
Délmaqy 
SZERDA, 1991. DEC. 11., 81. ÉVF. 290. SZÁM 

BEN 

A helyzet súlyosságára való te-
kintettel az állami gazdaság vezetői 
kétségbeesett lépésre szánták el 
magukat, novemberben mindkét 
helyszínen felmondtak a dolgozók-
nak. Csak pár ember maradhatott 
az időszerű borászati munkák el-
végzésére, illetve a telephely 
őrzésére. 

Valóban nem akadt más megol-
dás? - ezzel a kérdéssel kerestem 
föl Sztanó János igazgatót. 

- A problémák évek alatt halmo-
zódtak föl. A homoki ültetvényeket 
ért aszály- és fagykárok súlyos 
károkat okoztak. Az újbóli termőre 
fordítás jelentős költségeinek most 
kellett volna megtérülnie. Ehelyett 
15 ezer hektoliter eladhatatlannak 
tűnő borkészlet pihen a pincében. 
A minőségi borból még 35 forintért 
sem igen vásárol senki. Tekintve, 
hogy a gazdaság egésze többféle 
tevékenységet folytat, eddig a 
halászat eredménye kompenzálta a 
szőlészet ráfizetését. A költségek 
növekedésével mára ez lehetetlen-
né vált. Az már a csúcs, ha egy 
ágazat önmagát eltartja, a jövede-
lem átpumpálását nem bírja ki. 
Tekintve, hogy a szőlő bizonytalan 
pozíciója évekig eltarthat, ráfize-
téssel képtelenség életben tartani 
addig az ágazatot. Életem legne-
hezebb és legfájdalmasabb döntése 
volt ez. 

- Az utcára került száztíz embert 
a sorsára hagyják? 

- A privatizáció felgyorsításával 
kívántunk nekik még egy esélyt 
adni. Gazdaságunknak jövő év 
végéig mindenképp át kell alakul-
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Bor a pincében 

Dolgozók a prés alatt 

A Szegedi Állami Gazdaság ásotthalmi és pusztamérgesi kerületében szőlőtermesztésre alapozott 
termelési szerkezet alakult ki az elmúlt évtizedekben. Az állami birtokon még a helyi viszonyok között is 

gyenge, 5-8 aranykoronás területeket próbálták ültetvénytelepítéssel hasznosítani. Feldolgozásra, 
tárolásra is berendezkedtek, így nem kényszerültek a szüret idején rendszerint nyomott napi áron 

szőlőként eladni a termést. A bort a palackozóval is rendelkező Agker Kft. révén tavaly még nagyobb 
zökkenők nélkül sikerült értékesíteni. Az idén is ebben bíztak, de hiába, a borexportjuk meghiúsult, így 

a homok kincsét nem tudták a dolgozók számára kifizethető munkabérré átváltani. 

• H M M M M M M a n m mmmMtiiím 
nia valamelyik társasági formába. 
Látva a bajokat, a szőlészettel akar-
tunk kezdeni. Az ötletet az adta, 
hogy egy Bács megyei társgaz-

daságunk hasonló okokból dol-
gozóinak adta el az ültetvények 
egvrészét. Még november elején 
ismertettük elképzelésünket a 

vagyonügynökséggel, s az állandó 
sürgetésünk ellenérc nincs aki 
rámondaná az áment. Az ültetvényt 
földdel együtt, mérsékelt áron 

bocsátanánk árverésre, először zárt 
körben majd nyilvánosan. Ásotthal-
mon a dolgozók hajlanak rá, hogy 
káeftét hoznak létre a szőlő egy 
részének művelésére. Puszta-
mérgesen inkább egyéni vállal-
kozásokra számítunk. 

- Ami a gazdaságnak veszteség, 
nekik miként érné meg? 

- Annyival lennének előnyben, 
ha saját tőkét használnak az ir-
galmatlan kamatterhektől meg-
menekülnének. Ugyanígy, ha netán 
lesz a saját munkájuknak bére. 
legalább a közterhei nem növelik a 
költségeket. Áfa és fogyasztási adó 
nélkül a bor is „ügyesebben" 
eladható. 

- Kinek van ennyi befektetni 
való pénze? 

- A dolgozók rendelkeznek 
ingyenes vagyonjeggyel, végkielé-
gítést is kapnak, szeretnénk ha 
ebből eszközöket vásárolhatnának 
tőlünk. Az új termésig, a bevételig 
tartó átmeneti időszak átvésze-
lésére a munkanélküli-segély szol-
gálna. 

A dolgozók felmondási ideje-
január első napjaiban lejár. Az 
előjelek szerint félő. hogy az ÁVÜ 
döntése nélkül az indokoltnál 
hosszabb ideig tart az átmeneti 
állapot, a tanácstalanság, az egy-
helyben topogás. A gazdaság jö-
vőre semmiképp nem tudja meg-
művelni az 500 hektárnyi ül-
tetvényt. Legalább azt engednénk a 
közelébe, aki saját kockázatára 
belevág. 

TÓTH SZELES ISTVÁN 

~ \ KEVESEBB LAKÁS. Kevesebb a felépített lakások szánta az év 
« / első kilenc hónapjában. A fővárosban 37 százalékos volt a 
csökkenés, az országosan felépült 18 219 lakás viszont mindössze 
háromnegyede az egy évvel ezelőttinek. Az új lakások 73 százalékát a 
lakosság építette sajat céljára. A gazdasági szervezetek az űj 
otthonok 22 százalékai létesítették főként értékesítésre, niíg az 
önkormányzatok elsősorban bérbeadásra 5 százalékát. Az 
építkezések tartós visszaesésére utalnak a csökkenő takarékpénztári 
kölcsönösszegek is. 

BARCSI BOMBÁZÁS. A Honvédelmi Minisztérium szóvivője 
•mJ megerősítette az MTI-nek azt az értesülését, hogy kedden 
Barcson első alkalommal összeült a várost ért bombatámadás kö-
rülményeinek kivizsgálására alakult magyar-jugoszláv vegyes 
bizottság. Keleti György elmondta: a jugoszláv fél ismételten 
kifejezte szándékát az igazság kiderítésére, arra, hogy valóban ki 
bombázta a várost. A körülményék tisztázásához azonban tá-
jékozódni kíván a magyar vizsgálatok eredményeiről. A kétnapos 
ülés befejeztével részletes tájékoztatás v árható. 

EURÓPAI PÉNZÜGYI UNIÓ. Legkésőbb 1993. július l-jén 
m / létrejön az Európai Központi Bank, a pénzügyileg és 
gazdaságilag egységes Európai Közösség monetáris ügyeinek 
tervezett irányitója, s ezzel megkezdődik majd a pénzügyi-gazdasági 
unió kiépítésének utolsó, a tervek szerint mindössze fél évig tartó 
fázisa - közölte Maastrichtban, a közös piaci csúcstalálkozón kedden 
a francia elnöki hivatal szóvivője. Nagy-Britannia - az unió egyetlen 
ellenzője - ez ügyben is fönntartotta „alapvető aggodalmait" - tette 
hozzá Jean Musitelli - , ám szerinte Londonnak továbbra sincs esélye 
arra, hogy módosíttassa az elkészülőben lévő szerződést. 

