünket. Temetése

augusztus

16-én, pénteken, délután 3 órakor
lesz az alsóvárosi temető kápolnájából. Emléked örökké megőrizzük!
A gyászoló család.

id. R E D E N C Z K I F E R E N C

Szeged. Váradi u. 4. szám.

84. életévében váratlanul elhunyt.
Temetése 1991. augusztus 16-án. 13
órakor lesz a Dugonics temető rava-

Köszönetet mondunk

talozójából.

a r o k o n o k n a k , b a r á t o k n a k , ismeA gyászoló család.

mindazoknak

rősöknek, munkatársaknak és a ház
lakóinak, akik felejthetetlen szeret-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze- tünk.
PAP PÁL

retett férj. nevelőapa, nagyapa, nagybácsi.

temetésén megjelentek és virágaikkal
MAGDA ANTAL

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

78. é v é b e n hosszú b e t e g s é g után

©

HARGITA u 51 sz. környékén garázst
bérelnék. Ajánlatokat napközben 8-16
óráig a 24-222143 sz. iclcionon kérjük.
Stixné-nél. (OTP Csongrád Megyei
Igazgatósága i

augusztus 16-án, 14 órakor lesz a

a Tisza Füszért nyugdíjasa életének

LAKÁS

BELVÁROSHOZ közeli 2 szobás,
erkélyes, gázfűtéses takás reális áron
eladó. Érdeklődni: Szentháromság út
75. C épület IV. emelet 14. Telefon:
19-007

M a g y a r H i r d e t ő saját h a l o t t j á n a k

bermudák, kantáros nadrágok.

MUNKA

Szatymaz, IV. ker. Tanya 243. szam

Rácz Irén
alatti lakos életének 72. évében
hosszan tartó, súlyos betegség után türelemmel viselt, hosszú betegség
1991. a u g u s z t u s 8 - á n e l h u n y t . A u t á n e l h u n y t . T e m e t é s e 1991.
tekinti, emlékét dolgozói kegyelettel

ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS.
Kiadó
lakásokat, garázsokat, üzleteket kere- TELEKKÖNYVEZÉS alatt álló 204 n-öl SÍREMLÉK gránitból, márványból, műkőből halottak napjáig. Kálvária sgt. 52.
sünk. kínálunk. Külföldi diákoknak
szóregi szántóföld eladó. ÉrdcklódTelefon: 6226-642.
telefonos lakásokát keresünk. Korona.
Telefon: 19-582.
rti:S2cged. Vág u. 9/A. 11110.. 16-20
Szent Miklós u. 3. Telefon: 27-771.
óráig.
EXPRESS szoknyakészítés 4-5 nap alatt.
Címkiadás személyesen 15.30 órától.
A SZEGEDI Sütőipari Vállalat felvételre
Rókusi víztoronynál. ABC mögött,
MÓRAVÁROSI. 2 családnak alkalmas
keres szegedi lakóhellyel rendelkező
DIÁK garzont betelne, bútorozva, hoszPetresi u. 3„ virágüzlet mellett.
fél ház eladó. Remény u. 4VA.
szabb időre, .leány 552539" jeligére a
tehergépkocsivezetőket hivatásos „C"
Hirdetőbe.
CSALÁDI ház Üllés. Dózsa György u. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT kézrátétes
kategóriás jogosítvánnyal. „PAV" 3.
energiaátadással. Próbálja ki. Délélőtti
106. szám alatt eladó. Érdeklődni a
alkalmassági vizsgával, árufuvarozási
szobás főbérlő nélküli lakásba kettő
bejelentkezés: 55-120-as telefonon.
helyszínen a délutáni és eíti órákban
bérlőtársat keresek. Érd.: 30-2ÓI-és
szaktanfolyami végzettséggel, éjszakai
telefonon.
múszakkezdéssel. Keresünk továbbá 8
BELVÁROSI felújított, telefonos, JAPÁN Varrógépek vására a Technika
órás irodai takarítónőt délutános
háromszobás lakásom magánház/a
Házban (Szeged, Kígyó u.) augusztus
munkakezdéssel. Jelentkezni lehel
cserélném. „Ráfizetek 10333" jeligére a
14-15-én. 9-17 óra között. Sánta István
Szegedi Sütőipari Vállalat Szeged.
Sajtóházba.
műszerész mester.
Tavasz u. 12-14 sz. Munkaügyi- és
SÁNDORFALVÁN Csibafa dűlőben 30Ó HÁZAT bérelnék Domaszéken a faluban
Személyzeti Osztály. Telefon: 14-388.
n-öl termő őszibarackos, villany van.
„Ármegjelöléssel 11032" jeligére a
A
SZOTE Óvoda augusztus 21 -gyei
betegség miatt eládó. Érdeklődni:
Sajtóházba.
felsőfokú
végzettséggel óvónőt
Sándorfalva, Szegfű u. 10.
EGYEDÜLÁLLÓ, egyszerű nénit kerealkalmaz. Jelentkezni a vezető óvónőnél
II I T O t I T A S|
PETÓFITELEPEN zártkert 400 n-öles
sünk három kisgyerek mellé sürgősen.
Kossuth L. sgt. 35. sz. alatt.
eladó, víz, villany van. Érdeklődni
Feltételeit írja meg. „Nagyi 11031"
MÁSFÉLSZOÍ5ÁS panellakás OTP-vel
29-371-es telefonszámon, esti órákban.
jeligére a Sajtóházba.
eladó. Telefon: 10-309.
Belvárosi,
17
nm-es
SÁNDORFALVA Iskola u. 79 szám ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó víz-gázRÓKUSI körút 21 11.12. 2,5 szobás
alatti tatarozásra szoruló ház telekkel
szerelót alkalmaznék főállásban.
kihelyezett ajtó. nagykonyha, erkélyes
600 000 Ft-ért eladó. Megtekinthető
.Jogosítvány kell 11033" jeligére a
tanácsi lakásom elcserélném hasonló
naponta Sándorfalva Aradi u. 35.
Sajtóházba.
régi bérűre vagy két kisebbre meg(Farkas László útján). Érdeklődni
Érdeklődni:
26-873,
egyezés szerint. Bármilyen megolnaponta az 11667-473 (Bp.) telefonon REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó készínapközben.
dás érdekel. Érdeklődni délután.
tése.
javítása
reklámáron.
Telefon:
17-20 óra között.
6216-742.
61 nm-es újlípusű lakás I 250 000 Ft-ért MÓRAVÁROSON. régi építésű udvari
eladó. Garázs megoldható. Lomnici u.
ház 180 n-öl telekkel eladó. Ikerház VELENCEI látogatás Jcsolóban. fürdéssel. augusztus 18-19-20. Jelentkezés:
35. III. 15.
építésére alkalmas. .Érdeklődni: Szeged.
6V3I-533-as telefonon
Gépu. 22
RÓKUSI 13 szobás lakás sürgősen eladó.
Érdeklődni egész nap cím: Petresi u ÚJSZEGEDI 5 szobás •sorlársashází KIMONDOTTAN csinos 18+25 év közötti lányokat felszolgálónak felve6B. III. emelet 8
MÁRKASZERVIZ
telefonos ház eladó. Telefon: 17-527
szünk. Szőke Tisza Hajó.
délelőtt.
ÉS ALKATRÉSZ
ATALAKÍTOTT újlipusú, 2+2 félszobás,
+ étkezős tehermentes 70 nm-es lakás IGÉNYESNEK új 260 nm-es ház KŐMŰVEST alkalmazok, lehet nyugMotor-, sebességváltó-, futóműjavítás,
díjas is. Érdeklődni: Zsukov tér 9.
teljes körű gyári alkatrészek ellátásával,
eladó. Lomnici u. 9. fsz. I.
Újszegeden. nagy kerttel, teljes
közművel, telefonnal eladó. Érdeklődni:
telefon; 55-384

Gavallér Rozalia

P O M P A R LÁSZLÓNK

650 F t , n a d r á g o k 980 Ft, blézer,

HÁZASSÁG

özv. BULIK M I H Á L Y N É

gozója.

