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A recski emlékkő
- Amint megláttam a helyszínt a
hegytetőn, a Mátra Bükk felé eső
oldalán, mindjárt megszületett bennem a plasztika terve, és elhelyezésének lehetősége. Azután még
számtalan variációt találtam, de
mindig visszatértem az eredeti
gondolathoz - mondja Farkas
Adám szobrászművész, a recski
emlékmű alkotója.
- Mi inspirálta ennyire azon a
helyen?
- A recski fogolytábor helyén
minden barakkot elbontottak,
minden árulkodó nyomot eltüntettek. Az egész területet beültették
fenyővel. Ezért is fontos, hogy
legyen ott egy jel, egy emlékkő,
amely emlékeztet, felidéz és
megrázóvá teszi a találkozást.
Ez az emlékkő két nagy,
mészkőből faragott, törött rácsból
és egy csiszolt gránit gömbből áll.
A kompozíció fizikailag is
nagyméretű: 12 és fél tonna súlyú
és 700x240x70 centiméteres. A
képi szimbólum egyszerű, közérthető. A rácsok a bezártságot, a
széttört rácsok ennek megszűnését
jelentik, s a köztük felmagasió
gömb az életet, a tökéletességet.
És hogy mi van még e mögött a
műben, azt Farkas Ádám így
magyarázza:
- A mesterséges, életidegen
rendszert - a börtönt, tágabban a
bolsevizmust - maga az élet, a
tökéletességre való törekvés töri

ven napos megfeszített munkával
főiskolás hallgatóim segítségével.
Hajnaltól késő estig dolgoztunk
azzal a bizonyossággal, hogy jó
művet alkotunk. Huszonhárom
éves szobrászi pályafutásom
legélvezetesebb feladata volt. És
legnagyszabásúbb is. Szellemiségében és amúgy is, merthogy
többnyire kisebb méretű plasztikáim vannak.

A recski emlékkő - még Villányban

széjjel. A mészkőrácsok egy
panelház elemeihez is hasonlóan
megsüppedve állnak a hegytetőn,
jelezve, ezek a megkötöttségek
eltűnnek, elsüllyednek.
- Fűzi valamilyen
személyes
emlék is Recskhez?
- Ha Recskhez nem is, de a
rendszerváltozáshoz, a szocializmus megszűnéséhez igen. Főleg
lélekben. Azzal nem szívesen
kérkedem, hogy apám a Nagy
Imre-kormány minisztere volt

56-ban. Ezt nem is tudták a recski
szövetségben, amikor benyújtottam
a tervemet.
- És miért éppen
Recskre
készített szobrot? - faggattam a
Szentendrén élő művészt.
- A Baranyai Alkotótelepen
japán-magyar szobrász szimpóziumot szerveztek. Erre, mint Villányban gyakran megfordult
kőfaragót, engem is meghívtak. Ott
került fel az ötlet, hogy készítsünk
szobrokat a lebontott politikai
emlékművek helyére. Huszonnyolc

lehetőség közül választhattunk.
Végigjártuk a helyszíneket. És
amikor megláttam a helyszínt,
rögtön megfogott. Jelentkeztem a
tervvel, és mivel a recski
szövetségnek is tetszett, elfogadták.
Recsken már jó egy éve szeretnének emlékművet emelni, de
anyagiak híján erre nem kerülhetett
sor. Most, a szimpózium japán
szponzorainak segítségével elkészülhetett a mű.
-Hogyan?
- Villányban faragtam, kilenc-

Kultúra vagy biznisz?
Hány alapítvány van Magyarországon? A Sansz, az
„alapítványok alaplapja" szeptemberben olyan
információt közölt, hogy számuk tizenhétezerre rúg.
Bejegyezve azonban ebből csak 3900 volt országosan.
Amikor a mozgalom kezdődött, az ország csak
olyan reprezentatív és államilag is kitűnően reklámozott alapítványokat ismert, mint a Soros-alapítvány, az
Eötvös-alapítvány, vagy a hírnév és a hírhedtség
között ingázó Erzsébet-díj alapítvány. Később a nonprofit szervezetek divatba jöttével a célok és a valóságos rendeltetések sokrétűbbé, néha ködösebbé váltak.
Miként a fejlett tőkés országokban, nálunk is megindult az alibi alapítványok szaporodása adókedvezmények megszerzése céljából.
A különleges célú alapítványok persze legtöbbször
a társadalom szociális rugalmatlanságát, az oktatási
rendszer gyengeségeit, az egészségügy, a múzeumügy
stb. rendszereken könnyedén áttételeződő betegségeit
igyekeznek enyhíteni.
Szellemes és időszerű ötletek persze minden hónapban akadnak. Az 1100 év elnevezésű alapítvány
például a honfoglalás 1100. évfordulója, a magyar
állam ezeréves jubileuma és a Széchenyi- évforduló
alkalmából jött létre a magyar szellemi Pantheon
létrehozása céljából. Állandó kiállítást akarnak szervezni a magyar történelem szellemi kiválóságainak
bemutatására.
Nehéz lenne kétségbe vonni a székesfehérvári
megyei kórház kezdeményezésének létjogosultságát: a
Betegápolásért alapítvány a kórházi fertőzések
megelőzését szolgáló anyagok beszerzésére jött létre.
Látszólag támogatást érdemelnek a sokasodó számú
természetgyógyászati alapítványok is, de amikor az
Ariaene Gaia alapítvány kiírásában azt olvassuk, hogy
a cél: „a nevelés, az önnevelés, a gyógyítás és az

- Hogy került Recskre a hatalmas súlyú szobor?
- Morvay Ferenc, a kazánkirály
szállította saját kamionján.
- És a szimpózium többi alkotásának mi lett a sorsa?
- Három japán és négy magyar
szobrász dolgozott két hónapig
Villányban. Iszai Amemia japán
művész, aki az egész akció kitalálója, lelkes támogatója, olyan
japán szponzorokat nyert meg az
ügynek, akik 40 ezer dollár értékű
szerszámmal, szupertechnikával
szálltak be. így készülhetett el a
recski emlékmű és a többi szobor.
Iszei Amemiáé Egerbe, egy másik
japán szobrász munkája Kecskemétre, magyar művészek alkotása
Ceglédre, Ózdra és Pécsre került.
És mivel még meglehetősen sok
város vár lebontott emlékműve
helyére szobrot, jövőre tovább
folytatódik az akció. További japán
és más külföldi segítséggel.
KÁDÁR MÁRTA
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Zöld nyilak
Álljon vigyázzba! Ha azt hallgatja, hogy a maga gyilkos fajtáját hogyan pácoltuk ki innét, maga
vigyázzba fog állni - reccsent a
részeg román százados hangja, és
reccsen tíz év elteltével is, amikor
háborús pszichózisról,
gyűlölködésről olvasok szónokolni. Ha jobban belegondolok, kilenc hónapi,
katonai szolgálati vendégeskedésemből a román
hadseregben,
ennyi maradt: egy század egyetemi
hallgató hever Kolozsvár alatt, a
tordai dombokon, ahol hajdan a
halár húzódott, és amely terület
úgy cserélt kilencszer gazdát a második világháborúban, hogy a borzalmas vérfürdő vörösre festette az
Aranyos vizét, és egy öreg román
hadfit hallgat egykori hőstetteiről.
Negyven évvel a háború után.
Ugyanabban a pszichotikus, vérgőzös lelkiállapotban beszél, mint
amilyenben akkor lehetett, és
ugyanazt a lelkiállapotot próbálja a
negyven énei későbbi generációba
átültetni, van, hogy sikerrel. Ha
nem, a mindenfelé
kifüggesztett
térképek zöld nyilai teszik meg a
magukét: Szegedről, Békéscsabáról, Debrecenből a határ felé kiinduló vastag zöld jelzések tudatják
boldoggal-boldogtalannal, hol az
ellenség. Aki nem járt még Magyarországon - hogy is járt volna
akkor még - úgy képzeli el. mint
egy fenyegető zöld nyilat, mely,
mint a hadfitól hallotta, az anyák
hasából metszi ki a magzatokat. A
térkép, kinek így, kinek úgy, nem
múlik el nyomtalanul. A sokezer
megmérgezett ember hiába fordult
meg már nálunk - azóta megtehették - számukra a zöld nyilak, ha
tudat alatt is, de az ábra szerint
futnak a határ felé, függetlenül az
idők változásától, függetlenül a
józan észtől, és ama
gazdasági
érdekektől, melyeknek Németország
és Franciaország lakóinak köztudatából sikerült kiiktatni az ide-oda
mutató nyilakat.

öngyógyítás terén megvalósítani a belső autonómiából
fakadó, a feminin tudást is számbavevő egyensúlyt",
esetleg kételyeink támadhatnak az alapítók
gondolkodásának fegyelmezettsége tekintetében.
Ennél nagyobb gondok származnak persze abból,
amikor egy alapítvány kizárólag vállalkozói célzattal,
s nem „tartós közéleti célra" jön létre, miként azt a
törvény előírja. A könnyű boldogulást kereső
vállalkozók egy része jó bizniszt lát ebben a társulási
formában.
Előfordult viszont, hogy a kormány menesztette egy
alapítvány kuratóriumát, s felfüggesztette magát az
alapítványt, mert az állítólag jogszabály-ellenesen
használta fel anyagi eszközeit. A GYIA, a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány feloszlatása körül
még tart a politikai birkózás.
Uj korszak akkor kezdődhet az alapítványok
világában - állítják a kérdés szakértői, ha megvalósul
a Pénzügyminisztérium nemrégiben előterjesztett
javaslata, a nonprofit szervezetek szabályozásának
továbbfejlesztéséről. Ez a javaslat az adóhivatal
ellenőrzése alá vonná az alapítványok működését,
korlátozná a közreműködők alapítványból megszerezhető személyi jövedelmét, s nyilvánossá tenné az
alapítvány pénzügyeit.
Áddig pedig tudomásul vesszük, hogy sok társadalmi szervezet saját működésének elősegítésére
hozott létre alapítványt, s közülük némelyek kifejezetten az alapítók politikai-gazdasági túlélését szolgálják. Az alapítvány-mozgalom közhasznúsága mégis
egyértelmű, ezért az ember nem szívesen idéz negatív
példákat. A gyomlálást mindenesetre ebben a parcellában is el kell végezni.

Hatodik helyszínére, Gárdonyba érkezett az amerikai The Center for
Privát Enterprise Development és a Magyar Vállalkozói Kamara közös
rendezésében folyó konferencia-sorozat, amelynek elsődleges célja, hogy
segítsen a kisvállalkozások professzionális megtervezésében, a piaci
analízis, az üzleti terv előkészítéséhez szükséges ismeretek elsajátításában. A kezdeményezésről kérdeztük William K. Holstein közgazdászt,
a New York State University professzorát.
- Honnan ered az előadás-sorozat gondolata?
- A mi központunk és a Magyar Vállalkozási Kamara közötti hallgatólagos megegyezés nyomán vagyunk jelen Magyarországon, de az egész
sorozat egy amerikai állami alapítvány révén vált lehetségessé. Ennek
megfelelően az eddigi előadásokat további, közel 50 követi majd.
Lényegében találkozott a mi segíteni akarásunk az MVK hasonló
szándékával, így tökéletesen együtt tudunk működni.
- Az előadások didaktikus, „ szájbarágós " jellegét mi motiválta ?
- Semmiképpen sem a magyar vállalkozók üzletelméleti színvonalát
minősítette, bár eléggé heterogén volt a társaság. Inkább arról van szó,
hogy mi elméleti üzleti útmutatásokat szándékozunk adni, nem pedig
technikai részletekkel traktálni a hallgatóságot.
- Egy amerikai közgazdász mennyire tartja életképesnek a sarjadó
magyar kisvállalkozásokat?
- Az amerikaiak számára nyilvánvaló: ezek a vállalatok létezni fognak. Ezt támasztja alá az a tény, hogy több mint 15 ezer vállalkozás jött
létre tavaly, s ezek száma tovább növekszik. Mi éppen abban akarunk
segíteni, hogy minél több igazán nyereséges magyar vállalat működjön.
Nem akarjuk senkire ráerőszakolni az amerikai szabványokat, csupán át
akarjuk adni a sikeresség titkait.
- Milyen további lépéseket tervez az önök szervezete?
- Természetesen Magyarországra érkezik néhány kollégám, akik a
magyar felsőfokú oktatás vezető személyiségeinek tartanak előadásokat,
hiszen a magasabb színvonalú egyetemi oktatás elengedhetetlen feltétele
Magyarország felzárkózásának a világhoz. Azok, akik nem vesznek részt
a konferenciákon, szintén „találkozhatnak" velünk, ugyanis egy 150 előadásból álló videosorozatot is készítünk, amelyhez bárki hozzájuthat.

Érvek mindig akadnak. Hol egy
emigráns gittegylet, hol a történelem értelmezése; mindig lenne, ki
belerángassa a
gyűlölködésből
kigyógyult szomszédot saját alkalomadtán ügyesen
kihasználható
pszichózisába,
mellyel negyven
évvel a háború után is körül vagyunk véve. Nem érdekünk semmiféle revízió, és nem érdekünk a
válasz sem e pszichózisra,
akár
ellenérzéssel, akár reakcióval.
Ennek a zsáknak nem szabad a
foltja lenni.

JÓKAI GÉZA
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Isten,
a háború és a béke
Még Nagy Frigyes mondta annak idején: Isten az erősebb csapatok oldalára áll! A vesztesek, a halottjaikat számba vevők pedig azt
mondják: nincs Isten! És bosszút esküsznek, mert ha nincs Isten, akkor
mindent szabad: falvakat felperzselni, ölni, rabolni, nőt erőszakolni,
gyermeket felkoncolni, elvenni mindent, ami a másé - fegyvert emelni
mindenkire.
A társadalmi normák alól felszabaduló civil az első tűzkeresztség után megérezheti egyszeri hatalmát, s veszendőségét - a fegyverek mindenhatóságát. A terepszínruhás Rambok, a hevederekkel
ékesített Ray Bam napszemüvegesek büszkén pózolnak a kamerák
előtt, ha éppen nem a haditudósítókat lövik tarkón a Press feliratú
Fordért, Audiért.
A hadban állók - a barmok módjára vágóhídra hajtott tartalékosok kivételével - szemmel láthatóan élvezik az új balkáni háborút:
jó is az, amikor a kocsmáros remegő kézzel annyit ad inni, amennyit
kérsz, amikor a menekülő térden állva kér, kíméld meg az életét, a nő
udvarlás nélkül is széttárja combjait, a szétloccsantott fejű riporter
teteme mellől felemeled a Nikont, hogy azontúl te fotografáld az
igazság pillanatait, mikor az ellenség-meggyalázta kislány kificamodott testecskéjére találsz, hogy bebizonyítsd, hogy az otthoniak
megértsék, miért kell azoknak ott, akik tőled rettegve lapulnak,
elvágnod a torkát.
A háború élvezetein túl, a fegyveres hordákban az „ember"
felszabadíthatja tudatalattiját, felfedezheti az abszolút erő mibenlétét,
Hegellel szólva: „a másik abszolút hiányát", s mindezért cserébe
csupán ölni kell.
A háborúkat a békéért vívják? Némileg ellentmond ennek, hogy a
béke a háborúval szemben nem sok jót ígér: diktatúra helyett
demokráciát, a mindent szabad helyett civil törvényeket, dicsőség
helyett közönyt. A tiszti rangot szerzett, az amputált, az elfeledett
veteránok egyetlen menekvését a múlt idézése jelentheti, tűnt időké,
amikor még fiatalok, erősek, szépek és ellenállhatatlanok voltak,
amikor még mindent megtehettek... Számukra az aknavetőtűznél
szörnyebh lesz a béke.
VARGA IVÁN

Eszék főtere a közős gyász színhelye

Szerb ellenzéki vezető véleménye

A magyarok köztársasága
A szerb ellenzék vezetője, Zorán
Dzsindzsics számára az Európai
Közösség Jugoszláviával kapcsolatos békekonferenciájának kudarca
éppen annyira elkerülhetetlen, mint
a harcok kiújulása Horvátország
válságövezeteiben. „A háború
folytatódni fog mindaddig, amíg az
Európai Közösség végül be nem
látja, hogy semmi értelme a jugoszláv belső határok sérthetetlenségét szajkózni" - jelentette ki a
politikus az APA osztrák hírügynökségnek adott interjújában
abból az alkalomból, hogy a szerb
polgári liberális párt vezetőjeként
részt vett a Szocialista Internacionálé emberi jogi bizottságának
bécsi ülésén.
Véleménye szerint a Horvátország válságövezeteiben élő
szerbek és horvátok többé már nem
akarnak együtt élni. Mindkét
részről már túl sok vér ömlött el és
túl sok fegyver van olyan csoportok kezében, amelyek fölött
mind Belgrád, mind pedig Zágráb
elvesztette az ellenőrzést. Az
egyetlen megoldást Dzsindzsics
abban látja, hogy messzemenően
válasszák szét a különböző népcsoportokat. Ahol a szerbek vannak
többségben, ott engedjék meg
nekik, hogy megalakítsák saját
köztársaságukat. Ugyanez vonatkozik a jelenleg Szerbiában élő
horvátokra és magyarokra, a Koszovó szerb tartományban többségben levő albánokra és a soknemzetiségű Bosznia-Hercegovina
különböző népcsoportjaira is. Végül mindezeket a változásokat a

nemzetközi közösség által elismert
népszavazással kell legitimizálni.
Végül ami szűkebb hazájának,
Szerbiának jövőjét illeti, a politikus
nyomatékosan figyelmeztetett a
diktatúra bevezetésének veszélyére.
Mint mondotta, Szerbiában hiányzik az a polgári réteg, amelynek
rendes körülmények közt az lenne
a feladata, hogy kiszűrjön minden
szélsőséget. Mérföldnyi a távolság
a hatalom és az. utca embere között.
Az ellenzéki pártoknak alig van
lehetőségük arra. hogy hatalomra
kerüljenek. Szlobodan Milosevics
exkommunista pártja szorosan a
markában tartja a politikai struktúrákat. Ha meg is döntik őt, ezt csak
valaki a saját soraiból tehetné, aki
még radikálisabb. Az egyetlen
lehetőség a diktatúra veszélyének
elhárítására a királyság visszaállítása. Karagyorgyevics Sándor
herceg, a legutolsó jugoszláv király
fia közkedvelt a lakosság körében
és esélye lenne rá, hogy politikai
nyugtalanság nélkül kerüljön a
szerb köztársaság élére - vélekedett
Dzsindzsics.
Megszólalt a jugoszláv válság
kérdésében Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke is és elhibázottnak nevezte az EG jugoszláviai
politikáját. Kifejezte véleményét,
hogy a jugoszláv állam megszűnt
létezni és latinra fordítva a szót,
kijelentette: „Ccterum autem
censeo, Croatiam et Sloveniam
esse reconoscendam". (Egyébként
az a véleményem, hogy el kell
ismerni Horvátországot és Szlovéniát.)

CSÜTÖRTÖK,

Az adok-kapok határtalan módozatai
Katona Tamás külügyi államtitkár befejezte tárgyalásait Dublinban. Az ír kormány mindenben támogatja közeledési szándékunkat
a közösséghez, s mivel hozzánk hasonló méretű EK-tag, Írország tapasztalata és véleménye nem közömbös számunkra. A siker titka a jó
vezetés, a rátermett, jól szervezett vállalatirányítás - jelentette ki egy londoni tévéműsorban sir John Harvey-Jones, a brit vegyipari óriás,
az ICI volt elnöke egy, a hazánknak szentelt műsorban. Tanácsát most tesszük közzé. A jövő hónapban terjesztik az osztrák parlament elé
az új menekültügyi törvényt. Ennek kapcsán Franz Lösch belügyminiszter aggodalommal szólt arról, hogy országában is tettlegességig
fajulhat az idegengyűlölet, amennyiben a törvénykezés nem veszi elejét az indulatoknak. Tel-Aviv külterületén egy palesztin férfi lopott
gépkocsival szándékosan belehajtott izraeli kiskatonák egy csoportjába. Ketten meghaltak, tizenegyen megsebesültek. A merénylőt elfogták.
Kijelentette: meg akarta torolni az egy évvel ezelőtti templomhegyi öldöklést. Változatlanul nyitott, részt vesznek-e a palesztinok és milyen
formában a közel-keleti békekonferencián. Baker amerikai külügyminiszter kijelentette: immár bizonyos, minden érdekelt fél kész elmenni
a tanácskozás október végére tervezett megnyitójára, de Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy a palesztinok a jordán küldöttség tagjaként
lehessenek jelen, s ne tartozhassanak a PFSZ-hez. Fidel Castro a kubai kommunisták negyedik kongresszusán elemezte az ország kritikus
helyzetét kiváltó okokat. „A szocialista tábor az utóbbi években szégyenteljesen összeomlott, s a kubaiak ezentúl saját magukra
számíthatnak a túlélésért vívott harcban" - véleményezte, hangoztatta pártja álláspontját a fellebbezhetetlen nagy vezér.

Tűzszünet,
mettől meddig?
A tűzszüneti tárgyalásokon
péntek délután megállapodás született arról, hogy a Borongaj laktanyát áthelyezik Bihacba, miután a
horvát fegyveresek délelőtt megszüntették a jugoszláv szövetségi
hadsereg zágrábi laktanyájának
négy héttel ezelőtt kezdett blokádját. Ez jelentős fordulat, mivel
első ízben járult hozzá a jugoszláv
szövetségi hadsereg Horvátországból történő csapatkivonáshoz.
Az EK-megfigyelók szóvivője
szerint a hadsereg megígérte:
mindent megtesz azért, hogy az
élelmiszert és gyógyszert szállító
teherautók eljussanak Vukovarba,
Szlavónia egyik kiéheztetett és
ostromlott városába. Hasonló
megállapodás jött létre Zárában is a
hadsereg és a horvát erők között. Itt
már a reggeli órákban elindultak a
katonai teherautók a laktanyából
Benkovac helység irányába. Riasztó hírek érkeztek viszont Dubrovnikből. ahol a tűzszünet ellenére
bekerítő hadműveletet hajt végre a
hadsereg több alakulata. A szövetségi hadsereg egyrk tábornoka
szerint csapatai csak akkor szüntetik be Dubrovnik ostromát, ha a
város horvát védői feltétel nélkül
megadják magukat.

Szakértők a próbakőről
A KGB nekrológja

mmmmammmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmtmmmmmmmmmm^
A szövetség és az egységes gazdasági térség megőrzése szempontjából
sorsdöntőnek ígérkező tanácskozást kezdett péntek délelőtt a szovjet
államtanács. Az ülés tétje az, hogy Mihail Gorbacsovnak sikerül-e
elsimítania az alma-atai tanácskozás után szokatlanul élesen
felvetődött ellentéteket eg yfelől a köztársaságok között, másfelől a
mind megosztottabbá váló oroszországi vezetésen belül.
A 10 köztársaság vezetőinek
részvételévei zajló ülésen az első,
próbakőnek számító napirendi
pont, a gazdasági közösségről szóló
szerződéstervezet megvitatása
mellett várhatóan szó lesz a
politikai jellegű szövetségi
szerződés okmányáról is.
Borisz Jelcin - tizenhét napi
távollét után - csütörtökön este
visszatért Moszkvába. Az orosz
elnök a TASZSZ szűkszavú
jelentése szerint szeptember 23-a óta
a Fekete-tenger mellett, Szocsiban
töltötte szabadságát. Úgy tudják,
hogy Jelcin találkozott Gorbacsovval, majd megjelent az Államtanács ülésén.
Eduárd Sevardnadze a The
Times című londoni lapnak úgy
nyilatkozott, hogy a korábban
általa is gyakran bírált Mihail
Gorbacsov most minden segítséget
és támogatást megérdemel. A
szovjet elnök mostani támogatását

A támogatás formái
Montpellier városában tartották a francia újságírók országos
tanácskozását. Részt vett Francois Mitterrand köztársasági elnök is.
Az alábbiakban néhány adattal szolgálunk a francia sajtóról.

Az írott sajtó jól tartja magát
Franciaországban a rádió és a
televízió versenyével szemben,
még bevételei is nőttek, s tavaly
meghaladták az 57 milliárd frankot.
Ezt tanúsítják azok az adatok,
amelyeket most tettek közzé, a
francia sajtó országos szövetségének kongresszusa alkalmából.
A bevételekből több mint 30
milliárd frank származott a lapeladásból és előfizetésből, csaknem
27 milliárd a hirdetésekből. A 2900
különböző kiadvány évente csaknem hat és fél milliárd példányban
készül, bár ebből kevesebb, mint öt

és fél milliárdot tudtak csak eladni.
A legnagyobb példányszámban a
televíziós műsorlapok jelennek
meg, de nagy példányszámban adják el a szakosított, főként a női
témájú hetilapokat is.
A francia sajtó körülbelül öt
milliárd frank támogatást kap az
államtól is, részben a kedvezményes postai és vasúti szállítási
díjak, illetve bizonyos adókedvezmények révén, de kismértékben
közvetlen támogatás formájában is.
Ez utóbbit általában a nehéz helyzetben lévő kisebb lapok kapják.

Új, meglepő tartalmú dokumentumok kerültek elő a második világháború egyik ázsiai
vonatkozású rejtélyéről: Subhas Csandra Bősének, a japánok oldalán harcolt Indiai Nemzeti
Hadsereg alapítójának és vezetőjének sorsáról.
A princetoni egyetem archívumában megtalálták Hursid Neorodzsinak, Mahatma Gandhi
személyi titkárának és bizalmasának levelét,
amelyet Louis Fischer amerikai újságírónak írt
- ez gyökeresen ellentmond a hivatalos
változatnak, amely szerint Bose 1945-ben egy
tajvani támaszponton történt légikatasztrófában
életét vesztette. (Minderről Alekszandr Vinogradov a TASZSZ újdelhi tudósítója számol be.)
A levél 1946 juliusában kelt - azaz több mint
11 hónappal Bose „hivatalos" halála után. Egy
részlete figyelemreméltó: „Az indiai hadsereg
rokonszenvez az Indiai Nemzeti Hadsereggel.
Ha Bose Oroszország segítségével visszatérne
Indiába, sem Gandhi, sem a Kongresszus Párt

Sevardnadze azzal indokolta, hogy
kritikus helyzet állt elő, szinte már
bekövetkezett az anarchia, és ha
nem sikerül hamarosan megteremteni a gazdasági szövetséget,
teljes lesz a zűrzavar.
Az orosz vezetésen belüli civakodásokat úgy jellemezte, hogy
„kevés demokratikus tapasztalattal
rendelkező politikusok versengenek egymással". - Ennek ellenére
egy csapatot képeznek, egészséges
vitákat folytatnak, és mindannyian
támogatják Borisz Jelcint - mondotta. A volt szovjet külügyminiszter meggyőződése, hogy Oroszország lesz az új, demokratikus
szövetség alapja, és a többi köztársaság meg fogja érteni, hogy
nekik is érdekük a gazdasági és
politikai együttműködés.
A szovjet államtanács pénteken
úgy döntött, hogy felszámolja az
Állambiztonsági Bizottságot,
ismertebb nevén a KGB-t.

Egy hetet késett

Román
válaszlépés
A román hatóságok péntek 0
órától jelentősen megszigorították
a magyar állampolgárok beutazási
feltételeit - tudta meg az MTI a
magyar határőrség szóvivőjétől.
Zubek János elmondta, hogy ro
mán tájékoztatás szerint a beutazás
legfontosabb feltétele, hogy az
utasnál legyen napi 15 dollárnak
megfelelő valuta, s amennyiben
autóval lépi át a határt, a jármű feleljen meg a műszaki követelményeknek, legyen hozzá a biztosítást igazoló zöldkártya, s a tulajdonos is tartózkodjon a járműben,
mert kölcsönkért autót szintén nem
engednek be.
A szigorító intézkedések nem
vonatkoznak a diplomatákra, a
szolgálati útlevéllel, a kulturális és
sportrendezvényekre utazókra,
valamint akik gyógykezelést kapnak Romániában. A tranzitutasoknak igazolniuk kell, hogy
továbbutaznak.
*
Zubek
János
elmondta:
Csengersimánál 797 utasból 450-et,
Gyulánál és Nagylaknál pedig 423
magyar kiutazó közül 111 -et
utasítottak vissza.

Antall József Brüsszelbe készül

Másodszor
a NATO-központban
A NATO és Magyarország közötti kapcsolatokban a legmagasabb szintű hivatalos érintkezésekre kerül sor október végén: mint
dr. Joó Rudolf, a honvédelmi minisztérium helyettes államtitkára
pénteken Brüsszelben közölte a
sajtóval, Antall József miniszterelnök október 28-án a NATO brüszszeli központjában felszólal az
Észak-atlanti Tanács ülésén.
Ez lesz a második alkalom, hogy
a kormányfő a szövetség székhelyére látogat, először tavaly júliusban Manfréd Wömer főtitkárral
találkozott ott - ekkor azonban
nem került sor a külügyminisz-

Sztálin és Berija keze?