* \ EGY GONDOLAT... Mihail Gorbacsov egy szóvivője kedden a 
brit BBC-tévének adott nyilatkozatában közvetve megerősítette, 

hogy a szovjet elnök a lemondás gondolatával foglalkozik. -
(Gorbacsovnak) akkor is lesz mivel elfoglalnia magát, ha mennie 
kell. Nem kell attól tartani, hogy feladat nélkül marad - mondta a 
BBC moszkvai tudósítójának Vlagyimir Likhotal elnöki szóvivő. 
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Fej hosszal az élen 
A bizottság elsőszámú jelöltje: dr. Nikolényi István 

mmmmaammmmm 
A finishez közelednek a szegedi színház igazgatói posztjáért versengők. Ez a mondat viszont túlságosan 

felületesnek tetszik azután, hogy hétfőn este a kulturális bizottság tagjaival együtt meghallgathattam 
a két „menedzser típusú" jelölt mondanivalóját. Abból ugyanis nyilvánvaló volt, hogy egyikük sem 
gondol holmi párnázott igazgatói székre, vagy - mondjuk stdszerübhen: páholyra. Sokkal inkább 

valamilyen, általuk elképzelt és általuk mükódesbe hozandó színházra gondolnak. Ketten kétfélére, s mi 
sem természetesebb, minthogy mindketten a saját koncepciójukat tartják jónak, megvalósíthatónak. 
Azért pályáztak. A bizottság tagjai szintén jónak tartották mindkét elképzelést, azért döntöttek úgy 
az előző ülesen, hogy meghallgatják mindkét jelöltet. Mégsem lehet azt mondani, hogy a személyes 

benyomások alapján határoztak meg végül sorrendet kettejük között - mindössze egyetlen 
szavazatkülönbséggel. Hogy mi volt a döntő szempont? Az alábbiakból kiderül. 

mtammmmmmmm 

A jelöltek meghallgatása után érezhetően - és 
érthetően - két táborra szakadt a bizottság, s 
tárgyszerű, túlnyomórészt valódi érvekkel operáló, 
felelősségről tanúskodó vitában igyekezték meggyőzni 
egymást. Hamarosan kikristályosodott, hogy melyik 
az az alapvető kérdés, amelyre felelni kell a bizottsági 
tagoknak: egy minden ízében megújuló színházat 
akarnak-e, mely megújítási kísérlet kiugró művészeti 
értékekkel kecsegtet, egyszersmind, mint mindejt 
vállalkozás, kockázattal jár, a sikertelenség is 
„esélyes", nem csak a siker. A rizikóvállalásra 
késztető jelölt: Kormos Tibor, aki Paál István 
egyetemi színpadának tagjaként kezdte, együtt a mai 
színházi élet olyan reprezentánsaival, mint Áts János, 
Dunai Tamás, Arkosi Árpád, Margittay Agi, majd -
1983-ban - ő lett az egyetemi színpad vezetője és több 
produkció rendezője. A JATE-klubot - annak 
fénykorában - 1991. augusztusáig vezette. 

A bizottsági tagok másik választási lehetősége: 
„biztos, ami biztos alapon", arra a jelöltre voksolnak, 
aki - egyikük szavai szerint - „igazán kezdeményező, 
modern színházat talán nem tud produkálni, de 
működőt igen ". Vagyis, akinek a pályázati ajánlata 
kevesebb kockázatvállalásra készteti a felelősségteljes 
bizottságot, még akkor is, ha esetleg „személyisége 
több gondot okoz". Ez utóbbi jelölt: dr. Nikolényi 
István, a szabadtéri nemrég kinevezett igazgatója, a 
Reggeli Délvilág című napilap főszerkesztője. 
Újságíróként hosszú ideig a Délmagyarország,1 

megszakításokkal a Tiszatáj rovatvezetője volt, 
számos színházi, zenei cikket, kritikát publikált, a 
Szegedi Nemzeti Színház történetéről és a szabadtéri 
60 éves történetéről könyve jelent meg. Öt éve a 
szabadtéri művészeti irányítója, a Magyar Művészeti 
Fesztiválok Szövetségének elnöke. 

Mivel dr. Nikolényi István (aki az előző, a színház 

koncepcionális megújítását célzó pályázatnak is egyik 
győztese volt, akárcsak Kormos Tibor) nem hagyott 
kétséget, hogy a két intézmény (a színház és a 
szabadtéri) vezetőjeként eredeti elképzelését igye-
kezne megvalósítani, vagyis színházi szerkezet-
átalakítást, intendatúrát akar, újabb kérdés tornyosult a 
bizottság előtt: vajon mit szól ehhez a közgyűlés? 
Amely, mint emlékezetes, egyszer már elvetette ezt a 
koncepciót. Ám az ülésen váratlanul megjelent a 
konzervatív frakció egyik képviselője, dr. Szilvási 
László (a kulturális bizottságnak nem tagja), aki szót 
kért és kapott, s a következőképpen nyugtatta meg a 
bizottsági tagokat: „a közgyűlésnek nincs semmiféle 
elvi megfontolása". Az intendatúrakoncepciót nem 
elvi okokból vetették el, hanem azért, mert a frakció 
néhány „jó embere" erre biztatott. A képviselő úr 
igyekezett oszlatni a bizottsági tagok egyéb aggályait 
is. Fölmerült ugyanis, hogy dr. Nikolényi Istvánt 
bizonyos színházi emberek nem szeretnék igazgató-
juknak, s kifejezték, hogy elmennek, ha mégis ő lesz. 
Az orvosegyetemről hány professzor ment el? - tette 
föl a költői kérdést dr. Szilvási, célozva a rektori 
kinevezés idején nyilvánosságra került professzori til-
takozásokra. A továbbiakban azt is kifejezte a 
képviselő, hogy „a kísérletektől pedig Isten mentsen 
meg minket", majd eltávozott az ülésről. 

Mindazonáltal majdnem biztos, hogy nem ez a 
felszólalás befolyásolta a bizottsági tagok (kilencen 
voltak jelen) voksait: öten szavaztak arra, hogy dr. 
Nikolényi István, négyen arra. hogy Kormos Tibor 
legyen a bizottság első számú jelöltje. A színigazgatót 
a bizottsági döntést is magába foglaló előterjesztés 
alapján a december 19-20-i, kétnaposra tervezett 
közgyűlés nevezi ki. 
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Haragnap 
Alattomos csöndességgel köze-

ledik 1992 februárjának utolsó 
napja. A haragé - ahogyan Tár-
gyán doktor megelőlegezte az el-
nevezést. Elhangzik itt. elhangzik 
ott, sohasem olyan fórumon, amely 
a fenyegetést országos hangerőre 
erősítené, és sohasem elég rész-
letesen ahhoz, hogy a hír vevői 
jobban belegondolhassanak egy 
hasonló anarchisztikus fenyege-
tőzés következményeibe, hogy csak 
a fenyegetőzésnél, s ne a kivite-
lezésnél maradjunk. Csendben 
telnek a napok anélkül, hogy 
figyelmeznénk egy ultimátumra, 
amely nem csak a politikai életnek 
szól, hanem az utcának, az erő-
szakot sem cselekvésben, sem gon-
dolkodásban nem szerető ember-
nek, aki ösztönösen irtózik minden, 
agresszíven felemelt hangtól és 
minden, diktatórikusán kinyilatkoz-
tatott igazságtevéstől. 