a legdivatosabb

kihasználni.
ALFÖLDI utcaban 56 nm-es 2 szobás II. FORDÍTÁSI gondjai vannak? Forduljon
emeleti egyedi fűtéses társasházi lakás
Keresse a K e r e s k e d ő h á z á t
a Joker ügynöki irodához. 15 nyelven
garázzsal eladó. Irányár 1.6 millió Ft+
a M a r s t é r mellett.
vállalunk tolmácsolást és fordítást
garázs. Érdeklődni napközben 13+86üzleti levelezésekhez, tárgyalásokhoz,
C í m : D r . Boross József u. 6 - 1 4 .
Figyelem! Legolcsóbban csak
os telefonon. Este 17-19 óra között.
szakirodalom fordításához, magánnálunk vásárolhat használt
Alföldi u. 16. II. emelet 5., Kovács.
levelezésekhez. Gyorsan és pontosan.
és ú j n y u g a t i a u t ó a l k a t r é s z t .
Szeged. Arany János u. I. Telefon: BEVÁSÁRLÓ űt Triesztbe augusztus
2+l-es tehermentes lakás a József Attila
Nyugati Autóbontó.
12-139. Fax: 12-139.
22-én. 1590 F t l ó . Olympos Kft.
sgt.-on 900 ezer forintért eladó.
Telefon: 55-374,
telefon: 12-096 és 26-013. Egyben
Érdeklődni: Építő u. 1 l/A. I. emelet. ÚJ családi házak építését tetővel,
Szeged-Szőreg, M a k a i út 31.
vakolással vállalom. 1990. szeptember
Börcsök.
szeretnénk felhívni az augusztus 8-i
20-ától. Kedvező árakon. Szatymazon.
utasok figyelmét, hogy egyik hölgy3 éves Dácia eladó. Telefon: 13-393, 17 RÓKUSI körúton 74 nm-es, 3 szobás, új
Zsombón. Leveleket Szeged. Ács u.
utasunk fekete táskája visszaérkezéskor
lakást bármilyen két kisebb lakásra
órától.
l-B. IV. 15. alá kérek
a buszban maradt. Kérjük, hogy aki
csérélünk. Érdeklődni a 10-801-es
SKODA 105 S megkímélt állapotban
VÍZ-gáz-központifűtés szerelés, átalakíelvitte, jutassa vissza az Olympos Kft.
telefonon.
,
14 440 km-rel eladó. Szeged, Apáca u.
tás. Cím : Füge sor 9. Telefon: 13-616.
irodájába. Amennyiben önként nem
14. sz. I. emelet 3. 17 órától, szombaton BELVÁROSI 2 szoba hallos elegáns
jelentkezik,
utaslista alapján fogjuk
egész nap.
lakás átadó. Telefon: 17-527. délelőtt.
megkeresni.
KARAMBOLOZOTT, I éves 4 ütemű
Költöztetés, nehéz tárgyak,
75 nm-es. téglaépítésű. 3 szobás. IV.
Wartburg Standard, motorja nem sérült,
szállítása vidékre is,"
KIEMELT bérezéssel kőművest felemeleti
társasházi
lakás
eladó
a
Fűrész
egyben vagy bontva eladó. Érdeklődni:
Telefon: 26-666.
veszek. Érdeklődni: Hattyastelep. Mozutcában.
Telefon:
23-250
napközben.
Sándorfalva, Szegfű u. 10.
Darus kocsival is.
dony u. 15.
2 db Lada 2104-es kombi kevés km-rel LOMNICI u. 45. 111/12. 2+félszobás
lakás és fűlhető garázs eladó. Ér6 nm-cs pavilon Mars téren eladó, villany
1-2 évesek eladók. Érdeklődni :
OTTHON végezhető munkát keresek sürdeklődni: 12-845-ös telefonon.
telefonon: 21-731, este 8-9 óra között.
van. Érdeklődni: telefon: 24-122.
gősen. „Ügyes 10980" jeligére a
PY-os Lada 1300-as eladó. Mindenféle OSZTROVSZKY u. 26B. társasházban 2
KŐMŰVES szakmunkásokat keresek jó
Sajtóházba.
csere érdekel. Telefon: 11-237.
és 3 szobás lakások leköthetők.
kereseti lehetőséggel. Jelcnikezni
SZÁMÍTÓGÉPKEZELÓ tanfolyam,
Érdeklődni: 12-845-ös telefonon.
GARANCIÁS Babetta kismotor eladó.
Szeged. Hétvezér u. 22. épílkezésen a
harminc óra. ötezer forint. Telefon:
Irányár: 26 500 Ft. Érdeklődni: Duna u. LENGYEL u. 9A. társasházban 3 szobás
tulajdonosnál.
15-235.
2<yA.
+ tetőtéri lakás leköthető. Érdeklődni:
MUNKÁT keres munkát kínál? Keresse a
US 1500-as Lada kitűnő állapotban,
12-845-ös telefonon.
JOKER Irodát! Szeged. Arany János u.
érvényes műszakival eladó, vagy
ÚJSZEGEDEN a Kállay utcában
I. Telefon: 12-139
elcserélhető építőanyagra, utánfutóra.
befejezés előtt álló társasházban 110
Érdeklődni: Vásárhely. Béke u. 118.
nm-es lakás eladó. „Telefon + garázs KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, nehéz
este, telefon 41-774 munkaidőben.
tárgyak fuvarozása megegyezés szerint.
09286" jeligére a Sajtóházba
OPEL Ascona 1.6 D 5 és fél éves újszerű
Telefon: 26-301.
34 éves, 180 cm magas, diplomás férfi
állapotban sürgősen eladó. Érdeklődni: 55 nm-es. 2 szoba hallos. Hl. szinti,
feleséget keres. ..Tiszapart 10994"
VÁLLALKOZÓK-Társaságok Kft.
Vásárhely, BéLe u. 118. este, telefon
telefonos lakás a Róna utcában eladó.
jeligére a Sajtóházba.
könyvelését
reális
áron
vállaljuk.
41-774 munkaidőben.
Érdeklődni: napközben a 21-097, illetve
Telefon: 1.8-573.'
18 óra után a 25-240-es telefonon.
YAMAHA RD 80-LC-II. reális áron
eladó. Érdeklődni: 17 óra után 54-687es telefonon.

tom, hogy drága nagymamám,

tudatják, hogy a vállalat régi dol-

BELVÁROSI telefonos, gázfűtéses, régi
600 literes nyitott mirelithűtő, 13 éves
építésű 93 nm-es lakás bármilyen
VÁLLALKOZÓK! Régen meglévő
VW bogár eladó. Telefon: 20-633.
felhasználásra eladó. Vitéz u. 4. 11.
számla nélkül vásárolt eszközeiket,
Telefon: 10-693.
anyagaikat költségként elszámolhatják
1%+áfáért. Sztanek-Ker. Bt. 4217+77.
FELSÓVÁROSON erkélyes, egyszobás,

JÁRMÚ

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

műszaki vizsgáztatás.

Szeged, Petresi u. 51$,
Telefon: 15-850.
Nyitva tartás: 8 - 1 7 óráig.

elhunyt. Temetése augusztus 16-án.

Hálás szívvel mondunk köszönetet

11 órakor lesz a Belvárosi temető

mindenkinek, aki drága édesanyánk.

ravatalozójából.

KOZENKAY JÁNOSNÉ
A gyászoló család.

Barna Éva
temetésén megjelent és mélységes

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
özv. SZÉCSI J Ó Z S E F N É

fájdalmunkban velünk osztozott.
Gyászoló gyermekei.

Ötvös Margit
rövid szenvedés után 1991. augusztus 10-én csendesen elhunyt. Temetése augusztus 17-én, 13 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló keresztlánya és rokonai.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

Köszönetet mondunk

mindazon

rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerettünket.
K Ő M Í V E S ANDRÁST
u t o l s ó útjára elkísérték é s f á j d a l munkban osztoztak.
A gyászoló család.

szeretett férj és édesapa.
PAPDIFERENC
türelemmel viselt, hosszú, súlyos

Köszönetet mondunk mindazoknak,

betegségben, életének 53. évében

akik

örökre itthagyott bennünket. Temeté-

özv. T Ó T H ISTVÁNNÉ

se a u g u s z t u s 15-én. 16 ó r a k o r a

temetésén megjelentek és virágaikkal

sándorfalvi felső temetőben lesz.

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család.

„TÖRPIKÉK"
gyermekcipőbolt
a Szilléri sgt. 24. sz. alatt,
a Tabán ABC-vel szemben.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 1 0 - 1 9 óráig,
s z o m b a t o n : 8 - 1 3 óráig.

EPITKEZOK, FIGYELEM!
Betonéladás.l
kavics

DÉLBETON

| KFT.

hűbarc^ladás
oltott
mikromé»z.
feslőmész.
falfestékek.

színező
paszták
bányahomok.
marost homok

Szeged, Mérey u.