Indiai szenzáció
nem tudna hatást gyakorolni az országra".
Történészek szerint ez megerősíti azt a mindeddig senki által sem cáfolt - feltételezést,
hogy a légikatasztrófáról szóló híreket a
japánok terjesztették el. ily módon segítve
Bose-t az elrejtőzésben. E verzió hívei
feltételezik, hogy ezután Bose Mandzsúriába
indult, ahol az előretörő szovjet csapatok
fogságába esett. Egyes adatok szerint India
nemzeti hőse, a felszabadító mozgalom
radikális szárnyának vezetője még 1947-ben is
életben volt.
A Princetonban talált levél azt a vélekedést is
alátámasztja, hogy Bose sorsának titkát

terekkel és a nagykövetekkel való
megbeszélésre.
*
Ugyancsak október végén a
NATO európai erőinek főparancsnoka, John Galvin tábornok tesz először - hivatalos látogatást Budapesten - ezt a NATO európai főparancsnokságán közölték egy
tájékoztató keretében, amelyre
először hívták meg az MTI tudósítóját.
John Galvin tábornok eddig a
Szovjetunióban és Cseh-Szlovákiában tett látogatást a Varsói Szerződés korábbi tagállamai közül.

nemcsak Sztálin és Berija ismerte: India egyes
vezetői is tudtak róla, de az adott körülmények
között jobbnak látták, ha hallgatnak. Ami a
politikus esetleges hazatérésével kapcsolatos
feltételezéseket illeti, nem titok, hogy Sztálin
elégedetlen volt az indiai Nemzeti Kongresszus
sikerei miatt. Inkább kedvére lett volna, ha
Indiában is kínai típusú megoldás születik, s
Bose-t sokkal radikálisabbnak tartották
Nehrunái.
Indiában abban reménykednek, hogy a
mostani oroszországi változások segíthetnek e
„fehér folt" feltárásában - ezzel lehetővé válna,
hogy Subhas Csandra Bose országszerte látható
emlékművein átírják a halál időpontját. A
sorsára vonatkozó információk nemcsak a KGB
archívumaiban rejtőzködnek. A Princetonban
talált levelet rejtő dossziéban van még egy
lepecsételt boríték, amelyre Louis Fischcr saját
kezével írta rá: „Csak 2000 után bontható fel".
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Több húron pendülünk
Valószínűleg szélsőséges indulatokat fog kiváltani a világkiállítást elutasító budapesti harminchármak esete. Már tegnap este kaptunk egy
hírt, mely szerint a Baloldali Ifjúsági Társulás népszavazást kezdeményez az ügyben. A kérdés megítélése a napi erőviszonyok áldozatául
esett, szerintük a politikai válság feloldható egy, a bécsihez hasonló, minden szempontból jól előkészített népszavazással. Föltételezhetően
az Országgyűlés munkáját is befolyásolja a negatív döntés, melynek jövő heti programjáról Szabad György bejelentette: a magyar
külpolitika megvitatása lesz az egyik központi témája a plenáris ülésnek. Kedden Jeszenszky Géza bevezetője után valamennyi
képviselőcsoport vezérszónoka kifejezheti álláspontját. Vita lesz a HHII-as ügyről, s már most jelentkeztek a napirend előtti felszólalást
igénylők például világkiállítás-ügyben. A legfrissebb adatok szerint augusztusban 110 millió USA-dollár értékű, készpénzben megjelenő
működő tőke érkezett Magyarországra. Az ország egyetlen kőszénmedencéjében, a Mecseki Szénbányáknál elkezdődött a felszámolási
eljárás, amit a Baranya Megyei Bíróság kezdeményezett a vállalat fizetésképtelenségének megállapítását követően. Ötven hitelező mintegy
hatmilliárd forintos követeléssel jelentkezett a bíróságon. Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa novemberre soron kívüli kongresszus
összehívását szavazta meg. A Nagy Sándor-féle szakszervezeti tömörülés a tagdíjmegújítási procedúrával, a nyári sztrájk tapasztalataival,
a szövetség belső működésének gondjaival indokolta döntését. Újabb kétoldalú ellenőrzési gyakorlatra került sor hazánk és Németország
között. A vendég tisztek több vidéki egységnél látogattak a párizsi, hagyományos fegyveres erőket korlátozó szerződés alapján.
Viszonzásképpen magyar katonák jártak Németországban. Az elmúlt huszonnégy órában senki sem élt azzal a lehetőséggel, hogy horvát
vagy szlovén útlevéllel érkezzen hazánkba, noha erre csütörtök éjjel óta módja lett volna. Befejezte látogatását a cseh-szlovák
környezetvédelmi küldöttség. A közös nyilatkozatban a felek hangsúlyozzák: lehetőséget próbálnak teremteni arra, hogy a két ország
kormánya megtalálja a kölcsönösen elfogadható megoldást a bős-nagymarosi beruházás kérdéskörében.

A HÉT KÉRDÉSE
/

Atengedjük-e
a jugoszláv konvojokat?
Kutyaszorítóba kerültek azok a JNA-alakuiatok - két és félezer főről
és hozzávetőlegesen 200 harcjárműről van szó - , amelyek elől
a polgárháború elvágta a Szerbiába való visszatérés lehetőségét.
A jelenleg Ljubljanától 20-25 kilométerre állomásozó katonákat korábbi elképzelések szerint - Triesztből indulva a tengeren
keresztül szállították volna haza. A terv olasz tiltakozásra
meghiúsult, a katonák még mindig Szlovéniában vannak, noha
legkésőbb október 18-ig el kell hagyniuk a függetlenedő országot.
Jugoszláv katonai vezetők néhány héttel ezelőtt nem hivatalos
kéréssel fordultak a magyar kormányhoz, tegye lehetővé az egységek
Magyarországon keresztüli átszállítását. A kérdésre
a nemzetbiztonsági kabinet után a kormány is nemet mondott.
Mi az utca emberének véleményére voltunk kíváncsiak.

Nyugodt (koalíciós)
nyilatkozat
Nyilatkozatot tettek közzé pénteken a hárompárti koalíciós tárgyalásokról. A Horváth Balázs (MDF),
Zsíros Géza (KFGP) és Seszták
László (KDNP) nevével fémjelzett
dokumentum hangoztatja:
A Magyar Demokrata Fórum, a
Független Kisgazda-, Földmunkás
és Polgári Párt, a Kereszténydemokrata Néppárt 5-5 tagú tárgyalóküldöttsége a Parlament épületében
megbeszélést folytatott a koalíciós
együttműködés intézményi formáinak továbbfejlesztéséről.
A felek megállapodtak abban,
hogy havonta ismétlődő rendszerességgel a pártelnökök és frakcióvezetők, illetve azok személyes
megbízottjai tárgyalást folytatnak a
legfontosabb aktuális politikai és

gazdasági kérdésekről. Szükség
esetén ebben a formában a felek
soron kívüli megbeszélést is folytathatnak.
A törvényhozás során a felek az
együttműködést - a parlamenti
munka hatékonysága növelése,
valamint a koalíciós pártok célkitűzései fokozott érvényesítése érdekében - a képviselő-csoportok
között és az eddiginél szervezettebb formában fogják megvalósítani.
A koalíciós együttműködés
általános kérdéseire vonatkozó
tárgyalásokat felek a mai tárgyalásnak megfelelő formában kívánják folytatni.
A megbeszélés mindvégig jó
hangulatú és tárgyszerű volt.

Mogyorósi Károly, a JATE első éves hallgatója: Amennyiben lehetséges, jobb volna elkerülni, hogy
az országon keresztül távozzanak Szlovéniából.
Bennem is, mint sok emberben, félelem van, hogy
milyen nemzetközi bonyodalmakhoz vezetne,
amennyiben átvonulnának hazánkon. Valamiképpen
Tanévnyitó a menedzserképzőn
ki kell vonulniuk, nyilván a fegyverzetüket sem
akarják hátrahagyni. De hogy ezt miképpen oldják meg, az szerintem
Ünnepélyes tanévnyitó színhelye tésében érdekelt, s az sem véletlen,
teljes mértékben az ő belügyük. Ha a koperi tengeri kikötőből indulva volt tegnap délelőtt Szegeden a hogy mindez éppen a menedzservárosháza díszterme, az EURO- képzéssel kezdődik. Ez az a terület,
hagynák el Szlovéniát, sokkalta jobb volna nekik is, nekünk is.
CONTACT Regionális Iskolaköz- ahol rentábilis lehet az indulás és
pontja kezdte ílymódon idei később, a megerősödés után vonBacsó József, nyugdíjas: - Horvátországon szemeszterét. Az eseménynek jeles nak majd be új területeket. Ma
keresztül nem mehetnek, marad tehát a magyar ke- vendége is volt, az Open University nyolcszáz hallgatójuk van Magyarrülő. Őszintén megmondom, a békesség kedvéért a MBA igazgatója, Alan Parkinson országon, s mint ilyen, cégük a leghatár mentén át kellene őket engedni. Termé- úr néhány mondat erejéig még nagyobb egyetemi szintű meneszetesen fegyverzet nélkül. Nem tartom való- magyarul is megtanult ebből az dzserképző.
alkalomból. A 21 éve alakult intéSzügyi György, a Szegedi Regiszínűnek, hogy ezzel a lépéssel Magyarország
zetben eddig több mint egymillió
elszigetelődne, vagy valamiféle negatív megítélés hallgató fordult meg, az idei évben onális Központ igazgatója korábban a második lehetőség egyetealá kerülne. Egy országnak szuverén joga, hogy egyszerre 120 ezren vesznek részt
mének nevezte képzésüket, tegnap
átengedi-e egy másik ország csapatait, vagy sem. Úgy gondolom, ezzel a valamilyen szintű oktatásban. azonban ezt még árnyaltabbá tette.
lépésünkkel a szlovéneken, a horvátokon, de még a szerbeken is Nagyon sok országban működik A gyakorló menedzsereknek, akik
segítenénk, és hozzájárulhatnánk a békéhez. Szerintem a kormány ennek kihelyezett tagozatuk, de még több nem hagyhatják el munkahelyeiket,
ellenére nem fogja lehetővé tenni az átvonulást. Pedig a válság az ajánlkozó, akik közül éppen a ez lényegében az egyetlen lehetőtúlzott profitéhség miatt kell ség. Újdonság, hogy a tanárok
megoldását, ha kis mértékben is. de elősegíthetnénk.
elutasítani néhányat. Parkinson úr maguk is menedzserek, akik értétöbb ízben is hangsúlyozta, hogy a kes tapasztalataikkal segítik a képDr. Veres Zsuzsa, orvos: - Nem kellene szegedi szemeszter után szerzett zés eredményességét. Az iskolaátengedni a katonákat, elég nagy riadalmat váltana diploma pontosan olyan értékű, központ, az országban elsőként
ki az emberekből. A politikai hatásokról nem tudok mintha az Egyesült Királyságban beindítja a konzulens-képzést,
adták volna ki.
amelyben sikeres nagyvállalati
nyilatkozni, mivel nem vagyok olyan járatos a
kérdésben. Hogy a kormány miként határoz majd?
Nahlik Gábor az EURO-CON- igazgatók és menedzserek vesznek
Gondolám, főképp politikai indokaik lesznek, TACT ügyvezető igazgatója első- részt.

Az egyetlen lehetőség
egyeteme

akárhogy is döntenek. Nem tudom, azoknak a sorban azt emelte ki, hogy cége a
távoktatás széles körű elterjeszkatonáknak mi lesz a sorsuk, természetesen jó
volna, ha ók is hazajuthatnának valahogy. De ne háborúzzanak. Látom, a
gyerekeimben milyen riadalmat vált ki, hogy háború van Jugoszláviában.
Ök is nagyon félnek attól, hogy ez az egész továbbterjedhet, hogy itt
nálunk is háború lehet. Azzal, hogy keresztülmennének Magyarországon,
még közelebb kerülne hozzánk ez az esztelen öldöklés, ami a
Fekete napnak minősítik majd a
történészek 1991. október 10-ét,
szomszédban folyik.
amikor a kormány úgy határozott,
hogy nem lesz Magyarországon
P. T. P. világkiállítás 1996-ban - nyilatkozott Kádár Béla külgazdasági miniszter. aki mindig is a világkiállítás egyik fő patrónusa volt. Mint
mondotta, a döntés ritka példája
annak, hogy egy közösség nem
ismeri fel saját érdekeit, s Budapest
HETFON
nem lesz hálás a 33 honatyának,
MOLDOVÁN JUDIT, a 4. számú választókerület képviselője akik hat szavazattöbbséggel a
17.30-19 óráig lakossági fogadóórát tart a Csongor téri Általános világkiállítás megrendezése ellen
döntöttek.
Iskolában.
A kormány határozata értelKEDDEN
mében - mintegy az expót ellensúlyozandó - 1996-ban, a honfogDOBÓ JÁNOS, a 21. számú választókerület képviselője 17 órától
lalás 1100. évfordulója alkalmából
lakossági fórumot tart a Kodály téri Általános Iskolában. A téma: Az mégis lesz egy olyan eseménysorozat, amely módot ad Magyar1992. évi képviselői alap terhére elvégzendő munkák.
ország eredményeinek bemutatáKATONA GYULA, a 13. számú választókerület képviselője 16-18 sára. Kádár Béla gyászhírnek
óráig lakossági fogadóórát tart a vízművek Tisza Lajos körúti minősítette az Expo elmaradásáról
székházában (szerdán is).
szóló bejelentést.

KA.

„Fekete nap" Kiállítás,

KÖZÉLETI NAPLÓ

Dankó Pista Csengődön
Dankó Pista nótaköltő (1858-1903) - áll a Bács-Kiskun megyei
Csengődön fölavatotl dombormű alatt. A talapzaton pediglen: Varga
Erzsébet adományából készült. Gömbös László
szobrászművész
alkotása kétszázezer forintjába került az áldozatkész asszonynak.
A csengődi Dankó-legendárium
eredete: a hírneves zenész,
megbetegedvén, orvosai tanácsára, a jó vidéki levegő előnyeit kihasználandó, kúriát vásárolt Csengődön, a Kiskőrös melletti faluban. A
helybéliek utcát, művelődési házat neveztek el a nótaköltőről. Attól függetlenül, hogy időközben az egykori kúria állami tulajdonba került, s a Csengőd határát jelző tábla odébbvitelével a terület Tabdi
községet gyarapítja. A haszonbérlő állami gazdaság berendezett
ugyan egy emlékszobát, a relikviákat viszont elzárva őrzik. A
hagyomány szerint Dankó Pista két esztendőt élt itt, felesége
valamivel hosszabb ideig tartózkodott a községben.
A szokatlan jótékonykodó
ezek szerint közösségi
„megrendelésnek" tett eleget adományával. A nótaköltő emlékét különben sem
lehet kisajátítani - él az dalaiban. A csengődlek szándékát talán
leginkább Móra Ferenc A cigányszobor című cikkének az idézésével
érhetjük tetten. A szegedi Dankó-emlékmű (felvételünkön) felavatásakor írta a Kincskereső kisködmön szerzője: „ Tessék elhinni, hogy
ma ez a cigányszobor a legnyugateurópaibb dolog Magyarországon.
Éppen ez a cigányszobor." Akkor 1912-t írtunk. Ugy tartjuk számon,
hogy a szegedi a világ egyetlen cigányszobra.
Akkor a csengődi bizonyára a világ kevés cigány emlékművei közé
sorolható.
P. S.

Bemutatkozott

az Európa

„Nem szeretjük
a biztosítókat"
Az egyik hozzászóló kezdte így társaság, a GAN alapította, s ezzel
mondókáját tegnap délben az Euró- együtt már húsz országban van
pa Biztosító Rt. szegedi - első érdekeltsége a holdingnak.
vidéki - bemutatkozásán, s mindMegpróbálják kihasználni azt,
járt indokolta is kijentését. Szerinte hogy nulláról indulnak, sem öröminden társaság azonnal a szerző- költ ügyfélkörre, sem infrastrukdés első oldalán szabályzatokkal túrára nem támaszkodnak. Ugyanbombázza az ügyfelet, ahelyett, akkor egy nagyon komoly számítóhogy egyenrangú üzleti partneré- gépes rendszer kiépítésén fáradoznek tekintené, s a felszólaló egyút- nak, melynek segítségével a legmatal reményét is kifejezte; az Európa gasabb szinten dolgozhatnak. Nanem így indít. SZŰK András elnök gyon kevés irodát, fiókot akarnak
vezérigazgató, nagy hirtelen csak építeni, személyesen keresik majd
annyit tudott ígérni, hogy talán fel a potenciális ügyfeleket.
nem az első oldalon kezdik a*
A cég a későbbiekben klassziszabályzatokat.
kus részvénytársasággá szeretne
Egyébként tényleg nem szeret- válni, s ennek első lépéseként már
jük a biztosítókat, különösen így, egy olasz biztosítót is bevont, 10
felemelt kötelező felelősségbizto- százalék erejéig. A magyarok közül
sítás idején. Meg különben is, csak elsősorban talán bankok részvétea kár van velük. Vagyis akkor lé- lére számítanak, hangsúlyozva azt,
pünk szorosabb kapcsolatba egy- hogy nem tőkérc, inkább hálózatra
egy társasággal, ha valami bajunk van szükségük. A hazai részvényetörténik. Még szerencse, hogy ma sek bevonását a GAN azért tartja
legalább választhatunk és ezen a nagyon fontosnak, mert végeredpalettán az egyik legújabb az Euró- ményben egy valódi magyar
pa. A céget - a minimálisan köte- biztosítót kíván létrehozni.
lező egymilliárd forintos tőkével a legnagyobb francia biztosító
Kovács

vásár, koleszterinszint- mérés

Tíz esztendeje - 1981-ben hirdette meg az ENSZ a rokkantak
évtizedét. Az erre való emlékezés
szándéka vezette a PERDIX Kft.-t,
amikor elhatározták, hogy megrendezik a nemzetközi analitikai és
rehabilitációs kiállítást és vásárt.
A rendezvény helyszínéül a
Forrás Szállót választották, s itt
nyílik meg holnap, vasárnap 11
órakor az a bemutató, amelyen a
jelen és jövő orvostechnikai és
rehabilitációs eszközei láthatók.
Hat ország vezető cégei hozzák
el legújabb készülékeiket, berendezéseiket, vegyszereiket. Nemcsak a rehabilitációt közvetlenül
segítő eszközök, mint a tolókocsi, a

AN-RE '91
feljáró, a kádbaemeló tekinthető
meg, hanem a tágabb értelemben
vett rehabilitációt, az analízist és a
gyógyító terápiát szolgáló műszerek, eszközök is.
A kiállítás és vásár ideje alatt
-október 14-18 között - reggel 8
órától délután 2 óráig vérkoleszterin-, illetve cukorszintmérést is
végeznek a United Way Délmagyarország szponzorálásával,
Bayer tesztekkel és készülékekkel.
(Sajnos csak 1000 ember vizsgálatát tudják vállalni). Akiknél enyhén
emelkedett értékeket találnak,
azoknak az élelmiszeripari cégek
szakemberei, ott a helyszínen
ajánlják a megfelelő táplálékokat.

Azokat, akiknek vérében magas
koleszterin- vagy cukorszintet mérnek, a SZOTE illetve a kórház belgyógyászati osztályaira irányítják
további vizsgálatok elvégzésére.
Az AN-RE '91 programjában
szereplő kerekasztal megbeszéléseken az egészségről, a gyermekés felnőttkori rehabilitációról, valamint a változó társadalombiztosításról lesz szó.
A rehabilitációs kiállítás és tanácskozás különböző programjairól, az időpontokról a jövő héten
folyamatosan tájékoztatjuk a téma
iránt érdeklődő olvasóinkat.

ÍÜT

DÉLMAGYARORSZÁG
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„Megcsendül az egész univerzum"
(Mahler-szimfóniák Bernsíein-felvételeken)
Kamasz koromban csak néhány korai művét játszották nálunk, ezért az „igazi"
Mahlerrel viszonylag későn - 1976-ban - ismerkedtem meg. Szokol rádiómról egy primitív
orsós magnóra vettem fel - meró kíváncsiságból - a 111. szimfónia elsó tételét. Visszajátszva
ugyanúgy hangzott, mintha szappanosdoboz-zörgést vécécsésze-zubogással próbálnának
visszaadni, amit viszont sikerült kihallanom ebból a hörgésból-vartyogásból, még így is lenyűgöző volt - a nagy Pán vonult be. komor-fenséges fanfároktól kísérve a nyári természetbe, nem is a mitológia, hanem az ösztönvilág legmélyéről emelkedve a fény felé - a
„lenti" és a „fenti" világ ilyen megrendítően természetes összekapcsolásával addig csak Rilke költészetében találkoztam - milyen kár. hogy sihederként, amikor egy zöldfedelű Rilkekötet volt a bibliám, nem hallgathattam ezt a zenét: mennyivel többet értettem volna a
versekből is!
Másnap rohantam a lemezboltba, és nagy örömmel találtam meg - igaz, sercegő
szovjet lemezen - a Harmadikat, s aztán hetekig hallgattam, nem szűnő elragadtatással.
Egyetlen szépséghibája volt - erre később jöttem rá - az amúgy ragyogó előadásnak: az
ötödik tétel gyermekkórusa nem az eredetiben szereplő három angyalról énekelt, hanem orosz nyelven - a tavasz harangjairól - nyilván ez volt az engedélyezés feltétele! A IV. és a
IX. szimfónia, majd - a beszerzés sorrendjében - az V. következett (ennek Gyászindulóját
versbe is „átírtam"), s lassan az összes - némelyik egymást követően több lemezen is -, ennek az volt az oka, hogy akkoriban még kristálytűs, „hagyományos" lemezjátszóm volt, s
ezért a gyakrabban hallgatott, elkoptatott lemezeket időnként ki kéllett selejteznem. Jó öt
évig éltem vadházasságban a Mahler-szimfóniákkal, s bár idővel a rajongás megkopott, a
most már ritkább találkozások időnként újrafényezik - ilyen „újrafényezés" volt, hogy részt
vehettem a monumentális VIII. szimfónia magyarországi ősbemutatóján, a Budapesti
Sportcsarnokban, vagy hogy megszereztem az élettől búcsúzó Mahler kései remekét, a Dal a
földről-t a Mahler-tanítvány, Bruno Walter előadásában.
És most ismét Mahler bűvöletében élek. A HUNGAROTON licenclemezein korunk
egyik legnagyobb dirigense, Leonard Bernstein szólaltatja meg a nagy előd (Mahler
karmesternek is zseniális volt) műveit. A sorozat még nem teljes - a Nyolcadik és a Tizedik
szimfónia hiányzik belőle - , ám ezek más előadásban kaphatók - a sportcsarnokbeli
hangverseny felvétele is; mégis ideje, hogy felhívjam rá a figyelmet. (Bár szomorúan kell
megállapítanom, hogy a mai árakon a széria valamennyi darabja, egyszerre, megvásárolhatatlan.) Mahler szimfóniáiban mindig egyetemességre törekedett. Nemcsak a
Nyolcadikban csendül meg az Univerzum (maga a szerző nyilatkozott így), hanem az
összesben. A nagyromantika hősi hangját képviselő Első után gyászünneppel kezdődik a
Második, és az Utolsó ítélettel - a holtak feltámadásával - ér véget; a Harmadikban,
amelynek „páni" kezdetéről már írtam, megszólalnak a réti virágok, az erdő állatai, az ember
éjszakai szorongása (Nietzsche versére), a gyermeki ártatlanság angyalai és végül a mindent
betöltő érzéki szerelem. Az egyszerűbb szövésű és rövidebb (kb. 40 perces a másfél órás
többivel szemben) Negyedik szimfónia úgy indul, mint a növények tavasszal megújuló
nedvkeringése, és kanyargó dallamaival, mint az égbe futó babszár, jut el az utolsó tétel
mennyei boldogságot hirdető himnuszáig. Az ezt követő három szimfóniát, melyekben
nincsenek énekes tételek, már XX. századi szorongások hatják át (nem véletlenül: századunk
első évtizedében keletkeztek). Néhány tétel mintha az I. világháború csataterein játszódna,
bár az 1911-ben elhunyt zeneszerző csak megsejthette, meg már nem érhette a katasztrófát.
A VIII. szimfónia, amely egy latin himnuszra és Goethe Faustjának zárójelenetére épül
(akárcsak Liszt Faust-szimfóniájának zárókórusa) - a vívódó, tévelygéseiből a cselekvésben
kiutat találó fausti embertípus - e jellegzetesen XIX. századi mítosz - utolsó,
legtökéletesebb megfogalmazása. És a nehezen megközelíthető - mert a legmodernebb Kilencedik, amelynek hőse már csak iróniával tudja szemlélni a földi siralomvölgyet,
tekintetét a transzcendenciára. a mindennapi vegetáláson túli létre szegezve, s aki a
befejezetlenül maradt Tizedik egyetlen végigírt tételében, az Adagióban már a mennyekben
lebeg... csak Rilke Duinói elégiái említhetők egy lapon vele.
Leonard Bernstein zeneszerzőként nem léphetett Gustav Mahler nyomába - neki éppen
a „komoly" művei nem az igaziak, míg a musical műfajában remekelt - , de
Mahler-interpretálása méltó a nagy elődhöz. Ezek a lemezek az anyagi áldozatot is megérik
- a szellem nyeresége nagyobb!
BAKA ISTVÁN

. Magányos magyar
a frankfurti könyvtengerben
A német könyvszakma (is) sötéten
látja a jövőt. A kéretlen Kasszandrák idén
októberben is megjósolták a köt\yv
halálát. Az ok természetesen a televízió, a
szórakoztató elektronika stb. Am a szakmát ez a legkevésbé sem zavarja, újra és
újra könyvhegyekkel árasztja el a világ
legnagyobb bemutatóját, a frankfurtit,
amely a hónap közpéig tart nyitva.
Az idei könyvvásárra, írd és mondd,
98 ezer újdonsággal jelentkezett kilencven ország nyolc és félezer kiadója, pedig
kevesebben vannak, mint tavaly. A német kiadók az elmúlt évben 60 ezer újdonságot dobtak a piacra. Ki képes mindezt elolvasni? Az allensbachi közvéleménykutató intézet szerint a németek
harminc százaléka egyáltalán nem olvas
könyvet, a nyugat-németek 37. a keletnémetek 29 százaléka vesz kézbe egy-egy
könyvet naponta vagy hetente. Nem is
rossz átlag, a publicisták mégis jajonganak. A német sem olvasó nép már, s
ennek legfőbb okát „az elveszett közmegegyezésben" látják.
A kiadók fáradhatatlanul tovább termelnek. Frankfurtban minden évben egyegy ország könyvkiadása és irodalma
kerül reflektorfénybe, tavaly a japán, az
idén a spanyol. „Spanyolország óráját" ahogy a frankfurti spanyol rendezvényeket nevezik összefoglalóan - az ibérek
igyekeznek jól kihasználni.
Frankfurt mégsem a spanyol termékeket tünteti ki figyelmével, hanem a KeletEurópáról, a Szovjetunióról szólókat - ha
egyáltalán ki lehet mutatni trendet az
irdatlan kínálatban. A nyugati könyvkiadók közismerten érzékenyen és azonnal
reagálnak egy-egy világpolitikai eseményre. Augusztus végén, közvetlenül a
puccs után szovjet tárgyú könyvekkel
voltak tele a kirakatok, a raktárakból
mindent előkotortak, a Jelcin-életrajzok
már tartalmazták a moszkvai „Fehér

Ház" előtt elmondott beszédek szövegét.
Boldog-boldogtalan, aki csak betette lábát a Szovjetunióba, könyvvel örvendeztette meg vagy szomorította el az olvasót.
A német könyvesboltok kirakataiból
ezekben a napokban ismerős arc tekint a
nézelódőre: Konrád Györgyé. A nemzetközi Pen Klub elnöke vasárnap megkapja az egyik legrangosabb német
irodalmi kitüntetést, a könyvszakma
békedíját. Valószínűleg nem téved az, aki
állítja: a német kiadók még az amerikaiakat is lepipálják hírverés dolgában.
Nincs olyan nap, hogy valamelyik újság
ne hozna ismertetést a legújabb Konrádkönyvről, a Melinda és dragománról
(Melinda und dragoman), az egyik
televíziós állomás a Berlini Fal még ott
árválkodó töredéke elé ültette a néhány
évig Nyugat-Berlinben élt írót, a riporter
a fűben ülve faggatta - főleg politikáról.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung
kritikusa a legjelentősebb mai magyar
írónak nevezi Konrádot, a jelenkor egyik
legbefolyásosabb esszéistájának: „Konrád az új Közép-Európa
legfontosabb
teoretikusa " - közli Frank Schirrmacher,
s egy aktuális meglátást is idéz a békedíj
új birtokosától: „a fiktív kollektíven lesüllyedt, mint egy fáradt léggömb. Ez
tényleges felszabadulás, ami indokolja a
rendszerváltás fölött érzett eufóriát. Az
éber szemlélő figyelmét azonban nem
kerülheti el, hogy már úton vannak az új
léggömbárusok. A mit sem sejtő polgár
észre sem veszi, hogy már ismét többes
szám első személyben beszél egy közös
én". A kritikus mindehhez annyit fűz
hozzá, hogy ez ellen emeli fel hangját,
halkan, ám határozottan az önálló, az
autonóm én, Konrád György e hang
cinkosa.
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Bartók Törökországban
A félhold országa, a szultánok földje, a Kelet kapuja - nemrég még ilyen és ehhez hasonló „misztikus" jelzőkkel kínálták
törökországi bevásárló túráikat a hazai utazási irodák. Az elhúzódó jugoszláviai válság, a fegyveres konfliktusok
következtében veszélyessé vált balkáni tranzitutak miatt szinte minimálisra csökkent a korábbi bundajáratok száma.
Tulajdonképpen nem kár értük. Sokkal inkább sajnálnivaló, hogy a nagy alkudozások, bevásárlások közepette, kevés
hazánkfia akadt, aki például isztambuli útja során felfigyelt volna a magyar vonatkozású emlékekre.
Rákóczi, Kossuth, Széchenyi Ödön, vagy a 48-as szabadságharc után e földön bujdosók sorsa még csak-csak ismert,
de vajon hányan tudják, hogy a török könyvnyomtatás megteremtője egy székely fiú volt, akinek szobra ma is ott áll
az isztambuli nagvbazár közelében a könyvessátrak között. És vajon hányan tudják, hogy Liszt Ferenc után egy másik nagy
magyar géniusz, Bartók Béla is szerencsét próbált ebben a sokak számára egzotikus országban, ahol sokkal jobban számon
tartják a két nép közötti kapcsolatokat mint nálunk.

A törökországi zenetörténet egyik legismertebb alakja Ahmed Adnan Savgun professzor, zeneszerző, folklorista, aki szá• munkra arról nevezetes, hogy ő volt Bartók
Béla egykori közvetlen munkatársa.

A hívatlan vendég
- Bartók 1936. november 2-án érkezett
Isztambulba - emlékezik Saygun profeszszor, aki akkor mindössze 29 éves, és a
konzervatórium tanára volt. - Isztambulból november 4-én utaztunk tovább Ankarába, ahol - ha jól emlékszem - három
előadása, két zenekari koncertje és egy
zongoraestje is volt. Sőt. melódiát is
gyűjtött. Kezdetben a fekete-tengeri ritmus érdekelte, mert azzal már korábban,
bulgáriai útján is találkozott. Felkerestük
tehát Hamid Kosak barátomat, aki filológus és archeológus volt, és mivel Budapesten tanult, nagyon jól beszélt magyarult. Tulajdonképpen nála gyűjtöttünk
először.
- Önök milyen nyelven beszéltek egymással?
- Franciául, hiszen korábban Franciaországban tanultam. Akkoriban ugyan
ott sem volt túl érdekes a népzene, de én
saját magam rájöttem ennek a fontosságára. 1931-ben érkeztem vissza Párizsból, 1932-től kezdve pedig már cikkeket írtam arról, hogy országunkban egy
folklór intézetet kellene alapítani, de ez
akkor valójában senkit sem érdekelt.
Amikor Bartók ide akart jönni, a minisztérium azzal se nagyon törődött, de volt
az akkori Törökországban egy kulturális
központ, a Népház, tulajdonképpen az
hívta meg őt.