Február utolsó napján valaki 
megint a népre fog hivatkozni, 
amely viszont sohasem agresszív és . 
sohasem szélsőséges. Egy meg-
ígérten összegyűjtött tömeg lesz 
kinevezve néppé, amely a logika 
szerint azokat fogja rémisztgetni, 
akik ügyszintén nem érzik magukul 
a népen kívülinek, és akiknek a 
budapesti utcán járva a szintén 
beígért népharag láttán az a józan 
polgári meggondolás jut majd eszük-
be, hogy jobb dolga is lehetne 
mindenkinek, aki itt fenyegetőzve 
haragszik. 

Még a haragnap bekövetkezte 
előtt, megint csak az érintettek, s 
nem a címzettek fejével gondol-
kodva, illenék választ adni rá, 
miért lenne törvényes az, ha egy 
parlamenti negyedfrakció utcai 
uszításhoz fog, minden eszközt 
felhasználva. Mert Torgyán doktor 
eddig nem válogatott az eszkö-
zökben. A külföldi magyarságnak 
magyarországi választójogot sür-
getett, bevetette az elszegényedést, 
a bosszút, az idegengyűlöletet, az 
értelmiségellenességet, no és per-
sze, Trianont, igaz, ez utóbbival 
nem volt egyedül, szellemi társai a 
sajtóban is akadtak. Anélkül, hogy 
figyelnénk rá és komolyan vennénk, 
szemünk láttára fogják harag-
napba taszítani a nép népnek 
nevezett részét a nép magát szintén 
népnek gondolt részt ellen, s míg a 
vita folyik majd, hogy ki az igazi, a 
felek úgy ejtenek sebekel egy-
máson, hogy az uszítók sértetlenek 
maradnak s magyarázatképpen 
előadják nép iránti elkötelezettsé-
gük bizonyítékait. 

PANEK JÓZSEF 
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KOMMENTÁR NÉLKÜL 

Státusunkról * 
Hága döntsön! 

Tisztelt Carrington llr! 

Tekintettel arra, liogy a hágai békekonferencia Helsinki 
szellemében rendezni hivatott a szétesett Jugoszlávia köz-
társaságainak és az itt élő délszláv népek, valamint az őshonos 
nemzeti kisebbségek státusát, egymáshoz való viszonyát és jogállását, 
kérem Önt, járuljon hozzá, hogy a konferencia keretében működő 
döntőbizottság vegye fel tárgysorozatába a Szerb Köztársaság 
Vajdaság tartományában élő több mint 350 ezres őshonos magyar 
kisebbség kérdését. 

Ez a kérdés nyílt és megoldatlan. A vajdasági magyarok a trianoni 
döntésekkel az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús 
vereségének következtében kerültek kisebbségi helyzetbe. E kisebbség 
helyzetének demokratikus, méltányos rendezése elmaradt mind a 
versailles-i. mind pedig a második világháború utáni szocialista 
Jugoszláviában. Ac őket ért súlyos nemzeti elnyomás, a folyamatos 
elnemzetietlenítő politika, valamint nemegyszer a súlyos atrocitások 
következtében (Tito partizánjai és a helyi szerb lakosság köréből 
jelentkező bosszúállók a II. világháború végén az impériumváltást 
követő napokhan-hetekben - már dokumentált, de tudományosan még 
nem jeltárt módon és körülmények között mintegy 20-40 ezer 
magyart kínoztak meg és végeztek ki) a vajdasági magyarság 
lélekszáma ahelyett hogy a demográfiai törvényszerűségeknek 
megfelelően növekedett volna, az 1910-heli 428 ezerről a mai 340 
ezerre csökkent. 

A szerbek és a magyarok szomszéd népek. Történelmük során nem-
egyszer támadt közöttük érdekellentét, sőt súlyos háborús konfliktus 
is. A 11. világháború folyamán például az idevágó genfi konvenciók 
megsértésével a helyi szerb lakosság körében jelentkező partizán-
tevékenység megtorlásaként a magyar katonai és rendőri alakulatok 
az újvidéki razziában néhány ezer szerbet brutális módon kivégezlek. 

A történelem során azonban mindig voltak olyan demokratikus 
erők. amelyek felismerve a kél nép egymásrautaltságát, mindkét 
oldalon a békés egymás mellett élést, az egyenjogúságon alapuló 
együttműködést szorgalmazták. Ilyen politikai erő jelenleg a VMDK, 
amely mint a vajdasági magyarság egyetlen legitim és legális 
képviselője. Helsinki szellemében tevékenykedve, síkraszáll a határok 
erőszakos megváltoztatása ellen, de ugyanakkor szintén Helsinki 
szelleméhen hangoztatja, hogy a vajdasági magyarság része az 
egyetemes magyarságnak, amellyel sorsközösséget vállal, s ebből 
kifolyólag mindent megtesz azért, hogy nemzeti identitását megőrizze 
és továbbfejlessze. Most a Szerb Köztársaságban olyan jogállásra 
törekszik, amely lehetővé teszi e cél elérését. 

A hágai dokumentumtervezet, amely lényegében kiegyenlíti a 
kisebbségeket a többséggel és biztosítja számukra az identitásuk 
megőrzéséhez szükséges kollektív jogokat, jó alap a vajdasági 
magyarok nyílt és megoldatlan helyzetének rendezésére. Indokoltnak 
érezzük, hogy a békekonferencia döntőbizottsága foglalkozzon a 
vajdasági magyarok kérdésével, mert: 

- az itt élő több mint 340 ezres lélekszámú őshonos magyar 
kisebbség helyzetének demokratikus és a hágai dokumentum 
szelleméhen történő rendezése nemcsak e geopolitikai térségben 
meglevő ellentétek és tragikus összeütközések feloldásában lehetne 
előrelépés, hanem az új európai rendezés folyamatában is; 

- a hágai békekonferencia közvetlen feladatát tekintx e az őshonos 
vajdasági magyar kisebbség helyzetének rendezése, lévén hogy 
klasszikus nemzeti kisebbségről van szó. a hágai dokumentum 
alapján járulékos problémák nélkül viszonylag könnyen megoldható, 
s ez akár kezdő lépés is lehetne a rendezés folyamatának ahban a 
szakaszában, amely a Szerbiában élő nem szláv népcsoportok 
jogállását rögzíti: 

- ha az érdekeltek elfogadnák, hogy a Vajdaságot különféle 
jellegzetességekben gazdag európai régiának tekintsék, az itt 
létrehozható személyi és területi autonómiák és a békés egymás 
mellett élés más institucionális formáinak megvalósítása 
modellértékű lehet a szocializmus alól felszabaduló orsuigok belső 
nehézségeinek leküzdésében is. 