COLOR
KFT,
Méjr+ndeles,
befizetés 7-15 óráig.

TeL: 25-79932.

A gyászoló család.
2.5 éves,Barkas
B ÍOOO K A t í p u s ú
Zárt t e h e r g é p k o c s i

eladó.
Érdeklődni telefonon:
22-026. 8 - 1 2 óráig.
53-081, 19-21 óraic.

AKERO

szaküzlet ajánlata:
- 18 sebességes, olasz Mountam
Bike.
- Schwin-Csepel és csehszlovák rtöi
es térti túra versenykerékpárok
kaphatók;
- motorkerékpár-tömlők, -köpenyek
nagy választékban, valamint
- kerekpárosnadrágok, -kesztyűk,
-pólók, -shortok. vászoncipók,
sporttáskák vásárolhatók.
SZEGED. KOSSUTH L. SGT. 95.
MAKÓ. SZEGEDI ÚT 23.

9

DÉLMAGYARORSZÁG

10 SZOLGÁLTATÁS

MA

1991. AUGUSZTUS 14.,
SZERDA
NÉVNAP; MARCELL
A latin Marcellus családnévből,
ez pedig a Marcus továbbképzése.
<

A Nap kel 5 óra 38 perckor,
nyugszik 20 óra 01 perckor.
A Hold kel 11 óra 06 perckor,
nyugszik 21 óra 28 perckor.
A Tisza vízállása kedden
Szegednél plusz 165 cm.
SZÁZÖTVEN ÉVE
hunyt el Johann Friedrich Herbart (1776-1841) német filozófus és pedagógus. Nagy fontosságot tulajdonított az ismeretanyag megszerzésének. A legnagyobb pedagógusok sorában a helye, munkásságának
nagy hatása volt, rendszere főként Németországban vált meghatározóvá, de Magyarországon
is számos híve akadt.

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:
hétfőn 8-17, keddtől péntekig 8-10
óráig. Telefon: 21-83323.
A MÁV TOURS Jókai utca 11. szám
alatti irodája hétfő-péntek 8 - 1 8 ,
szombaton 8 - 1 6 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.
BÁLÁSRUHA: a gyermekruhák 30.
a felnőttruhák 50 forintos egységáron
a Mentái Családsegítő Szolgálatnál
(Eszperantó u. I.), péntekig naponta
9-17 óráig.

ORVOSI ÜGYELETEK
G Y Ó G Y S Z E R T Á R : Klauzál tér
(13/57-es). Este 8 órától reggel 7
óráig.
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a balesetet
szenvedett személyeket Szegeden a
SZOTE Traumatológiai Önálló
Osztálya (az új klinikai tömbben,
Semmelweis u. 8. szám) veszi fel és
látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és
urológiai felvételi ügyeletet a II.
Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A járóbeteg sérülteket 16 órától a
baleseti felvételes osztály látja el.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályántörténik.
ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt
lakosság részére, Szeged, Szentháromság u. I, 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.

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

tisza

Háztartási gépjavítás a helyszínen is.
Attila u. T.: 11-928. Hűtőgépjavítás
6 órán belül, Nagy J. u. T.: 14-108.
T e l e v í z i ó - r á d i ó j a v í t á s 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.

GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZESÁNED-FRISCO
FÉRFI-NŐI
TI Ü G Y E L E T : ma este 7 órától
FODRÁSZ-KOZMETIKA,
holnap reggel 7-ig a Fül-Orr-GégeSOLARIUM
klinika tart ügyeletet (Tisza Lajos
krt. I I I . ) . Telefon: 10-2331200-as Szeged, Vitéz u. 5. Telefon: 21-713.
mellék.
KÁRPITOZOTT BÚTOROK
MÓRAHALMON REUMATOLÓJAVÍTÁSA:
GIAI SZAKRENDELÉS: kedden
Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212.
15.30-18, pénteken 11-12.30 óráig.
CSALÁDVÉDELMI TANÁCSÉPÜLETBÁDOGOS.
ADÁS: kedden, szerdán és pénteken
Telefon: 29-202.
délután 3-6 óráig a családsegítő
szolgálatnál. Eszperantó utca l.azárn
SZILÁNK
alatt, telefon: 24-824.
ÜVEGEK. TÜKRÖK
S.O.S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁméretre vágása, beLAT: minden este 7 órától reggel 7
építése expressz határóráig. Telefon: 11-000. A hívás
idővel is.
ingyenes.
HŐSZIGETELŐ ÜVEG minden
TINI-TELEFON: hétfőtől péntekig
méretben, álosztóval is.
délután 4-tól este 7 óráig: 12-011.
Teréz u. 42. Telefon: 62/26-095.
IFJÚSÁGI DROGTELEFON 54-773.
Minden munkanapon 8-16 óráig.
ER1GO
HÁZTARTÁSIGÉP-SZER VIZ
KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS | Petőfi Sándor sgt. 16. Telefon:
15-318.
Hűtőgépek, fagyasztók, mosógépek,
MENTŐK: 04.
centrifugák javítása. Nyitva: 9-17
RENDŐRSÉG: 07.
óráig.
TŰZOLTÓSÁG: 05.
MÁV INFORMÁCIÓ: 10-906.
CELSIUS KFT
VOLÁN INFORMÁCIÓ: 13-098.
Hűtőgép, hűtó!-amra, gázkészülék,
AUTÓMENTŐ: 26-555.
gázkazán, klíma, valamint háztartási,
ZŐLDTELEFON: 12-513.
nagykonyhai készülékek beüzeÁRAMSZOLGÁLTATÁS] HIBÁK melése, javítása, karbantartása.
Szeged. Ág u. 3. Telefon: 12-572.
BEJELENTÉSE: 22-844.

F.PITTETOK FIGYELMÉBE!
Mindenféle faanyagot, hajópadlót, lambériát hozott anyagból is készítünk.
Kedvezményes ár!
MÉHÉSZ KFT. telephelyén, a Napos
u. 5. szám alatt.
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^BADKSZÓRAKOS^

TESTKULTURA
Tanfolyamok az SZVSE sporttelepén.
Női torna: kedd, csütörtök 19-20
óráig (300 Ftfő).
Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek 19-21
óráig (400 Ftfő).
AUTÓSZALON
Body building: hétfőtől péntekig
SZOLGÁL8-12: 14-20 óráig, szombaton 8-12
TATÁSAI:
SZEMÉLYGÉPKOCSIK ÉS KIS- óráig (400 Ftfő).
K A T E G Ó R I Á J Ú HASZONGÉP- Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74C.
Telefon: 14-707.
JÁRMŰVEK
- gyors, szakszerű javítása,
DISZKÓK
-diagnosztikai mérése, szervizelése,
TISZA G Y Ö N G Y E diszkó bár.
- műszaki vizsgáztatása,
Újszeged, Partfürdő. T e l e f o n :
- autóriasztók szerelése,
53-340. Nyitva: 2 1 - 0 3 óráig.
- biztosítás ügyintézése.
Szeged, Rákóczi tér. T e l e f o n : Belépés d í j t a l a n . Műsorvezető:
Jimmy
62*24-433.
SZŐKE TISZA HAJÓ.
Disco bár 2 1 - 0 4 óráig. Belépés
ÜVEG, TÜKÖR ÉS
díjtalan.
SZOLGÁLTATÁS
Tükör- és hőszigetelt üveg készítése,
bedolgozása, sík- és öntöttüveg. T.:
f c c s ^
11-240.
í f 0 r
Kárpitosbútor-javítás. T.: 11-790.
EROTIKUS
Szobafestét, mázolás, tapétázás,
MASSZÁZS SZALON
parkettázás, melegpadló-burkolás.
TOPLESS BÁR
T.: 23-7662.
Szeged, Jakab Lajos u. 6.
Költöztetés, rakodás, szőnyegtisztíTelefon: 10-912.
tás. T.: 11-003.
Nyitva: 14-04 óráig.
ELŐNYÖS ÁRON A KOMFORTTÓL!
VIDEÓ, akkor
VIDEÓ CÁPÁK
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Várjuk a hét minden
napján 1/2 8-22 óráig.
I SERVUS
Ajánlatunk:
Csatorna, lefolyódugulás szakszerű
Amerikába jöttem,
hibaelhárítása. Síremlék, emlékmű,
Ami sok, az sokk.
épülethomlokzat tisztítása a legKereszttöltés u. 31.
korszerűbb techológiával. Szeged,
Telefon: 25-924.
Dózsa György u. 4. Telefon: 14-131,
vagy a 21-398-as lakástelefonon.