Nomádok között
- Meddig maradtak a fővárosban?
- Nem sokáig, hiszen az volt a program, hogy mihamarabb menjünk tovább.
Először Adanába, aztán Toprakale, Tarsus
és Mersin vidékére, ahol akkor még nomádok is éltek. Sajnos Bartók beteg lett,
így valójában nem tudtuk befejezni az
első utazást sem. Igaz, számomra nagyon
sokat jelentettek az együtt töltött napok.
Akkoriban újdonságnak számított, hogy
magával hozta a fonográfját, és volt nála
néhány viaszhenger is. Nemcsak felvette
a dalokat, de le is írta és le is kottázta.
Aztán, ha szükséges volt, még egyszerkétszer megismétlődött mindez. Bartók
írta a melódiát, én meg a szöveget.
- Professzor úr ismerte ezeket a dalokat?
- Egyet-kettőt igen, de a többség szá-

momra is új volt. Nagyon rövid volt az
idő, talán csak ha 15 napig dolgoztunk,
de így is 101 melódiát gyűjtöttünk.
- Csak zenével foglalkoztak?
- Többnyire igen, de Bartókot minden
érdekelte. Például Adanában dolgoztunk,
amikor egyik este elmentünk egy kicsit
sétálni. Jött egy szekér, ó rögtön utánafutott, mert észrevette, hogy festett képek
vannak a kocsi két oldalán. Szörnyen felizgatta amit látott és azt mondta: ilyen
Magyarországon is van! Mindjárt elkezdte firtatni, hogyan csinálják a képeket, mi
a különbség, vagy van-e valami hasonlóság a magyar és a török népi alkotások
között. Visszatérve a zenére, azzal se boldogultunk mindig könnyen, mert az
emberek nem igazán akartak énekelni.
- Mégis hogyan tudták őket rávenni?
- A nomádok féltek a fonográftól, úgy
vélték, hogy a gép ellopja a hangjukat.
Szerencsére voltak, akiket rá tudtunk
venni, ők aztán elmondták a többieknek,
hogy már énekeltek és az egész semmi
veszélyt nem jelent. Kalandokban, élményekben bőven volt részünk. Emlékezetes
dolog történt például egy ázsiai nomád
népcsoportnál, az Ulas törzsnél. Volt egy
ember, aki hangszeren játszott és énekelt
is mellé. Kevés henger volt, de vele Bartók mégis több felvételt készített. Később
kiderült, azért, mert ugyanaz a melódia
Magyarországon is ismert. A szöveg
egyébként így hangzik: „Megmondtam
én bús gerlice, ne rakj fészket az út szélére, mert az úton sokan járnak, a fészkedből elvadásznak..."

Nincs visszatérés
- Amikor 1938-ban bekövetkezett az
Anschluss és Hitler bevonult Ausztriába,

levelet kaptam Bartóktól. Azt írta:
„Olyan helyzetben, amikor a fasiszták
már a határainknál állnak, nem maradhatok tovább Magyarországon, menekülnöm kell. Maga tudja, hogy engem
nagyon érdekel a török népdal, tehát ha
én Törökországba megyek és ott maradhatok, akkor együtt dolgozhatunk. " Az
itteni folklór nagyon gazdag és nagyon
érdekelte, ily módon hosszú évekre talált
volna magának munkát. Ha ez bekövetkezik, mint annyi más bujdosó magyarnak, neki is Törökország lehetett volna a
második hazája.
- A történelemből tudjuk, hogy erre
nem kerülhetett sor. Miért?
- A levelet elvittem a közoktatási minisztériumba, a szépművészeti szekció
vezetőjéhez, aki a miniszterrel együtt a
barátom volt. Sajnos így sem sikerült a
dolog, mert akkor már a minisztériumban
a németbarátok voltak többségben. Még
arra sem méltattak, hogy a levelet visszaadják. Gondolhatja, mennyire megörültem jó pár évvel később, azt hiszem valamikor a 60-as években, amikor a budapesti archívumból előkerült a válaszlevelem. Tulajdonképpen máig sajnálom,
hogy Bartók nem jöhetett Törökországba,
hiszen ha ez bekövetkezik, az nekünk
óriási nyereség lett volna. Nagyon
jólesett, amikor egyik levelében például
ezt írta: „Az ön kezében látom a török
zene jövőjét..."
- Mit sikerült megvalósítania?
- Vannak tanítványaim, zeneműveim
és sok-sok cikket, tanulmányt, könyvet
írtam. Néhány éve végre létrejött egy
archívum Ankarában. Körülbelül 11 000
népdal van ott, amelyek közül én is gyűjtöttem pár százat. Most a tanítványaim
járnak azon az úton, amelyen annak idején Bartókkal elindultunk. Gyűjtésükből
egy könyv készül. Az én muzsikám alapja is a népzene, tulajdonképpen az inspirál, hasonlóképpen mint Bartókot. A különbség köztünk, hogy míg ó a magyar
népdal hatása alatt írta műveit, én mindig
a török népzenére támaszkodtam. Azt
persze meg kell jegyezni, hogy a régi
magyar és török népzene között sok a
hasonlóság. A rokon vonások abból az
időből származnak, amikor 1500 évvel
ezelőtt, a mai hazától távol, a magyarok
és a törökök együtt éltek...
H T PRESS

MAGYAR C S A B A METSZETE
SARKADI KOVÁCS FERENC
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A Szeged történetének munkálatai
során, még a kezdet kezdetén (most már a
tervezett ötből a 3. kötet megjelenésénél
tart) azt a megbízást kaptam, hogy az
egyházi és elsősorban a katolikus eseményeket vegyem számba. A katolikus plébániák úgynevezett História Domusai
(Házi történet) igen jó történelmi források, mert szerzőik nemcsak a szorosan
vett vallási, egyházi eseményeket örökítették meg, hanem általában a világi
eseményekről is írtak véleményt.
Sajnos a História Domusokból igen kevés maradt fenn. A belvárosit egy bűnügy
kapcsán, minthogy a szerkesztő pap lakásán volt kinn, lefoglalták és nem is került
elő többé soha. Nem így az alsóvárosi.
Tudjuk, hogy az alsóvárosi plébániát a
ferences atyák vezették és a História Domus szerkesztője, mikor elkövetkezett a
rend megszűnése, a történetet lezárta és
átadta a Megyei Levéltárnak, így az ott
mai napig is megtalálható. Nagyon megörültem amikor kutatási céljára megkaptam, de bizony örömöm korai volt. A
História Domust ugyanis nagyrészt
latinul írták egészen a múlt század végéig
és ráadásul sokszor olyan rossz írással,
hogy olvasni is alig lehetett.
A Századunk azonban már magyarul
jelenik meg és ráadásul igen jól olvasható
kézírással. A legnagyobb meglepetés
akkor ért, amikor felütöttem az 1936.
esztendőt.
így kezdődik:
„1936. jan. 7.
A szegedi zárda jótevői között külön
meg kell említeni őrgróf
Pallavicini
Alfonz pusztaszeri hitbizományosát, aki a
szegedi zárdának már hosszú évek óta
8-10 métermázsa gabonát szokott ado-
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Habsburg Ottó es Szeged
Az utóbbi időben a napi sajtóban mind többet találkozunk dr. Habsburg Ottóval, a volt magyar trónörökössel,
aki 1916 decemberében, 4 éves korában atyja IV. Károly koronázásakor járt először Budapesten.
Első látogatása nosztalgiának tűnt, de későbbi mind gyakoribb megjelenései Budapesten, felszólalásai az Európai
Parlamentben a magyarokkal kapcsolatos kérdésekben mind kétségtelenebbé tették, hogy a magyarok iránti szimpátiája
őszinte és szívből jövő, amiről az is meggyőzött bennünket, hogy jól beszél magyarul és beszédeit, felszólalásait nem
papirosról olvassa, hanem folyékonyan, fejből mondja.
Aztán sor került arra is, hogy megfordult Szegeden nem is egyszer, bár ezek a látogatások meglehetősen
csendben folytak le, megfelelő előkészítés és nagyobb reklám nélkül.
Mindenki meggyőződhetett róla, hogy szimpátia fűzi városunkhoz, de senki nem tudta, pár illetékesen kívül nem is sejtette,
hogy Szegedhez régi és igen közvetlen kapcsolat fűzi.
Ennek története immár ötvenöt éves, és a készülő ötkötetes SZEGED mostani készülése kapcsán került napfényre.

mányozni. A szegedi zárda papjai, hogy a
kegyes adományt lelkiekkel valamikép
viszonozzák, P. Kencel házfőnök révén a
Főtisztelendő P. Hermann Hennenejzer
tartományfőnök úrhoz folyamodtak, hogy
az Őrgróf urat nevezze ki; illetve vétesse
fel a szegedi ház confraterré. A Főtisztelendő Tartmányfőnök a kérést teljesítette és a kinevezéséről gyönyörű okmányt küldött. Jan. 7-én templomunkban
egy keresztelésnél - az Őrgróf úr 11. Ottó
örökös magyar királyt helyettesítette s
ezen alkalomból is a zárda ebédjén
résztvett. Ebéd előtt a szegedi zárdafőnök hálás szavakkal megemlékezett az
Őrgrófnak a szegedi zárda iránti kegyes
jóindulatáról és szorgoskodásáról és a
confrateri kinevezést átnyújtotta neki. Az
új confrater meghatva mondott köszönetet
a lelki kincsekért, amelyekben a rend őt
és családját részesíteni fogja s egyben
megígérte további jóindulatát és hathatós
támogatását.

Jan. 8-án kértük meg a plébániánk területén szokásos házszentelést. Ez alkalommal sok nehéz és bonyolult lelkipásztori kérdés szokott előtérbe jönni. Híveink
lelkének igazi arculatát ilyenkor tudjuk a
legjobban megismerni.
Nehéz és fáradságos munka. Az atyák
egész délelőtt tanítanak az iskolákban és
du., estig 6-, esetleg 7 óráig szorgalmasan látogatják meg a családokat otthonukban és vigasz, bátorítás után szentelik
meg otthonukat. Ez a szentelés rendszerint hét-nyolc hétig szokott eltartani.
Az egyházmegyei Főpásztor rendeletére templomunkban jan 9-1 l-ig családvédelmi irídiumot tartottunk szentbeszéddel és litániával.
A „felfedezés" után az volt az első dolgom, hogy elmentem az alsóvárosi plébániára, hogy meggyőződjek arról, a keresztlevélben is Habsburg Ottó szerepel-e

vagy csak az ót helyettesítő Pallavicini
Alfonz őrgróf.
Némi huzavona és magyarázkodás
után nemcsakhogy megtekinthettem az
eredeti anyakönyvet, hanem kaptam is
belőle egy másolatot.
Ez volt tehát Habsburg Ottó első kapcsolata Szegeddel.
A keresztlevelet 1989. évi február 11én állították ki és először nem gondoltam
rá, hogy elküldöm a „KERESZTATYÁNAK", valahogy az időt sem láttam még
alkalmasnak, meg aztán megfelelő kapcsolatom sem volt.
Természetesen ismerőseim körében
nem tartottam titokban az ügyet és így
történt, hogy dr. Déry Endre, budapesti
jogtanácsos - aki a piarista gimnáziumban Szegeden volt osztálytársam - fülébe
is eljutott az ügy és ó azonnal talált megoldást. Minthogy kapcsolatot tartott a
Düsseldorfba került Kocsekné Milkó
Zsófival, aki viszont, miért, miért nem, de
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levelezési kapcsolatban állt Habsburg
Ottóval.
A História Domus megfelelő oldaláról
készített másolat hátoldalára ráírtam,
hogy milyen ügy kapcsán került a kezembe és mellékeltem egy keresztlevélmásolatot is.
A magam részérói - hozzászokva magyar nagyuraink fölényeskedéséhez szinte biztosra vettem, hogy választ nem
kapok. De tévedtem.
1990. június közepe*táján megkaptam
Habsburg Ottó levelét. Mint meghallottam közben, van magyar titkárnője is, és
bár százszámra kapja évente Magyarországról a leveleket, mindegyikre válaszol.
„Igen tisztelt, kedves dr. Magyarka!
Hálásan köszönöm, hogy Kocsak Zsófia asszony révén elküldte a Szeged-Alsóváros-i plébánia 1936-ból származó
feljegyzéseit, kedves magyarázó soraival,
és Nagyszöllösi Ottó Károly keresztlevelét. Igaz érdeklődéssel olvastam el és
arra szeretném kérni Önt, tolmácsolja
köszönetemet a plébániának
is. Ha
véletlenül tudják, hogy mi lett keresztfiam
későbbi sorsa, hálás lennék, ha röviden
közölnék vele.
Értékes történelmi munkájában további sok örömet és eredményt kívánva,
meleg üdvözlettel,
Habsburg Ottó "
A plébániának természetesen nyomban
megtelefonáltam köszönő szavait, de közbejött betegségem és egyéb elfoglaltságom miatt arra már nem vállalkoztam,
hogy kinyomozzam, vajon él-e Szegeden
Habsburg Ottó keresztfia?
MAGYARKA FERENC

Dolfi bácsi
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bizonyítékuk, csak úgy mondják; de sohasem kétszer (annak, aki nem hinné el).
Odáig jutottunk már, hogy ha valaki egyenként kérdezné ki őket, ugyan
mondanák el, hogyan is jutott a skandináv király egy észak-erdélyi
magyar-gorál család rokoni körébe, akkor ki-ki szép históriát kerekítene a
dologból, lennének benne hiába hullatott szerelmes könnyek meg bő kézzel
szórt atyai átkok, de a legtávolabbi atyafiságot is számon tartó
hol-van-már-az-a polgárság rokonlistájának körülményességei egészen
biztosan. De ez mindegy, végül is mindegy: a király a hol rémítóen borús, tehát
gonosz koboldoktól népes, hol vakítóan tiszta és halovány egű, s ilyenkor a
fuvolahangú (leányok voltak, erre emlékszem) tündérek által lakott
Svédországból az Avas dombjai közé költözött. Talán ez az oka, talán egyéb, de
a néhai felség most már egyszer s mindenkorra Dolfi bácsiként, a közös, a mi
Dolfi bácsinkként él a család emlékezetében.
Bolond az a család, mondta néha a szomszéd, egy maszatos kötényű
cipész, de ezt mindig a kerítésen túlról mondta, legfeljebb rákönyökölve. Ha
bolond, hát bolond, gondolták erre az enyéim, mígnem valamelyikük ki nem
találta, hogy minden család a világ legbolondabbik családja, beleértve ide a
suszteréket is, akik köztudottan egy (légből kapott) ámerikánus rokont, egy
cipónagykereskedőt emlegettek estelente, amikor idő előtt lámpát oltottak,
nehogy elfogyjon az olaj. De ez sem volt elég nekünk. Egyikünk, aki a
többieknél is jobban szeretett különbséget tenni a dolgok között, egyszer
kijelentette, hogy mi a többi legbolondabbaktól abban különbözünk, hogy
igenis tisztában vagyunk a magunkéval. Ez a mienk. Ergo: a mienk Dolfi bácsi
is, meg a hol borús, hol vakító ég.
Egy ilyen családot kerestem nemrég Alsóvároson. A hét fiúgyermek közül
egyiket Habsburg Ottó „Magyarország örökös királya" keresztelte, 1936-ban.
Persze csak levélben, az akkor szokásos módon.
Nem találtam őket, meghaltak mind a heten.
PANEK SÁNDOR

DÉLMAGYARORSZÁG
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Félterpeszben
Megérkezett, már a boltokban van az utolsó, szamszerint ötvennegyedik narancssárga JAK-füzet,
mely ezúttal interjúkötet, s arcképeket mutat az újabb magyar irodalomból. A könyv szerzője - bár ez így nem pontos,
mert hisz a szerzők a kérdezettek maguk - Keresztury Tibor, a debreceni Alföld szerkesztője, a interjúkötet címe:
Félterpeszben. Keresztury, mint szerkesztő és irodalomkritikus megérezte azt a pillanatot, amikor megkérdezhető,
beszélgetésre kérhető egy korosztály, jelesül az ötvenes években született irodalmárok korosztálya.
A dolog így sem ment könnyen. A szerző ezt írja: „Rávenni őket, ez volt a legnehezebb.
Dolgozó emberek, nyakig éppen az aktualitásban, ki örül annak, rendelésre szöveget írni. Merthogy az feltétel volt, a megírás.
Semmi magnó, semmi spontaneitás. Hetekig, sokszor hónapokig készült a végleges változat - gyötrődések, elakadások,
változtatások, nagy szöszolések közepette."
Keresztury tizennégy íróval, költővel készített beszélgetést Esterházy Péter, Zalán Tibor, Csengey Dénes, Szőcs Géza,
Kukorelly Endre, Sziveri János, Krasznahorkai László, Géczi János, Parti Nagy Lajos, Márton László, Szilágyi Ákos, Markó
Béla, Csordás Gábor, Marno János alkotja a tekintélyes névsort. Mint látható, Szegedről elszármazottak is akadnak
a táborban. S a város, annak lapjai és néhány messze híres irodalmára is többször megemlíttetik.
Kedvcsinálásul, ajánlásképpen ezen mondatokat idézem.
DAL.

„Hogy milyen volna az a folyóirat és
kik? Nem tudom. Talán úgy kezdődnék,
mint a szegedi Harmadkor; mindenképpen fiatal embereknek kell lapot csinálni. Öreg az Osváth volt, harmincéves. "
Esterházy Péter,
1988. szeptember-október
„Szeged nagy és reménytelen szerelem.
Nemcsak nekem. Az Zeleinek és az
Szepesinek, az Veress Miklósnak és az
Géczinek, no és az Temesinek, aki kitűnő
könyvet írt róla. Díszletváros, mert a
falak mögött, a látható gyönyörűségeken
túl mocsok és szellemi nyomor (is ) van,
mert banditák tartották akkor is a kezű
kben, amikor én ott voltam....Ilia Osváth
óta a legnagyobb tehetségű
magyar
szerkesztő. Azóta sem mertek lapot adni
neki. Értem, hogy miért, és tarthatatlannak vélem, mégis. Mi, irodalmárok is
beszari alakok vagyunk, hagyjuk veszni
az ő tehetségét. Outsiderek és akarnokok

indíthatnak új és új lapokat, aki meg ért
hozzá, a napi kis csatáját vívja a
végeken....Tiszatáj? most érzem igazán a
veszteséget, hogy nincs - állítólag van új,
de én nem hiszem, hogy az az. A
Tiszatájat a saját lapomnak tekintettem,
abban az értelemben, hogy állandóan
számítottak rám s én állandóan számíthattam rájuk."
Zalán Tibor, 1988. november
„Ezek az izéavantgardisták rohantak
be ajtóstúl 83 után az Új Svmposionba,
egy részük pedig benyalta magát a 83
utáni Mozgó Világba, majd a 86 utáni
Tiszatájba is - nehogy az illető lapok véletlenül megszűnjenek, mert azok a gaz
moralisták összefogtak az új bábszerkesztőségek ellen!"
Sziveri János,
1989. jülius-szeptember

MAGYAR CSABA RAJZAI

„Szeged olyan, mint egy megtalált, de
rögvest el is vesztett, elképzelt görög

sziget, ahová elvonulnék egy időre, ha
tehetném...Baka István, aki Szegeden él,
szüntelen Szekszárd-nosztalgiában szenved, a másik barát, Belányi György meg
szerencsétlen módon alig tudja magát
költőként megmutatni. Ilia Mihálynak aki minden bizonnyal a legtöbbet tud a
mai magyar irodalomról - Budapesten
kell lapot szerkeszteni, ahelyett, hogy
lenne egy saját folyóirata."
Géczi János,
1989. október-november
ebből emlékezetem szerint annyi
igaz, hogy a JAK nevezetes szentendrei
találkozóján kellemesen berúgtunk és
duhaj kedvünkben csapongó fantáziával
átkeresztelgettük
egymás műveit. így
lettek az én „stanzáim"-ból
kancák,
Géczi úr „vadnarancsaiból"
vadlócitromok, sőt Zalán úr napon felejtett
játékszerére
való tekintettel
vadhintalócitromoL."
Csordás Gábor, 1990. október

Metamorfózis

A nyugalmazott (15.)
PODMANICZKY SZILÁRD

A húsnélküli Bolondot összeszedtem, visszavittem a gödörhöz és a legkisebb
meghatottság nélkül ismét örök nyugalomra helyeztem. Bár közben mégis eszembe
jutottak az együtt töltött szép napok, a lapátolás ritmusát követve képek jelentek meg,
minden egyes lapát föld mást és mást mutatott a Bolondból, s a szívem legmélyén - ha
ugyan volt még akkor szívem - inkább a beletörődést, a halállal szembeni kiegyezett
tehetetlenséget éreztem. Mikor a kis halom elkészült, rátámaszkodtam a lapátnyélre,
ahogy azt a pihenő kubikosoktól láttam. Tekintetem a halomról a bejárati ajtóra tévedt,
szinte siklott. Valami iszonyatos ellenszenvvel járta körül az ajtókeretet, s én
gondolatban azt az időt, amit mögötte eltöltöttem. Most, hogy kívülre kerültem, csak
most láttam igazán azt az elzsibbasztó, kényelmetlen és magáért való magányt, ami
odabent körülvett. Eszembe jutottak azok a pózok, melyekben sokszor órákra is
megmerevedve, gondolat nélkül pusztán a tényt élveztem, hogy még így nem állt a
karom, a lábam, a fejem, a törzsem meghajolva, s most mindez megismételhctetlennek
tűnt, hogy mégegyszer vissza menjek a falaim, a léceim, a cserepeim, a rongyos bútoraim közé. Nem az együgyű birtoklás mámora szűnt meg, nem az, mert ilyet soha nem
is éreztem annak ellenére, hogy mindenről úgy beszéltem magamban, hogy az enyém,
nem erről volt szó, és nem is arról, hogy az igényeim felfokozták volna bennem a több
vagy jobb iránti vágyat, egyszerűen nem maradhattam tovább. Nem hívott semmi, nem
hallottam hangokat se belülről, se máshonnan, nem magyarázom tovább: látni kellett
volna akkor, ahogy megfogtam a lapátot és mint egy buzogányt, bevágtam a csukott
ablakon, a zsebeimből gyufát kotortam elő, benzinnel alaposan meglocsoltam mindent,
akárha egy jószándékú kertész slaggal kezében a frissen kihajtott virágok között.
Egészen furcsa érzés töltött el futás közben, merthogy már évek óta csak a fekvést,
a mászást, vagy a cammogást gyakoroltam. Megálltam, hogy hátraforduljak. Nem
értem el az első sarokig, mikor a hátam mögött iszonyatos füstfelleg emelkedett a
levegőbe, néhol belcvillantak a narancs színű lángnyelvek, még elhallatszottak hozzám
a gerendák ropogásai. s mintha a férgek, patkányok nyűszítése áttört volna a lángok
lobogásán. Oda lesz végre minden, gondoltam magamban, és jól eső elégedettséggel
vártam, hogy majd a távolból felhangzik a tűzoltók szirénája. De nem. Az. utca is kihalt
volt. Talán azt hitték, hogy bent vagyok a házban és arra vártak, amíg egy hajszál
választ el az aktív széntől, vagy egy becsületes gerenda ketté hasítja a koponyámat, és
majd akkor fokozott erőkkel megkezdhetik a mentést, mikor már tudják, nem jó az
egész másra, minthogy kipróbálják az új azbeszt ruhákat, meg a vízágyút. Vcgül is
fogalmam sem volt arról, hogy perpillanat milyen viszonyban állhatok a külvilággal;
szomszédok meg ilyesmi, mivel összesen annyit tudtam róluk, amennyi beszédükből
beszűrődött a nyitott ablakon. Szemét egy népség, gondoltam, bármiről is beszéltek. De
nem azért gondoltam őket szemétnek, mert esetleg tényleg azok voltak, egyszerűen
nem bírtam elviselni ezt az élőlényt, hogy ember. Ezért hát magamat is csak
kényszerből. Azzal tisztában voltam, hogy nincsen másik életem, a haláltól hol
rettegtem, hol meg nem, de arra azért mindig figyeltem - bármekkorára is nyílt a pofám
- , hogy a kibíráshoz megmaradjon az a csöppnyi erő, ész, remény, vagy mi a lófasz,
amivel még mélyebbre, a halál rohadt nagy torkáig süllyedhetek. Nem élveztem ezt. így
kellett tennem.
Végre megérkeztek a tűzoltók, legalább negyed órát álltam az utcán kíváncsiságból, hogy vajon mit tesznek majd értem. Nyugodtan ácsoroghattam ott, hiszen
senki nem ismert, senki nem látta már évek óta vénülő nagy kopasz fejemet, s
meglehet, úgy eltorzult az arcom, hogy az első esőzésnél vigyáznom kell, mikor majd a
tócsában megpillantom kemény csontú, szikár koponyámat.

Dalok - csak szöveggel
A héten már olvashattak hasábjainkon a Lázrózsa nevet lerázó,
s most eFeMeR néven futó zenekarról, mely ígéreteihez híven a
dalszövegekben is a „most lehetségest" akarja próbára tenni.
Terjedelmi okok miatt hétközben csak a koncert program indító

dalszövegét tudtuk leközölni. Az itt olvasható két dalszöveg
álljon kiegészítésként arról az életérzésről, amely Déri Zsolt
tollából került papírra, s amelyhez Hegyi Pál írt zenét.
Mindkettő ma este hallható a JATE-klubban este fél 8 órától.

Ez a város üres
Nem is káros csak idős és helyes
rohadtegyparadicsom
- úgy unom!

avilágegyetem - ahúgomestis
nővéremnappalis - azördögötis
afalrafolytoncsakaborsóthányja
nemszívaszívempedigvandohánya
vehetnerajtademárnemkívánja
bevanrekedvedeméglennekedve
infomániás - mindig tudna
egyreésegyre - nőmintadudva
gyönyörűbébi - nőmintatöbbi
másmintatöbbi - többmintatöbbi

Ez az év büntetés
Téli álom minden ébredés
Ólomlábakon
- úgy unom!
Gyere kedves csak te kellesz
A megváltóm lehetsz
Veled persze minden jó lesz
Veled lenni mindig élvezet
- úgy unom!

Mennyeizgalom
- úgy unom!
Gyere kedves csak te kellesz
A megváltóm lehetsz
Veled persze persze persze...

A rock'n'roll egy fasiszta
Az állatot belőlem kihozta
gitáromakarom

- úgy unom!
Nyerőszám a 60-as
A szám mocskos hosszú és unalmas
akármikorabbahagyhatom

kat - katar - katarzis
katarzistvárok - denemtalálok
ezáltalános - mintaváros
igaziszeged - igazipestis

Paradoxon

A megtorlás napjai

CZILCZER OLGA VERSEI

Interjú Matuska Mártonnal, a Magyar Szó újságírójával
Majd fél évszázad után csak most lehet behatóbban foglalkozni a Jugoszláviában élő nemzetek és nemzeti kisebbségek
múltjának fehér foltjaival, például a vajdasági magyarokkal szemben 1944-ben elkövetett véres megtorlások eseményeivel.
Matuska Márton, a Magyar Szó újságírója, lévén, hogy tizenöt éve foglalkoztatja a kérdés, az újvidéki napilapban megjelent
tárcasorozata után A megtorlás napjai címmel könyv formájában is megjelentette az akkori borzalmakat ecsetelő,
visszaemlékezésekre, írásos bizonyítékokra, fotókra alapozó megrázó dokumentumgyűjteményét.
A könyv a Magyar Szó és a Fórum Könyvkiadó közös gondozásában látott napvilágot. Azóta a Széchenyi Társaság
a magyarság fennmaradásáért és prosperitásáért tett szolgálatáért kitüntette Matuska Mártont.
- Hol, és mikor botlottál bele a
témába, és mióta foglalkoztat az 1944ben lezajlott atrocitások kérdésköre?
- Amikor 1956-ban újságíró lettem,
úgy képzeltem, hogy az újságíró állandóan terepen van. Annak idején úgy is
tanítottak, hogy bárhol lehetsz újságíróként, de a szerkesztőségben ne lássanak, mert ott nem lehet hasznos munkát
végezni. Én ezt akkor egy kis
megdöbbenéssel hallottam, de azért
iparkodtam tartani magam ehhez, aminek
az lett az eredménye, hogy csakugyan
terepjáró újságíró lettem. Az ember
bárhogy iparkodott volna, hogy megkerülje ezt a témát, előbb-utóbb úgyis
belebotlik. Én is belebotlottam. Mintegy
15 évvel ezelőtt kezdtem följegyezni a
hallottakat, de jegyzeteimet mutogatni
nem mertem még a családban sem.
Senkivel erről nem beszéltem, a legjobb,
legmeghittebb kollégákkal sem. Jegyzeteim elkészültek, s elrejtettem őket,
hogy egy adandó alkalommal elővehessem. A Magyar Szóban közölt tárcám,
meg a könyvemben is egy nem
elhanyagolható rész még akkor készült,
az akkori följegyzéseim alapján. A téma
mint legális újságírói kérdés és feladat,
akkor merült föl a Magyar Szóban,
amikor olyanná vált az országban az
általános hangulat, hogy szinte minden
tabutémát föl lehetett vetni. Ennek voltak
jó és rossz oldalai. A jó az volt, hogy
olyan kérdéseket is feszegetni lehetett,
amelyekről évtizedeken keresztül nem
szólhattunk, aki ezt annak idején mégis
megkísérelte, annak börtönbüntetés, vagy
teljes elhallgattatás lett a fizetsége.
- Amikor elkezdted közölni tárcádat,
több olyan észrevétel hangzott el, hogy
nem kell piszkálni az alvó oroszlánt, hisz
a sebek újbóli feltépése
bosszúra
hergelheti az embereket.
- Akkor is voltak, meg most is vannak
hasonlóan gondolkodók. Félek attól,
nehogy a kérdésnek a feszegetése
bosszúra serkentse az embereket. Eddig
nem tapasztaltam ilyesmit, de azért ennek
a veszélye mindig fönnáll, mert hát a
sérelmeket a sértettek egy része vissza
szeretné adni. Ez egy gyarló emberi
tulajdonság, de nekünk ezt ki kell védenünk. A Magyar Szóban érdekes módon a
témát az olvasók vetették föl először,
hivatalosan pedig a Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közössége tette ezt a
Vajdasági és a Szerb Tudományos és
Művészeti Akadémiákhoz intézett
levelében. Ennek nyomán támadt a
Magyar Szó akkori szerkesztőbizottságában az a gondolat, hogy ezt a
kérdést nekünk, mint legilletékesebb
tömegtájékoztatási eszköznek, föl kell
tárnunk. A szerkesztőbizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy ezt a kérdést
vizsgálni kell, körül kell nézni a terepen.
Mivel nekem - akkor már el mertem
mondani - volt némi összegyűjtött
anyagom, valószínűleg ezért esett rám a
szerkesztőbizottság választása, hogy én
dolgozzam fel a témát. Tavaly áprilisban
és májusban a szerkesztőség adott két
hetet, hogy nézzek szét a terepen annak,
amit még össze lehet gyűjteni. Tettem
öt-hat kiutazást és amikor lejárt a
határidő, láttam, hogy ez nagyon kevés és
kértem még két hetet. Ezt is megkaptam,
majd két hónapot, utána pedig még két
napot hagytak jóvá. Tavaly, október
14-én elkészült a kézirat eleje. Kaptam
egy ilyen komoly megbízatást, közben
egy sort sem adtam le, állandóan a
gyűjtésre hivatkoztam. Október elején
kimentem öcsém földvári hétvégi házába
és elkezdtem feldolgozni az óriási
anyagot. Nagy nehezen összeállt ötven gépelt oldalnyi szöveg. Bevittem a szerkesztőségbe s mondtam,
kész az eleje. Be kellett volna fejeznem a
könyvet, közben állandóan érkeztek
újabbnál újabb információk. Ott feszültem a lelkiismeretemmel a rettenetesen
nagy szerkesztőségi feladat és a kétségeim között, hogy meg tudom-e ezt csinálni. Amíg a főszerkesztő és helyettese
olvasta az elkészült szöveget, tovább
írtam a könyvet. Végül összeállt 150-200
oldalas anyag. A szerkesztőbizottság
tagjai elolvasták a szöveget és egyhangúlag úgy döntöttek, le kell közölni. A
támogatás arra bátorított, hogy újabb
személyekhez is elmenjek, s újabbnál
újabb adatokat gyűjtsek össze. Menet
közben ez is elkészült, éjszakám, nap-

- Mennyire nyitottak levéltáraink,
továbbá mennyire használtad te az ott
fellelhető dokumentumokat és szerinted
van-e még erre vonatkozó feltáratlan
adat?
- Az egész dolog, beleértve a szerémségit és a szlovéniai ügyeket is - mert
ott is voltak megtorlások - csak a
levéltári kutatások után tisztázható. Jómagam nagyon keveset használtam a
levéltárakat. Levéltári anyag csak az
jutott a kezembe, amit az ismerősök
révén kaphattam. Meggyőződésem, hogy
a levéltárakban nagyon sok bizonyító
anyag van. amivel ki lehetne kerekíteni
az egész vérengzés mértékét. Ez nagyon
fontos lenne. Azt hallottam, rengeteg
lényeges dokumentumot megsemmisítettek, de nekünk talán nem is a kisebb
történetek felkutatása a legfontosabb,
hanem az, hogy minden áldozat nevét
lajstromba vegyük.