Hathatós segítségében és jóindulatában bízva tisztelettel. 

199I. dccembér4. 
Ágoston András, 
a VMDK elnöke 

A földrész pehelysúlyú tele 
Átnyújtotta megbízólevelét kedden Tallinnhan Arnold Rüütelnek, az Észt Legfelsőbb Tanács elnökének Jávorszky Béla, Magyarország 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki a helsinki magyar nagykövetség irányítása mellett Észtországban is képviseli mostantól 

Magyarországot. Magyarország és Észtország között 1921. és 1940. között létezett nagyköveti szintű diplomáciai viszony. A lengyel 
Szolidaritás parlamenti frakciója határozati javaslatot készül a Szejm elé terjeszteni, amelynek értelmében törvénytelennek nyilvánítanák a 

szükségállapot 1981-ben történt bevezetését. Lech Walesa lengyel államfő kedd reggel az elnöki palotában fogadia Jan Olszewskit, az új 
miniszterelnököt. Első, egyórás megbeszelésük ulán Jan Olszewski elmondotta, hogy az új kormány működésének koncepciójáról és egyes 

személyi döntésekről tárgyaltak. Egv londoni bíróság ideiglenesen feloldotta a Kevin Maxwell ellen életbe léptetett utazási tilalmat és 
engedélyezte, hogy kedden az Egyesült Államokba utazzon az ottani Maxwell-érdekeltségek, elsősorban a The New York Daily News című 

lap ügyében folyó válságtárgyalásokra. Kevin Maxwell a New York-i napilap kiadójának elnöke. 

A „Világ Közepe" 

Egyezmény a teljes körű ví-
zummentességról, 20 millió dollárt 
érő kereskedelmi szándéknyilat-
kozat, és kölcsönös jóindulat a 
politikai-gazdasági kapcsolat-
építésben - így összegezhetőek 
Göncz Árpád hivatalos ecuadori 
látogatásának eredményei. Négy 
országot érintő körútjának második 
állomásaként látogatta meg a „Vi-
lág Közepének" is nevezett egyen-
lítői országot, ahol Rodrigo Borja 
Cevallos köztársasági elnökkel az 
említett dokumentumokat írta alá. 

Politikai unió 
A szociálunió kérdése került a 

megbeszélések homlokterébe a 
maastrichti csúcsértekezleten ked-
den délelőtt, miután Nagy-Bri-
tannia elutasította a holland el-
nökség által kidolgozott kompro-
misszumos formulát is. Piet Dan-
kert, az európai ügyek holland 
államtitkára szerint - mivel úgy 
tűnik, hogy Nagy-Britanniával 
„kulturális összeegyeztethetet-
lenség esete forog fenn" - a britek 
európai partnerei visszatérnek a 

szociális fejezet eredeti megfogal-
mazásához, s megpróbálnak a 
pénzügyi unió területén tervezett 
kimaradási formulához hasonló 
kibúvót megfogalmazni London 
számára. Az Európai Közösségek 
tizenkét országának állam- és 
kormányfői kedden délelőtt ebben 
megegyeztek a Politikai Unió 
szerződésének bevezetőjéről, 
amely az Európai Közösség he-
lyébe lépő Európai Unió fő céljait 
tartalmazza. 

Nincs új állani a nap 
alatt 

Az Orosz Föderációval és 
Ukrajnával megkötött alapszer-
ződéseink - a breszti megálla-
podástól függetlenül - érvényessé 
válnak a ratifikálásuk után. A 
breszti nyilatkozat nem teremtett új 
államot, így mindhárom aláíró fél 
külön jogalany maradt. A szerző-
dések módosítására ezért nincs 
szükség. Ha a Szovjetunió meg-
szűnik, akkor alany hiányában a 
magyar-szovjet alapszerződés nem 
lép hatályba. 

Hordó hordó hátán 

Napi 24.17 millió hordóra nőtt a 
Kőolajexportáló Országok Szerve-
zete (OPEC) tagországainak össz-
termelése novemberben. A korábbi 
hónapok szintjét ez mintegy napi 
320 ezer hordóval haladja meg. A 
kuvaiti termelést napi 340 ezer 
hordóra becslik a lap szakértői. A 
szaúd-arábiai napi közel 8.5 millió 
hordós teljesítmény megfelel az 
októberi szintnek. 

A „visegrádi három" aláír 
December 16-án Brüsszelben aláírják a Magyar Köztársaság és az 

Európai Közösségek társulási megállapodását. A dokumentumot hazánk 
képviseletében Antall József miniszterelnök, a közösség részéről pedig az 
EK. Tanácsának soros elnöke, a bizottság alelnöke, valamint a tizenegy 
tagállam külügyminisztere látja el kézjegyével - jelentette be Hermán 
János külügyi szóvivő. A Magyarország és a Közösség közti 
megállapodás aláírásával egyidóben Cseh- és Szlovákia, valamint 
Lengyelország is csatlakozik az. EK-hoz, s mindkét országot hazánkhoz 
hasonlóan a miniszterelnök képviseli. Ezért az elképzelések között 
szerepel, hogy a „visegrádi" három ország kormányfője külön-
megbeszélésre ül össze az ünnepélyes ceremónia napján. 

Átértékelt segély 

Az Európai Közösség újraér-
tékeli a Szovjetunió számára ko-
rábban megajánlott 500 millió ECU 
(650 millió dollár) összegű, élel-
miszer-vásárlásra adott hitelga-
ranciáját - jelentette ki a belga kül-
ügyminiszter. Philipe Maystadt 
elmondta, hogy a határozat a szláv 
unió vasárnapi létrehozását köve-
tően született, és a döntés nem az 
élelmiszersegély tényét kérdőjelezi 
meg. 

Chilei vizsgálat 
Chile tiszteletben tartja a Jugo-

szláviával szemben elrendelt fegy-
verszállítási embargót, s a kormány 
vizsgálatot rendelt el annak tisz-
tázására. hogy valóban Chiléből 
származik-e a budapesti repü-
lőtéren lefoglalt 11 tonnányi fegy-
ver és robbanóanyag. Az AFP nem 
hivatalos santiagói forrásokra hi-
vatkozva közölte, hogy a Feri-
hegyre érkezett ládákat valóban a 
chilei fővárosból indították útnak. 
Chilei katonai illetékesek és a 
legnagyobb hadiipari vállalat 
vezetői tagadták, hogy közük lenne 
az ügyhöz. 