AJANLATAINK

j

OLVASTA MAR?

%

HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ
Kereskedőház: Szeged, Dr. Boross J. u. 6-14.
Telefon: 12-333*24. mellék.

RANDALL FRAKES: Terminator 2. Az ítélet napja. 168 Ft.
Az első terminátor kudarcot vallott, a másodikat meg kell állítani. De
képes lesz-e rá bárki is a Földön?
EGY J Ó ASZTAL
KATAKOMBA ÉTTEREM és PIZZÉRIA
Szeged, Nagy Jenő u. I. 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

A szolgáltató oldal lakossági, közösségi szolgáltatások
és szabadidő-szórakozás rovataiba adásvétel és
konkrét időponthoz kötött szolgáltatások, események
megjelentetését nem vállaljuk. Csak költségtérítéssel
veszünk fel információkat. Leadás legkésőbb a
megjelenés előtti napon 12 óráig levélben, vagy
hétköznap a 12-825-ös telefonon (Czakó Julianna).

KULTURÁLIS PROGRAMOK
Csillárok, állólámpák,
külső-belsőtéri falikarok

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS!
MA

Új rendszámtábla
a régi áron,

nagy
választékban.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
az Autóklubban,
és segítségnyújtás 16.30 órától az
Iratmásolás
nemcsak klubtagoknak.
ifjúsági házban.
OTTHON LUX.
NYUGDÍJASOKNAK délután fél 4
Telefon: 26-166, 25-954.
Dózsa Gy. u. 4.
órától A csodacsatár című magyar
filmet vetítik a Dugonics moziban.
TRANSZCENDENTÁLIS MEDI- <X
T Á C I Ó : ingyenes bevezető és
INTERGLOBAL UTAZASOK
előkészítő előadás 19 órától a Mentái
G
Ö R Ö G T E N G E R P A R T , utószezonban
Gondozóban; Eszperantó u . Y (15-én
is,
60 D E M + 4 7 0 0 - 6 0 0 0 Ft-igfő.
is).
VELENCE: 1991. augusztus 19-22-éig
A NEMZETI FILHARMÓNIA nyári
(1 éj szállással)
hangversenye az alsóvárosi Havas
Boldogasszony templomban: 20
2000 Ft+50 DEM.
Telefon:
órakor Hoffmann László orgonaestje.
56-598.
BEVÁSÁRLÓUTAK: Trieszt, 1991.
Közreműködik a Szegedi Kardos Pál
augusztus 27-29-éig, 1700 Ftfő.
Női Kar. A hangversenyt a III.
Bécs: szeptember 2., 780 Ftfő.
VÁLLALKOZÁS SZERVIZ
Hungarológiai Kongresszus alkalINTERGLOBÁL, Szeged, Tisza L. krt. 47. Tel.: 25-967.
Társaságok alapítása, hitelpályáza- mából rendezik.
tok, külkereskedelmi engedélyek és
jog ügyintézése.
HOLNAP
MARKETINGSTÚDIÓ
ÜZLETBERENDEZES!
Propagandakampányok szervezése, VAKÁCIÓ AKCIÓ: délelőtt 10
Dél-Magyarország legnagyobb üzletberendezés-gyártójától,
a
órától az ifjúsági házban a kézműves
arculattervek, reklámtanácsadás.
foglalkozáson: indián játszóház.
INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÓ
ÜGYNÖKSÉG
Szeged, Deák F. 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.

VAGYONVEDELEM
Közületek és maKIÁLLÍTÁS
gánszemélyek réIszére telephelyóSZEGED ART GALÉRIA
/ rzés, rendezvénybiztosítás, pénzszállítás, őrzés, sze- Arany János u. 9. Telefon: 25-544.
mélyvédelem, magas értékhatárig
FESTMÉNYEK, GRAFIKÁK
biztosított páncélszekrények szállíADÁS-VÉTELE
tása garanciával.
Levélcím: 3S Service Szeged. Pf. 881. Aba Nóvák Vilmos, Ziffer Sándor, J.
Miro, Tóth Menyhért, Tornyai János,
Telefon: (62) 22-969.
Rudnay Gyula és más neves hazai és
EXPORT-IMPORT
külföldi festők munkáinak bemuÜGYINTÉZÉS!
tatásával állunk az érdeklődők
^ - Hazai, külföldi
rendelkezésére. Telepy Károly festv j é * ^ , cégek részére képményeket keresünk!
5
JUNKTA } viselet, szaktanács•
adás! - Kisteherautók. kisautóbuszok bérbeadása!
KÖZÉLETI ESEMÉNYEK
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Telefon: 14-763, fax: 22-705.
MA
VAGYONÉRTÉKELES
DR. VÁNYAI ÉVA alpolgármester
LIMIT BT,
fogadóórát tart 15-17 óráig a PolTelefon: 25-182
gármesteri Hivatal I. emelet 117-es
Szeged.
szobájában (Széchenyi tér 10.).
Szilágyi u. 5.
TICHY-RÁCS CSABA a 14. sz.
de. 8-12 óráig.
választókerület képviselője (Alsóváros) 17-18 óráig fogadóórát tart a
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- ingatlanértékelés, vagyonértékelés. Rákóczi u. 11. szám alatt.
DR. BEREKNÉ DR. PCTRI ILDI- hitelpályázatok készítése.
KÓ. a 18. sz. választókerület kép- privatizációs szaktanácsadás.
Magánvállalkozók, kisvállalkozók viselője 17-18 óráig lakossági fogarészére 25% árengedményt biztosí- dóórát tart a Városháza (Széchenyi
tunk
tér 10.) I emelet 112-es szobájában

J

BÁCSKA MODUL KFT.-től
TERMELŐI ÁRON.

P o l c r e n d s z e r e k : fali á l l v á n y o k , g o n d o l á k , eladótéri pultok
és kiegészítő elemek széles választéka.
Bemutatóterem a gyártó telephelyén,

Bácsalmás, Szt. István u. 30.
Telefon:

67. Telex:

81-279.

Itt a „Halló"!
A távközlési berendezések

szaküzletében

(Szeged, Tisza Lajos krt. 41.)
korszerű telefonokat,

alközpontokat

vásárolhat, igénybe veheti a nyilvános
telefax szolgáltatást.
Alközpontok, telefaxkészülékek

üzembe

helyezését rövid határidőre vállaljuk.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig.

SZEGEDI TÁVKÖZLÉSI IGAZGA TÓSÁG
KeraskodfAri Iroda 6$ Szerv-

CSÜTÖRTÖK,

Mozi

DÉLMAQYARORSZÁQ

1991. AUG. 22.

|

KORZÓ: délelőtt 10 órakor: Ragadozó Los Angelesben (színes, amerikai film), délután fél 4, háromnegyed 6 és este 8 órakor: Fogd a nőt
és fuss! (Színes amerikai filmvígjáték)
BELVÁROSI: délután 3, negyed 6
és fél 8 órakor: Ragadozó Los
Angelesben (színes amerikai film)
FÁKLYA: délután fél 5 órakor:
Aladdin (színes, m. b. olasz filmvígjáték), este fél 7 órakor: Ben Hur
I—II (színes, m. b. amerikai film)
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: délután 4, 6 és 8 órakor: Kairó bíbor
rózsája (színes, m b. amerikai film)
KERT: este 9 órakor: Darkman
(színes amerikai film)
AUTÓS MOZI (dorozsmai vásártér):
este 9 órakor: Belevaló papapótló
(színes, m. b. amerikai filmvígjáték)
KISKÓRÖSSY HALÁSZCSÁRDA,
KERT: este 9 órakor: Nőstény ördög (színes, m. b. amerikai film)

MAGYAR TV
TVl
5.45: JÓ REGGELT. MAGYARORSZÁG!
5.50: Falutévé
6.00: A REGGEL
8.30: A klán. Francia tévéfilmsorozat (ism.)
9.30: Évgyűrűk
10.00: Képújság
16.25: Német nyelvű nemzetiségi
magazin
16.50: Képújság
16.55: Rabszolgasort (ism.)
17.30: Kalendárium 1991
18.05: Pénzvilág
18.15: Gyerekeknek. Micimackóklub, Ésti mese - Fabulák
18.45: Most. A sokoldalú fiatalok
műsora
19.15: II. János Pál pápa üzenete a
magyarokhoz, látogatása előtt
19.25: Reklám
19.30: Híradó
20.00: Telespon
20.05: Reklám
20.15: Játékszenvedély. Francia
játékfilm. A film egy taxisofőr
története, aki - miután elveszti az
állását - szerencsejátékba kezd,
hogy anyagilag talpraálljón. A
játék mind veszélyesebb szenvedéllyé válik.
21.50: Reklám
21.55: A pápára várva. Dokumentumfilm. Mit vár a pápától aajáf
maga és az ország számára? kérdezik a film készítői, nemcsak
a templomok, a plébániák, de a
mozik és a kocsmák előtt is.
22.25: Klip-mix. Népszerű hazai és
külföldi sztárok videóklipjei,
valamint a nemrégiben nálunk
járt Gianna Nanninivel és Rod
Stewarttal.
22.55: Későesti Híradó
23.00: ZDF Híradó
TV2

21.00: Tisztelendők. A pápával
Párizs peremén
21.45: Van 5 perce?
22.00: Híradó
22.35: Napzárta előtt...
23.00: Temetési szertartás. Lengyel
tévéfilm. A napjainkban játszódó
dráma középpontjában egy értelmiségi család morális válsága
áll.