Motysto Márton

palom mind egybefolyt, de végül is sikerült összehozni mintegy 500 oldal terjedelmű anyagot. A lapban lefutott tárca
eléggé laza szerke^tű volt, ahogy jött az
anyag a vége felé, azt úgy írtam hozzá.
Lehetett volna folytatni, de jobbnak
láttam befejezni, lezárni a témát.
- Cseres Tibor könyve, amely szintén a
vajdasági 1944-ben elkövetett vérengzésekről szól, időben megelőzte a te
kötetedet. Megkérnélek, vonjál párhuzamot a két munka között.
- Amikor a munkám elején tartottam,
tudtam, hogy Cseres is foglalkozik ezzel
a témával. A könyvében közli: tud arról,
hogy én is ilyen adatokat gyűjtök, közlök. A könyvéből látható, hogy át is vett
tőlem adatokat, részeket, látszik, amit én
gyűjtöttem össze, az hozzá is eljutott, s
ezt nyersanyagként ő is felhasználta.
Művéről az a véleményem, hogy neki ezt
meg kellett írnia, mert nem tudott volna a
lelkiismeretével békében megmaradni, ha
ezt nem csinálja meg. Én valamivel
másként tekintek a dolgokra, mint ő, de
ez nem is meglepő. Amikor a témáról
beszélünk, ki kell hangsúlyoznunk, hogy
aki először kezdett el foglalkozni a '44-es
megtorlásokkal idehaza, az Burányi Nándor újságírókollega volt, aki - ha
jól emlékszem - 1968-ban megírta azt az
emlékezetes kisregényét, aminek botrányhullámait az akkori jó politikusoknak
sikerült lecsillapítaniuk. Foglalkoztak külföldön is újságírók ezzel a témával,
sajnos, azoknak a munkájuk nem jutott el
hozzánk. Rájuk akkor nem figyelt oda a
nyugati demokrácia, nem vették tudomásul, mit mondanak ezek az emberek, pedig ők mondták. Feladatomat így határoztam meg: nekem a világgal tudatnom kell
azt, hogy ez itt, így megtörtént. Utólag
jutott tudomásomra - azóta sem tudom a
lelkiismeretemet lenyugtatni - , hogy el
kellett volna mennem Szerémségbe is, mert amikor a Sajkás-vidéken a
Duna mellett beszélgettem az alanyaimmal, azok közölték velem, hogy Szerémségből ugyanilyen atrocitások elől
menekültek az emberek, mint az itteniek.
Nevek birtokába is jutottam. Alanyaim
megfogalmazásában arra kértek, írjam
meg,"hogyan irtották ki a szerémségi
magyarokat.

- Amíg írtad a tárcádat s most, hogy a
könyved is megjelent,
megkérdezem
félsz-e, nem tartasz-e egyes szélsőségek
bosszújától?
- Nagyon féltem az elején, de nem
attól, hogy valami baj érhet, ezzel kezdettől fogva tisztában voltam, hanem attól tartottam, hogy nem tudok úgy hozzányúlni a témához, ahogy kellene, hogy
nem tudok olyan képet adni magamnak
is, meg az olvasóknak is erről, ahogy azt
kötelességem lenne megtenni. Amíg nem
hallom a könyvemről a visszhangot, addig továbbra is félek ettől. Néhány ledorongoló, fenyegető, becsmérlő telefonbeszélgetésnek is ki voltam téve. ÁltaL Iában ismeretlen személyek hívtak és
fenyegettek. Mindenkivel türelmesen
beszélgettem, amíg hajlandóak voltak
társalogni. Volt, aki lecsapta a kagylót,
aki megkérdezte, nem szégyellem-e magam. Iparkodtam úgy érvelni, mintha elfogulatlan partnerekkel vitáznék. Megértem azokat, akiknek elveszett valakijük
a korábbi hasonló vérontásban, és nem
tudják túltenni magukat ezen. Igyekeztem megmagyarázni nekik, hogy más
embernek az áldozatára ugyanúgy kell
tekintenünk, mint a sajátunkéra. Hogy ez
sikerült-e, nem tudom. Tehát soha nem
attól tartottam, hogy engem majd valaki
likvidál, hanem attól, hogy majd fél
évszázadig egy ilyen súlyos témához nem
volt szabad hozzányúlni, én vállaltam, s ha nem fogom jól megcsinálni,
akkor az borzasztóan nagy baj lesz.
- A könyv nemcsak a vajdasági
magyaroknak íródott. Nem lett volna-e
szerencsésebb egyszerre megjelentetni a
szerbhorvát és a magyar kiadást esetleg
kiadni néhány világnyelven is?
- Készítettem a könyvből egy 180
oldalas változatot, amit szeretnék kiadni
szerbhorvát, angol, német és francia
nyelven is. A szerbhorvát kiadást itt
szeretném kieszközölni, lenne talán
fordító is, de nekem nincs pénzem arra,
hogy a fordítót kifizessem. Egy magyarországi intézményhez is folyamodtam,
elvállalták az angol nyelvű kiadás istápolását. Ezt a kéziratot át is adtam már.
Németországi magyarokkal is levelezem,
lehet ebból is hamarosan könyv lesz. A
francia nyelvterületen még se támaszom,
se ismeretségem nincs. Érdekes dolog,
hogy a témáról a szerbhorvát lapok is írtak, hisz amikor a magyarokon elkövették ezt a megtorlást, akkor a szerbeken is
óriási sérelem esett. Közülük is irtották
azokat, akik a rezsim potenciális ellenségei voltak. Visszatérve könyvem magyar nyelvű kiadásához, amíg futott a
tárcasorozatom a Magyar Szóban, sok
itteni és magyarországi kiadó kérte a
kéziratomat. Azt válaszoltam, ha ebből
könyv lesz, akkor azt elsősorban a
Magyar Szónak és a Fórum Könyvkiadónak kell megjelentetnie, ehhez ragaszkodtam. Szerencsére sehol senki nem
ellenezte, hogy ebból mi csináljunk
elsőként könyvet. Én ezt a jugoszláviai
magyarság erkölcsi fölépülésének
föltételeként fogom föl. Ha mi ezt meg
tudjuk mondani a világnak, akkor ebból
óriási erőt kovácsolhatunk magunknak,
hogy lám, elviselni is tudtuk, de meg is
tudjuk mondani. Ez nélkülözhetetlen
talpraállásunkhoz.
TÚRI TIBOR

Erdőijén
A tenyér engedett. Örülhettek neveletlen
ösvényei. Mire a kar is álomba dőlt, szétrebbentek a tetőtől talpig zöld fák, a turistautak jelzőtáblái. Már nem állt utunkba több kerítés.
Ekkor füttyét a zárba illesztette, kettőre
fordította a rigó. Az övéit ugyan meg nem zavarja semmi szédület!
Én magam már a messzeségben fbrgácsnyira zsugorodott ágak közt, ködcsíkokká halványodott csapásokon jártam, mindentől távol. De óriásnak lenni vagy háromszáz nap sűrűjében, korántsem volt
olyan mulatságos.
Vissza aztán mintha egy más rengetegbe tértem volna. A fű rácsain esők és havak folyondárja, de a levelek kerek egy esztendő történeteit
pecsételték Kell ide madárplty? Itt élünk virulunk

Kosztosaim
Mit tálaljak föl a vandomeneknek, akik már
letaroltak három tavasznyi zöldet?
Roston az árnyak szénája, meglepnek új
éhesek, más szagrajövők. Hizlaljam fel őket is,
ilyen szakácsnak, mint én, mi sem könnyebb.
Miután a mihasznikok is rendre fölették
mélyzöld és bíbor levelekkel spékelt aranyőszöm,
nem marad egyebem, mint havam, a szivárványos.
De erre már nem jön nép, egyem meg magam, amit
főztem.
A vandomenek unokatestvérei a mihasznyikok
megveszekedett ellensége. Akiket tápláltam, egymásnak estek elvesztek egy szálig. S eztán?
A láng alatt, a hó alatt veteményeim. A holnemvolt burgonya, a holnemvolt borsó.
Üstben a buborék szállni készül.
Ha látok egy korgó bendőt erre tévedni, elkapom, megtömöm. Úgy látszik, már nem tudok meglenni kosztosaim nélkül, akik, nem is titkolva,
az életemre törnek.

A játszma
Nyiss! - mondja barátom, s keze ugrásra készen.
Mai álmom színhelye furcsa keveréke szülőfalumnak
és a fővárosnak. Az utcán fagyialtos rázza a csengőt,
s én kérek egy karamellát. Ugyanezt teszi játszótársam is, ettől kezdve egyetértésben haladunk egy ideig.
Testhosszal odább, a föld alatt ismét egyedül.
Odafönt egymást dönti föl futár, gyalog, s én lóugrással elérem a buszt. Hol a barátom, a játszótársam? Öszvérháton a királyné. Az áruházak fedezte
fény árkok vizes füvével hímezte ruháját, mely pazarul a földet söpri.
Térkép ez - mondom -, nem sakktábla. De a hígabb zöld eltűnik a nappal, s látom, a föld színével egyenlővé tett utcák, terek a romtól eltakarítva.
Mi történt? Vesztettem? Próbálom visszanyerni figuráimat. benépesíteni birodalmam. A sötét és
a világos peremén egyensúlyozok. Még egy lépés.
Testhosszal a Nap az ablak kockái mögött.

Beborul
Hal válik el a folyótól. Vízcsepp, melyet
egy napsugár magához emel. Újabb bevetés. Percek, órák. Miközben a pecabot fűzfává lombosul,
a férfi karórájára néz, egy eb, alighanem az
övé, megszimatolja a szárazra vetett párát.
Még erős a fény. Szemem lehunyom. Időben átemelem mindkettőjüket. A kutya-hal, a férfi-hal
átúszik szépen a versbe.
Csak a halkést hagyom a homokban, meg az
árral lüktető sebeket.
A következő bevetés elodázva. Szót se az
eső hálójáról! Szót se vergődésről!

Halomba hányva
Mintha egy akna vájatában. Csákányom férfit is
megszégyenítő lendületben. Sötéten ragyogtak a már
csak nehezen összeilleszthető alakzatok, az anyag
előbb még egy-tömb részletei. Egy éjszelet, egy
napszelet. Halomba hányva elhamvadt felhő, szél űzte tűz, panelfalak. S a falak mögött fények és árnyak kártyavára.
Fényképalbumba a múlt napokkal! - gondoltam.
S irányt váltva előre küldtem bal lábam, kézlendületem, hogy kövesse őket a jobb, mindezek után
pedig testem árnyát.
Hanem a folyosó annyira összeszűkült, hogy csak
lassan haladhattam, ha ugyan ez a körvonalaimon
épp csak hogy átlengő imbolygás még haladásnak
volt nevezhető. S ha nem ültek volna az ablakpárkányra emlékeztető láthatáron azok a fénylő tollú
lények, s nem kopognak csőrükkel bíztatásul az üvegen, talán vissza is fordulok, s alakult volna a
kép oly módon, hogy árnyam megelőz.
Ahány koppanás, annyi mozdulat. S ehhez még a
ragyogások csőre, csákány éle.
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udjuk tisztelt olvasó, elege van abból, hogv a betegségekkel szembeni védekezés biztos zálogaként az egészséges életmódra sokkolja .önt az orvostársadalom és a tömegkommunikáció. Tétetik e buzdítás ott és akkor, ahol és
amikor kevés esély kínálkozik elkerülni az egészségünkre leselkedő veszélyeket.
Hisz hiába írják-mondják, hogy a daganatos megbetegedések egyik fő
okozója a környezeti ártalom és a kemizáció, ha többségében a rákkeltő műtrágyával és növényvédő szerrel „kezelt" gyümölcsöt, zöldségfélét vagyunk
kénytelenek fogyasztani.
Hiába a riogatás, hogy a tüdőrák és a légúti megbetegedések nagyrészt az
agyonszennyezett levegő következményei, ha a világ kéndioxid szennyezésének
2 százalékával telepöfögött magyarországi levegőben kényszerülünk közlekedni.
Mindhiába a figyelmeztetés, hogy a zsíros, nehéz ételektől magas lesz a
vér koleszterinszintje, rongálódik az érrendszer, jön az infarktus, ha az ára
miatt kevesen „választhatják" a reformételeket.
Felesleges az intelem, hogy óvakodjunk a stressztől, a feszültségtől, ha
mostanában kevés a nyugodt pillanat.
Ám talán nem hiába a sokkolás, az elriasztás szándékával írodott sorok és
a megdöbbentő adatok, amelyek az egészségünket fenyegető szokásokról, a
káros szenvedélyekről szólnak. Az önpusztításról ugyanis magunk tehetünk,
hiszen az már rajtunk múlik, hogy különböző pótszerekkel gyilkoljuk-e saját
szervezetünket.
A szenvedélyek széles skálájáról válogattunk, rombolót és építőt
egyaránt.
*
Szenvedély: valamely tárgyhoz kötött, igen nagy intenzitású és tartós vágyat
kifejező érzelmi állapot, amelynek sajátossága, hogy uralja az ember egész érzelmi
életét.

Egyre megy

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A szenvedély olt kezdődik, ahol a mérlegelésnek vége.
Túl jón, rosszon, megfontoláson.
Szenvedélyes pipás, ha rossz dohányt szív, az ugyanolyan leégés, mint egy szerelmi
kudarc. Az ember egyszerűen nem engedheti meg magának.
Az igazi szenvedélynek nincs konkrét tárgya, vagy ha feltétlenül precíz akarok lenni:
Egy ramaty állapotú GSA-t szerelt éppen Ördög Zoltán,
könnyen tárgyat vált. Aki képes szenvedélyesen szeretni, annak gyűlöletétől is az Isten
óvjon. Az éppoly hévvel kortyol a nemes borból, ahogy a szép muzsikáért képes ölre
amikor megleptem, hogy ritkaságszámba menő szenvedélyéről
menni. Szenvedéllyé bármi válhat, csak nc legyen túl hasznos, és kerüljön sok pénzbe.
faggassam.
Ez tán a legfontosabb. Ölelés, alkohol, bélyeg vagy vonatozás: egyre megy.
- Ördög úr hány Citroenje van?
Ismerek egy fiút. Már absztinens. Négy éve hagyta abba, addig fogyasztott rendesen.
- Tizenegy. A legrégebbi, a 2 CV az ötvenes évekből való, a
Megitta előre. Szenvedélyből, ez a legjobb szó rá. „Nagyon szerettem inni! - meséli
legújabb, egy nyolcvanötös évjáratú GSA.
csillogó szemekkel, s nagyot szippant az én söröm illatából. - Reggel, mely általában
- Mikor kezdődött a Citroen-mánia?
tíz körül volt, két üveg borral kezdtem. Az kellett, hogy fel tudjak kelni. A nap jobbára
- Valamikor az ötvenes évek elején láttam itt Szegeden egy
azzal ment cl, hogy pénzt szerezzek. Életbevágó volt. Mindent ittam. Nem volt kedvencem. a cselekvést szerettem igazából, magát." Az álmáról beszél, hogy ezer üveg
francia rendszámú autót. Amikor a tulajdonos kiszállt belőle,
pálinkája lesz majd a nagyszobában. „Az hihetetlen biztonságot ad, nem?" Négy éve
úgy rugózott az a kocsi, hogy már ettől rögtön beleszerettem.
egy kortyot sem. Talán majd egyszer. De nem kockáztat. „Az akaratom már olyan erős,
Akkor határoztam el, hogy ha addig élek is, nekem lesz
hogy gyakorlatilag bármit meg tudok tenni."
Citroenem. Attól kezdve jártam a vásárokat, s összevásároltam
Sokszor töröm a fejem, így lehet-e. Mert ha szenvedély, édcsmindegy madarak
minden Citroen-alkatrészt. Hatvankettőben kimentem egy évre
röpképc-é. rum. dohány, tánc, tenger avagy kleptománia. Netalán a sport, hogy valami
Franciaországba, hogy ott egy Citroen-szerelő mellett tanuljam
tényleg egészségest is mondjak. A szenvedély ugyanis a dolgokhoz való viszonyt
meg e márka javítását. Később aztán veszegettem a karambolos
jelenti, a megélés módozatát. Azt, hogy van tét.
Citroeneket és gyűjteményem valamennyi darabját magam
Nem sok értelme a pontozásnak, hogy a szenvedély jó-e, rossz-e káros vagy
értelmes. Káros mind, mert energiát emészt. Nagy lángon égeti a gyertyát. Merő
állítottam helyre.
pazarlás, dacol józan ésszel és gazdaságossággal. A szenvedély nem környezetbarát,
- Melyik a kedvence?
nem takarít meg semmit, sőt fölös szenvedést okoz. Mégis: nélküle mit érdemes?
- A számomra legkedvesebbet, a legelső szerzeményt, a BL
Félgőzzel, óvatosan, kímélve, teljes biztonságban? Értelmes embertől a legkevesebb,
* 1 l-est sajnos el kellett adnom. Vettem később helyette egy 2
amit elvárhatunk, hogy képes legyen elveszíteni a fejét. Aki még erre sem képes, attól
CV-t, közismert nevén a kacsát. A világ egyik legjobb autója ez.
én iszonyodom, sőt félek tőle.
Praktikus, végtelenül egyszerű, hihetetlen strapabíró. Ma már
Persze a szenvedély nem választás kérdése, hanem vállalásé. Tanulni nem lehet:
nem gyártják, s a világon egyre kevesebb gurul belőle.
vagy van. vagy nincs. Eleve elrendelt tulajdonság. Javításra nincs mód, de szükség sem.
Manapság már kuriózum a kacsára tényleg nagyon hasonlító
M.T.
Citroen 2 CV.

A Citroen-restaurátor

Beszíva magánügy, kifújva közügy
A vizsgálatok szerint a magyar lakosság mintegy 38 százaléka dohányzik.
Az elmúlt három évtized alatt 15,3 milliárd cigarettáról 26,4 milliárdra nőtt az
évi cigarettaforgalom, annak ellenére,
hogy a lakosság száma fokozatosan csökkent. És ennek nemcsak az alacsony születésszám az oka. A szív- és érrendszeri
betegségek és a daganatok esetében jelentós, halált előidéző tényező a dohányfüst.
1960-ban még 45 249-en, 1989-ben
75 690-cn haltak meg szív- és érrendszeri
betegségekben. Hasonló növekedés tapasztalható a daganatos betegségekben
elhunytak számában is. Míg 1960-ban
17 386-an, 1989-ben 30 834-en lettek áldozatai ennek a sok szenvedést okozó betegségnek.
A dohányzók között egyre nagyobb a
nők és tinédzserek aránya. A dohányzó
férfiak 73, a dohányzó nőknek pedig 57
százaléka 20 év alatt kezdi el a cigarettázást. Különösen megrendítő az a
tény, hogy hazánkban az általános iskola
nyolcadik osztályosainak 13,8 százaléka,
a szakközépiskolásoknak közel fele dohányzik!

rutos és tüdőtágulásos betegségek 80 százalékáért, a szív- és érrendszeri, agyérrendszeri elváltozások 25 százalékáért felelős a cigarettafüst - állapították meg a
hazai és a nemzetközi kutatások. Hasonlóképpen roncsolja az emésztőszerveket,
a szervezet anyagcsere-folyamatait, károsan befolyásolja a hormonok és enzimek működését és a gyógyszerek hatását.
S ami az emberiség - és hazánk - népességének alakulása, a következő generáció szellemi és fizikai állapota szempontjából sem közömbös, a terhes nő
egészségét, valamint a magzat fejlődését
is visszaveti a dohányfüst.

j
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Az 1989-ben hazánkban forgalmazott
2,64 milliárd cigarettából minden magyar
állampolgárra - köztük a csecsemőkre is
- 1526 darab jutott. Teljesítményünkkel
megelőztük az Egyesült Államokat, Törökországot, Spanyolországot, Görögországot. Japánt, Nagy-Britanniát és Kanadát is.
A világon mintegy 2,5 millió, ebből
Európában közel 800 ezer ember hal meg
évente a dohányzásra bizonyítottan
visszavezethető okok miatt. A tüdőrák kialakulsának 90 százalékáért, az összes
rákcsct 30 százalékáért, az idült hörghu-
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Dohányfüstről azért beszélünk; mert
nem csak a dohányzó ember szenvedi el a
dohányfüst negatív hatását, hanem az is,
aki nem dohányzik, de huzamosan kénytelen szívni mások cigarettájának a füstjét. Az úgynevezett passzív dohányzók
szervezetében is tapasztalták a kísérletek
során a káros elváltozásokat.
A terhesség ideje alatt tehát az aktív és
a passzív dohányos anya gyakrabban számolhat magzati elhalálozással, vetéléssel,
koraszüléssel és szülés körüli halálozással. A dohányzó kismamák újszülötteinek súlya általában 200 grammal kisebb a nem dohányzó kismamák gyermekeihez képest, és a kis súllyal születettek
közül több a 2500 gramm alatti. A káros
hatásokat az iskolás korú gyerekeknél is
bizonyították. A terhességük alatt dohányzó nők gyermekeinél kimutatták
nemcsak a növekedésükben történt lemaradást, hanem az értelmi képességekben,
az olvasásban és a matematikai teljesítményekben tapasztalható visszamaradást is.
DR. RUZSICSKA MÁRIA

*
A népbetegségnek számító dohányzás
ellen, szerencsére Magyarországon is,
most már egyre többen próbálják egyesíteni erejüket. Az országban sorra alakulnak a dohányfüstmentes egyesületek. A
szegedi épp most szerveződik, és október 15-én 18 órakor tartja alakuló ülését
a Bálint Sándor Művelődési Házban szűkebb hazánk füstelleneseket
tömörítő
egyesülete. Céljaik közt szerepel olyan
sokkoló akciók, programok szervezése, illetve kiadványok szerkesztése, amelyek
segítségével talán csökken a dohányosok,
és növekszik a füstmentes életterek száma.

- Mi hiányzik a gyűjteményéből?
- Sok minden. A régebbiek közül az AX, a BX és a CX, no
meg a két legújabb: az 1989-es év kocsija, a Citroen XM és a
legutolsó kiadás, a csodálatosan szép Citroen ZX. Az újak ára
számomra megfizethetetlen. így hát csak akkor számíthatok
arra, hogy egyszer majd gazdagítják a gyűjteményemet, ha
sikerül karamboloshoz hozzájutnom. Én elbütykölgetek a mások
számára már használhatatlan kocsikkal, szépen rendbe hozom
őket. Nekem éppen a kocsival való foglaltosság a szenvedélyem.
- Csak a saját Citroenjeit szereli?
- Most már csak az enyéimmel foglalkozom, dc ha Citrocnes
barátaim megkérnek, akkor megjavítom a kocsijukat. A
Citroennek én nem egy baráti kapcsolatot köszönhetek.
- Elfogult e márkával szemben ?
- Korántsem. Azt gondolom, reálisan ítélem meg, amikor azt
állítom, a Citroen nagyszerű kocsi. Az XM kényelmét egyik
autó sem képes utolérni. A hidraulikája kiváló. Persze, vannak
hibái, gyengéi.
- Szegeden hány Citroen lehet?
- Ötvennél biztosan több. Közülük soknak a tulajdonását
ismerem, de sajnos nem valamennyiüket. Jó lenne megszervezni
a Citroenesek klubját már csak azért is, mert a Citroent szerető
és ezt a márkát birtokló emberek rokonlclkek.
K. K.

Nagyevők
A káros szenvedélyek kapcsán alkoholról, dohányzásról, kábítószer-élvezetről esik
csak szó, s szinte sohasem lehet hallani a szenvedélyes evőkről, a szervezetüket - bocsánat a kifejezésért - nagy zabálásokkal, avagy szinte folyamatos étkezéssel, nassolással terhelőkről. Ók éppúgy egy szenvedély rabjai, mint az alkoholisták vagy a nikotinisták. A dohányosnak a cigaretta, az iszákosnak az ital, a nagyevőnek a falat az örömforrás.
A szenvedélyes evők mindennapjaiban ismétlődnek a mértéktelen falási epizódok. A
nagy falatozásokat jó előre eltervezik, s a forgatókönyvben az édes, nagy kalóriatartalmú ételek szerepelnek.
Rendszerint rejtőzködve, titokban esznek. Gyorsan, szinte rágás nélkül nyelik a
kapkodva bedobált falatokat. Ha beindulnak, elvesztik önkontrolljukat, s mind újabb és
újabb étkek után kutatnak. Szinte remegnek a következő falatért.
Egy-egy nagy evészet, vagy az egész napos „nassolás" rendszerint gyomorfájással,
majd hányással végződik. A gyomor megnyugvása vagy kiürülése után már
megkönnyebbülve, kezdenek mindent elölről.
A nagyevőket éppúgy gyötri a lelkiismeret-furdalás, mini a dohányost, vagy józan
pillanataiban az alkoholistát. A falatozás élvezetét megkeseríti a bűntudat, a félelem az
elhízástól. Ezért a szenvedélyes evő sokszor szed hashajtót, és sokszor önmagát büntetendő: éhezik. A szenvedélyes evőt - amikor éppen nem eszik - az evés körüli
gondok foglalkoztatják. A függőség, a legyőzhetetlen vágy, az evéskényszer miatti
szenvedés meggyötri lelküket, és nem ritka, hogy ezek az emberek egyedüllétbe
menekülnek. Mi több, depresszióssá is válhatnak.
K. K.

Füstmentes övezet
Jelenleg az USA 23 szövetségi államában tiltják a dohányzást az éttermekben, 15 államban pedig a munkahelyeken korlátozzák a füstölést.
A statisztikák tanúsága szerint rohamosan csökken a dohányzók száma az
Egyesült Államokban. Maholnap már
szégyen lesz a rágyújtás, a dohányost
szinte „kinézik" a munkahelyekről és a
társaságokból. Nem véletlen, hogy az
amerikai közép- és felső szintű vállalati
vezetők többsége leszokott a füstölésről, s
a televízióban is csak elvétve lehet égő
cigarettát látni.
Az a dohányos, aki üzleti ügyben

megy tárgyalni egy vállalathoz, jobban
teszi, ha meg sem kísérli a rágyújtást, ebből ugyanis személyéről és cégéről kedvezőtlen következtetéseket von le tárgyalópartnerc.
Az amerikai vállalatok gazdasági tevékenységükről minden esztendőben éves
jelentést tesznek közzé. A szép kiállítású
könyvecskék korábban a vállalati vezetők
fényképét általában cigarettával a kézben
közölték. Manapság a cigaretta, a szivar
és a pipa eltűnt a képekről, a dohányzás
az üzleti életben - legalábbis az amerikai
felfogás szerint - kifejezetten visszataszító.