Európában sűrűn havazik 
Romániában az elmúlt napokban 

leesett nagy hó megbénította a 
légi-, közúti és vasúti forgalmat, és 
sok falut elzárt a külvilágtól. A 
Reuter hírügynökség jelentése 
szerint a bukaresti nemzetközi re-
pülőtér kedd dél óta újra fogadja a 
járatokat, de a fővárosi belföldi 
reptér, a Fekete-tenger partján lévő 
légikikötőkkel együtt zárva tart. 

Olaszország egész területét 
szintén elérte a hideghullám. Az 
ország északi részén mínusz 19 
fokot mutatott a hőmérő, de a déli 
részeken is csak hat fokkal volt 

melegebb. Az iskolákban nem volt 
tanítás. 

Németország déli részén egy 
évszázada nem volt ilyen hideg: 
kedden mínusz 13 és 30 fok közötti 
fagyokat mértek. Ausztriában ked-
den a leghidegebb város Mariazell 
volt, ahol minusz. 26 fokig süllyedt 
a hőmérséklet. Bulgária északkeleti 
részén ugyancsak hatalmas hó 
esett, csaknem megbénítva a köz-
lekedést, a Fekete-tenger partvi-
dékén pedig hóviharok tomboltak, 
egyes települések áram nélkül 
maradtak az ítéletidő miatt. 

Másfajta 
felszabadítás 

Oroszország két héttel elha-
lasztja a fogyasztási javak leg-
többjét érintő, eredetileg december 
16-ától bevezetni tervezett árfel-
szabadítási akcióját - jelentette be 
Jegor Gajdar orosz gazdasági és 
pénzügyminiszter televíziós be-
szédében. A liberalizálás tehát 
várhatóan csak január 2-án veszi 
kezdetét. Gajdar szerint a kése-
delmet ukrán és belorusz nyomásra 
határozták cl. s az erre vonatkozó 
döntés már a „Hármak" hét végi, 
minszki találkozóján született. 

Fogolycsere - a földön 
A jugoszláv hadsereg újabb tü-

zérségi támadást kezdeti Eszék 
ellen. Megtörtént az első fogoly-
csere, amelyről két napja kötöttek 
átfogó egyezményt Zágrábban. 
Kedd délelőtt 52 gárdistát adtak át 
18 katonáért cserébe. 

Keddtől húsznapos időtartamra 
beszüntette Belgrádba tartó járatait 
a német Lufthansa légitársaság. A 
szerb kormány a döntés után nyom-

ban kinyilvánította rosszallását, s a 
központi kormánnyal együtt vár-
hatóan összeül, hogy megvitassa, 
miféle retorziókkal válaszolhatna 
Bonn-nak. Mile Pesic szerb köz-
lekedésügyi miniszter szerint a 
német döntés összesen 140 millió 
dolláros veszteséget okoz az 
érintett két (Szerbia és Crna Gora) 
jugoszláv tagköztársaságnak. 

Tovább bonyolódik az újvidéki 
Magyar Szó fószerkesztóválsága 
kapcsán kirobbant sajlóbotrány. 
Mint ismeretes, az egyetlen 
jugoszláv napilappal elégedetlen a 
Vajdaság „főszerkesztőjének" 
nevezett dr. Radomán Bozsovic 
kormányelnök, ezért új embert 
szánt a Magyar Szó élére. A 
kiszemelt és a vajdasági parlament 
által kinevezett Maróti Miklóst, a 
Fórum Kiadóhá/ jelenlegi 
igazgatóját azonban a lap 
szerkesztősége nem fogadta el. 
Kifogásait tényekre alapozza: 
Maróti soha nent dolgozott az 
újságírószakmában, alelnöke a 
kormányzó párthoz közel álló 
Magyarok Hazájukért. Szerbiáért 
és Jugoszláviáért nevű pártnak, 
nem tud rendesen magyarul. 

Erről az utóbbi 
„fogyatékosságáról" Maróti 

Magyar Szó-viszontagságok 

Nem baj, hogy nem tudok 
magyarul... 

meglepő nyilatkozatot adott a 
Borba című belgrádi napilapnak. 
Szó szerint a következőket mondta: 

- Ez. nem korrekt dolog, hiszen a 
magyar az anyanyelvem. Lehet, 
hogy nem ismerem a helyesírást, 
de ez nem is annyira fontos. Azt 
mondtam a szerkesztőségnek, hogy 
ha gondot jelent a nyelvtudásom s 
nem értenek meg magyarul, akkor 
beszéljünk szerbül vagy angolul, 
vagy valamilyen más nyelven. 
Egyébiránt is vannak fordítóink, 
lektoraink, ők azért vannak itt, 

hogy mindent „magyarosítsanak". 
A vezércikkeket különben 
szerbhorvát nyelven is meg-
írhatom. 

Nyilván szükségtelen min-
dennemű kommentár a fentiekhez... 

A megbízott főszerkesztő (még) 
nem mondott le. Időközben a lap 
munkatársai egy emberként álltak 
ki leváltott főszerkesztőjük mellett 
és tovább készítik a lapot a régi 
szerkesztőbizottság irányításával. 
A kormány(fő) habozik. Nem meri 
betiltani a lapot. Tudniillik az 

elmúlt napokban az olvasók ezrei 
fejezték ki együttérzésüket, 
biztosították támogatásukról a 
Magyar Szót. De ugyanezt tette 
több politikai párt (köztük a 
Vajdasági Szociáldemokrata Liga 
is, amely egyértelműen a tartomány 
önállósága mellett száll síkra), a 
független újságírók egyesületei, 
több jugoszláv és nemzetközi 
békeszervezet, valamint a vajdasági 
értelmiségiek nagy csoportja is. 

A nehéz napokban nyilván jól 
jön a Magyar Szó újvidéki, 
szabadkai, zentai, zombori. becsei, 
kanizsai munkatársainak az 
erkölcsi támogatás. A kérdés 
viszont: meddig bírják, vállalják az 
eléggé egyenlőtlen harcot a 
(kormány) túlerővel? 

K~R 

Népirtás helyett súlyos gyilkosság 

Szekumonográfia 
Megíratott az utolsó lap a Securitate, a bukott román rendszer 

titkosrendőrségének közkeletű történetében. A titkosrendőrség titkos 
monográfiájának lapjai hozzáférhetetlenek egyelőre, s mivel a helyére 
lépő szervezet vezetői elismerték, miszerint a „munkatársak" ötven 
százalékát átvették (az indok: a „szakértők" mellőzését nem tudná 
elviselni az államvédelem), kevésbé hihető, hogy belátható időn belül 
tiszta kép alakul ki ezen elnyomó szervezet ténykedéséről. 

A Temesvárról elköltöztetett perben ugyanis kimondták az 
ítéleteket. A főhűnösöknek a vezető pártaktivisták találtattak. Ion 
Coman (aki Temes megyei származású...), a KB volt titkára, 
tartalékos vezérőrnagy 25 évet, Balan Radu volt megyei első titkár 
népirtás helyett rendkívül súlyos gyilkosság vádjával 23 évet kapott. 
Balan egy hónappal az események kitörte előtt vette át a funkcióját. 
Elődjét, llie Mateit (aki a Ceausescu-rokonsághoz tartozott és ő 
irányította a Tőkés László elleni másfél esztendős „ hadjáratot) 
felmentették. Coman és Balan sorsán osztozik Pacoste Cornel volt 
miniszterelnök-helyettes is a maga 20 év börtönével - ő is Temes 
megyei első titkár volt, még llie Matei előtt... 