0.20: Vissza a 80-as évekbe. 1.30:
Egyveleg.
TV5

7.00: Híradó. 7.20: Pillantás. 7.30:
Híradó. 8.00: A hegy. A csúcsok
magazinja. 8.30: Francia nyelvterületek. 9.05: Francia nyelvlecke. 9.30:
Képek a tudományról. 10.00: Homloktérben az ifjúság. 10.30: VideóVÁROSI TÉVÉ
téka. 11.35: Szójáték. 16.20: Játékfilm. 18.00: Harmincmillió barát.
20.00: Filmhíradó. VTV Mozi.
18.30: Francia nyelvlecke. 19.00:
Hírek. 19.20: Pillantások. 19.30:
JUGOSZLÁV TV
| Híradó. 20,00: Jelenidő. 21.00:
Híradó. 21.35: Színházi esték.
Cöurteline: Békesség otthon. FéBELGRÁD 1.
lelem az ütésektől, A nagy bánat.
23.00: Hírek. 23.15: Jean Kessel
6.20: Zenés klipek. 6.30: Reggeli portréja.
műsor. 8.30: A korábbi műsorból.
10.05: Lassié fia. Amerikai játékfilm.
SAtl
11.35: Rajzfilm. 12.00: Hírek. 12.05:
Nyári műsor. 13.30: Éjfél táján 6.00: Jó reggélt a SATI-gyél! 8.35:
(ism.) 15.30: Hírek. 15.45: Bed- Szomszédők. 9.05: Közkórház. 9.50:
narski. Tévéfilmsorozat 16.45: Tévébolt. 10.10: A tengeri üldözés.
Albán nyelvű hírek. 17.00: Híradó I. 12.05: Szerencsekerék. 12.45: Té17.20: Rajzfilm. 17.30: Játékfilm. vétózsde. 13.35: Bingo. 14.00: Ökör19.00: Rajzfilm. 19.15: Jóéjszakát, mesék. 14.25: Közkórház. 15.10:
gyerekek! 19.30: Híradó. 20.00: Az Szomszédok. 15.35: Tévébolt. 15.50:
Kung fu. 16.45: Stingray. 17.40:
utolsó csillagharcos. Amerikai jáHírek. 17.50: Három lány és hárdm
tékfilm. 22.10: Ray Charles énekel,
fiú. 18.15: Bingo. 18.45: Jó estét.
22.40: H í r a d ó 3. 23.00: Angól Németország! 19.15: Szerencsenyelvű hírek. 23.05: Éjfél Iáján. kerék. 20.00: Hunter. 21.00: Dona
Szórakoztató műsor. 0.35: Hírek. Flor és két férje. Amerikai film0.40: YUTEL
vígjáték. A fiatal Kay Villanó három
boldog évet tölt el férjével. Amikor a
férfi baleset következtében életét
BELGRÁD 2.
veszti, elhatározza, hogy ismét
f é r j h e z megy: választottja egy
17.30: Körzeti műsor. 18.00: Belgegyiptológus, Rupert Baines. Amikor
rádi műsor. 19.30: Híradó. 20.00: A a régi lakásba visszatérve először
Josip Marinkovic Kórus énekel. szerelmeskednek, az asszony meg21.05: A természet világa. 21.55: pillantja férje szellemét. 22.45: A
Tévéopera
nap hírei. 23.00: Elátkozott örökösök. 23.50: Filmesek órája. 0.05:
Hunter
BELGRÁD 3.
12.00: Magazin. 16.00: Újvidék 3.
18.00: Business klub. 19.00: Hírek.
19.20: Esti mese. 19.30: Hívja fel az
MTV-t. 20.00: Híradó. 20.15:
Pop-rock magazin. 21.30: Három
csillag. Humoros sorozat. 22.00:
Hírek. 22.20: Népzene. 23.10: Time
out. Művelődési krónika. 24.00:
Hírek.

ÚJVIDÉK
15.35: Szlovák nyelvű híradó. 15.50:
Ruszin nyelvű híradó. 16.00: Zenés
műsor. 16.15: Top 10.16.45: Magyar
nyelvű híradó. 17.00: Híradó I.
17.20: Muppet-babák 17.45: Dokumentumműsor. 18.15: Román
nyelvű magazin. 19.15: Rajzfilm.
19.30: Híradó magyarul. 20.00:
Játékfilm. 21.30: Híradó 2. 21.50:
Zenés műsor. 22.45: Hírek magyar
nyelven. 22.55: Az éjszaka színei.
0.55: Hírek.

MŰHOLDAS ADÁSOK |

RTL
6.00: Magazin. 8.35: Vásárlók
magazinja. 9.20: Holmes és Yoyo.
9.45: Tíz kicsi négerke. NSZK
mesefilm. 11.00: Vásárlók magazinja. 11.35: A vadrózsa. 12.10:
Buck Rogers. 13.10: A kalapács.
13.35: Kaliforniai klán. 14.25: A
springfieldiek története. 15.10: A
szív szava. 15.55: CHiPs. 16.45:
Kockázatos! 17.10: Játékshow.
17.45: Csillagtallér. 17.55: Hírek.
18.00: Ön következik, Al Mundy!
18.45: Híradd. 19.20: Vissza a
múltba. 20.15: A főnök inkognitóban, Francia filmvígjáték. A délamerikai állam fejét. Novaiest elrabolják a párizsi Grand Restaurantbői. ahol inkognitóban tartózkodott.
A gyanú Septime úrra, a tulajdonos-mesterszakácsra terelődik. A
férfi, szövetkezve Novalés csinos
titkárnőjével, elhatározza, hogy maga
nyomozza ki az ügyet, ezzel bizonyítva ártatlanságát... 22.00: Sípjel. 23.00: A StCrn tévémagazinja.
23.45: A forgatókönyv fantomja.
Amerikai horrorfilm. 1.15: Amerikai
pankráció

SCREENSPORT

8.00: Tenisz, 9.30: Nemzetközi
amatőr kerékpárverseny. 10.00: Profi
6.00-9.00: NAP-kelte
biliárd. 11.00: Motorcsónak verseny.
12.00: Superbike-vb. 13.00: Start!
KELLEMES DÉLUTÁNT!
14.00: Német Bundesliga tenisz.
16.20: Hírek
15.00: Atlétika. 16.00: Profi su16.30: ÖTRŐL HATRA
perbiké. 16.30: Női tenisz. 18.00:
17.30: Torpedó
Szörf - profi verseny. 18.30: Vízisí.
17.45: Gyerekeknek. Titkos völgy. 19.00: Golf. 21.00: Forma-3. 22.00:
Angol filmsorozat
Brit rallycröss. 23.00: Baseball.
18.15: Telesport

RÁDIÓ

JÓ REGGELT!