A lemezgyűjtő

A Hajnal-szigetek
A pénztelenség akkor a legnyomasztóbb. ha tudja az ember, hogy van pénze, csak
elfelejtette, hogy hová rakta. Na persze, mint rejtekhely, a dunna ki van zárva, lévén
Jozef Didi. könyvtári alkalmazott már hosszú évek óta csak pokróccal takarózott, s a
pokrócok közül is azzal a fajtával, ami az őszi, hűvös hajnalokon már nem bírta
megtartani Jozef Didi testmelegét, eképpen mindig hajnalban kelt.
Tulajdonképpen azért-választotta ezt a pokrócot, mert könyvtári munkája során,
rengeteg szabadidejében sorról sorra, polcról polcra bújta a könyveket, mindamellett,
hogy írójuk remekelt vagy sem, Jozef Didi teljesen odavolt a hajnalok leírásától, a
lassan gomolygó hideg párától, a kusza bozótosok tetéjén szőtt pókhálókon
megcsillanó napfénytől, s mindattól az eleganciától és szépségtől, amellyel az írók
behatoltak a hajnali fényviszonyok titkos világába. Egyébként a könyvtári alkalmazott
egész eddigi életét álomszuszékként töltötte, ezért is nem vitte többre - ahogy mások
becsmérelték lustasága miatt - s ezért vásárolt vékonyka plédet, hogy a hajnalok,
nyitott ablakon beáramló hűvöse felébressze, s véget vessen eddigi életének.
Akkor még nem gondolta, hogy a hajnalok iránt érzett elragadtatása szenvedélyévé
válik, s minden reggel jegyzetfüzettel az ablak előtt mélységes gondolatokat vetett
papírra. Két féle feladatot tűzött ki maga elé: addig jegyzetel, annyi anyagot gyűjt
majd össze, mígnem megfejti a hajnalok szépségének titkát, s ha ezzel netán kudarcot
vallana, akkor pedig olyan leírást készít a hajnalról, amihez fogható nemhogy a
világegyetemben, de még a világirodalomban sincs.
Munkáját szigorúan titokban tartotta, még legodaadóbb gyermekkori barátjának, egy
néma légtornásznak sem beszélt róla, akivel pedig a szenvedély fellobbanásáig majd
minden estét együtt töltöttek, s folyton azt találgatták, ha ez vagy az nem így történik
az életükben, akkor vajon mi lett volna a folytatás. A téma kimeríthetetlennek látszott,
az utóbbi időkben azonban Jozef Didi mindegyre elmaradozott a találkozókról.
Egyik nap egy utazási prospektusokat tartalmazó - talán tévedésből, talán nem dosszié került az egyik polcra, amelybe kíváncsiságból belelapozott a könyvtári
alkalmazott. A jókedvű turistákat keletre, Ausztrália és környékére csalogatták a
képek; az árak persze olyan magasak voltak, hogy Jozef Didi fejében meg sem fordult,
netán elgondolkozzon valamelyik ajánlaton. A végén már csak pörgette a prospektust,
de egyszer csak megállt, visszalapozott, mintha látott volna valamit. Visszalapozott:
Hajnal-szigetek, ezt látta, s egész testét elöntötte a hidegrázással kevert bizsergés. Ara:
85 ezer forint. Maga mellé tette a székre és hosszasan elgondolkodott: ez rengeteg
pénz. Aztán még egyszer a képre nézett és újra végigfutott rajta a hideg. A képen olyan
szolgálatkésznek látta a fényeket, s a tenger fölé benyúló sziklákat, hogy azonnal
fogalmazni kezdett magában. Ide cl kell mennem, mindenképpen.
Ettől a naptól kezdve Jozef Didi lázas pénzgyűjtésbe kezdett. Még arra is képes volt
- tudta, hogy a havi 8500 forintjából élete végéig se gyűjtene össze elegendő pénzt - ,
néha egy-egy vaskosabb lexikont kicsempészett a könyvtárból és a külváros egy
eldugott antikváriumában értékesítse.
Lassan gyűlt a pénze, de szenvedélye tovább éltette és meg is tarotta benne a
reményt. Mikor már negyvenezret összeszeded, iszonyatos félelem kerítette
hatalmába; mi lesz, ha egy éjszaka, netán nappal kirabolják, s odalesz egész eddigi
fáradozása, koplalása.
Jókora könyvtárat tartott otthonában is Jozef Didi, ezért azt a tervet eszelte ki, hogy
a pénzt sok apró részletre bontva a könyvei közé rejti, majd egy listát készít arról, hogy
melyik két könyv közé rejtette, s e cédulát is berakja két könyv közé, amelynek a
helyét ismét egy cédulára írja, amit karórája jókora számlapja mögé csúsztat.
Mikor nap mint nap az órájára nézett egyszerre látta az idő közeledtét, mikor útra
kelhet, a szaporodó pénzt, s azt is, hogy élete vége felé járva egyre csak fogy az ideje, s
nem akarta úgy itthagyni ezt a világot, hogy meg ne fejtse a hajnalok titkát.
Már csak néhány ezer forint hiányzott, kölcsönkérni nem akart, hiszen akkor valami
kitudódna, hogy mire kell neki az a pénz. pletykálni kezdenének, s akkor vége, így
pedig titokban a jövő héten befizetheti a pénzt az utazási irodában. Nagy készülődése
előestéjén a tizes híreket hallgatta, mikor felkapta a fejét, a bemondó a Hajnalszigetekről beszélt: „Ma hajnalban heves vulkáni tevékenység kezdődött a Hajnalszigeteken, és délután fél háromkor a heves rengések következtében elsüllyedt a
szigetcsoport. A tudósok eddigi felmérései szerint a Hajnal-szigetek körülbelül ötven
év műlva emelkedik ismét a tenger fölé."
Jozef Didi tekintete elhomályosult, aztán az órájára nézett, sírás környékezte, és
tudta, ez az óra már nem méri neki azt ötven évet. Lecsatolta kezéről, belerakta egy
dobozba, ráírta a címet: Hajnal-szigetek, s aztán még egy megjegyzést: ötven év múlva
kézbesítendő.
PODMANICZKY SZILÁRD

Lajos 32 éves és röntgenorvos. Az
egyetemen dolgozik, s mivel főnöke
hagyja, sőt segíti, sokat jár külföldre
konferenciákra, találkozókra, s minden
más szakmai ügyben. Lajos szerencsés,
mert az orvostudomány mellett így másik
szenvedélyének is hódolhat.
Ugyanis zenebolond. Lemezgyűjtő,
hangversenyre és operábajáró, (s mint
ilyen, magvallom, a barátom). Ugyanúgy
bejáratos Bécs, München, Pozsony
színházaiba mint kórházaiba. Időnként
cikket is hoz, benne Abbadóról, Mutiról,
Domingóról, Pavarottiról mesél. Akiktói
mellesleg tucatnyi felvételt őriz. Barátai
vannak szerte a világon, tengeren innen
és túl. A postáról gyakran cipel súlyos
terhet: New Yorkból küldték a legújabb
Toscaniniket, két teljes album, fehér
kötésben, eddig ismeretlen élő
koncertfelvételek, a család kiadása.
- S hogy fizeted?
- Három hazai lemezt küldök darabjáért. Nem mind tartom meg, ami jön,
gyakran továbbadom más gyűjtőknek,
vagy az antikvárnak.
Lajosnak három hatalmas szekrénye
van tele lemezekkel. A CD-ket a
szekrények tetején tárolja. (A röntgenben
meg a CT a szakterülete.) Komoly gyűjtő
persze nem vásárol össze minden
bolondságot, csak, hogy elmondhassa:
van. Gyűjt valamit. ízlés szerint. Neki
három embere van, kettőt mindig együtt
magasztalunk, egyben örök köztünk a
vita.
Arturo Toscaninitől mindene megvan,
amit csak kiadtak. Lemez, CD, könyv,
portré. Másik kedvence Leonard Warren,
a páratlan amerikai baritonista. Soha
ilyen baritont! Meleg, bársonyos szín,
sötét tónus, fényes, könnyed, korlátlan
magasság. „Mikor lesz még egy ilyen
hang?"
merengünk
minden
alkalommal. S végül Jan Peerce,
Toscanini kedvenc tenoristája; a falon
egy dedikált portré tőle.
- Na, mit szólsz, micsoda elegancia!
Lent, fönt szól. Hét nyelven énekelte a
szerepeit.
- Jó, jó, de a hangszín. Száraz!
így évődünk. Mindig, újra. Egyikünk
sem adja föl soha. hogy meggyőzze a
másikat: tévedett.
Ha úgy havonta összejövünk zenét
hallgatni, nehéz befejezni az estét.
- Na most még hallgassuk csak meg,
hogy csinálja ezt a Pinza! Azért ez egy
voce!
- Igen-igen de Christoff mégiscsak
verhetetlen. Mintha egy szláv ikon
szólalna meg.
Egyik felvétel hozza a másikat. S
közben sűrösödik a szobában a füst, fogy
a finom szivar, s a fanyar bor. A
szenvedély nem jár egyedül. Észre se
vesszük, s tíz óra lesz, már csak egy áriát

Képmutatás
Beküldendő az 1., 2., 3. számú
sor megfejtése.
A megfejtéseket postai levelezőlapon kérjük elküldeni, a megjelenést követő egy héten belül a
következő címre: Délmagyarország
Szerkesztősége, 6740 Szeged,
Tanácsköztársaság útja 10.

Mellékletünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Csongrád Megyei Intézete Egészségnevelési Osztálya,
valamint a Mentái Családsegítő Központ támogatásával készült.
A mellékletet összeállította: KALOCSAI KATALIN

Megfejtések - nyertesek
Október 5-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: APU, HA
EGY AUTÓ SOK BENZINT ESZIK,
AKKOR GYORSAN NŐ ÉS AUTÓBUSZ LESZ BELŐLE?"
Könyvutalvány nyertek, amit postán küldünk el: Kiss Ferenc (Kiszombor, Kör u. 94.), Kiss László (Szeged, Budapesti krt. 2*A.), Sümegi
László (Kistelek, Kossuth u. 24.),
Kőműves Sándorné (Szeged, Május
1. u. 12.), Sódar Istvánné (Szeged,
Bárka u. 12/B.), Terhes András
(Szeged, Tisza Lajos utca 68.).
Az október 5-én megjelent Észtorna rejtvényeinek megfejtése:
Milyen állat?: Liba. Mikor volt egy
esztendő három hét?: 777-ben.
Betűrejtvény: Sóska, kukorica.
Könyvutalványt nyert: Bondor
Krisztina, (Szeged, Verseci u. 30.)

szabad, szólnak a szomszédok, vékony a
fal.
- Züllik a vokális kultúra. Ötvenhatvan éve fantasztikus hangok voltak,
még a második vonalban is. Ma mindenki
a tökélyre, a szabályosra tör. Hogy csak
nehogy hibázzon. Persze a karmestereknél se jobb a helyzet. Mióta Karajan
és Bernstein meghalt, szinte csak Carlos
Kleiber maradt. O viszont alig dirigál.

A balerina
Szenvedélyes viszonyok, ez volt a
balettest címe. A második rész
Csajkovszkij Anyeginjére készült, ebben
Annamáriának furcsa szerepe volt, a
Tatjána és Anyegin közötti viszonyt
táncolta; a szenvedélyt magát. Ahogy
erről kezdenénk beszélni, a szavakba ütközünk. Hirtelen minden profánná válik.
A fogalmak ugyanis annyira képszerűek,
hogy szinte szájbarágva írják le azt, amire
a koreográfus gondolt. „Elfog az érzés" mondom, s már meg jelenik a kép, amint
ráugrik Anyeginre, a nyakába varrja
magát. „Megrázó érzés" - folytatnám, s
már fel is rémlik, miképp ráncigálta
Tatjánát.
- Ennek a szereplőnek a beiktatása
tulajdonképpen könnyítés vok a
nézőknek, hogy értse másképpen ezt a
régi szüzsét; hiszen a történelet elég
sokan ismerik. A figura arra szolgált,
hogy láttassa a bennük végbemenő
bonyolult folyamatokat.
- Maga akkor hol az egyikkel, hol a
másikkal azonusult?
- Én azon ügyeskedtem, hogy Anyegin
és Tatjána megtegyék azt, amire vágynak.
A rejtett, eltitkolt érzelmeiket táncolom

el. Ez az ötlet a koreográfusnak
lehetőséget adott, hogy egyszerre két
síkot ábrázoljon: a felszínt, a társasági
élet udvarias, kimért légkörét, s a
szenvedélyt, ami a lelkekben zajlik
közben.
- Voltaképpen maga a szerep egy
részét „eltáncolta" Tatjána és Anyegin
elől?
- Nem; azért lehet beiktatni egy ilyen
figurát, aki kézzelfoghatóvá teszi, a
vívódásokat, szenvedélyeket, mert a
verses regényből ezt pontosan ki lehet
olvasni.
- Mi hát a szenvedély?
- Ez egy kis manó, aki hajt. Ha tetszik,
éppen ezt a kis manót táncoltam el.
Hihetelen erővel tud dolgozni. Nagyon
fontos dolog, nélküle kevesebb vagy.
- Van a táncon kívül más szenvedélye
is?
- A tenger. Egész évben mániákusan
gyűjtök, hogy nyáron el tudjak menni
valamelyik tenger mellé. Hihetetlen
áldozatokra vagyok képes érte. Csodálom
a hegyeket is, de közöttük mindig
bezártnak érzem magam. A tenger viszont szabaddá tesz. A tengerpart számomra mindig ismerős és otthonos.
Olyan, amivel azonosulni tudok. Az idén
Görögországban voltam. Úgy éreztem,
mintha mindenki ismerősöm lenne. A
tengerészsapkás kisöreg iszogat a
barátjával, befut a halászhajó, árulják a
zsákmányt, a mólón gyerekek szaladgálnak. Egy ilyen közeggel szenvedélyesen tudok azonosulni.

Szenvedélyes viszonyok
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Egyelőre kísérleti jelleggel

Azokkal dolgozik,
akik elfogadják feltételeit

Késő esti „pancsolás"
a Sportuszodában

- Először is hangoldjuk a ránk váró
súlyozom, hogy az
feladatokat, s akik
A barcelonai nyári olimpiáig már csak kilenc hónap van
elvi irányítás, a felü- hátra, ami a sportolók felkészülésében igazán nem nagy idő.
elfogadták a feltégyelet és a felelős- Különösen akkor nem, ha a „hajrában" új edzői csapattal kell teleimet.
ség az enyém - elvégezni a kijelölt feladatokat. Márpedig az egyik magyar
- Időközben az
monda. - Buzgó jaön által felfedezett
sikersportágban, a Szöulban két aranyérmet szerzett
vaslatot tesz az el- öttusában ilyen helyzet állt elő. Az elmúlt heti elnökségi ülésen „aranytrió",
az
végzendő feladatokolimpiai és világHorváth László helyére éppen az ötkarikás játékokig
ra, s ezt én vélemé- hátralévő idő rövidsége miatt nem választottak új szövetségi bajnok
Fábián
László,
Martinék
nyezem. A szövet- kapitányt, hanem dr. Törők Ferenc MÖSZ-elnököt, egykori
ségi
vezetőedző olimpiai és világbajnok versenyzőt, sikerkapitányt bízták meg János és Mizsér
Attila mellett felnőtt
együtt dolgozik kola felnőtt férfi válogatott irányításával és felkészítésével.
légáival, ellenőrzi a Dr. Török azóta szövetségi vezetőedzőt is választott Buzgó József Madaras és Káikiadott munka vég- személyében, s összeállította azt a stábot, amely a versenyzők noki. Az öt versenyzőből nehéz lesz a
rehajtását.
olimpiai felkészítését végzi. A személyi változásokról
választás.
- A
válogatott Füredi Marianne, az MTI munkatársa kérdezte az elnököt.
mellett két évig te- Bevallom, ez
"mmmmmmm v o j , ^ a kérdéskör,
vékenykedő, s az ön
jobbkezének tartott Buzgótól a Antal, a lövészeté lllényi Pál és ami miatt a legtöbbet vajúdtam,
sikeres olimpia után búcsút vett. Simkulák Iván, a lovaglásé Molnár hogy vállaljam-e az irányítást.
Tamás. Mivel Villányi Zsigmond Kegyetlen dolog lesz eldönteni,
Most ismét vele dolgozik.
- Akkor is elégedett voltam a vívóedző Olaszországba szerző- hogy végül ki marad ki a csamunkájával, de az volt a meg- dött, posztja üresen maradt, tár- patból, mert mind kedves száállapodás, hogy az olimpiáig mű- gyalok Ungár Nándorral. Egyéb- momra. Hármójukhoz, Mizsérhez,
ködünk együtt. Utána más stábot is ként a lovaglás és a vívás szakági Fábiánhoz és Martinekhez a noszki akartam próbálni, ezért vál- felelőse dr. Móna István olimpiai talgia is fűz, de a két fiatal is natottam. Egyébként most is csak az bajnok öttus'ázó lesz. A futást Ká- gyon jó. A válogatásnál egyébként
rai Kázmér irányítja majd, de Mi- az edzésadagok teljesítése és a
olimpiáig szól a megbízatása.
- Kikből áll össze az edzői gár- zsér Jenő is a válogatottnál marad. részfeladatok megoldása dönt
- Az edzők közül van, akikkel majd. Október 15-én „stábérteda?
korábban
már együtt dolgozott. kezletet" tartok az edzőknek és a
- Három szakágat, amelyekben
versenyzőknek, s megkezdődik az
az utóbbi időben visszestünk, Visszatért a régiekhez?
erőltetett
menet a nagy célért, az
Nem
az
döntött,
hogy
valaki
kiemelten kezelünk. Ez a három a
olimpiáért - fejezte be dr. Török
vívás, a futás és a lovaglás. Az régi vagy új. Azokat kerestem meg,
Ferenc.
úszás irányítója továbbra is Száll akikben garanciát látok, hogy meg-

A Sportuszoda
okok miatt - nincs
bejáratánál „frissen"
elég lehetőségük a
A Dél-Alföld egyik legjelesebb gazdasági szakírója olyan
elhelyezett tábla a
nyugodt „pancsoboldogságot és elégedettséget sugárzó ábrázattal hatolt be
felületes szemlélő
lásra". Úgy gondolszámára is igazolja a sportszekció „vigvamjába", mintha (életében először) egy
tuk, hogy a munaz információ való- kispályás márkőzésen „teli rüszttel" is eltalálta volna a labdát: kájukból hazátérő
ságtartalmát, hiszen - Hallottátok, hogy néhány nap múlva késő este is lehet majd felnőttek, a szemilubickolni a Sportuszodában? Már éppen vissza akartunk
a szabad ég és a sánáriumokon
elfátortető alatt is kitartó kérdezni, hogy a büfé is módosítja-e nyitva tartását, amikor
radt egyetemisták,
vendégek számára kollégánk „könyörgőre" fogta a dolgot: - Ugye utánanéztek? főiskolások, a sporMondják meg, ki tudna egy ilyen kérésnek ellenállni?
épp olyan szokatlan
tot, az úszást imádó
időpontokat „javacsaládok este jobsol" a medencék lá- mmmmmmm
•••••••••
fjan ráérnek a test
togatására, mint az első úszóezért - bele- „ . két hónapig este fél 9-től fél karbantartására,
gumiját avató nagymamának. A 11-ig bérleti díj fejében átadtuk a vágtunk. Különösebb tőkére nem
biztonság (no meg a telefonon Sportuszodát a vállalkozóknak, és volt szükségünk, és Bálint Ákotörtént egyeztetés) kedvéért persze persze a teljes vízfelületet használ- sékkal a kezdetektől korrekt egyezmégiscsak benyitok a városi sport- ni kívánó vendégeknek. A létesít- ségre törekedtünk.
igazgató szobájába...
mény rendszabályai természetesen
- Gondolja, hogy ez a Nyugat- Kinek a fejében fogant meg ez ugyanúgy vonatkoznak az éjszakai Európában már meghonosodott
a magyar viszonylatban
külön- úszókra, mint a délelőtti látoga- életforma (mert ez az!) a szegediek
tókra. Az 1991. évi bérletek az esti tetszéséi is elnyeri majd?
legesnek minősíthető ötlet?
- Két vállalkozó (szellemű) órákban nem érvényesek, de a két
- Ez december 20-ig nagyjából
fiatalember, Gyürki Zsolt és Kárász hónapos kísérleti időszak lejárta kiderül. Ha megfelelő lesz az
Sándor „találta telibe" a mi elkép- után (ha mindkét fél számításai érdeklődés, januártól hosszabb
zeléseinket - válaszolja Bálint bejönnek) igyekszünk majd egy távra is tervezhetünk. Egyébként
Ákos. - A Sportuszodának néze- olyan megoldást találni, amibe a október végétől szombaton (18-tól
tünk szerint „főállásban" a ver- „hagyományos" bérlettel rendel- 21 óráig) és vasárnap (18-tól 21
senysport érdekeit kell szolgálnia kezők is bevonhatók. A magunk óráig) is várjuk az úszni vágyókat;
(a pólósok és az úszók eredményei módján tehát adni szeretnénk a a felnőttek 80, a diákok, nyugezt alá is támaszják), és csak utána közönségnek, de úgy, hogy közben díjasok 60 forintért vásárolhatnak
következik a közönség igényeinek mi is kaphassunk...
belépőt, míg a 14 éven aluli gyekielégítése. Mi önerőből nem tudAz egyik vállalkozót, Gyürki rekek ingyen jöhetnek be a szütuk volna átvállalni a téli álomra Zsoltot is sikerült elérnünk.
leikkel. És van még egy jó hírem: a
térő SZUE feladatait, így célsze- Mi, akik korábban is rend- nyitás napján (október 21, 20.30)
rűnek látszott a késő esti nyitva szeresen megfordultunk a Sport- „féláron " lubickolhatnak a látotartást kiötlő urakkal (kölcsönösen uszodában, nagyon jól láttuk, hogy gatók.
előnyös) megállapodást kötni.
a vendégeknek napközben - az
ismert és tökéletesíti elfogadható
RÉTHI J. ATTILA
- Amelynek értelmében...

Ukrán olimpiai törekvések
Néhány nappal ezelőtt az Ukrán Olimpiai Bizoitság,
élén Valerij Borzovval, a müncheni olimpia kétszeres
vágtafutó bajnokával, határozatot hozott az ukrán
sportolók jövő évi olimpiai szerepléseivel kapcsolatban. Eldöntötték: versenyzőiket csak akkor engedik
csatlakozni a Szovjetunió olimpiai küldöttségéhez, ha
aranyérmeseik tiszteletére az 1992. évi téli és nyári
játékokon az ukrán himnuszt játsszák el, miközben az
ukrán nemzeti lobogó kúszik a magasba.
Az Ukrán Olimpiai Bizottság határozatát elsőként
Francois Carrard. a NOB igazgatója kommentálta
Lausanne-ban.
.
- Akárcsak a függetlenné vált balti köztársaságok
esetében, most is csak a politikai döntésekhez igazodhatunk, azok megszületése előtt a NOB semmit sem
engedélyezhet, még csak állást sem foglalhat - jelentette ki.
A NOB igazgatója hozzáfűzte még, hogy
Észtország, Lettország és Litvánia olimpiai
bizottságainak Ugye egyébként is más kategóriába
tartozott, hiszen egykori NOB-tagországok
újrafelvételét tárgyalták, tehát nem felvételről volt szó.
- Amennyiben a Szovjetunióhoz tartozó 12 közElőször az anyukát, Lékó Juliannát kerestük, de többszöri telefonálás után sem találtuk, majd Mészáros János, az Üllés és Vidéke
Takarékszövetkezet elnöke, a fó
szponzor megkeresése következett.
Vele már szerencsésebbek voltunk.
- Sajnos nekem is több homályos félinformációm van. Hogy
miért, azt is megmagyarázom. Az
anyuka eddig teljesen önállóan, a
mi tájékoztatásunk nélkül intézte a
gyerek sakkozással kapcsolatos
dolgait. Ebből aztán már előfordult
néhány kellemetlen szituáció is,
hiszen a szövetség az egyesületet
keresi minden egyes ügyben.
Rákérdezésünk után viszont Lékó
Julianna nagyon rendesen beszámolt mindenről.Számtalan iskola
szervezett találkozást Péterrel, azt
is mi koordináltuk. Csak hallomásból értesültem, hogy a gyerek
Németországban versenyez ezentúl
rendszeresen. Az az igazság, hogy
aggódom. Úgy látom, nem megnyugtató az edzőkérdése sem. Máté
Gáspár, akivel Péter kezdett, a
legutóbbi találkozásunkkor kijelentette: ezentúl csak menedzsere a
srácnak!

társaság ügyében minket is érintő politikai döntés születik, nyilvánvalóan az ukránok ügye azonnal a NOB
megfelelőfórumának napirendjére kerül, s akkor technikailag viszonylag egyszerűnek ígérkezőfeladat megoldására vállalkozhatunk.
Természetesen Moszkva is reagált, a Szovjetunió
Olimpiai Bizottságának képviseletében Alekszandr
Kozlövszkij alelnök.
- A: ukránok kérése teljesíthetetlen és elfogadhatatlan. Személyes véleményem szerint határozatuk
kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottságra tartozik.
Úgy gondolom, a nemzetközi sportközösség abban
érdekelt, hogy az elkövetkezendő olimpiákon egy
egységes szovjet csapat lépjen fel. Alig néhány nappal
ezelőtt, szeptember 12-én Moszkvában és Ukrajnában
is tanácskozást taroltak a köztársaságok sportvezetői,
s ezeken a fórumokon is olyan közös vélemény alakult
ki, hogy a soron következő olimpiákon a Szovjetunió
nemzeti küldöttségének egységként kell szerepelnie.
Arról viszont készek vagyunk tárgyalni, hogy a szovjet
válotatottat alkotó köztársasági csapategységek vagy
sportolók sportfelszerelésükön
valamilyen megkülönböztetőjeleket viselhessenek.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

A német üzletemberek fantáziát látnak egy sakkozóban is...

Lékó Péter „kinőtt" a magyar lehetőségekből?!
- Szeretnénk tisztán látni a
gyerekkel kapcsolatban. Azt vállaltuk, hogy 14 éves koráig támogatjuk, ezt ma is komolyan gondoljuk. Elengedhetetlen azonban,
hogy letisztuljanak a Péter körül
tornyosuló, felnőttek okozta bonyodalmak. Kíváncsiak vagyunk az
anyuka véleményére is.
Tulajdonképpen szerencsénk
volt, mert szerdán már szerkesztőségünkben ült az anyuka, Lékó
Julianna, s minden kérdésre megnyugtató választ adott.
- Mi az igazság a németországi
bajnokságban való részvételről?
- Igaz, de ez nem rendkívüli,
hiszen magyar élsakkozók nagy
része ezt teszi. Nettetalban, a helyi
klub színeiben, a megegyezés
szerint, természetesen honorárium
fejében, a jövő nyárig kilenc alkalommal kell asztalhoz ülnie. Igaz
3 ezer kilométer az út oda-vissza,
de nagyon nagy szükségünk van a
pénzre.

ezer forint volt. Mellette a fiam, s a
kísérők szállása, étkezése is pénzbe
került. A győri versenyen nem is
vettünk részt, mert a szövetség
csak Péter költségeit vállalta. Egy
12 éves gyereket pedig nem lehet
egyedül elengedni. Az igazsághoz
tartozik, hogy ennek ellenére
tudjuk, sehol sem lenne jobb
Petinak, mint az Üllés és Vidéke
Takarékszövetkezet SE-nél, a
jövőt is velük együtt tudom csak
elképzelni.

- Felmerült az edzőkérdés is...
- Most már a fiamnak több edzője is van. Károlyi Tibor csak a
nyitójátékkal foglalkozik, hazánkban sakkozó szovjetek is oktatják.
Máté Gáspár, az első mestere peVilágbajnoki ezüstérme után szinte semmit sem lehetett hallani
dig a magyar menedzsere, ugyanis
Lékó Péterről, erről a nagyon tehetséges sakkozóról. Annyi még
Jürgen
Dániel személyében van
eljutott hozzánk, hogy Angliában a sokkal idősebbek között
a középmezőnyben végzett., és időközben, a terveknek megfelelően, egy német is, aki „eladja" Pétert külföldön. Érdekes, hogy a német üzsikeres vizsgát tett a szegedi Dózsa György Altalános Iskolában,
letemberek fantáziát látnak egy
az ötödik osztály anyagából. Néhány nappal ezelőtt különböző
sakktehetségben is.
szóbeszédek kezdtek terjengni róla...
- Ha jól értem, az utóbbi időben
anyagi gondjaik is voltak.
- Ez azt jelenti, hogy az Üllés és
- Az egyesület bázisával évi 50 ebből - szerintem mindenki tudja - A: előbbiek miatt talán, azon Vidéke Takarékszövetkezet támoga- Sajnos elfogytak az anyagi tar14 gondolkodnak,
hogy vissza- tása kevés a megnyugtató verseny- ezer forintban egyeztünk meg, nem lehet kijönni. A múltkori talékaink. A házasságom is zázésiig?
lépnek a szponzorálástól?
ennél mindig többet adnak, de nagymesteri tornára a nevezés 15 tonyra futott. A két fiammal élek

egy 15 négyzetméteres szobában,
az édesanyám lakásában. Voltam
már dr. Ványai Éva alpolgármesternél, ígéretet kaptam, hogy
megoldják a gondomat, azonban
eddig még nem történt semmi.
Ugyanakkor rengeteg versenyre
van kilátás. Csak azokat sorolom
fel, amelyekre a közeljövőben kell
elutaznunk. A jövő héten Bécsben
egy nagy nemzetközi versenyen ül
asztalhoz. Október 25-én Szombathelyen Magyarország-Anglia
válogatott viadal résztvevője lesz.
November 4 - 1 0 között Romániában szintén a válogatottal
túrázunk. November 13-15 Klagenfurtban az Alpok-Adria nemzetközi versenyen indul Péter,
mégpedig 19 évesek között. Közben a 14 éven aluliak világbajnoki
bronzérmese a román Swarchmann
Gábriel kihívta egy 8 játszmás
páros találkozóra, amelyből 4 fordulót Bukarestben, négyet pedig
Magyarországon játszanának le.
Amennyiben Szegeden lenne
vállalkozó a költségek fedezésére,
úgy itt lehetne lebonyolítani az
összecsapás második részét.
SÜLI JÓZSEF
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Szombaton és vasárnap mérkőzés a labdarúgó NB III-ban

Válogatott
meccsek
Szegeden

A Dózsa Mezőtúr, a Dorozsma
Vásárhely ellen szeretne nyerni
A labdarúgó NB III. nyolcadik fordulójában hazai
pályán fogadja ellenfelét a táblázaton 9. helyen álló
Szegedi Dózsa és a 13. Kiskundorozsma. A Hunyadi
téren szombaton, míg Dorozsmán vasárnap játszanak,
mindkét helyen 14 órakor kezdődik a mérkőzés.
Két győzelem, két döntetlen és két vereség a
Szegedi Dózsa NB III-as labdarúgócsapatának
mérlege hat forduló után. A lila-fehérek elmúlt
hétvégi bajnokija elmaradt a hollandiai túra miatt, így
aztán a táblázaton elfoglalt kilencedik helyük nem
mérvadó. Ma délután kettőkor, azonban újra láthatja a
Hunyadi téren a Lóczi-legénységet a közönség.
- A heti edzések azt mutatták, hogy a fiúk egy
kicsit kiestek az itthoni ritmusból. A tréningeken még
mindig nehezen mozognak, de remélem a bajnokira
mindenki összeszedi magát. A hatodik helyen álló
mezőtúri együttes nem lesz könnyű ellenfél, nagyon
meg kell harcolnunk a pontokért, s azt hiszem ezt a
játékosok is tudják, akik közül Várszegi Norbert
térdsérüléssel bajlódik, 6 még a kispadra sem ülhet.
Sajnos Szalai még mindig panaszkodik, hogy fáj a
lába, így játékára nem számíthatok - nyilatkozta

Lóczi István edző, akitói megtudtuk a Dózsa összeállítását is. Ez pedig a következő: Tóth - Gál, Bóka,
Horváth - Martonosi, Kubát, Sahin, Dézsi Kis-Guczi vagy Mahler - Várszegi R., Hegyeshalmi.
Nincs irigylésre méltó helyzetben a Kiskundorozsma csapata, a Fájsz elleni vereség után a volt
NB Il-es Vásárhelyt fogadják. Ugyanakkor az elkövetkező két hét végén, a sorsolás folytán, idegenben kell
játszaniuk.
- Nem vagyok elfogult a csapatommal szemben, de
Fajszon nyerhettünk volna, sajnos a legjobb lehetőségeinket sem tudtuk 2-1-es állásnál kihasználni mondta Kozma Zoltán edző, majd így folytatta: Tudom, a Vásárhely jó csapat, de azt várom a
játékosoktól, hogy felülmúlva önmagukat, lelkes
játékkal felnőnek a feladat nagyságához. Győzni kell,
ugyanis el kell kerülni a veszélyes zónából. Sikert
várok a csapattól, annak ellenére, hogy Gárdián a
fajszi kiállítása, Kovács és Katona sérülése miatt nem
játszhat. Szeretném kérni a szurkolóinkat, hogy
vasárnap 14 órakor buzdításukkal segítsék a csapatot
a győzelem elérésében.