Utánuk következnek a tulajdonképpeni belügyis főtisztek. Popescu 
Ion. a megyei felügyelőség főnöke 20. Sima Traian szekuvezér 20, 
Deheleanu Ion. a milícia egykori parancsnoka 18, helyettese, 
Corpodeanu Ion szintén 18 évet kapott. Vevarca Josif rendőrtisztnek 
15 év börtönbüntetés az osztályrésze. A vád szintén rendkívül súlyos 
gyilkosság volt. A huszonnégy vádlottból a többi tizenhatot 
felmentették. 

A per végkimenetele (az események második évfordulója előtt) 
egyértelműen azt sugallja, amit amúgy is tudtunk: a félelmetes 
Securitate irányítói a pártnomenklatúra kulcsemberei voltak. A 
romániai ellenzék mindettől függetlenül bizonyára tovább írja a maga 
szekumonográfiáját. A kérdés mára így módosul: melyik párt irányítja 
a szekuutódokat? 

PATAKI SÁNDOR 
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Határozatképtelenség közelében 
Kedden délelőtt, 10 óra után néhány perccel megkezdte munkáját az Országgyűlés. A délelőtt folyamán Kupa Mihály pénzügyminiszter 

megtartotta expozéját az 1992-es évi költségvetésről. Nehéz 1992-es évet ígért Kupa Mihály pénzügyminiszter, de olyan esztendőt, 
amely összességében nem rontja az emberek életkörülményeit, s egyben megalapozza egy valódi fejlődés lehetőségét. Kiemelte, hogy 

a törvénytervezetben szereplő 69,4 milliárd forintos hiány gyakorlatilag 89,4 milliárdos, ugyanis a privatizációs bevételekből 20 milliárd 
forintot terveznek hiánycsökkentésre fordítani. Beszámolt arról, hogy nem a bevételek növelésével, hanem a kiadások 

szelektív rtférséklésével igyekeztek reális költségvetést kialakítani. Rámutatott, hogy a kormány nagy erőfeszítéseket tesz a szociális biztonság 
megteremtésére, amit az is bizonyít, hogy az államháztartás összkiadása jövőre 15 százalékkal, a szociálpolitikára fordított összeg azonban 

22 százalékkal növekszik. Az MSZP frakciója nem tartja időszerűnek, hogy a költségvetés ismert szorító helyzetében milliárdokat 
fordítsanak vagyoni kárpótlásra, ezért kezdeményezni fogják a kárpótlási törvény végrehajtásának egy évre való felfüggesztését. Ezt 

Békési László jelentette be a plenáris ülés szünetében rendezett sajtótájékoztatón. A szünetre szánt idő második felében 
a Torgyán-Ugrin-féle kisgazdafrakció találkozott az újságírókkal. Egy kérdésre válaszolva Torgyán József pártelnök megerősítette, 

hogy Antall Józsefet, a Magyar Demokrata Fórum elnökét és Sur ján Lászlót, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét a pártvezetés és 
a frakció egyetértésével december 23-ára egyeztető megbeszélésre hívták meg. Győriványi Sándor szerint a találkozón a költségvetési vitával 

kapcsolatos szakkérdések megbeszélésére kerül sor. Folytonosan a határozatképtelenség közelében ingadozva, kedden néhány perccel hat 
óra után befejezte munkáját az Országgyűlés. A képviselőknek többszöri szavazási ismétléssel még sikerült dönteniük arról, 
hogy részletes vitára bocsátják a levéltári törvényjavaslatot, valamint a gépjárműadóról és a földadóról szóló tervezeteket. 

Az Országgyűlés szerdán reggel 9 órakor folytatja a munkát a jövő évi költségvetés feletti általános vitával. 

Az SZVT megújulása 

Szakmai klubok, 
ahol rang tagnak lenni 

Az SZVT, vagyis a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 
Csongrád Megyei Szervezete két évtizeddel ezelőtt alakult azzal a céllal, 
hogy továbbképzésekkel, tanácsadással segíti a szervezési-vezetési 
ismeretek terjesztését. Működésük elején ,jól értesült" vezetőket hívtak 
meg a gazdaság, tudomány területéről, s előadásaikat hallgatva az 
alacsonyabb szintek irányítói is hasznos információkhoz jutottak. 

Ugyancsak a kezdeti időszakban ébredtek rá, hogy a vezetéselmélet 
oktatására is nagy igény van: néhány napos, vagy éppen egy-két hetes 
tanfolyamokra hívták a vállalatok, intézmények küldötteit, s az akkori 
gazdasági folyamatok szeleit kihasználva, politikamentesen adták tovább 
az ismereteket. 

Később az új időknek új szelei befújtak az ő házuk tájára is: a mened-
zserképzésben megjelente^ a profik, de a többi szervezési-képzési terü-
letre is betörtek a szakosodott szervezetek. Az MTESZ tagszervezeteként 
működő társaságnak önfenntartóvá kellett válnia: a központi költség-
vetésből már második éve nem részesednek, a támogató vállalatok 
befizetéseiből, illetve a jelképes egyéni tagdíjakból (évi száz forint!) 
élnek. Tagjaik ingyenesen látogathatják az előadásokat, amelyek főként 
az éppen időszerű kérdésekről szólnak. Nemrégen a közigazgatási 
államtitkár a foglalkoztatási törvényről beszélt, most a módosítás alatt 
álló munka törvénykönyvéről lesz szó, de már a számviteli törvény 
megismertetését is tervezik - tematikájuk együtt változik az élettel... 

A megújulás azonban elkerülhetetlen. Vladiszavlyev András, a 
társaság elnöke elmondta, hogy az SZVT a továbbiakban katalizátorként 
kíván működni: a meglévő, szervezési, vezetési ismereteket, vagy más 
tudnivalókat oktató vállalkozásokból azokat karolja föl. amelyek valódi 
színvonalat képviselnek. Ily módon a minőségi szűrő szerepét is 
betöltenék azokon a területeken, amelyeket képesek lefedni. 

Az első lépés máris megtörtént: hétfőn délután Kómár János vezeté-
sével megalakult a könyvvizsgálók klubja. A számviteli szakemberek 
rendszeres találkozásaik alkalmával kicserélhetik információikat, 
könnyebben eligazodhatnak a területükön viharos gyorsasággal 
szaporodó állásfoglalások között. 

S ez csak első a tervezett sorban, követhetik más szakterületek is: a 
személyzeti, humánpolitikai munkában tevékenykedők, menedzserek, 
vállalkozók, és bármely foglalkozási kör, amelynek erre igénye van, lét-
rehozhat az SZVT segítségével hasonló klubokat, ahol - éppen a 
„kvalifikált" társaság miatt - már rang lesz tagnak lenni. 