JÓ ESTÉT!
18.40: Esti egyenleg
19.00: Ágak között vergődve. Angol
tévéfilm (ism.) Dana majd kibújik
a bőréből ö r ö m é b e n , amikor
végre megkapja az engedélyt, és
Csehszlovákiából elutazhat Londonba, hogy meglátogathassa
1968 óta kint élő nővérét. Húsz
év telt el legutolsó találkozásuk
óta, és a két nővérnek rengeteg
megbeszélnivalója akad, ám rövidesen feloldhatatlan feszültségek
jelentkeznek...
2015: Show-time Viki és a flört

SUPER
6.00: Egyveleg. 6.30: Győzelem
Morris Cerullóval. 7.00: Napkezdet.
7.10: Egyveleg. 8.30: Halló,
Ausztria, halló, Bécs! 9.00: Kölyökórá. 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: Mr. Robinson Crusoe. 22.00: Hírek. 22.10:
Financial Times. 22.40: UNESCÓfejezetek. 23.10: Sportmagazin
23.40: NASA - az űr meghódítása

KOSSUTH
8.20: Eco-mix
8.45: Levelekre röviden
8.50: Külpolitikai figyelő
9.05: Napközbén. Az adás idején
hívható szám: 138-7951
11.05: TIPP Kulturális programajánlat
11.10: Népdalkőrök

és íiterazétie-

kalok
11.31: A jobbik élet. Fulvio Tomtzza
regénye
12.45: Törvénykönyv
13.05: Klasszikusok délidőben.
Romantikus kamarazene - magyar előadóművészek tolmácsolásában
14.05: Ötágú síp
14,35: Hollywoodi filmdalok 1935+
37-ből

HETEDHÉTHATÁRON1

15.05: Metronóm. Csutorás Népzenei
Tábor - Bemutatkozik a Pannon
Harsona Együttes - Nemzetközi
gitár és zeneszerzői verseny Esztergomban - A Nyírbátori Zenei
Fesztiválról - hanglemezszemle A Párizsi Opera fiúkórusa Budapesten.
16.15: A „markosnádasból" - a
Markos
17.05: Szellemtörténetek
17.30: Olivér. Részletek Bart-G.
Dénes György zenés játékából
19.41: A Szederinda együttes játszik
19.50: Gong
20.05: Európa-stúdió
20.35: Külföldi utak - zenei emiékék

9.03: Pál apóstol. Gryllus Dániel lemeze
10.08: Egy énekes - több szerep.
Mario Del Monaco felvételeiből
10.50: Hajszálgyökerek
11.03: Sárga tengeralattjáró
11.33: Rólunk van szó!
11.40: Debreceni Dzsessznapok '91
12.00: Nótamuzsika
13.03: A tegnap slágereiből
14.00: Türelem is kell az élethez... A
mikrofonnál: Pajor Ildikó festőművész
14.55: Vendégünk a pápa
15.05: Pihenőidő. Zenés délután
nyugdíjasoknak. A tervezett tartalomból: Egy óra Holécz Ákossal - Dr. Iván László: Tanulni
pedig kell! - Knoll István:
Szabadegyetemek a Nyugdíjas
Szövetség szervezésébén - Latin
Anikó: Tornázzunk a falnál - F.
Nagy Angéla: Kertésztál
17.00: RádióMa. Telefonszámok:

12.22: Farkas Ferenc műveiből
13.00: Hallgassuk újra! Hazai tükör
Tamási Áron regénye.
13.46: Zenei tükör
14.15: Wynton Marsalis kórnetttn
játszik
14.30: A MÁV Szimfonikus Zenekar
hangversenyé
16.05: Karinthiai nyár 1990. Jelizaveta Leonszkája zongórahangversenye
17.33: Kórusok II. világfesztiválja
18.00: Szlovák nyelvű nemzetiségi
műsor
18.20: Román nyelvű nemzetiségi

műsor
- Thüringia
18.40: Szerbhörvát nyelvű nemzett
21.05: Rekviem. Szántó Péter hangSégi mősór
játéka. Öregember kaszál békésén
á kertjében, és emlékezik. Gyil19.05: Német nyelvű nemzetiségi
kosságokra, kivégzésekre. Ő
műsor
maga persze soha nem ölne em19.25: Verdi: Attila. H á r o m t é l bert. Váratlanul harsonaszót hall.
vonásos opera, előjátékkal
s megjelenik valaki, hogy vég21.15:
Nagy siker volt! A Magyar
zetes hírt közöljön vele.
138-8666
és
138-8777
Virtuózok
Kamarazenékar hang21.44: Rólunk van szó!
Benne; 17.03: Hatodik érZék. Az
versenyei
21.50: Liszt: Gyászóda
adás ideje alatt hívható telefon- 22.48: LisZt művei gépzongórárt
22.30: Fiók. A kötet-lenek irodalma.
szám: 138-7100
Tri Szmegisztosz a stúdióban,
23.13: Javíthatatlan vagyok
avagy 30 perc alatt az asztal kö- 17.50: A-B/CD. Láurié AndérSón 0.IÓ: Századunk zenéjéből
rül: Bodor Béla, Krausz Tivadar
Strange Angels (Különös angyal1.20: A bécsi Concentus Musicus
és Nagy Attila Kristóf utazása a
kák) című lemeze
Kamarazenekar felvételeiből
birodalom irodalmából az iro- 18.20: Zöld jelzés. Telefonszám:
dalom birodalmába (és vissza)
138-7514
CSÜTÖRTÖK
23.05: Archívumok mélyéről
19.03: Népdalok, néptáncok
23.49: Kéler Béla: Magyar vígjáték
19.30: Pop-regiszter
SZEGED
nyitány
20.00: Embermesék
6.Ö0: Krónika
0.15: Éjfél után. A mikrofonnál: 21.03: Közkívánatra! Ezer aprócikk
6.15: Hírek, tudósításók a Dél-AI
Bárdos András. Az adás idején 22.03: Tövisek és virágok
hívható szám: 138-8555
földről
23.10: A zene összes napsugara.
3.05: Nóták
6.30:
Hírek, lapszemle
Mireille Mathieu és Démis Rous6.45: Reggeli párbeszéd.
sos énekel
7.Ö0. Krónika
PETŐFI
7.37: Mellényzseb - slágerekkel. A
BARTÓK
7.30-9.30-ig hívható telefon9.10: Szimfonikus muzsika
szám: 138-8780
10.05:
Magyar írás
8.05: Kölyökrádió. Az adás ideján
10.50:
Király Csábi órgonahangverhívható szám: 138-7600
8.24: Bonifác bácsi pipája Fran- * senye
tisek Pilar regénye
I2.Ö5: Monteverdi: Sestina
2 y, •

HOLNAP,
11 ÓRAKOR
NYÍLIK
AZ

7.25: Körzeti idójárásjelentés
7.30: Dél-alföldi hírek, tudósítások,
programajánlat: Debreceni Virágkarnevál - Színházi Fesztivál
- Hungarológiái Kongresszus
Szegedén. Szerkesztő: Kozó.Attila
I6.00-l8.00: Rádió Szeged

7IMPER
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SZEGED, Tisza L. krt. 42.
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TELJES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNT!

Most nálunk kétszeresen jól jár!
Azok a vásárlók, akik az alábbi utalványt üzletünkbe elhozzák,
bármilyen tévé, videó, audió, music center és mikrohullámú
sütő vásárlásakor szenzációs árainkból m é g 1000 Ft
engedményt kapnak!

AMPER ÜZLETHÁZ - AHOL AZ ÁRAK MEGRÁZÓAN JÓK!

DÉLMAGYARORSZÁG

12 RÖVIDEN

SZABAD SZÍNHÁZAK

NEM-

ZETKÖZI TALÁLKOZÓJA:

Dugonics tér 12. (udvar): délelőtt
11 órakor Lázár Ervin: Ágacska
(Anselmus Repülőszínház).
JATE Klub: 19 órakor Változások (Próbatársulat); 21 óra 30-kor
Utolsó vonal (Szkéné Társulat); 23
órakor Mandragóra (Nemzetközi
Társulat); 24 órakor Étellift (Szegedi Színházi Páholy).
Bálint Sándor Művelődési Ház:
20 órakor AISA (Csetneki Gábor
Társulata); 24 órakor Eszme-Idő
(JATE Egyetemi Stúdiószínház).
„Fonás" Gyógyszálló (Gyapjas
P. u. 16-24.): e s t e 8 órakor az
ARAM-TRIÓ (Vioenza) koncertje.
Alsóvárosi Havas Boldogasszony
templom: este 8 órakor Hoffmann
László orgonaestje, közreműködik a
Szegedi Kardos Pál Nói Kar.
Helyőrségi Művelődési Ház
színházterme (Victor Hugó u. 6.):
Kaszti Gyula és Kovács Zoltán, a
mai modem festészet két képviselőjének kiállítása.

y

SZAMpTÖMTÍ®*

A SZEGEDI
ÜNNEPI HETEK
PROGRAMJÁBÓL
kusművész kiállítása. Nyitva: 9-18
óráig.
Megyeháza aulája: a PROBITAS
Alapítvány kiállítása. A tárlaton
Tóth Valéria, Kliegl Sándor szobrászművészek alkotásai és dr. Rácz
Rozália kerámiaszobrai mellett értelmi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak munkai is láthatók.