A jövő héten Szegeden játszik
Jugoszlávia, Cseh és Szlovák
Köztársaság, valamint Magyarország utánpótlás labdarúgó-válogatottja. Szerdán az SZVSE
sporttelepén 13.30-kor hazánk 16
évesei déli szomszédainkkal mérik
össze tudásukat, majd másnap
délután 3 órától a Felső Tisza-parti
stadionban a jugoszláv válogatott a
cseh és szlovák csapattal találkozik.
A szerdai találkozót bárki ingyen
tekintheti meg, míg csütörtökön a
felnőtteknek 50 forintos belépőt
kell fizetniük, a diákoknak, nyugdíjasoknak és katonáknak nem kell
jegyet váltaniuk.

Vasárnap

11. 30-kor: Szegedi ESK-Bp.

Spartacus

Három vereség után mi jöhet?

Három idegenbeli bajnoki mérkőzés és ugyanennyi vereség után végre
hazai pályán játszik a Szegedi ESK NB l-es női kézilabdacsapata. Ami
azt illeti, a Budapesti Spartacus gárdájának legyőzése sem lesz könnyű
feladat. A felnőttek után 13 órától az ifjúsági csapatok mérkőznek.
- Szerdán Dunaújvárosban szerencsétlenül - csakúgy mint Pécsett egy góllal kaptunk ki. A mérkőzés nagy részében 2-3 góllal vezettünk,
Szamozvanova bravúrt, bravúrra halmozott, végül, elsősorban a
játékosok fegyelmezetlensége miatt, vesztesen hagytuk el a játékteret. Jó
lenne feledtetni a kétszer egy gólos vereségünket. Ehhez minden adott,
mindössze Asztalos bajlódik kisebb sérülessel - mondta Varga János
szakosztályvezető, a tegnapi edzés után.

Portisch a középmezőnyben
A Sakk Világ- kupa reykiaviki
viadalán az utolsó előtti, 14. fordulóban Portisch Lajos sötéttel döntetlent játszott az izlandi Johan
Hjartarsonnal. A magyar sakkozó
6.5 pontjával a középmezőnyben
tanyázik, az élen továbbra is két
szovjet versenyző áll.

Az állás: Karpov, Ivancsuk
10-10, Ljubojevics, Nikolics
8.5-8.5, Halirman 8, Elvest,
Seirawan 7,5-7,5, Speelman 7,
Beljavszkij, Portiscn 6.5-6.5,
Hiartarson 6, Szalov 5,5 ( I ) ,
Cnandler 5 (1), Andersson,
Timman 5-5, Gulkov 4.5.
MMNMMMMMMMIMMIIMMI

Johnson - már megint - edző nélkül
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Vétózott a Flamengo
A brazil futballklub, a Flamengo hivatalosan kérte a
Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA), hogy függessze fel a brazil szövetség (CBF) működését, sőt mi
több, annak FIFA-tagságát is. A hírügynökségi
jelentésből nem derült ki, hogy a Flamengo miért
folyamodott ehhez a lépéshez. Pusztán egy homályos
utalás emlékeztet arra, hogy júliusban, amikor
újraválasztották a CBF elnökét, Ricardo Teixerát, több
klub - így a Flamengo is - vétót emelt mandátuma
meghosszabbítása ellen. Az elnöknek jelentős
ellenzékkel kell számolnia a nyár óta - summázott a
Reuter munkatársa.

A Flamengo hivatalos beadványa annak rendje és
módja szerint befutott a FIFA székhelyére. A
futballsportot irányító nemzetközi testület szóvivője
csütörtökön jelezte: nem kaptak kellő információt
arról, miért is kívánja a riói klubvezetés a brazil
szövetség FIFA-tagságának megvonását. Ezért arra
kérte fel a beadványt küldő egyesület vezetését:
pontosabban írják körül, mi áll követelésük
hátterében. Amíg a Flamengo űj levelét nem kapja
meg a FIFA, addig érdemben nem is foglalkozik az
üggyel.

Nem is olyan régen sok-sok
atlétikai szakember büszkén vállalta volna Ben Johnson felkészítését, nyilván több mint jelentős
anyagi előnyök reményében is.
Azóta azonban, hogy a kanadaijamaicai Szöulban mindent elveszített, de azután is, hogy büntetésének lejártával visszatért a
pályákra, új helyzet állt elő: egymást váltják az edzők Johnson
mellett, senki sem tart ki mellette.
Januárban a szöuli „fekete
bárány" felkészítésére az amerikai
Loren Seagrave vállalkozott, aki

csak addig maradt, amíg rá nem
jött, hogy a „tiszta Johnson"
sohasem fog úgy futni, mint
„elődje". Következett a kanadai
Desai Williams, Johnson egykori
versenyzőtársa, ám ő is gyorsan
feladta. Ekkor lépett színre a
houstoni Clyde Duncan, aki a
nyolcvanas évek elejéig a texasi
Santa Monica TC egyik edzője
volt, a Carl Lewis-szel
is
foglalkozó Tom Tellez segítőtársa.
Duncan nagyon bízott abban,
hogy védence a tokiói vb-n ismét a
legjobbak közé kerül, ám ebből

semmi sem lett. Ben Johnson 10:31
mp-es, még szerénynek sem
mondható 100-as eredménnyel
zárta a szezont, így aztán számítani
is lehetett az újabb edzócserére. Ez
a héten be is következett, illetve
csak felerészben: Duncan lelépett a
színről, helyébe azonban - eddig senki sem lépett. Ráadásul Ben
Johnson elvesztette eddigi jogi
képviselőjét, Ed Futermant is,
úgyhogy most már csupán amerikai
ügynöke, Larry Heidebrecht tart ki
mellette...
mmtmsmmsm*

A labdarúgó NB II-ben: Miske-Szeged SC

Márton visszatért...
A labdarúgó NB II. 8. fordulójában az éllovas, veretlen Szeged
SC a sereghajtók között (a 15.
helyen) található Miske otthonába
látogat. A vendéglátók legutóbb az
ugyancsak újonc Hajdúnánástól
szenvedtek vereséget, mégpedig
azért, mert - edzőjük szerint - hit
nélkül és fegyelmezetlenül játszottak. A miskeieknek eddig nem
sok babér termett, még egyszer sem
nyertek, csupán 3 döntetlenjük (a
DVSC-vel l - l volt az eredmény!)
és 4 vereségük van.
A papírforma biztos Szeged
győzelmet ígér. Hogy minderről
hogyan vélekedik Orosházi László,
a kék-fehér-feketék vezetőedzője,
sajna nem tudjuk közölni, mint a
tervezett összeállítást sem, mert

változatlanul tart az „embargó",
azaz a klub elnöke, Bodó Antal
határozata értelmében e sorok
írójának továbbra sem nyilatkozhatnak a Szeged SC edzői,
sportolói...
Azt azért mégis sikerült megtudnunk, hogy Márton István, „Csiga" ismét a klub focistája. Kábáról
igazolt a Tisza-parti csapathoz. A
csatár annak idején Apátfalváról
került Szegedre, a Szeol AK-tól a
Délép SE-hez, majd Szarvasra
távozott. Ezután a DVSC, a Videoton következett, onnan gyorsan az
NB Il-es Kaba csapatához ment, s
most viszatért oda, ahol ígéretesnek induló pályafutása elkezdődött...

Connors tovább tervez
TENISZ
Az amerikai nyílt bajnokságon okozott szenzáció után alaposan
megjött az étvágya Jimmy Connorsnak. A 39 éves amerikai teniszezőnek
meg sem fordul a fejében, hogy idei másodvirágzása után „szegre
akassza" ütőjét, vagy pedig a korának jobban megfelelő veterán
versenyeket válassza.
Ellenkezőleg: már most bejelentette, hogy minden eddiginél sűrűbb
programot tervez 1992-re. Jövőre a négy kiemelt Grand Slam torna
mellett még 16-18 viadalon kíván indulni, ami még egy huszonéves
sportoló számára is erőltetett menetnek tűnik. Ami az idén még hátralévő
versenyeket illeti, Cqnnors októberben európai körútra indul, amelynek
állomásai Lyon, Stockholm, Párizs és London lesznek. Némileg meglepő,
de a csúcsdíjazású (6 millió dollár) müncheni Grand Slam Kupán nem
akar részt venni, noha Flushing Meadow-'i szereplésével kivívta az
indulási jogot a 16 fős mezőnyben.
„Decemberben soha sem szerettem játszani, meg aztán a családommal
is szeretnék néhány hetet együtt tölteni" - mondta a kétgyermekes apa.
„Hiába ajánlanak csillagászati összegeket, valamikor pihennem is kell".
Október 31-éig még meggondolhatja magát a balkezes „öregfiú",
hiszen ekkor jár le a nevezési határidő.
Connors egyébként a teniszsport egyik legszínesebb, egyben
legkeresettebb személyisége lett ismét. Az NBS televíziós állomás
rendszeresen kommentátorként foglalkoztatja, a versenyszervezők pedig
kapkodnak a kegyeiért. Minden idők legtöbb tornagyőzelmét aratott
(109) férfi játékosa csuklóműtétje után februárban a világranglista 990.
helyezettjeként tért vissza a pályákra, és célja az volt, hogy év végére a
legjobb 100közé kerüljön. Az amerikai bajnokságot 174-ként kezdte,és
66.-ként fejezte be. Jelenleg az 55. hely az övé a rangsorban.
Connorsot megkérdezték azzal a javaslattal kapcsolatban is, miszerint
bemutató mérkőzésen a világ legjobb teniszezőnőjével, a jugoszláv
Szeles Mónikával mérje össze erejét.
„Ugyan már, a 12 éves Brett fiamnak sem adnék annyi előnyt, hogy
csak egyet adogassak, ő pedig szélesebb pályát játszhasson be. A Szeles
elleni összecsapás ötlete egyébként nem rossz, csak hat-hét évet még
várni kellene vele."

A hullámlovasok bizonyára örültek volna

Ibizán ítéletidő tombolt
Vecseri szerencséje, hogy sziklának vágódott
Az eredménylistát nézegetve
csak Vecseri Lajos nevét fedezem
fel, mégpedig a nyolcadik helyen.
Rétfalvi Róbert viszont nincs feltüntetve. Mi az oka? - kérdeztem
az egykori kenustól.

kilométeres távot 10-re csökken-

- Elszálltam a kajakból mondja szűkszavúan Robi, még
mindig magába roskadva.

folytathatta

tették. ugyanis még többet ráverhettem volna az ellenfelekre.
- A kajakozás után már csak
egyedül maradtál, hiszen Robi nem
a versenyt.

Hogyan

ment a 105 kilométeres

kerékpá-

rozás?

- Ez azt jelenti, hogy az úszást
még teljesítetted.

- Az egyik legnehezebb próba
volt az eső, a hideg és a szél miatt.

- Igen, de ez sem úgy sikerült,
mint ahogy azt gondoltam.
Szerettem volna Lajossal együtt
befejezni ezt a számot. O a 11.
helyen mászott ki a tengervízből,
én pedig csak a 22.-en.

A kerékpáromnak köszönhetem,
hogy csak két hellyel estem vissza.
- Miért? Milyen

kerékpárod

van?
FOTÓ: SCHMIDT

ANDREA

- Robinak tényleg ott lett volna
Rétfalvi R ó b e r t és Vecseri L a j o s
mellettem a helye - veszi át a szót
Vecseri Lajos - , hiszen közel azoElső ízben rendezték meg az idén a quadriatlon szakág
nos időket úsztunk a tréningeken.
világbajnokságát. A spanyolországi Ibiza szigetén két szegedi
Az az igazság, hogy közvetlen a
fiatalember is rajthoz állt. A jó helyezésre elsősorban Vecseri Lajos
verseny előtt nekem sikerült
számíthatott, aki már ismert triatlonista, de az idén sérülések miatt
vennem 450 márkáért egy úgynekorábbi versenyeken nem indulhatott, ezért választotta a négy
vezett hosszúujjú neoprén úszósportágas erőpróbát, melynek világversenyét nem régen
ruhát, amiben kilométerenként egy
bonyolították le. Társa, Rétfalvi Róbert még csak kóstolgatja ezt
perccel jobb eredményt lehet
a szakágat, azonban, mint az elutazás előtt nyilatkozta, Lajos
nyomába szeretne lépni...
elérni. Tulajdonképpen ez azért jó,
mert nem kell akkora erőt kifejtenie a sportolónak, hogy a felszínen maradjon, mint rendes körül- A tíz kilométer felénél nem verseny előtti edzésen összetört,
mények között, valamint alig kell bírtam az egyik három méteres amikor nekivágódtam egy sziklálábtempózni.
hullámmal és felborultam - nak. Végül is a rendezőktől kaptam
- Robi, neked nem volt ilyen emlékszik vissza Rétfalvi Róbert. - egy nehéz, a tengeri vihart jól
Egyszerűen képtelenség volt ilyen viselő „ladikot", amivel aztán
ruhád?
körülmények közt visszamászni, lehetett menni, ha tudta az ember,
- De, igen. Csak az én neoprén
ráadásul a hajó is telefolyt vízzel, hogy merre van a fordító bólya.
ruhám rövidujjú és - ha hiszed, ha
így aztán nem maradt más hátra, Azt ugyanis az óriásira növekedett
nem - ennyit jelent. Ugyanakkor,
mint
várni a mentőosztagot, mely hullámok miatt csak nagy ritkán
ha beszélhetek Lajos nevében is - ő
megérkezett
és lehetett észrevenni, ráadásul
bólint - mindkettőnknek legalább nemsokára
kiszállított
a
partra.
Ekkor
sajnos
némelyik vándorolt is, ugyanis a
az ötödik hely körül kellett volna
már
nem
volt
annyi
idő,
hogy
a
tartó kötelekről olykor leszakadtak
befejeznie ezt a számot. De akkora
vihar volt, hogy nem nagyon megadott határidőre, azaz délután az irányjelzők.
tudtunk tájékozódni. Szóval többet négyre teljesíthettem volna a
- Végül is hanvadik lettél?
úsztunk, mint a tengert ismerő kajakozást.
- A kajakozás után a negyedik
vetélytársaink.
- Lajos , neked hogyan sikerült helyre jöttem fel, ugyanis ezt a
- Nem lehetett könnyebb a célba émed?
számot a másodikként fejeztem be.
második szám a kajakozás sem,
- Az én könnyű hajóm, amit Utólag visszagondolva nagy kár,
hiszen Robi például „elszállt".
itthonról vittem szerencsére a hogy a szervezők a vihar miatt a 20

- Szuper! A vázat ugyanis Patai
Szabó

Zoltánék

számítógépes

programok segítségével dolgozták
ki a testméreteim alapján. Nagyon
jól ment a járgányom! A futás
pedig ugyanúgy sikerült, ahogy azt
egy sérülés után vártam. Összességében sikerült a nyolcadik helyen
kikötnöm.
- Elégedett vagy?
- Ilyen körülmények között
ennyire voltam képes, de jövőre
szeretnék a legjobb öt közé bekerülni, persze ehhez szükséges, hogy
a támogatóim - a Komplett, a
Paprika

Feldogozóvállalat, a

Taurus, az Interglob, a Technokomplex és a Sportrendezvények
Létrehozásának Biztosításáért
Alapítvány - fantáziát lássanak
ebben a szakágban, ami egyre
népszerűbb szerte a világon.
- Én pedig szeretném túltenni
magam az elkeseredésen, ami
abból fakad, hogy a rengeteg
felesleges energiámat nem tudtam
kamatoztatni - mondja Rétfalvi
Róbert.
Cs. GÁT
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12 HIRDETÉS
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JÁRMŰ

BÉCSI mechanikás pianinó eladó.
„ H . R A E H S E 18070" j e l i g é r e a
Sajtóházba.

60-1 l-es ZETOR eladó. Zákányszék,
József A. u. 63.
DALMATA törzskönyvezett kiskutya
e l a d ó . Földeák, Dózsa u. 7. Tel.:
66-os.
ALIG használt villanykályha 4 l/2-es és
6-os féláron eladó. Érd.: 55-801.
E L A D Ó heverő, 2 fotel, d o h á n y z ó asztal. p á l m a f a , o l c s ó n , sürgősen
(igényesnek). Földvári u. 3. III. 15.
GÁZTŰZHELY 3 égős, városi gázhoz,
príma állapotban eladó. Szeged.
Bánomkerl sor 17.
KAUKÁZUSI juhász: kitűnő szukától,
Zorba nevű győztes apától, 3 hónapos
kan kiskutya eladó. Lengyel u. 13.,
Urbán.
800 g r a m m o s csigás kézi vezérlésű
f r ö c c s ö n t ő g é p áron alul sürgősen
e l a d ó . Delire T a m á s , T a t a b á n y a ,
Kossuth u. 37.
NÉMETJUHÁSZ kölyök, győztes szülőktől kapható. Maroslele, József A.
u. 15.
HÓLÉGBEFÚVÓ kazán eladó. Algyő,
Csángó u. 36.
BEVIZSGÁLT anyatejet veszek. Tel.:
15-6%.
30 és 50 köbméteres olajtartály eladó.
Tel.: 28-986,25-560.
JÓ állapotban lévő Kemper fűkasza
eladó. Dóc, József Attila n. 11.
B O N T Á S B Ó L j ó minőségű c s e r é p ,
fűrészelt akácoszlop deszka, léc, áron
alul eladó. Röszke, Felszabadulás u.
178. (főutca) 7-17 óráig.
K O N C E R T H E G E D Ú K eladók. Tel.:
l(M37.du. 3 - 5 óráig.
SZIVACS fotelágy és Kombi gyerekágy sürgősen eladó. Érd.: Zsitva sor
1/B. IV. II . egész nap.

KÉTSZOBÁS,
telefonos
lakás,
november l - j é t ő l kiadó. „Igényes
18140" jeligére a Sajtóházba.
BÚTOROZOTT szoba egy, vagy két
diáklánynak albérletbe kiadó. Maros
u. 15. MA>.
BELVÁROSBAN 2 szoba kiadó, külön b e j á r a t t a l . É r d e k l ő d n i : a
20-072-es telefonon, 17 óra után

MA 2 0 0 - a s ö n l ö z ő s z i v a t t y ú e l a d ó .
Érdeklődni: 75-162.

LÉPCSŐNEK való száraz tölgyfa felvágva eladó I köbméter. Petőfitelep.
Benczúr u. 3.

I

GARAZSBAN tartott. 5 éves 1300-as
Lada e l a d ó . É r d e k l ő d n i : az esti
órákban a 17-042-es telefonon.

DACIASOK! Szaküzletünk
hétfőtől ismét a Berlini k r t .
4. sz. alatt üzemel. Nyitva:
hétfő-péntek 9-17 óráig.
LADA 2107, 2 éves eladó. Szeged. Sas
u. 44.
LADA 1500 S jó állapotú eladó. Tel.:
12-183.
MERCEDES 200 Diesel, fekvőlámpás,
jó állapotban eladó. Tel.: 15-185.
KÉTÜTEMŰ Trabant rendszámmal,
r e n d s z á m n é l k ü l , vagy b o n t á s r a
eladó. Tel.: 11-185,9-18 óráig.
DACIA Combi 26 000 km-rel eladó,
vagy bérelhető. Boldogasszony sgt.
47. Telefon: 20-309.
W Sciroccó GTI vámkezelten, illetve
Fiat 127 1050 kem j ó á l l a p o t b a n
eladó. Ugyanitt Sciroccó alkatrészek
e l a d ó k . Érd.: 6 7 6 2 S á n d o r f a l v a ,
Szabadság tér 7. (Gumisműhely).
PX 1300 Lada eladó. Irányár: 86 ezer.
Érd.: 18 órától az 5 5 - 6 1 2 - e s
telefonon.
1600-as AUDI 100 (1979.) extrákkal
eladó. Érd .: Szeged, Kukovecz u. 6.1.
em. I. 16-18 óráig. •
DACIA TLX 3 éves eladó. Tel.:
27-890.
MITSUBISHI Galant GLS injektoros,
metálzöld, minden extrával felszerelt
gépkocsi eladó. Irányár: I 100 000.

RENT A CAR AUTÓKÖLCSÖNZŐ
A FIAT ÖSSZES TÍPUSA
KILOMÉTER KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL BÉRELHETŐ
SZEGED, Vág u. 4.
Tel.: 62*24-466*35 m.

LAKÁS
© J

Családi Otthon
V. KER. III. emeleti, másfél szobás,
komfortos, telefonos lakásom hasonló
szegedi lakásra cserélném. Telefon:
1378-193.
BELVÁROSI 3 szobás, étkezős, telefonos lakás eladó. Érd .: a 23-952-es
telefonon, 19-20 óráig.
55 NM-es 2 szoba hallos, erkélyes, telefonos lakás eladó. Irányár: 980 000
Ft. Szeged, Fűtőmű u. l/A. I. em. 3.
ajtó. Nagy Béla. Telefon: 25-218.
GYÖNGYVIRÁG utcai, első emeleti, 2
szobás, összkomfortos lakás eladó.
Tel.: 22-289.
35 NM-es lakás eladó. Érdeklődni: a
26-787-es telefonon, 9 - 1 2 óra között.
52 NM-es, parkettás, erkélyes. Csillag
téri lakás eladó. Érd.: Horváth Jánosné, Szeged, Lomnici u. 27/A. III. 9.
2,5 S Z O B Á S , 6 4 + 4 n m - e s l a k á s ,
garázzsal, külön-külön is eladó. Érd.:
Lomnici u. 45. VI/30.
V E G Y E meg az általam kiválasztott
lakóingatlant I millió forint értékben
és ö n é lehet n e g y v e n e g y n é g y zetméteres, k o m f o r t o s , t e l e f o n o s ,
v á r o s k ö z p o n t j á b a n lévő t a n á c s i
lakásom. Érdeklődni: a 16-709-es
telefonon, esti órákban.
1,5 S Z O B Á S , p a r k e t t á s , e g y e d i
g á z f ű t é s e s társasházi lakás eladó.
Érdeklődni: Csillag István, Szeged,
Veresács u. 26.
SZEGEDEN az Alföldi utcában két és
fél szobás, étkezős, loggiás lakás,
garázzsal eladó. Érdeklődni: a
62/19-805-ös telefonon, este.
KERESEK Szegeden, vagy környékén
l a k á s t , vagy annak
alkalmas
helyiséget, kicsi házrészt 3 - 5 0 000
Ft-ig. Tel.: 61-614.

SZOMBAT, 1 9 9 1 . OKT. 12.

ÚJ-RÓKUSI, H. emeleti, eikélyes, 41 nmes lakás eladó. Érdeklődni: este 17-19
óráig. Berelzk Péter u. 7/A. II. em. 5.
37 NM-es, összkomfortos lakás eladó.
Római krt. 17-19.111.63.

INGATLAN
KÉTSZOBÁS, összkomfortos magánház sürgősen eladó. Dárda u. 26*A.
Ü L L É S E N , Mező Imre utca 25. sz.
alatti kertes ház eladó. Érdeklődni:
Fehérvári u. 35. szombat, vasárnap,
Kovácsék.
ÚJSZEGEDI 100 nm-es, 3 szobás, telefonos, kertes magánházam, lakható
melléképülettel, garázzsal, pincével
elcserélem 3 szobás, garázsos, telefonos társasházi, vagy első emeleli, magántulajdonú lakásra, vagy eladom. Újszeged és Belváros előnyben. Tel.: 25-108.
ELADÓ 2 szoba, komfortos, kertes ház,
Üllés, Arany János u. 42.
JÁNOSSZÁLLÁSI hétvégi kert eladó.
Épület, víz, villany van. Érdeklődni:
Révész, Berlini krt. 1.
DESZKEN hétvégi kert, lakható épülettel eladó. Érd.: a 23-952-es telefonon, 19-20 óráig.
KERTES, telefonos kis családi házat
vennék. Érd .: a 23-952-es telefonon,
19-20 óráig.
ELADÓ Szatymazon zártkert, műút,
buszmegálló mellett. Érd .: Szeged,
Gyík u. 23*A. IV. 15.
E L A D Ó régi é p í t é s ű , l a k h a t ó ház
Sándorfalván. Gáz az udvarban. Érd.:
Szeged, Gyík u. 23/A. IV. 15.
700 N-ÖL zártkert Kulipintyó közelében eladó, vagy bérelhető. Tel.: 61-865.
400 N-ÖL kert eladó Légió u. 36. sz.
alatt. Kocsit beszámítok.
ELADÓ kétszobás, gázfűtéses, kertes magánházrész, külön bejárattal. Móra u. 34.
K Ö Z M Ű V E S Í T E T T porta, g y ü m ö l csössel, a főút mellett eladó. Érd.:
Öttömös, Felszabadulás u. 46.
KASSAI u. 34. szám alatti, 2 szobás,
gázfűtéses magánház, melléképülettel, garázzsal eladó. Érdeklődni:
helyben. Irányár: 1 500 000 Ft.
ÖSSZKOMFORTOS fél házrész, kétlakásos házban eladó. Érdeklődni: a hirdetést követő nap, Dorozsma, Bence u. 28.
N A G Y Á L L O M Á S közelében garázs
eladó. Érd.: Ferencz László, Borbás u.
7., 15-19 óráig.
M Ó R A V Á R O S B A N , Nagykörúthoz
k ö z e l , régi t í p u s ú m a g á n h á z ,
társasház építésére is alkalmas telken
eladó. Érd.: a 23-523-as telefonon.

MÓRAHALOM. Szegedi u. 3. sz. alatt,
földszinten 2,5 szobás, telefonos,
gázfűtéses+garázsos lakás, azonnal
beköltözhetően eladó. Érdeklődni:
Bordány. Kossuth u. 74.
KISKUNDOROZSMÁN, főút mellett,
külön bejáratú szoba k o n y h á s 1/4
házrész nagy kerttel, komfort nélküli,
f e l ú j í t h a t ó , k e d v e z ő áron e l a d ó .
Bármilyen
célra
alkalmas.
Érdeklődni: a 61-614-es telefonon,
vagy N e g y v e n n y o l c a s u. 39.,
vasárnap 12-14 óráig.

HÁZASSÁG
27 ÉVES, 175//5 fiatalember hozzáillő,
h á z i a s hölgy i s m e r e t s é g é t v á r j a .
„Szeretet 8981" jeligére a Kígyó u. 3.
sz. Hirdetőbe.
161*58/30 éves, független, mások által
c s i n o s n a k m o n d o t t nő v a g y o k .
Keresem azt a 30-40 éves^férfit, aki
társam, barátom lenne. „Őszinteség
18225" jeligére a Sajtóházba.
35*168, vidéki, csinos, e g y e d ü l á l l ó
üzletasszony megismerkedne, korban
h o z z á i l l ő és lakással r e n d e l k e z ő
férfival. „Október 18044" jeligére a
Sajtóházba.
4 0 - e s , 170*80 k i s p o r t o l t , s z ő k e
vállalkozó ezúton keres csinos,
utazást, sportot kedvelő barátnőt,
élettársat. „Kékmadár 16600" jeligére
a Sajtóházba.
50 ÉVES, 170 cm magas, 85 kg elvált
férfi vagyok. Házasság céljából
megismerkednék 55 éves korig, nem
dohányzó hölggyel.
Vidékiek
bemutatkozó levelét is várom. „Még
nyílnak a völgyben a kerti virágok
18067" jeligére a Sajtóházba.
37 ÉVES, elvált férfi társat keres. „40
é v e s korig 1 8 1 0 8 " j e l i g é r e a
Sajtóházba.

EGYÉB

ÉVGYŰRŰ

ÖCSÉI l^*YU6DfjKlf8éSZlTÍ
B I
GÁZKAZÁN és gázkészülék javítást,
víz, gáz, fűtésszerelést vállalok. Tel.:
30-905.
T U C A N O Üzletházban üzlethelyiség
bérleli joga sürgősen átadó. Érd .: az
55-122-es telefonon.
R É G I ház b o n t á s á h o z v á l l a l k o z ó t
keresek. Érd .: az 55-122-es telefonon.
A M E R I K A I kukoricapattogtató gép
bérbe kiadó. Érdeklődni: Sixt Kft.
Zalaegerszeg, Páterdombi út 8. Tel.:
92*19-446.
J O B B F A S O R 4 6 . sz. alatt é p ü l ő
háromszintes lakóházhoz épületasztalost és üvegezőt keresek, egyedi
a j t ó k és a b l a k o k k é s z í t é s é h e z .
Árajánlatot „Első osztályú minőség
18144" jeligére a Sajtóházba kérek.
GARÁZST bérelnék az Olajos utcában,
vagy környékén. Tel.: 62-18 377.
ZÖLDSÉG-gyümölcs árusításra megb í z h a t ó 4 0 - 6 0 év közötti hölgyet
keresek. Lángossütésben jártas,
h a s o n l ó korú h ö l g y e t s z i n t é n
alkalmaznék. Tel.: 15-954.

MUNKA
BUDAPESTI Könyvkereskedelmi Kft.
alkalmazna piackutató-szervezőket,
könyvterjesztő szakmában. Jelentkezés, bemutatkozó levélben az alábbi
címen: 1074 Budapest, Vörösmarty u.
5. "4433*1 H"

A Rom utcában

KÖZLEMÉNY

hagyományos építésű
|
3 szobás, 91 nm-es, 1 szobás,
34 nm-es lakások eladók,
alatt

SZEGED, Gyapjas Pál u. 31. sz.
minden pénteken 16-20 óráig
megkezdtem magánrendelésemet. Dr.
Pikó Béla, onkológus.
H O S S Z Ú s z a b a d s á g o m után a k u punktúrás rendelésem folytatom.
Bejelentkezés: reggel 8 - 9 óráig a
23-517-es telefonszámon,
Dr.
Károlyi, akupunktűrás szakorvos.

melyekhez szocpol. és kiemelt
támogatású hitel adható.
A vevő használt lakását
visszavásároljuk.
Érdeklődni az OTP Takaréktár
utcai igazgatóságán lehet.