Ötleteket, tanácsokat, igényeket szívesen fogadnak. A 
MTESZ-székházban dr. Susla János szervező-titkár várja a jelentkezőket. 
Telefonszámuk: 11-511. 

NY. P 

Karácsony előtt nem érkezik 
a nyugdíj-kiegészítés 

Bár a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóságon megállás nélkül dolgoz-
nak az Országgyűlés december 4-i 
döntése óta, a megfeszített munka-
tempó sem teszi lehetővé, hogy a 
nyugdíjasok a karácsonyi ünnepek 
előtt hozzájussanak az egyszeri 
járulékkiegészítéshez - tájékoz-
tatták a sajtó képviselőit kedden az 
Országos Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság székházában. 

Az országgyűlési határozat alap-
ján 2,5 millió magyar állampolgár 
jogosult 2.500; 2.000. illetve 1.000 
forintos évvégi nyugdíj-kiegészí-

tésre, a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ságnak ennyi nyugdíjszelvényt kell 
kiállítania és a postának átadnia. Ez 
utóbira ugyan előreláthatólag már 
december 19-én, illetve 20-án sor 
kerül, a kézbesítésig azonban -
ahogy arról a posta illetékesei az 
OTF-et tájékoztatták - a budapes-
tieknek még 14, a vidéken élőknek 
pedig 10 napot várniuk kell. Hiába 
tehát a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság dolgozóinak igyekezte, az 
egyszeri nyugdíj-kiegészítést csak 
december végén, illetve január 
elején kapják kézhez az érintettek. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
HOLNAP 

A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) alsóvárosi, felsőoktatási és tápéi szer-
vezetei nyilvánost gyűlést tartanak délután 4 órakor a Szeged állomás 
éttermében. Napirenden: tájékoztató a XV. kongresszuson elfogadott 
programról; előadó dr. Krajkó Gyula, a városi koordinációs bizottság el-
nöke. Az Algyő, Belváros III. és Északi városrész szervezeteinek 
taggyűlése a Csap utca 62. szám alatti párházban ugyancsak 4 órakor 
kezdődik, előadó: Nag^ári László, a munkásbizottság vezetője. 

A VIKSZ 
a vagyonelszámoló 

Átvette kedden az Állami Szám-
vevőszéktől az oda benyújtott 
vagyonelszámolásokat és az ellen-
őrzésről elkészített jelentéseket a 
Szakszervezeti Vagyont Ideiglene-
sen Kezelő Szervezet. Az ÁSZ a 
törvény előírásainak megfelelően 
adta át a dokumehtumokat, miután 
a vizsgálatot elvégezte. 

A vagyonelszámolások szerint a 
szakszervezetek a júliusi állapotok 
alapján 8.8 milliárd forint vagyon-
nal rendelkeznek. A szervezet a 
benyújtott 1907 vagyonelszámolás 

88 százalékát tartotta hitelesnek. A 
számvevőszék jelentését benyúj-
totta a Parlamentnek. 

Ismeretes, hogy több szakszer-
vezet is alkotmányellenesnek tartja 
a szakszervezeti vagyon elszámol-
tatásáról szóló törvényt, és az 
Alkotmánybíróság döntéséig nem 
tesz eleget a törvényben foglaltak-
nak. Az ÁSZ egyelőre befejezett-
nek tekinti a vizsgálatot, azonban, 
ha szükséges, a késlekedők 
beadványát is értékeli. 

Nagy Sándor, a radikális „munkásvezér" 

Bot a ruhatárban 
A figyelmeztető sztrájk még 

nincs meghirdetve december 17-rc 
- mondotta Nagy Sándor, az 
MSZOSZ elnöke azon a keddi saj-
tótájékoztatón, ahol hét szakszer-
vezeti konföderáció Lsmertette 
értékelését a múlt hét pénteken, 
szombaton megtartott érdekegyez-
tetésről. 

Az MSZOSZ 69 tagszervezete 
közül 31 csak kilátásba helyezte a 
figyelmeztető sztrájkot - mondotta 
az elnök. Az országos sztrájkbi-
zottság összehívásához 35 
tagszervezet egyetértése szükséges. 

Forgács Pál, a liga elnöke a 
jelenlegi helyzetben nem tartotta 
indokoltnak a figyelmeztető sztráj-
kot. Ez olyan eszköze a dolgo-
zóknak, amit nem szabad felelőt-

lenül alkalmazni, lejáratni. A 
sztrájk egy bot, amiről tud a tárgya-
lófél, de amit szerinte jelenleg -
amikor is a kormány és a munka-
adók kimutatták tárgyalókészségü-
ket - egyelőre kint kell hagyni a 
ruhatárban. Mint ahogy az a/ 
elmúlt hét pénteki, szombati tár-
gyalásán is történt. 

Nagy Sándor vitatkozott ezzel, 
szerinte a figyelmeztető sztrájk ép-
pen arra való, hogy nyomatékot 
adjanak a tárgyalások közben a 
munkavállalók követeléseinek. Az 
MSZOSZ kasszát készített a 
pénteki és szombati tárgyalásokról, 
s egyáltalán nem elégedett az 
eredményekkel. 

Cheney jött, látott, és el is ment 
(Budapesti tudósítónktól.) 
De mielőtt tegnap délben Prágába szállt az amerikai védelmi mi-

niszter, Fiir Lajossal közös sajtótájékoztatót tartott a Honvédség 
Zichy Géza utcai házában, a Népstadion mögött. Dugig volt a nagy-
terem, orosz nyelvű kamerák jöttek-mentek, bár kérdexux, na lett 
volna, nem hangzott el. Öt perc késéssel kezdődött a sajtótájékoztató, 
s a két miniszter negyven percet tudott rászánni. Néhány újságíró nem 
került sorra a kérdéseivel, amelyek között egyébként egyetlen olyan 
sem volt, amely a közismert ügyek felszíne fölé magasodott, avagy 
alátört volna az igazi mélységekbe. Az oroszok hátában angol nyelvű 
újságírók tolongtak, s a számos hazai tollnok. 

Bevezetőjében Richárd D. Cheney elmondta, hogy ő az elsó ame-
rikai védelmi miniszter, aki Budapestre látogatott. Ez is bizonyítja, 
hogy a kapcsolatok megjavultak a két ország között. További 
bizonyíték a folyamatos párbeszéd, ami egyúttal arra is bizonyságul 
szolgál, hogy európai biztonsági érdekeink közösek. Elmondta Dick 
Cheney, látta Budapesten, hogy mi, magyarok is a szabadság oldalán 
állunk. Kialakítottuk (figyelje az olvasó a sorrendet!) a szabad piac-
gazdálkodást és a demokráciát. Találkozói közül a miniszterelnökkel, 
a külügyminiszterrel és Für Lajossal folytatott megbeszélésére utalt az 
amerikai védelmi miniszter. „Für Lajossal megbeszéltük - mondotta 
-, hogy az Egyesült Államok és Magyarország hogyan tud egymásnak 
segítségére lenni a hadsereg átalakításában. Bush elnök lehetővé tette 
Magyarország részvételét a külföldi katonai segélyprogramokban." 
Katonatisztek, kutatók, mérnökök képzését és továbbképzését jelenti 
ez, és háttértámogatást. Egyezményt írtak alá az információáramlás-
ról. Munkacsoportot állítottak fel, amely a magyar honvédség további 
átalakításán dolgozik. Cheney meghívta magyar kollégáját 
Washingtonba, de hogy az utazásra mikor kerül sor, tegnap még nem 
tudtuk meg. 