JATE Aulája (Dugonics tér 13.):
a Szegedi Szépmíves Céh tárlata.
Móra Ferenc Múzeum ú j állandó
kiállításai: Csak egy Földünk van
JATE Ságvári Endre Gyakorló (természettudományi bemutató):
Gimnázium díszterme (Boldogasz- .Akik avarnak mondták magukat"
szony sgt. 1.): Petry Béla Ameriká- (régészeti tárlat); Csongrád megye
ban élő professzor, építész, grafi- népművészetének tárgyi emlékei;

Ételmérgezés
Az elmúlt hétvégén ételmérgezés történt a JATE Irinyi Kollégiumának
éttermében. A mérgezést szenvedett nyolc ember közül hat népi táncos akik a Szegedi Nemzetközi Néptánctalálkozó alkalmából tartózkodtak
városunkban

egy konyhai dolgozó és egy 12 éves gyerek.

A betegek közül ötöt a szegedi kórházba, hármat a szentesibe szállítottak.
A szegedi kórház fertőző osztályának főorvosától, dr. Ozsvár Zsófiától
tegnap kapott t á j é k o z t a t á s szerint az o s z t á l y u k o n ápolt betegek

Móra-emlékszoba; Patika-bemutató; Joó József műgyűjtő kiállítása;
idős Markó Károly festményeinek
és képeinek tárlata.
Képtár (Horváth M. u. 5.):
Kopasz Márta grafikusművész 80.
születésnapja tiszteletére rendezett
kiállítás; Pit Ludwig, darmstadti
fotóművész tárlata.
Fekete-ház (Somogyi u. 13 ):
Teleki Pál emlékezete: Külföldi
magyar cserkészet; John Albok fotókiállítása; Buday György élete és műve.
Dóm altemploma: Péreli Zsuzsa
textilművész gobelinjeinek 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. 1 l/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.

Újabb vonat Szabadkára
A MÁV Szegedi Igazgatósága a
megnövekedett utazási igények
kielégítésére augusztus 16-ától szeptember 28-áig kísérleti jelleggel
csak pénteken és szombaton újabb
személyvonatot közlekedtet Szeged
és Szabadka között. A vonat Szegedről 11.14 órakor indul és Szabadkára 12.34 órakor érkezik.

ételmérgezése középsúlyosnak minősíthető. A 12 éves kisfiú kivételével már
valamennyien el is hagyták a kórházat. A gyereket - annak ellenére, hogy
állapota javult - még megfigyelésre néhány napig bent tartják.
Érdeklődtünk a Szentesre szállított három beteg állapotáról. Ok is jól

Pénzért ölt
a lelkész gyilkosa

vannak, a mai napon hazamehetnek.

- A gyilkosnak meg lehet bocsáAz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat főorvosától, dr. tani az egyház törvényei szerint Zimonyi Máriától megtudtuk, hogy az egyik ételmérgezettnél syilmonella mondta tegnap Gyulay Endre meenteriditist tenyésztettek ki. a többiek is valószínűleg szalmonella-fertózést gyés püspök. - Ez azonban egy
kaptak. Egyelőre csak feltételezik, hogy az Irinyi menzáján fogyasztott másik ház. amelyben a bűnösöknek
madártejtől. A gyanúsított ételt még vizsgálják, és minden valószínűség nem bocsátanak meg - tette hozzá
dr. Salgá László. Csongrád megye
szexire mára kiderül pontosan mi okozta a nyolc ember ételmérgezését
rendőrfőkapitánya azon a sajtóérteK~K kezleten, melyen a döbbenetes papgyilkosság részleteiről számoltak be
a rendőrség képviselői.

Üzletek ünnepi nyitva
tartása

Augusztus 17-én, szombaton az
élelmiszerboltok a pénteki nyitvatartási rend szerint üzemelnek.
Augusztus 18-án, vasárnap az
élelmiszerboltok a szombati rend
szerire tartanak nyitva.
Augusztus 19-én, h é t f ő n é s
augusztus 20-án. kedden az üzletek
zárva lesznek. Augusztus 20-án nem
lesz piac.

Később jönnek
a raajorette-lányok
Tegnap érkezett telefonhívás Nizz á b ó l bogy a Szeged testvért á r e f l w szereplő najurcoe-cscport
táncosai vendégszereplésükről nem
ma. szerdán, hanem programváltozás
következtében holnap, csütörtökön
este érkeznek haza.

MIMKOMMENTAR

Az új követ
Le kellett váltani washingtoni
nagykövetünket, mert nem vált
be. A régi követ olyan ember
volt, aki régóta távol él havijától
(épp Amerikában l nem politikus,
nem diplomata, hanem üzletemberés kitűnő kapcsolatai vannak
az USA-ban.
Megvan már az ulódjelölt is.
Az új követ ezzel szemben olyan
ember, aki évek óta távol él
hazájától
(Franciaországban),
nem politikus, sem nem diplomata, ellenben üzletember,
s
ezért kitűnő kapcsolatai vannak
az USÁ-ban. Ja. és még egy apróság: a miniszterelnöknek régi
jó barátja.
M.T.

Az i d ő n k é n t m e g n ö v e k v ő felhőzet m e l l e t t t ö b b ó r á s n a p s ü t é s ,
Márványát zápor, zivatar várhatók Az északi északkeleti szél napközben
tárná negáténküL A hajnali hőmérséklet 13-48 fok, a délután 24-28 fok
komál v á r t a t ó . Távolabbi kilátások caitörtőktőMasárnapig: ídőoként
M ű t ő d é * z á p o r r a l zivatarraL

A rendőrség kérése
Tegnap reggel 8 óra előtt tíz perccel Szegeden, a Dorozsmai úti gyalogos
átkelőhelynél (a Délép központi telephelye előtt) egy piros Renault fölhajtott
a túloldali gyalogjárdára, s az ott közlekedő fiatal hölgy lábán keresztülgázolt Az esetnek szemtanúja volt k é l 30-35 év körüli fiatalember, akik a
kertészeti áruház irányából jöttek. A rendőrség kéri jelentkezésüket a
23-01 l-es telefonszámon, vagy személyesen a szegedi rendőrkapitányság
k o k k e d é t r alosztályán (Párizsi kőnk).

A szolgálati lakásában három, a
mellkasra inért késszűrással megölt
Gimes Gyula nyugalmazott lelkész Balogh páter egykori titkára - nem
politikai, vallási, hanem előre megfontolt, nyereségvágyból
elkövetett
gyilkosság áldozata. Gyilkosa 11
ezer forinttal távozott gyalázatos
lettének színhelyéróL
A 78 esztendős lelkészt városszerte ismerték, Dobó utcai lakásában sokan megfordultak. Az egy
hét alatt lezárult nyomozási a tettes
felkutatását elsősorban ez hátráltatta,
valamint az, hogy nehéz volt kideríteni, mi tűnt el a lakásból, hiszen
Gimes Gyula egyedül élt.
Az aprólékos, de gyors rendőri
munka eredményeként az adósságokban úszó szegedi Árvái Ferencre
terelődött a gyanú.
A lakásán végzett házkutatást
követően - melynek során megtalálták azt a 17 centiméter pengehosszúságú konyhakési mellyel a lelkész
életét kioltották - a 30 éves férfi
megtört és vallomást tett.
Gimes Gyula gyilkosának minden
késszúrása h a l á l o s volt. Miután
végzett a m o z g á s á b a n amúgy is
korlátozott idős emberrel felkutatta
a lakást é s megtalálta a keresett
pénzt majd távozott
A lelkész holttestére a kertjét
gondozó bölgy másnap reggel talált
rá.
Árvái Ferenc eddig négy ízben
volt büntetve lopásért sikkasztásért
és egy közlekedési balesete miatt
Gyulay Endre Gimes Gyulára mint
kedves munkatársára emlékezett, s
tegnap délelőtt 11 órakor a Dómban
maga celebrálta a gyászmisét. A
lelkészt délben a Belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.
VABGA IVÁN

CSÜTÖRTÖK,
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Idegen göröngyökön
NÉMETH ANDRÁS