Minden lánynak és asszonynak
s z ü k s é g e v a n a m o z g á s szabadságára az év összes napján. De egy tinédzsernél talán
nagyobb a jelentősége, hiszen
a tanulás, az aktív élet, a nagy
m o z g á s i g é n y ezt f o k o z o t t a n
megkívánják.Ezért k ü l ö n ö s e n
örülünk annak, hogy 30000
hölgy közül Németh Mariann,
egy 15 éves makói lány nyerte
meg a fyAwwnJ^Anívn Kft. őszi pályázatának f ő n y e r e m é n y é t , a
Mitsubishi Colt-ot. Bár még legalább két év választja el attól, hogy egyedül élvezhesse a mozgás örömét'
ebben a csodálatos autóban, reméljük így is sok boldogságot okoz majd.
Kedves Mariann, gratulálunk!
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FEKETE-FEHÉR
divatáru, gyászruhák, kellékek
Szeged,Kálvária sgt. 30.
Nyitva: hétköznap: 8-16,
szombaton: 9-11 óráig.
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rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, volt munkatársaknak és
mindazoknak, akik drága halottunk,
OLASZ SÁNDOR

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

temetésén megjelentek, sírjára ko-

„Szerető kezed nem simogat már, Köszönetet mondunk a rokonokdrága mosolyod nem vigasztal nak, ismerősöknek, jó barátoknak, szomszédoknak, akik
többé, hogyan éljünk nélküled?"
SZÁMADÓ TAMÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy temetésén megjelentek. Köszönetet
az imádott édesapa, a drága gyer- mondunk körzeti orvosának áldozatkész munkájákért.
mek. a szeretett testvér és rokon,
A gyászoló család.

zésükkel fájdalmunkat enyhíteni

szorút, virágot helyeztek, együttérigyekeztek. Külön köszönetet mondunk a Hód-Modell Ruházati Szövetkezet vezetőségének és dolgozóinak,
a volt betegtársaknak, a Servio Rendező Iroda figyelmes munkatársainak,
valamint a búcsúztatót mondó tiszte-

letes úrnak. Hálás szívvel köszönjük
Köszönetet mondunk mindazoka vásárhelyi kórház, a szegedi sebéoktóber l-jén, 40 éves korában, tra- nak. akik szeretett halottunk,
szeti klinika műveseállomásának és
özv. HARKAI ISTVÁNNÉ
gikus körülmények között elhunyt.
a Mentőszolgálatnak az áldozatos
Mészáros Mária
Temetése október 15-én 15 órakor
temetésén megjelentek, utolsó munkáját.
lesz az alsóvárosi temetőben.
A gyászoló család,
útjára elkísérték.
SZÉCSI JÓZSEF PÉTER

A QUALITY Autósiskola
következő tanfolyama
1991. október 22-én indul.

A Postabank Rt. Szegedi Igazgatóságának
(Széchenyi tér 17. sz.) szolgáltatásai:
betétszámlakönyv-vezetés,
postatakarékjegyés postabankjegy-értékesítés,
valutaváltás,
devizaszámla-vezetés,
tőzsdei ügyletek.

Szolid árak.
Típusválaszték.
Részletfizetés.

Pénztári orak:

J e l e n t k e z é s : M a r s tér 20.

hetto

~
csütörtök:
péntek*

Telefon: 56-056.

8-15
8-14

FIGYELEM!
Az újonnan létesült Távhőszolgáltató Vállalat
1991. október 19-én szombaton 7 - 1 2 óráig
RENDKÍVÜLI P É N Z T Á R N A P O T
tart
a Tarjánváros, Csongor téri Szolgáltatóházában.
Városunk valamennyi távfűtött lakására
kiterjedően kiegyenlíthetők
a tartozások, kivéve melyeknek bírósági
végrehajtása folyamatban van. (Ezek a
tartozások bármelyik munkanapon
rendezhetők a végrehajtási előadónál.)

A QUALITY TOURS
bevásárlóutat indít:
Bécs: minden pénteken.
Trieszt: minden kedden.
Isztambul: október 21-én.
4 nap.
Vízumügyintézését vállaljuk.
Jelentkezés és információ:
Mars tér 20. Telefon: 56-056.
Vagy: Hódmezővásárhely,
Oldalkosár u. 9. Telefon: 46-984.

A BANK, AMELY IGAZAN KÖZEL ALL ÖNHÖZ

Pl

Fiatal, k ö z g a z d a s á g i e g y e t e m e t

A „ P a n n ó n i a S z e g e d " S z ő r m e i p a r i Rt. k ö z l i tisztelt

vagy számviteli főiskolát végzett

v á s á r l ó i v a l , h o g y a n a g y é r d e k l ő d é s r e v a l ó tekintettel

munkatársat,

szőrme- és bőrvásárunkat
1991. december 9-től december 14-ig

számviteli vezetőnek;
közgazdasági középiskolát végzettet,

pénztárosi munkakörbe

PROVIDENCIA

keres dinamikusan fejlődő
OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT
részvénytársaság.
Érdeklődni a 26-147-es v a g y 25-21 l - e s telefonon lehet
Rácz Zoltánnál vagy Z á m b ó n é Ács Évánál.

Az

az MTESZ Technika Házában (Szeged, Kígyó utca 4. szám
alatt)

Ha most fizet, többletköltségektől mentesül!
Várjuk Tisztelt Fogyasztóinkat!

tA

FÉRFIAKNAK.

A versenytárgyalás a helyszínen történik
1991. október 21-én 9 órakor.
Kikiáltási ár

V. sz. barakk 1 500 000 Ft,
VII. sz. barakk 1 000 000 Ft.
A nyerteseknek a helyszínen 300 000 Ft
óvadékot kell letétbe helyezni a
versenytárgyaláson barakkonként.
A vételárat 3 napon belül kell az INLAK
pénztárába megfizetni.
További tájékoztatás:
INLAK Szeged, Kelemen u. 5.
Telefon: 21-933. Fax: 21-094.

NŐKNEK:

Mindkét nem részére átmeneti-téli

kabátok

5 9 0 0 Ft-tól 8 9 0 0 Ft-ig.
Valamennyi termékre érvényes az alábbi kupon:

Pályázati felhívás
500 Ft

jogtanácsosi és főrevizori munkakör betöltésére.

A vállalkozó a barakkot 1992. április 30-áig
köteles elbontani és a helyszínt rekultiválva
átadni.

( S z e g e d , J ó k a i u. 6.)

import gyapjúöltönyök
import gyapjúkosztümök és koktailruhák
már 6900 Ft-tól 7200 Ft-ig
6200 Ft-tól 7900 Ft-ig.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet

bontásra értékesíti az NKFV algyői
barakktábor V. és VII. sz. barakkját.
A barakkok egyenként 3200 nm alapterületűek.
A bemutatást Morvái András (telefon:
22-088/515 mellék) biztosítja, előzetes
egyeztetés alapján.

A LINE ART Divatüzlet ismét
új kedvezményekkel
kedveskedik vásárlóinak!

Limz/lrt

megismételjük, felújított készlettel.

Olasz import eredetű irhakabátok, nappabőr kabátok, nemes
szőrmék nagy választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
„Pannómnia Szeged" Szőrmeipari Rt.
vezetősége.

Vásárhely, Szeged.

A gyászoló család.

A gyászoló család

A JOGTANÁCSOSI MUNKAKÖR betöltésének feltételei:
- tudományegyetem állami és jogtudományi kara,
valamint jogtanácsosi szakvizsga;
- 4 0 évnél nem magasabb életkor;
- több éves államigazgatási, illetve vállalati jogtanácsosi
gyakorlat;
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság.
A munkakör betöltésére elsősorban azok jelentkezését várjuk,
akik polgári peres eljárásokban, illetve munkaügyi viták
intézésében szakmai tapasztalatokra tettek szert és szegedi
lakással rendelkeznek.
A FŐREVIZORI MUNKAKÖR betöltésének feltételei:
- közgazdaságtudományi egyetemi vagy pénzügyi
számviteli főiskolai végzettség és okleveles
könyvvizsgálói szakvizsga;
- 40 évnél nem magasabb életkor;
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság.
A munkakör betöltésére azok jelentkezését várjuk, akik
gazdasági és adminisztrációs tevékenység terén több éves
könyvvizsgálói gyakorlatot szereztek, és szegedi lakással
rendelkeznek.
A pályázóktól részletes szakmai önéletrajzot és fizetési igény
megjelölését kérjük. A pályázat kiadásának határideje a
megjelenéstől számított 20 nap.
A pályázatokat

kéljük a Csongrád

Rendőr-főkapitánysági
Telefonszámunk:
Levélcímünk:

Megyei

Hivatal vezetőjénél

benyújtani.

23-011.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
6701 Szeged, Pf. 411.

1000 Ft
i kedvezmény

kedvezmény

V + A A Á A A W W V W W W W

t

5000 Ft feletti értékű I 10 000 Ft feletti értékű
LINE ART termékre I UNE ART termékre

±

További kedvezmény az öltönyök méretre alakítása

F R A N C I A - M A G Y A R VEGYES V A L L A L A T
kereskedelmi szervezetéhez keres olyan,

franciául
vagy angolul
beszélő
villamos mérnököt, aki kapcsolatot tud teremteni
és fenntartani Szegeden és környékén lévő
partnereinkkel.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal levélben:
MERLIN GÉRIN VERTESZ VILLAMOSSÁGI RT.
igazgatási osztály 1509 Budapest, Pf.: 7. sz.
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MA
1991. OKTÓBER 12.,
SZOMBAT
NÉVNAP: MIKSA
A régi magyar Mikhál (Mihály)
származéka.
A Nap kel 5 óra 57 perckor,
nyugszik 17 óra 05 perckor,
A Hold kel 11 óra 07 perckor,
nyugszik 19 óra 18 perckor.
A Tisza vízállása pénteken
Szegednél plusz 110 cm.
NYOLCVANÉVES
Baróti Dezső (sz. 1911.) ny.
egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora, Radnóti
Miklós egyetlen élő barátja. A
szegedi egyetemen doktorált és
szerzett tanári oklevelet; itt lett
egyetemi magántanár (1943),
majd tanszékvezető egyetemi
tanár (1948), bölcsészkari
dékán (1952-55), a szegedi
egyetem rektora (1955-57). A
forradalomban vállalt szerepe
miattt bortönben ült. Utána a Petőfi
Irodalmi Múzeum tudományos
főmunkatársa, két évig a
Párizsi Sorbonne vendégprofesszora. Az egyetem rehabilitálta és díszdoktorává fogadta.
A díszdoktori oklevelet a
forradalom ünnepének előestéjén, 22-én adja át neki ünnepélyesen Róna-Tas András, a József Attila Tudományegyetem rektora.
SZÁZHUSZONÖT ÉVE
született James Ramsay Mac
Donald ( 1 8 6 6 - 1 9 3 7 ) angol
politikus. 1894-ben részt vett a
Független Munkáspárt megalapításában. 1906-ban alapító
tagja volt a Munkáspártnak, a
Labour Party-nak. 1924. január
22-én ő alakíthatta meg Anglia
első munkáspárti kormányát.
Akkor csak pár hónapig, de
1929 és 1935 között ismét ő
lett az ország miniszterelnöke.
1991. OKTÓBER 13.,
VASÁRNAP
NÉVNAP: KÁLMÁN
Török eredetű régi magyar
személynévből. Jelentése: maradék.
EDE
Az Edward német rövidüléséből önállósult.
A Nap kel 5 óra 59 perckor,
nyugszik 17 óra 03 perckor.
A Hold kel 11 óra 59 perckor,
nyugszik 20 óra 11 perckor.
HETVENÉVES
Varsi Vince (sz. 1921.) ny.
egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. 1970-tól 1991ig klinikai igazgató, a felsőoktatás kiváló dolgozója.
Kutatási területe a gastroenterológia, vagyis a gyomor- és
a bélrendszer vizsgálatának és
gyógyításának módszertana.
Számos hazai és külföldi
tudományos társaság tagja, a
Magyar Gastroenterológiai
Társaság elnöke.
SZÁZTÍZ ÉVE
született Csathó Kálmán
( 1 8 8 1 - 1 9 6 4 ) író, rendező,
színigazgató, akadémikus.
1909-től a Nemzeti Színház
rendezője, 1919-től főrendezője. 1925-tól az UNIÓ színházak vagyonfelügyelője volt,
majd 1931-ben visszatért a
Nemzetibe
főrendezőnek.
1940-tól a Magyar Színház és
az Andrássy úti Színház
igazgatója. Könnyed, szórakoztató műveket írt. Legismertebb közülük a „Te csak
pipálj, Ladányi!" és „A szép
juhászné".

ORVOSI ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
(13/57-es). Csak sürgős esetben!
SZOMBATON
BALESETI SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: a balesetet
szenvedett személyeket a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet
a Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.),
urológiai felvételi ügyeletet a II.
Kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a
kórház baleseti sebészeti osztályán,
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a Sebészeti Klinikán látják el.
VASÁRNAP
a balesetet szenvedett személyeket
a SZOTE Traumatológiai Önálló
Osztálya, az új klinika tömbben
(Semmelweis u. 6.) veszi fei,
sebészeti (nem baleseti!!) ügyelet a
II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.
HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELET Szeged, Tápé, Szóreg, Algyő felnőtt
lakossága részére: Szentháromság
u. 1. Telefon: 10-100, péntek este 7
órától hétfőn reggel 7 óráig.
Tiszasziget, Újszentiván, Deszk,
Kübekháza községek részére: dr.
Mórocz Julianna, kübekházi orvosi
rendelő. Telefon: 77-170.
Kiskundorozsma: dr. Szirtesi
Zoltán, Negyvennyolcas utca 24.
Telefon: 61-209.
Bordány, Forráskút, Üllés községek részére, dr. László István,
Üllés.
Pusztamérges és Öttömös községek
részére: dr. Trischler Anna. Pusztamérges, Kossuth utca 49. Telefon:
85-040.
Mórahalmon: dr. Forgács Erika
Mórahalom gyermekorvosi rendelő: Telefon: 81-100.
Zákányszéken: dr. Somogyi Edit,
Dózsa György u. 70. Telefon:
81-642.
Kisteleken ügyelet a körzeti
központi rendelőben, Kossuth tér 2.
Telefon: 64-740.
SZEMÉSZETI ÜGYELET: szombaton 8 - 1 2 óráig a II. Kórház
szemészeti rendelésén (Kálvária
sgt. 57.), 12-től hétfő reggel 7 óráig
központi ügyeleti szolgálaton
(Szentháromság u. 1.).
GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13
órától 19 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon reggel 7.30-tól 19
óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti
rendelőben történik a sürgős esetek
orvosi ellátása.
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap
és ünnepnaftokon 19 órától 7.30-ig
a Gyermekkórházban (Temesvári
krt. 37.) folyik a sürgős esetek
ambulans ellátása, ezen időszakon
belül, 22 órától 06 óráig a súlyos
állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 22-655.
GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI: szombaton reggel 8 órától
12 óráig szakrendelés az újszegedi
Gyermekkórházban (Temesvári
krt. 37., telefon: 22-655), 12-től
hétfő reggel 7 óráig a Fül-OrrGégcklinika tart ügyeletet (Tisza
Lajos krt. Ili., telefon: 10-2331200as mellék).
FOGORVOSI: szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 7-től

Szeged város egyéb közigazgatási Vállalkozóknak, intézményeknek
területén: dr. Sikovanyecz János,
MUNKÁT, diákoknak
Újszeged, Fürj u. 111. Telefon:
MUNKAALKALMAT nyújt
30-829.
a JATE MELÓ-DIÁK
Diákszövetkezeti Csoport
Szőrcg, Deszk, Kübekháza, TiszaSzeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
sziget, Újszentiván: dr. Kis Albert,
Telefon: 21-611/52,
Újszeged, Tárogató u. 32/B.
munkanapokon 10-164ráig.
Telefon: 53-626.
Domaszék, Röszke, Zsombó: dr.
NEVELÉSI TANÁCSADÓ
Pcrényi János, Szeged, Zárda u. 21.
6725 Szeged, Földmíves utca 3.
Telefon: 16-115.
Telefon: 11-411, 8-16 óráig.
Baks, Csengele, Dóc, Ópusztaszer,
Kistelek, Pusztaszer: dr. Farle
KÁRPITOZOTT BÚTOROK
Csaba, Kistelek, Tömörkény u. 28.
JAVÍTÁSA:
Telefon: nincs.
Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212.
Balástya, Sándorfalva, Szatymaz:
dr. Haller Mihály, Balástya.
SÁNED-FRISCO
Telefon: 78-473.
FÉRFI-NŐI
Zákányszék: dr. Müller Károly,
FODRÁSZ-KOZMETIKA,
Dózsa u. 70. Telefon: nincs.
SOLARIUM
Mórahalom: dr. Tóth Ferenc, Lenin
Szeged, Vitéz u. 5.
u. 2. II. 6.
Telefon: 21-713.
Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa: dr. Sümegi Sándor,
SZILÁNK
Ásotthalom. Telefon: 81-425.
ÜVEGEK, TÜKRÖK
Bordány, Forráskút, Üllés: dr.
méretre vágása, beHursán Mihály, Forráskút, Csongépítése expressz
rádi u. 10.
h
a
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
táridővel is.
fél köteles gondoskodni.
HŐSZIGETELŐ ÜVEG minden
méretben, álosztóval is.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS!

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 - 1 7 , keddtől
péntekig 8 - 1 0 óráig. Telefon:
21-83123.
SEGÍTHETÜNK? - Minden szombaton 6 órától vasárnap 6 óráig
személyesen, (Kossuth L. sgt. 53.),
vagy a 13-007-cs telefonszámon.
A MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA ismét fogadja az érdeklődőket a
Petőfi S. sugárúti helyiségében.
Foglalkozások: hétfő, szerda 16
órától.

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS|

2 2 ó r á i g csak i n d o k o l t e s e t e k b e n :

Csongrádi sgt. 76. (a régi körzeti
fogorvosi rendelő). Tclerfon:
14-127.
MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedden
15.30-18, pénteken 11-12.30
óráig.
S O S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: minden este 7 órától
reggel 7 óráig. Telefon: 11-000. A
hívás ingyenes.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szombat reggel 6 órától hétfő reggel 6
óráig:
Szegcd-Felsóváros, Északi városrész, Petőfitelep, Baktó, Algyő,
Tápé területén: dr. Haraszti Péter
Szeged, Kossuth L. sgt. 55. Telefon: 24-601.

CELSIUS KFT.

HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYETeréz u. 42. Telefon:
LET éjjel-nappal. Cím: Szeged,
6226-095.
Agyagos u. 8*A. 4. emelet. Püski
, Gázkészülék,
Mihály. Ügyeleti telefon: 24-444.
gázkazán, klíma,
MENTŐK: 04.
hűtőgép, hűtőkamra,
RENDŐRSÉG: 07.
valamint háztatási,
TŰZOLTÓSÁG: 05.
nagykonyhai
MÁV INFORMÁCIÓ: 10-906.
készülékek
VOLÁN INFORMÁCIÓ: 13-098.
bezemelése,
AUTÓMENTŐ: 26-555.
javítása, karbantartása.
ZÖLDTELEFON: 12-513.
Szeged, Ág u. 3. Telefon: 12-572.
ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 22-844.
GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
ÜVEG, TÜKÖR
BEJELENTÉSE:
ÉS SZOLGÁLTATÁS
Munkanapokon 7 - 1 8 óráig:
Tükör- és hőszigetelt üveg
12-287; 12-487.
készítése, bedolgozása, sík- és
CELSIUS KFT.: 12-572.
öntöttüveg. T.: 11-240.
Éjszaka és munkaszüneti napokon: Kárpitosbútor-javítás. T.: 11-790.
14-968, 14-722. (Dégáz)
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
G Á Z K É S Z Ü L É K J A V Í T Á S , parkettázás, melegpadló-burkolás.
HIBABEJELENTÉS:
14-097
T.: 23-7662.
(SZÉSZj; 12-572 (CELSIUS KFT.)
Költöztetés, rakodás,
TÁVFŰTÉSI ÜGYELET é j j e l szőnyegtisztítás. T.: 11-003.
nappal: 13-944.
ELŐNYÖS ÁRON
A KOMFORTTÓL!
VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI

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

tLsza

(§>

Új! Új!
- Hűtő- és háztartásigép-javítás
este 7 óráig,
- Tv-, hűtőjavítás 24 órán belül.
Cím: Szeged, Moszkvai krt. 15.
Tel.: 23-677,23-638.
Szervizek: háztartásigép-javító
11-928, tv, videó 26-333,
olajkályhajavítás 14-108.
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AJÁNLATAINK
OLVASTA MAR?
U HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ
f f Kereskedőház: Szeged, Dr. Boross J. u. 6-14.
KTelefon: 12-33324. mellék.
Fekete sas u. 22. Telefon: 11-122.
B.M. CROKER: Balmaine kisasszony múltja. 198 - Ft.
Régi, elfelejtett könyvek újabb kiadványa.
EGY JÓ ASZTAL
7 FOGÁSOS EBÉD SVÉDASZTALRÓL: 260 Ft,
Szegeden, a Kék Csillag étteremben. Minden
vasárnap 12-15 óráig. Telefon: 6251-677.

ÖREGHÁZ KISVENDÉGLŐ
Szeged, Tavasz u. 11/B (Dugonics mozi után)
Nyitva: éjjel-nappal, 0-24 óráig. Telefon: 21-923.
-

Velőrózsák rántva
Marhapacal
Őzpörkölt
Milánói spagetti
Faszénen sült csevapcsicsa és tengeri hal
szombat, vasárnap)

138 Ft
118 Ft
138 Ft
98 Ft
(péntek,

Tánctanfolyam kezdőknek és haVASARNAP
ladóknak 17-19 óráig, MÁV
Nevelő és Diákotthonban. Vezeti: VASÁRNAPI KOKTÉL. Zenéstáncos est az ifjúsági házban 19-24
dr. Taródiné Tóth Erzsébet.
óráig „Nem csak a húszéveseké a
világ..."címmel. Házigazda: a
VIDEÓ JOUR
minden pénteken és szombaton Syncron G együttes.
18-22 óráig az ifjúsági házHETFON
ban. Lemezlovas: Ho.váth András.
ALKOTÓHÁZ
- csomózás,
makramézás 14.30-16 óráig a
VIDEÓ, akkor
Százszorszép Gyermekházban.
VIDEÓ CÁPÁK
BOHÉM RAGTIME KLUB 20
Várjuk a hét minden órától a Tamási Áron szabadidő1 1 napján 12 8-22 óráig. központban (Boldogasszony sgt.
Ajánlatunk: Emberi 6.). Fellép; a Bohém Ragtime
tényező, Enyveskezű. Band.
Kereszttöltés u. 31.
PARAHANSA Swami maheswaTelefon: 25-924.
rananda középhaladó j ó g a t a n folyam indul a Móricz Zsigmond
DELFIN VIDEOKAZETTAÁltalános Iskolában, este 7 órai
KÖLCSÖNZŐ
kezdettel. Tanfolyamvezetó: FriedBudapesti krt. 32A (Tarján bisztrichné Nagy Ilona.
róval szemben).

Hl
m&

*
A bőrdíszmű-szolgáltatás és
A TÁPÉI ALKOTÓHÁZBAN a
-javítás zavartalanul üzemel.
Nyitva hétköznap 13-20, szombat, bőrműves, fafaragó, fazekas, hímző, vaskovács, gyékényfonó, kosárvasárnap, ünnepnap 10-20 óráig.
fonó, csipkeverő tanfolyamokra,
BELVÁROSI VIDEOTÉKA
szakkörökre még lehet jelentkezni
(Belvárosi mozi előcsarnoka)
a Honfoglalás u. 69. szám alatt,
AVIDIATRADE
Kölcsönzés a hét minden napján vagy a 13-433-as telefonon, naponKÜLKERESKEDELMI LEÁNYVÁLLALAT
14-20 óráig.
ta 10-18, vasárnap 10-14 óráig.
KÜLKERESKEDELEM
GINZENG HÁZBAN természetFELSŐFOKON
gyógyászati tanácsadás hétfőn és
- szaktanácsadás, bérraktározás,
KULTURÁLIS PROGRAMOK| kedden 16.30-19 óráig. Telefon:
- önálló külker, joggal rendelkezők
24-824.
részére ügyletek lebonyolítása.
SZÓREGEN, a művelődési házban
Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
MA
gycrmcknéptánc-tanfolyam indul.
Telefon: 6223-633.
KANDI-TALÁLKOZÓ rengeteg Beiratkozás október 14-én 16
. KÖZÜLETEK.
meglepetéssel, 9 - 1 7 óráig a órától.
HÁZTULAJDONOSOK
Százszorszép Gyermekházban.
FIGYELEM!
HÁZASOK BÁLJA lesz szüreti
Falbontás nélkül dugulásclhárítás, MÚZEUMI MATINÉ délelőtt 10 mulatsággal a dorozsmai művelőórától a Móra Ferenc Múzeumban.
csatornatisztítás.
dési házban, október 19-én (szomA képzőművészeti foglalkozáson
Telefonügyelct: 6224-262.
Balaton Kriszta és Rácz Ildikó: bat). Zene-tánc-tombola. Jegyek a
Agyagszobrocskák cimmel tart helyszínen kaphatók.
SÉTAREPÜLÉS
DÉLELŐTTI SZABÁS-VARRÁS
előadást.
U
SZEGED
tanfolyam indul a Vasutas MűveA
JUHÁSZ
GYULA
Művelődési
FELETT
lődési Házban október 17-én, 9
A héten csak va- Központban 9-12 óráig LUTRA és
órakor. Jelentkezni lehet a 10-154-es
sárnap,
a
repülő- DINO-KLUB; 18-22 óráig PÁRKERESŐK
KLUBJA;
19
órától
telefonon, vagy a helyszínen.
gépes szolgálat gépével, 10-16
óráig, a Bajai úti repülőtérről. A Fiatal Együttesek Fesztiválja a
járatok megfelelő létszám esetén rock-klubban. Fellép a Tálélő, a
KIÁLLÍTÁS
azonnal indulnak. Felnőtteknek 500 Sedative, a Resistencia, a Holdcore
együttes.
NYUGDÍJAS AMATŐR MŰVÉ- JÁMBORNÉ BALOGH TÜNDE
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS! SZETI CSOPORTOK I. megyei batikkiállítása október 24-ig a
bemutatója lesz 14 órakor a Juhász Bálint Sándor Művelődési Házban.
Gyula Művelődési Központban A FEKETE 8 BILIÁRDGALÉTESTKULTÚRA
Tanfolyamok az SZVSE sportte- (Vörösmarty u. 5.).
RIÁBAN (Petőfi Sándor sgt. ROCK AND ROLL PARTY 20
lepén.
Gyertyámos
utca sarok) a főiskola
Női toma: kedd, csütörtök 19-20 órától a JATE-klubban. Fellép az
rajzszakos
hallgatóinak
képeiből
eFeMeR
együttes.
Házigazda:
Tóth
óráig (300 Ftfő).
nyílik kiállítás hétfőn 18 órakor.
Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek András (Óriás).
19-21 óráig (400 Ftfő).
Body building: hétfőtől péntekig
A szolgáltató oldal lakossági, közösségi
8 - 1 2 ; 1 4 - 2 0 óráig, szombaton
szolgáltatások és szabadidő-szórakozás rovataiba
8-12 óráig (400 Ftfő),
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74C.
adásvétel és konkrét időponthoz kötött
Telefon: 14-707.
szolgáltatások, események megjelentetését nem
COMBAT „D" SC
Versenytánc, kedd, csütörtök 17-19
óráig. Arany János Általános Iskola
(Római krt.); szombaton 10-14
óráig MÁV Nevelő és Diákotthon
(Boldogasszony sgt. 44.)

vállaljuk. Csak költségtérítéssel veszünk fel
információkat. Leadás legkésőbb a megjelenés előtt
2 nappal levélben, vagy hétköznap a 12-825-ös
telefonon (Horváth Tamásné).
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SZÍNHÁZ
NAGYSZÍNHÁZ
Szombaton este 7 órakor: Leányvásár (Bérletszünet). Vasárnap 15
órakor: A padlás (Jászai-Csortosbérlet).
BÁBSZÍNHÁZ
Vasárnap délelőtt fél 10 órakor
(Toldi-bérlet) és délelőtt 11 órakor
(Tünde-bérlet): Hollókirály.