Nagy nehézségek árán sikerült egy háromnapos
kongresszusra
Stockholmba
utaznom, aztán egy
szerencsés fordulat révén az eredetileg
tervezettnél
tovább tudtam maradni. így Péter Pál napját is ott
töltöttem. A fiamnak is ez a neve. Gondoltam, megunneplem, azért is, mert már nagyon egyedül éreztem
magam. Még volt egy kis pénzem, a repülőjegyem is
zsebben lapult. Sétálgatás közben ráakadtam egy jó
kinézésű vendéglőre, egy mexikói étteremre. A bejárat
mellett kifüggesztett étlap áraiból láttam, hogy ez csak
jó hely lehet. Nem voltak túl sokan. Leültem egy üres
asztalhoz.
Nem messze tőlem négy fiatalember ült, jó hangosan
beszéltek
- Az anyja betyár...! - mondta dühösen az egyik
- Az apja...! - rázta öklét egy vöröshajú.
- Ne csináljatok
cirkuszt! - szólt rájuk egy
cigányképű.
- Ugyan ki ért itt magyarul? - replikázott
a
vöröshajú.
Felálltam és odamentem az asztalukhoz:
- Én érlek magyarul Jó estét, uraim, örülök, hogy
honfitársaimmal találkozhatom.
Égy lapos orrú fiú válaszolt, nem
túlságosan
marasztaló hangon.
-Magakicsoda?
Bemutatkoztam.
- Honnan jött? - kérdene a negyedik, akinek egy
vágdsos heg volt a bal arcán.
- Szegedről
- Mikor disszidált? - kérdezték szinte egyszerre.
- Nem disszidáltam, és nem is fogok!
-Akkor mit keres itt? - kérdezte a cigányképű.
- Ha pénzre gondol, akkor semmit, azt inkább
költöm, amíg van.
- Ugyan, ne etessen bennünket, mondja me.g mit
akar?
- A fiam nevenapját ünneplem, és egyedül nagyon
keserves Van-e maguk között Péter vagy Pál?
- A fene gondolta volna, hogy névnapom van morogta szelídeb ben a vágott arcú.
- Meghívom magukat egy pohár borra!
Elfogadták a meghívást. Odaültem az asztalukhoz.
- Isten éltesse a Pétereket is a Pólókat
koccintottunk és mindjárt felajánlottam nekik hogy
tegeződjünk
Kiderült róluk hogy ökölvívók voltak, akik egy
svéd-magyar mérkőzés után kint maradtak
- Azt hittük most megcsináljuk a szerencsénket mesélte a vágott képű -, de csak a nehézsúlyú gorilla
kellett nekik mi dolgozunk Szerencsére a svéd nők
szeretnek bennünket, különösen a cigányt.
-Én nem szégyellem, hogy az anyám az volt. Sajnos
meghalt már, nagyon szép asszony volt.
- A cigány köztünk a legokosabb - szólt közbe a
vágott képű -. neki érettségije is van.
Ok már túl voltak a vacsorán: én még csak most
rendeltem. Mivel törzsvendégek voltak az étteremben,
segítettek választani, hiszen hiába volt angolul az
étlapra írva az ételek neve. abból nem leheteti tudni
hogy valójában mi micsoda.
Vacsora ulán megkérdenem, tudnak-e egy jó helyet,
ahol műsor is van

Helga nyomában
A magyar sajtóban kiszivárogtatott, Farkas Helga hollétével, a
nyomozás ú j fejleményeivel kapcsolatos híreket kérésünkre dr. Salgá
László, Csongrád megye rendőrfőkapitánya sem megerősíteni,
sem
cáfolni nem kívánta. A bizalmas
belső információk arról szóltak, hogy
a 18 éves szegedi lányt Csongrád.
Békés és Bács-Kiskun megyékben
tanyáról tanyára ingázva tartják
fogva elrablói Ha a hír igaz. Helga
él. Az üggyel kapcsolatban első
kézből csak annyit sikerült megtudnunk, hogy egy bejelentést követően több tucat rendőr keresi jelenleg
is a lányt a három megye területén.

összenéztek A cigány bólintott.
A Király sugárútra mentünk egy elegáns bárhoz.
- Miért vagytok olyan csendben? - kérdeztem tőlük
amikor megérkeztünk
- Majd meglátjuk - válaszolta a vöröshajú.
4: ajtóban egy hústorony kinézetű portás állt, szemügyre vette a társaimat és aztán nem akart beengedni
minket.
- Kérem, ez nem nyilvános hely? - kérdeztem
csodálkozva.
- De igen, csak nem magyarok számára!
Elképedtem.
- Hát ez mi? - kérdenem a fiúkat.
- Majd megmagyarázzuk,
de ne hagyd magad,
mutasd meg. hogy egy magyar is bemehet ebbe a
bárba.
Egy közeli telefonfülkéből felhívtam a főnököt.
Bemutatkoztam, megmondtam, hogy magyar orvos
vagyok és elpanaszoltam, hogy a portásuk nem akart
beengedni, azzal az indokkal hogy magyar vagyok
Pár pillanatig néma csönd volt a telefonban, majd a
főnök elnézést kért és biztosított róla, hogy máris
utasítja a portást, hogy engedjen be.
- Beengednek ? - kérdezték egyszerre a bolcszolók
-Be.
- Győztünk! - kiáltották.
- A szemben
lévó
vendéglőben várunk
A bárban igen udvariasan fogadtak. Nem sokkal
később, hogy leültem, egy elegáns, szmohngos úr állt
meg az asztalom mellett. 6 volt a főnök
- Szeretnék bocsánatot kérni a; inzultusért, ami önt érte.
- Mi bajuk van a magyarokkal?
- Tudja, az a társaság, akiket érint, törzsvendégünk
volt.
egyikük hogy is mondjam, olyan súlyosan
bántaünazta az egyik alkalmazottamat, hogy kórházba
kellett szállítani.
- Főnök úr. úgy gondolom,
hogy a többi a
rendőrség dolga. Mégis túlzás emiatt minden magyart
kitiltani!
- Valóban hiba volt. és még egyszer elnézést Itérek
- Akkor mondhatom a többieknek hogy nyugodtan
jöhetnek?
- Természetesen.

*

A szemben lévő vendéglőben izgatottan vártok külföldre szakadt honfitársaim.
- Most pedig szeretném tudni hogy miért lettetek lettünk - kitiltva.
- Az egyik haverunk bepiált - kezdte mesélni a
vöröshajú -, és bizalmaskodni akart egy láncosnővel
Erre bejött a kétméteres kidobó ember és ezt az ötvenöt
kilós barátunkat, mint a pillét felemelte, kivitte és
legurította a bejárati lépcsőn. 4c
valamennyire
magához tért, visszarohant és behúzott a kidobónak
egy jobb horgot. Marha erős ülései voltak mindig. A
koma elterült és állítólag szétment az állkapcsa. Hát ez
volt.
- Ide figyeljetek' A főnök nagyon kedves volt és
megértette, hogy egy részeg fickó miatt nem lehel
minden magyart kitiltani a mulatójából Mehettek oda,
de ne hozzatok rám szégyent!
- Nem! Nem! - kiáltották egyöntetűen. - Köszönjük
testvér!

J ó bír a VIDIÁ-tóI!
Szenzációs megtakarítási lehetőségek!

Kereskedőház Rt.
valamennyi üzletében, diszkont áruházában, nagykereskedelmi szinten - a
következő árkedvezményekkel várja kedves magán- és közületi vásárlóit:
Black and Decker fűnyírók 20 %-kal Robi rotátorok 30 %+kal Sever M 8
szivattyúk 20 %rkal horg. és PVC+vel bevont drótfonatok 40 %-kal olasz
evőeszközkészletek 30 %-kal jugoszláv és szovjet hűtőszekrények 20-30
%-kal C 30, C 55 hűtőszekrények 30 % k a l E C 1 9 0 mosógép 30 %-kal klf.
kerékpárok 20 %-kal. Babetta és Suzuki kismotorok 30 %-kal olcsóbban.

Csak most! Amíg a készlet tart! Megéri!
(X)

DÉLMAGYARORSZÁG
Hétfőre virradóra a Kálvária sugárúton a Szervo Autójavító Vállalat
irodájába a nyitott ablakon jutottak
be a betörők, s 72 ezer forintot vittek
magukkal. Betörő járt a Csongrád
Megyei Vendéglátó Vállalat ipartelepének éttermében is. A délutáni
órákban az újszegedi Sportuszoda
bejárata előtt parkoló Polski FIAT-ot
törték fel, éjszaka pedig a Cső
utcából loptak el egy UDH 046-os
forgalmi rendszámú E T Z 125-ös
motorkerékpárt
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