MOZI
KORZÓ: szombaton délelőtt 10,
délután fél 4, háromnegyed 6 és 8
órakor: Isten nem ver Bobbal?
(színes amerikai film). Vasárnap
délelőtt 9 órakor: Gruber Lászlófilmklub, vasárnap délután fél 4,
háromnegyed 6 és 8 órakor: Isten
nem ver Bobbal? (színes amerikai film)
B E L V Á R O S I : szombaton és
vasárnap délután 3, negyed 6 és fél
8 órakor: A hegylakó visszatér
(színes amerikai film)
FÁKLYA: szombaton és vasárnap
délután fél 5 és fél 7 órakor: Lucky
Luké (színes, m. b. n é m e t olasz-francia film)
BALÁZS BÉLA: szombaton és
vasárnap délután 4, este 6 és 8
órakor: A szabadság ököljoga
(színes német film, 16 év!)
DUGONICS MOZI: szombaton
és vasárnap délután fél 4 és fél 6
órakor: Aladdin ( színes, m. b.
olasz kalandfilm), szombaton este
fél 8 órakor: Veszett világ (színes
amerikai film)
PUSZTAMÉRGES: vasárnap este
5 órakor: Az istenek a fejükre
estek II. (színes, m. b. amerikai
filmvígjáték)
ÁSOTTHALOM: szombaton este
7 órakor: Ártatlan gyönyör (színes,
m. b. francia film). Vasárnap este 6
órakor: Tcrminátor 2. Az ítélet
napja (színes amerikai film)
BÁLÁSTYA: vasárnap este 6
órakor: Vénuszcsapda (színes
német erotikus film)
DESZK: vasárnap este 6 órakor:
Apócák a pácban (színes angol
filmvígjáték)
FORRÁSKÚT: vasárnap este 6
órakor: A természet lágy ölén (színes, m. b. amerikai filmvígjáték)
KISTELEK: vasárnap este 5 és 7
órakor: Fogd a nőt és fuss! (színes,
m. b. amerikai film)
K I S Z O M B O R : Csendes terror
(színes amerikai film)
MÓRAHALOM: vasárnap este 6
órakor: A halál keresztútján
(színes, m. b. amerikai film)
ÖTTÖMÖS: vasárnap: Halálhozó
3000 (színes olasz-spanyol film)
RÚZSA: vasárnap este 6 órakor:
Bizánci tűz (színes, m. b. amerikai
film)
S Á N D O R F A L V A : szombaton
este 6 órakor: Renegátok (színes,
m. b. amerikai film), vasárnap este
5 és 7 órakor: Játékos végzet
(színes, m. b. amerikai film)
SZATYMAZ: vasárnap délután 4
órakor: Zöld kártya (színes, m. b.
amerikai film)
ZÁKÁNYSZÉK: vasárnap: Egy
ágyban az ellenséggel (színes, m.
b. amerikai film)

MAGYAR TV
TVI
6.43: Napi műsorajánlat
6.45: Falutévé magazin
7.30: Hagyd aludni a mamit!
Alvin és a mókusok. Tódort
műtik. Szenzációs attrakció
7.55: Jó reggelt adj, Istenem!
8.00: Follow me!
8.30: Cimboráljunk!
8.45: Anyajegy. Az eskü
9.20: Hónapsoroló
9.55: Lucifer
10.15: Az ajándék
10.25: A félénk kiselefánt
10.30: Hol-mi?
11.00: Tévémagiszter
13.00: Panoráma
14.00: Zöld béka
14.30: aki Á-t mond, mondjon B-t
is!
15.00: Opera-videó-kalauz. Mozart:
Mithridatész, Pontusz királya
15.40: Képújság
15.45: Alapfokú drogveszélyelhárítás felsőfokon

MŰSOR 15

16.35: „A csillagok örökké élnek..."
17.55: Útban 2000 felé
18.25: Gyereksarok. Pumukli
kalandjai. A kirándulás
18.55: „...az én váram"
19.30: Híradó
20.00: Telesport
20.05: Közlemények
20.15: A tajpan. Ámerikai film
22.20: Ritmikus sportgimnasztikavilágbajnokság
22.50: Rejtélyes randevú
23.35: Beethoven: c-moll zongoraverseny
0.20: Késő esti híradó

TV5

7.00: Francia híradó. 7.20: Kanadai
híradó. 7.35: A quebeci vállalatok
magazinja. 8.00: Vállalkozói klub.
8.30: Azimut. Riportok. 9.05:
Francia nyelvlecke. 9.30: Érdemes
tudni. 9.50: A Svájci Konföderáció
700.
évfordulóján.
Svájc
megmentése. 10.35: Egy sgraffito
története. Portréfilm. 11.30:
Gyökerek.
12.05:
Visszatü
kröződések. 13.00: Francia híradó.
13.15: Horizont '93. 14.00: A
gyorsírók vb-jének középdöntője.
14.30: Nagy regények képernyőn.
Colette Claudine. Claudine
házasélete. 16.15: Bárányhimlő
híradó. 16.45: A jövő géniuszai.
TV2
17.15: Félix. Ifjúsági magazin.
7.00: Napkelte
17.40: Rádió 21. 18.15: Levelezés.
10.00: Prizma
18.30: Hírek. 18.50: Apro
10.30: Nem csak zöldség
érdekességek. 19.00: Európai
11.00: Klasszikusok rajzfilmen. helyzetkép. 20.00: Thalassa.
Maja, a méhecske. Maja és a kis Tengeri magazin. 21.00: Francia
hernyó
híradó. 21.30: Nagy regények
11.25: Erdőjárók. Kizárólag képernyőn: Colette: Claudine
betonon járjunk?
elmegy. 23.00: Francia híradó.
11.45: Ritmikus sportgimnasztikavilágbajnokság
SAT1
13.45: Hírek, műsorelőzetes,
időjárás
7.30: Jó reggelt a SAT 1-gyel!
13.55: Katts és kutyája. A legjobb
8.30: Magas bozót.
9.30:
barát
Gazdasági fórum. 10.00: Gunball
14.20: Útkereső
Rally. 12.00: Műsorismertetés.
14.45: Azok a csodálatos állatok
12.05: Szerencsekerék. 12.45:
15.05: Belső világunk. Az élet szü Bingo. 13.20: Fantázia sziget.
letése
Hősnek lenni. 14.10: Mama nagyon
15.55: Autó 2
ellenezné. NSZK filmkomédia.
16.20: Angol nyelvlecke
15.45: Privát program. 16.15:
16.45: Nézze meg az ember!
Zapp. 16.40: Mancusao, FBI.
16.50: Tátika. Sztárok kicsiben.
Lupo. 17.30: Nyereményjáték.
17.40: Gyerekeknek. Denver, az 19.20: Szerencsekerék. 20.05:
utolsó dinoszaurusz. Cserbere
Időjárás. 20.15: Bonjour, Kathrin.
18.10: Telesport
21.55: Hírek, sport. 22.05: A
18.35: Műsorelőzetes
profik, idegen hangok. 23.00:
18.40: Esi egyenleg
Iskolás lányok - riport VIII. 0.30:
19.00: Ha eljő a holnap. Amerikai St. Pauli riport. 2.00: Iskolás
tévéfilmsorozat
lányok - riport VIII. 3.25:
21.10: A költészet percei
Műsorismertetés.
21.25: Sport-Light
22.00: Híradó
RTL
22.30: Vágyrajárók. Francia
filmvígjáték
6.15: Ormányok.
A nagy
meglepetés. 6.40: Transformers.
JUGOSZLÁV T V
Galvatron. 7.00: Mesék a
nagyvilágból. A beszélő póni. 7.30:
Kedves Bili nagybácsi. Nyugalmas
hétvége. 8.00: Konfetti
BELGRÁD 1.
gyerekeknek. Flinstone kölykök.
Maci Laci. Scooby Doo. 9.20:
7.30: Reggeli műsor. 10.00
Klack. 10.05: Jetsonék. Judy új
Ismeretterjesztő magazin. 12.00
munkája. 10.30: Mr. T. Hamis
Hírek. 12.10: Zenés műsor. 13.00: barátok titka. 11.00: Pókasszony.
Kérdezzük együtt. 13.45: Zenés Sárkányok birodalma. Rude Dog és
műsor. 14.30: Hírek. 14.40: bandája. 12.05: N kapitány. Az
Gyermekdélután. 17.30: Híradó 1. elveszett város. 12.35: He Man. A
17.45: Heti műsorkalauz. 18.30: király. 13.05: Mutánsok. PatSvenk. 19.10: Rajzfilm. 19.15: Jó kányfogó. 13.30: Super Mario
éjszakát, gyerekek! 19.30: Híradó Brothers. A festmény. 14.00:
2. 20.35: Humoros sorozat. 21.10: Tenisz. 17.45. Belföldi magazin.
Amerikai játékfilm. 22.40: Híradó 18.15: Újdonságok a moziban.
3. 23.10: Angol nyelvű hírek. 18.45: Híradó, időjárás. 19.15:
23.15: Éjféltájban. 1.05: Hírek. Houston Knights. Önbíráskodás.
20.15: Varázsvessző. Amerikai
1.20: Jutel.
film. 22.00: Minden, semmi, vagy
- j á t é k . 23.00: Zsemle, kolbász és
hajvíz. 0.30: Az erkölcstelen Mr.
ÚJVIDÉK
Teas. 1.40: Zsemle, kolbász és
14.40: Gyermekműsor. 17.30: hajvíz. 3.00: Az erkölcstelen Mr.
Híradó 1. 17.45: Műsorkalauz. Teas. 4.05: Egy bűnös naplója.
18.30: Ruszin nyelvű magazin.
19.15: Rajzfilm. 19.30: Híradó
RÁDIÓ
magyarul. 20.00: Sportműsor.
22.00: Családi magazin. 23.00:
Hírek. 23.15: Éjfél táján. 1.15:
Hírek.
KOSSUTH
A jugoszláv műsorok tájékoztató
8.10:
Hangszemle
jellegűek!
8.30: Családi tükör. Tel: 138-7985
9.05: Irodalmi jegyzet
9.10: Színes népi muzsika
MŰHOLDAS ADÁSOK
10.05: Ismét - a javából!
12.00: Déli Krónika
12.30: Kontinensek, szántóföldek
13.05: Klasszikusok délidőben
EUROSPORT
14.10: Szaván fogjuk!
14.20: Mindennapi irodalmunk
10.00: Vitorlázás. 10.30: Lovaglás.
14.50: Énekeljük együtt!
11.30: Sportmagazin. 12.00
15.05: Ladik Katalin verse
Birkózás. 13.00: Tenisz. 19.30 15.10: Új zenei Újság
Nemzetközi motorsport. 20.30 16.00: 168 óra,
Tenisz. 22.00: Ökölvívás. 23.00 17.30: Túl az Óperencián
Ritmikus sportgimnasztika. 24.00 18.00: Esti Krónika
Karate
18.20: Szemle
SUPER
6.00: Egyveleg. 12.30: Zenei
újdonságok. 14.00: Sport. 16.00:
Riport. 16.30: Sportmagazin.
17.00: Ifjúsági magazin. 17.30:
Egyveleg. 18.30: Turisztikai
magazin. 19.00: Videodivat. 20.00:
A második asszony. 22.00:
BBC-híradó. 22.30: Tarzan, a
rettenthetetlen. 1.00: Egyveleg

18.45: Miska bácsi negyedórája
19.05: Háború és béke. 3. rész
19.53: Örökzöld dallamok
20.32: Elgaar: Enigma-változatok
21.05: Népdalest
21.45: Jégmadár
22.00: Késő esti Krónika
22.20: Sporthíradó
22.35: Barangolás régi hanglemezek között
22.56: Tóth Árpád költeménye
23.05: Hangversenymúzeum
23.45: urh-n: Shadows-slágerek
24.00: Hírek, időjárás

18.05: Delta
18.35: Műsorelózetes
7.00: Hírek, időjárás
18.40: Esti egyenleg
7.03: Sportszombat
19.00: Família kft. „Szentpénz"
8.00: Hírek, időjárás
19.35: Dempsey és Makepeace.
8.05: Értékmegőrző
Angol bűnügyi tévéfilmsorozat.
8.30: Népszerű muzsika - világhírű 20.25: Lámpák mögött
előadók
21.05: J. S. Bach: V. Brandenburgi
9.00: Hírek, időjárás
verseny
9.03: Más-kép(p) - Mexikóról
21.30: Ez történt a héten
10.00: Beszélgetés Körmendi 22.30: Telesport
László rádióbemondóval
10.30: Tip-top parádé
11.00: Hírek, időjárás
VÁROSI TÉVÉ
~
11.03: Szombat délelőtt
8.00-12.00:
VT-TV
(ism.)
12.00: Jó ebédhez szól a nóta
15.45: Movi-híradó. A hercegnő és
13.00: Hírek, időjárás
a robot (francia rajzfilm)
13.05: Daráló
13.35: Hangok és visszhangok
13.45: Időjárás- és vízállásjelentés
14.00: Rácsos
panoptikum. M Ű H O L D A S A D Á S O K
Önvédelem?
14.55: Van ez így!
15.00: Hírek, időjárás
SUPER
15.03: Magyarán szólva
15.18: Égigérő fa
6.00: Egyenleg. 11.00: A hatalom
15.45: Körkapcsolás bajnoki órája. 13.00: Egyveleg. 15.00: írva
labdarúgó-mérkőzésekről
vagyon. 15.30: Turisztikai maga15.57: Egy órában egy élet - Frank zin. 16.00: Riport. 16.30: SportSinatra
magazin. 17.00: Ifjúsági magazin.
17.00: Hírek, időjárás
17.30: A világ holnap. 18.00:
17.03: Filmzene
Üzleti hét. 19.00: Videodivat.
17.15: A Rádió Dalszínháza. 20.00: Puzzie. 22.00: BBC-híradó.
Fényes Szabolcs: Királyi 22.30: Koncert
szélhámos
19.00: Hírek, időjárás
19.03: Slágerlista
TV5
19.33: Közvetítés az FTC-Rába
7.00:
Francia
híradó.
7.20: Kanadai
ETO és a Siófok-Videoton
bajnoki labdarúgó-mérkőzé- híradó. 7.35: Jóga. 7.50: Rendkívüli tudósító. 9.05: Francia nyelvsekről
20.20: Az olasz rock Prima lecke. 9.30: Zöld jelzőlámpa.
Ökológiai magazin. 10.00: Arcana
Donnája
(A világ zenéje). 10.50: Hang21.00: Hírek, időjárás
verseny. 12.05: Az obszcidián.
21.03: Vegyes egyedül
22.00: A MALÉV Interfolk '91 12.30: A TV5 szerkesztőségének
vendége... 13.00: Francia híradó.
Fesztivál hangversenyeiből
22.28: Derűre is derű. A fizetés ára 13.10: A rajongók iskolája. 14.00:
Harmincmiílió barát. 14.30: Tün23.00: Hírek, időjárás
döklés és bukás. Francia krimi.
23.03: Sporthíradó
16.15: Levelezés, 16.25: Látványos
23.10: Noktürn
sportok magazinja. 17.30: Háb orüs
napok. Dokumentumfilm-sorozat.
18.30: Hírek és időjárás. 18.50:
VASARNAP
Apró érdekességek.
19.00:
Észak/Dél. 19.30: Belga híradó.
20.00: Hétről hétre. 21.00: Francia
MAGYAR TV
híradó. 21.30: Holtan az elevenek
között. Egyiptomi játékfilm. 23.00:
Francia híradó. 23.20: Cinérama.
TVI
0.20-0.50:
Rövidfilmek és
videóklipek.
6.43: Napi műsorajánlat
6.45: Menedzser Magazin
7.30: Hagyd aludni a papát! Tom
és Jerry. A testőr. Tengerjáró
SAT1
Tom. A városi rokon
7.55: Muzzy comes back
7.30: Dino. 7.55: Három fiú, három
8.00: így szól az Úr! A Biblia ü
lány. 8.20: Oll ie. 8.45: Thunderai
zenete
macskák. 9.10: Drops. 9.35: Zapp.
8.05: Kávé habbal
10.00: Génnyomozók. Halálos
8.30: yasárnapi turmix
örökség. 10.30: Utazási magazin.
11.00: Álljunk meg egy szóra!
10.55: így láttuk. 11.05: Bonjour
11.10: Gyökerek. Gömör
Kathrin. 12.45: Bingo. 13.10:
11.50: Ameddig a harang szól
Fantáziasziget. A szív dönt. 14.05:
12.00: Zenebutik - Zenehíd
Újdonságok a moziban. 14.30: Ne
13.00: A Financial Times heti bolondozz, drágám!
15.55:
üzleti híradója
Strandkalózok. Szívügyek. 16.20:
13.25: Képújság
Drops. 16.40: Győztesek. Amerikai
13.30: Drehschelbe Európa
film. 18.45: Híradó, időjárás.
14.00: Át állás
20.15: StarTrek III.. 22.00: Hírek,
14.30: Rock-kalapács
időjárás. 22.05: Beszélgetés. 23.20:
15.00: Hollywood. Swanson és Hírek.
23.30:
A
gorilla.
PETŐFI

14.00: Tenisz. 15.55: Gyilkosság a
hobbija. Jessica és a hölgy. 20.15:
így szeretnek Tirolban. 21.55:
Tévétükör. 22.35: Késői kiadás.
22.50: „Pompon Rouge" kastély.
Házassági tervek. 23.20: Playboy
Lat Night. 0.20: 4-es csatorna.
0.45: Az ABC-gyilkosságok.

RÁDIÓ
KOSSUTH
6.00: Vasárnapi újság. Tel:
138-7915 és 138-7296
8.30: Világóra
9.05: Helyettem írták
10.05: Énekszóval, muzsikával
10.54: Édes anyanyelvünk
11.05: Gondolat-jel
12.00: Déli Krónika. Sport
12.20: Harminc perc alatt a Föld
körül
12.50: Vasárnapi jegyzet
13.05: Radioton korongok
13.30: Szonda
14.10: Művészlemezek
15.05: A Kancsal és a démonok
16.05: A szülőföld muzsikája
17.05: Rádió Kaszinó
17.45: Hófehérke és a hét törpe
18.00: Esti Krónika
18.20: Komolyzenei lemezlovas
19.05: Hol volt, hol nem volt...
19.20: Háború és béke
20.10: Találkozásom a népzenével
21.05: Örökzöld dallamok
22.00: Késő esti Krónika
22.25: Sonja Prunnbauer gitározik
23.00: urh-n: A BBC magyar
műsora
23.05: Évszázadok mesterművei
23.45: urh-n:
Bili
Frisell
dzsesszegyüttese játszik
24.00: Hírek, időjárás, totó.

PETŐFI
6.00: Hírek, időjárás
6.03: Dallamkoktél
7.00: Hírek, időjárás
7.03: A római katolikus egyház
félórája
7.33: Vasárnapi orgonamuzsika
8.00: Hírek, időjárás
8.05: A vadhattyúk
8.35: Mese-zene gyerekeknek
9.00: Hírek, időjárás
9.03: Tangótörténet
10.00: Sztárparádé
11.00: Hírek, időjárás
11.08: Vasárnapi koktél
12.03: Jó ebédhez szól a nóta
13.00: Hírek, időjárás
13.03: Stúdióvilág
13.45: Időjárás-és vízállásjelentés
14.00: A láda titka, avagy a
soknevű ószeres esete
15.00: Hírek, időjárás
15.03: Táskarádó
16.0021.00: Poptarisznya
közben:
17.00: Hírek, időjárás
18.45: Sportösszefoglaló. Totó
19.00: Hírek, időjárás
21.00: Hírek, időjárás
21.03: A Próféta rokona
21.31: Társalgó
22.29: A mai dzsessz
23.00: Hírek, időjárás, totó
23.03: Sporthíradó
23.10: Könnyűzene esti hangulatban

Valentino
Temetkezési vállalat.
16.00: Bűvös hatos
16.40: Örömhír. A magyarországi
református egyház műsora
RTL
17.00: Walt Disney bemutatja.
Kacsamesék - Időhúzók. Nehéz 8.00: Gyerekeknek. 9.30. Charlie
napok a Föld nevű bolygón. Mit Brown. 12.10: Óriások. 12.35:
kell tudni a bankokról? A Elly és Joois. Motorhiba. 13.00: Az
apám földönkívüli. Munster család.
Csipet csapat
18.45: Örökségünk. A Velencei-tó
19.00: A Hét. Benne: Híradó
20.00: Telesport
20.05: Közlemények
20.20: Danny Kaye filmjeiből. A
NAPILAP
Riviérán
21.50: Nulladik típusú találkozások
Főszerkesztő: D L U S Z T U S I M R E
22.30: Nemes Nagy Ágnes
Főszerkesztő-helyettes: SANDI ISTVÁN
emlékére
O l v a s ó - és t e r v e z ő s z e r k e s z t ő : T A N D I L A J O S
23.05: Képújság
Rovatvezetők:

DÉLMAGYARORSZÁG

TV2
7.00: Napra-forgó
9.00: Profit
9.20: Kéménymesék. Benne:
Önszcmctelők. Az üveggolyó
9.45: Észbontó
10.05: Kánon
10.35: Sándor Mátyás. Tévéfilmsorozat I. rész
11.35: Pókok a falon '91
14.00: Hírek, műsorelőzetes,
időjárás
14.10: SOrSok
15.10: Mi történt a jövő héten?
15.20: Wurlitzer-Prince
15.45: Ritmikus sportgimnasztika
világbajnokság
16.35: Filmmúzeum

P Á L F Y K A T A L I N (város), B E C S E I P É T E R ( v á r o s k ö r n y é k ) ,
Ú J S Z Á S Z I I L O N A ( t á r s a d a l o m ) , R A F A I G Á B O R (gazdaság),
D A R V A S I L Á S Z L Ó (kultúra), G Y Ü R K I E R N Ő (sport),
N A G Y L Á S Z L Ó (fotó)
K I A D J A : a D é l m a g y a r o r s z á g K ö n y v - és L a p k i a d ó K f t .
Felelős k i a d ó :
C H R I S T I A N T H E O D O S E és D L U S Z T U S I M R E
Ügyvezető igazgató: K I S P Á L A N T A L
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T e c h n i k a i vezető: T Ó T H P É T E R
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Telefon: 24-633'; titkárság: 13-710; olvasószolgálat: 12-825:
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A dán kapcsolat

Villanások

Találkozó
vállalkozóknak

A sógorom és a pénz
Most szóljanak hozzá! Nem elég, hogy ezer a gondom, özön a hajóm,
nem elég. hogy a szociális érzékenységem napról napra fokozódik,
ráadásul most azzal jön a sógorom, ez a piszokul életrevaló, kedves,
praktikus, szabadversenyző vadmarha, hogy ugyan ne hiányoljam már
olyan nagyon azt a pénzt, ami neki van, merthogy nem érdemes.
Okításul előhuzakodott nekem egy történettel, miszerint egy nagy, régi,
öreg politikus - a magyar polgárosodás bajnoka - szokásos és legendás
állatkerti iildögéléseinek egyikén megismerkedett egy önjelölt politikai
hérosszal. Az öreg (udvartartásának nagy csodálkozására) türelemmel
végighallgatta a fiatal titánt, megvárta, míg az távozott, aztán a slepp
rajongó várakozására pontot téve, így szólt: Fiaim. Lehet ennél butább
embert is találni. De már nem ingyen.
Mármost a sógorom szerint az igaz ugyan, hogy a szokott rossz
minőség, emberben, tárgyban egyaránt magától, ingyen megterem, mint
a gyom, de az is igaz, hogy az igazán rosszért már fizetni kell (töltsön el
engem az optimizmus), s a pénz igazán nem is alkalmas másra, mint az
efféle üzletek lebonyolítására.
Mindezt mi sem bizonyítja jobban - tette hozzá a sógor, az a setétlajos
-, minthogy nemrégiben talált ő egy bizonyos exkluzív cigarettát, aminek
a dobozára meg az van írva (mintegy az agg politikus érmes mondatának
hátoldalára), hogy ez a pénzért kapható legjobb cigaretta. Van nála
jobb: de már nem pénzért.
A sógor szerint ez a briliáns mondat aligha jelenthet mást, minthogy
bizony a jó minőség nem terem meg magától, pénzért meg is lehel venni,
de minek, ha az igazán jót, a legjobbat, a tökéleteset már nem, mert az
olyan, mint a rossz: magától terem. Nincs ára. És kell-e más nekem, mint
a tökély.
Hát ezért ne irigyeljem én azt a pénzt, ami neki van. Mert minek: csak
a közepesen ját és a nagyon rosszat lehet megvenni rajta. Az átlagos
rosszaságot és az igazi jókat ingyen kapjuk.
Nos, ilyenekkel traktál engem az én drága sógorom. Némelyik ilyen
pofátlan vigasza nem is hangzik olyan rosszul. El is fogadnám, ha nekem
jutott volna eszembe. De én ilyeneket nem érek rá kitalálni. Ő meg
jobban tenné, ha megtartaná magának az izzadlságszagú igazságait.
Most mondják meg: hát nincs igazam?
SZILASI LÁSZLÓ

Jótékonysági koncert
Holnap, vasárnap délelőtt 10 óra
30 perckor kezdődik a szegedi
zsinagógában az a jótékonysági
koncert, amelyet a Probitas Alapítvány rendez a mozgáskorlátozottak megsegítésére. A koncerten
fellép a Failoni kamarazenekar,
Rudolf Nurejev vezényletével.
Egy magát megnevezni nem kívánó személy 200 darab jegyet váMini

kommentár

Piros
Halkszavú
szegedi költőnk
nevét
viselő kultúrházunk
árkádjai
alatt
esténként piros lámpák égnek, messziről odacsábítva
a művelődésre
(?)
kiéhezett vendégeket. A megalapozatlan
reménykedés
megelőzésére
közöljük, hogy az épületben
működik
egy művelődési központ, annak egyesülete,
az egyesület
autós
iskolája. valamint
egy sokirányú
tevékenységet folytató
iroda.
Más nem.
NYILAS

sárolt a jótékonysági koncertre, s
szerkesztőségünket annak közlésére kérte, hogy a belépőjegyeket a
zenét kedvelő kisnyugdíjasoknak
ajánlja fel. A Magyar Rádió szegedi
körzeti stúdiójának portáján ma,
szombaton vehetik át a jótékonysági
koncertre szóló belépőket azok,
akik a legutolsó nyugdíjszelvényükkel igazolják alacsony nyugdíjukat.

A Lohmann cég
Szegeden
A németországi Lohmann cég
mutatta be sebészeti kötözőszereit
tegnap a Csongrád Megyei Gyógyszertári Központban. Ma, szombaton pedig a SZOTE új klinikai
tömbjének tantermében tekinthetők
meg a cég legújabb termékei. A
bemutató délelőtt 9 órakor kezdődik.

(A városházi sajtóreferenstől.)
Tűhegyi József alpolgármester
meghívására október 16-án dán
delegáció érkezik a Városházára.
Tagjai: a dán nagykövetség kereskedelmi attaséja, valamint a dán
Kelet-európai Befektetéseket Támogató Alap (KB-alap, The Investment Fund for Central and Eastern
Europe) tanácsadója.
A látogatás célja: a városunkban,
régiónkban működő vállalkozások,
vállalatok részéről a KB-alappal
való együttműködés iránt felmerülő
közvetlen, konkrét igények felmérése.
A KB-alap lehetőséget biztosít
arra, hogy a dán vállalkozások,
vállalatok gazdasági partnerekre
találjanak Magyarországon, ehhez
technológiai, illetve pénzügyi
segítséget vegyenek igénybe a
KB-alappal kapcsolatban álló
alapítványoktól, pénzintézetektől.
Ezen együttműködés célja: Magyarország gazdasági, technológiai
színvonalát közelíteni a nyugateurópaihoz.
Ezúton is kérjük a munkáltatók
oldalán érdekelt érdekképviseleti
szervek képviselőit - a Kiszöv, a
Dél-alföldi Gazdasági Kamara, az
Áfész, a Csongrád Megyei Agrárkamara, a Mészöv, az Iposz, a
Kisosz és a Toptrade Vállalkozásfejlesztő és Szervező Iroda vezetőit - , hogy mérjék fel a tagjaik
részéről jelentkező igényeket, s az
október 16-i tájékoztatón már
konkrét javaslatokkal, igényekkel
jelenjenek meg.

Hídszűkület
A hét végén javítják a burkolatot
a belvárosi hídon, emiatt szombaton és vasárnap a szegedi hídfőben, a múzeum felöli oldalon
egy-egy forgalmi sáv lezárására
kell számítaniuk a járművezetőknek.
A várható torlódások elkerülése érdekében a forgalomszervezők kérik a járművezetőket,
lehetőleg az északi hídon keljenek
át a Tiszán.

DM
AUTÓPIAC
KONVOJ

AUTÓKERESKEDÉS KÍNÁLATA

KFT
AUTÓKERESKEDÉS
Szeged, Etelka sor
H-6723 T: 62/25-944.
Figyelem!
Svájci importból származó,
kiváló minőségű gépkocsik
alkalmi áron kaphatók.
Ismét indul a hitelakció!
Mercedes 250, d, full extrával,
8 hónapos, 3 (XK) 000 Ft
Renault 18, 1983, 295 000 Ft
Renault 5,
1980, 160 (XX) Ft
BMW 728, 1978, 250 000 Ft
BMV 520 i, 1983, 480 (XX) Ft
Alfa Romeo 33, 4x4,
1985, 365 (XX) Ft
Audi 100 d, 1981, 290 (XX) Ft
Datsun Stanza 1,5,
1985, 235 000 Ft
Lada Niva
1985, 165 (XX) Ft
Lada kombi,
1990, 330 000 Ft
Lada kombi, 1987, 175 000 Ft
Polski FIAT 1005,
1984, 110 000 Ft
Polski FIAT 1500,
1986, 135 000 Ft

SZOMBAT, 1 9 9 1 . OKT. 12.

l-es számú telep,
Etelka sor. 3.
Telefon: 13-270, 22-781
VW Sirocco, 1,6, GTI,
1981, 398 000 Ft
Lanca Príma 1,6,
1983, 445 000 Ft
Ford Escort lézer kombi, 1,6,
1985, 430 000 Ft
Mazda 323, 1,5, GLX,
1987, 599 000 Ft
Opel Kadett 1,6 d,
1986, 615 000 Ft
BMW 528 i, 1983, 540 (XX) Ft
Ford Granada 2,8 i,
1983, 350 000 Ft
Renault 11 GTD, 1,6,
1985, 440 000 Ft
Alfa Romeo 90, 2,4 TD,
1985, 690 000 Ft
Alfa Romeo 33, 1,8 TD,
1988, 695 000 Ft
BMW 318, 1978, 219 (XX) Ft
VWPassat 1,6 d,
1981, 350 000 Ft
Datsun Scherry, 1984,
199 000 Ft
Audi 80 L, 1,3,
1978, 145 000 Ft
Opel Ascona 1,6,
1982, 320 000 Ft

Alfa Romeo Alsetta, 2,0,
1983, 320 000 Ft
FIAT Panda, 1982, 198 000 Ft
Citroen Visa, 1,7. RD,
1985, 330 000 Ft
Zastava GTV 55,
1986, 170 000 Ft
Lada Samara, 1989, 340 000 Ft
VW Passat, 1979, 249 000 Ft
Honda Prelude 1,5 i,
1988, 850 000 Ft
Opel Ascona 1,8 i,
1986, 540 000 Ft
A 2-es számú telep, Szeged,
Mars tér, ipari vásár területén.
Telefon: 24-733.
Mazda 626 GLX,
1985, 450 000 Ft
Ford Scorpio 2,0, GL,
1986, 790 000 Ft
Alfa Romeo 33, 1,5,
1984, 300 000 Ft
Toyota Corolla GX,
1985, 560 000 Ft
Polsi FIAT 126, 1989,
185 000 Ft
Lada 1200,
1980, 95 000 Ft
Zastava GTL,
1990, 395 000 Ft
Autó TrallerF 1500,
160 000 Ft

S z ű c s EDUA RAJZA
n

Osz van már
LOTTÓSZÁMOK

ROSSZ HÍR

A Pulz utca 4. számú ház elől
ellopták a BYP-402 forgalmi
rendszámú, fehér színű Opel
Öttalálatos szelvényt találtak, sorszáma: 4 783 341. A nyeremény
Kadett 13 LS típusú gépkocsit. A
nettó összege 52 065 102 Ft. A szelvények ellenőrzése még tart.
Budapesti körút 25. számú ház
mögötti parkolóból pedig egy
Skodát vittek el. A kocsi rendszáma: KD 47-30. A vezető még
Értesítjük Szeged-Szőreg lakos- az indítókulcsot is a helyén hagyta
ságát, hogy
az AFY-093-as rendszámú 1200-es
okt. 14-én 13 órától
Ladában, mi sem természeCsatornaépítés miatt forgalomokt. 25-én 13 óráig
tesebb, ezt az autót is ellopták.
terelésre kell számítaniuk a járműa kultúrházban tüdőszűrés lesz.
vezetőknek és az autóbuszok utasaA szűrés ideje: de. 8—12-ig,
Két fiú és egy fiatalkorú lány
inak Hattyastelepen hétfőtől, októdu. 12.30-15-ig.
támadt a József Attila sugárút és a
ber 14-től, várhatóan egy hónapig.
(x) Debreceni utca kereszteződésénél
A Váltó utca lezárása miatt Hattyas
egy gyalogosra. A mit sem sejtő
felé a Kamarási és a Zentai utcán, a
férfit megtámadták, majd amint a
Belváros felé a Palics közön, a
földre esett, rögtön kitépték keMozdony utcán és Kundombi utcán
zéből a táskáját. A rablók nem
haladhatnak. A terelőutakat egyirájutottak messzire, röviddel a
nyúsítják, s helyenként megállási
tilalom lesz érvényben. A 74-es
bűncselekmény elkövetése után
autóbusznak a terelés idejére
elfogták őket. A rendőrség mindDíjtalanul hívható!
ideiglenes megállót jelölnek ki.
három útonállót őrizetbe vette

9,11,44,49,85

Csatornaépítés
Hattyastelepen

Tüdoszurés

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS
Többnyire erősen felhős idő lesz. Éjszaka elszór- déli szelet napközben többfelé erős, helyenként
tan, majd egyre több helyen várható eső, zápor. Egy- viharos széllökések kísérik. Az éjszakai hőmérsékkét helyen zivatar is lesz. A megélénkülő délkeleti, let 7-12 fokról szombaton 15-20 fokra emelkedik.