Kérdésekre válaszolva Cheney elmondta, hogy az európai válu+ 
zásokról beszélve, valószínűleg nem használná a széthullás szót. Ö 
alapvető fontosságú változásokat lát. Ugyanakkor tudomásul veszik, 
„ez olyan időszak, amikor nagy lehetősége van az instabilitás 
kialakulásának. Jóakarat és nemzetközi együttműködés kell, hogy ezek 
a folyamatok békések maradjanak." 

Für Lajos honvédelmi miniszter elmondta, nem kell megnemtáma-
dási szerződéseket kötni a szomszédos országokkal, az ilyen szerző-
dések magukban foglalnák azt, mintha valaki meg akarna támadni 
valakit. Ilyen szándék nem mutatkozik sehol. Á Szovjetunió és 
Jugoszlávia kivételével minden szomszédos országgal - és nem szom-
szédosokkal is - kétoldalú államközi és katonai megállapodásokat 
kötöttünk, amiket majd a Jugoszlávia helyén valószínűleg létrejövő új 
államokkal is meg fogunk kötni. „Bonyolultabb - tette hozzá Für - a 
közjogilag már nem létező Szovjetunió esete. Nem tudjuk, hogy ott 
miként rendeződnek az egyes államok határai, milyen döntések szü-
letnek a hadseregről. Ezek függvényei lesznek a mi döntéseink." 

Megkérdezték Cheney védelmi minisztert, akar-e elnök lenni 
Amerikában? „Hogy valaha elnök lennék, ez a gondolat sose fordult 
meg a fejemben " - válaszcilta. A csillagháborús terv azonban foly-
tatódik. Ennek gondolata eredetileg ugyan a Szovjetunió jelentette 
veszélyhez fűződött, s ez megszűnt, de Cheney becslései szerint tíz 
éven belül tizenöt-húsz fejlődő országnak is lesz ballisztikus rakétája, 
amivel atomtöltetet is ki lehet lőni. „Irányvonalunk: nem csak 
tengerentúli szövetségeseinket és barátainkat védjük meg a ballisz-
tikus rakétáktól, hanem magunkat is. Ez a csillagháború gondolata." 

Für Lajos még nem tudja, hogy Cheney meghívásának majd eleget 
téve. mit szeretne vásárolni az amerikai fegyverboltokban. Ez a 
Magyar Honvédség fejlesztési koncepciójától függ. Úgyhogy a bevá-
sárlási lista a fegyverekről még nincs. Az egykori NDK bizonyos 
fegyverzeteinek megvásárlása ügyében pedig mindeddig semmilyen 
előrelépés nem történt. Kijelentette Für Lajos, hogy Jugoszláviával 
kapcsolatban semmilyen forgatókönyv nem készült most se. 
Tájékoztatták egymást felfogásukról, amelyek egyébként nem állnak 
messze egymástól. 

,4 honvédség ereje elégséges nagyobb katonai akciók elhárításához 
is. de ilyenekre nem kell számítani. Légtérsértések, helyi jellegű, nem 
biztos, hogy tudatos konfliktusok ezután is lehetnek. Ezek kivédésére 
elegendő a határőrség. Chenery Jugoszláviát illetően továbbra is bízik 
a diplomaták erejében, s abban, hogy sikerrel járnak az erőfeszítések, 
és elindulnak oda a békefenntartók. 

„A kereszténydemokrácia ál lamszervező 
ideológia" 

- A magyarokat mely pártok 
képviselték? 

- Magyarország, Horvátország, 
Észtország, a Cseh és Szlovák 
Köztársaság. Lengyelország, 
Románia, Litvánia, Szlovénia és 
Bulgária azon pártjai vettek részt a 
konferencián, melyek tagjai a 
Kereszténydemokrata Interna-
cionalénak. így a magyarságot 
nem csak a kormánykoalíció három 
pártja képviselte, hanem a 
Romániai Magyarok Keresztényde-
mokrata Pártja és a szlovákiai 
Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom küldöttsége is képviselte. 

- A tanácskozás témája: a 
kereszténydemokrata pártok a 
demokratizálódás folyamatában. 

- Az ottani kormánykoalíció 
legerősebb pártja, a CDA szervezte 
kongresszuson szó esett a 
pártszervezésről, a sajtó és a 
pártok kapcsolatáról, a párt és a 
parlamenti frakció viszonyáról, a 
kereszténydemokrata ideológiáról. 
Az előadók között volt parlamenti 
képviselő, a hollandiai miniszter-
elnököt adó CDA általános titkára 

Közép-Kelet Európa kereszténydemokrata pártjait látta vendégül a 
hét végén a hollandiai testvérpárt. A CDA kilenc országból 16 

pártdelegációt hívott tanácskozásra és tapasztalatcserére a hollandiai 
Wassenaarba. A Kereszténydemokrata Néppárt küldöttségének 

tagja volt dr. Kovács Kálmán, a szegedi szervezet társelnöke, akit 
tapasztalatairól kérdeztünk. 

és tudományos kutatóintézetének 
igazgatója, illetve az amerikai 
demokrata párt sajtóügyekkel 
foglalkozó munkatársa. Az ese-
mény jelentőségét mutatja, hógy a 
kétnapos tanácskozás végén 
Wilfried Martens, belga miniszter-
elnök mondott beszédet. 

Milyen hasznosítható 
tapasztalatokkal tért haza? 

- A legfontosabbnak azt tartom, 
hogy az ottani előadók is hangsú-
lyozták, hogy a kereszténydemok-
rácia nem vallási, hanem modern, 
polgári államszervező ideológia. 
Egyik alapelve a KDNP program-
jában is rögzített szubszcidialitás, 
melyet egyszerűsítve a gyengébb 
társadalmi csoportok, rétegek 
megsegítésének nevezhetünk. A 
párt struktúrájáról szólva derült ki, 

hogy a nyugat-európai országokban 
sem jellemzőek a nagy létszámú 
szervezetek. Például a 15 milliós 
Hollandia legerősebb pártja, a 
CDA 25 ezer tagot számlál. Ott a 
pártélet két fő színtere az alap-
szervezet, a területi szint és az 
országos szervek. A munka két 
nagy szakaszra tagolható: két 
választás között a parlamenti és 
kormányzati tevékenységre 
koncentrálnak, a választás közeled-
tével az alapszervezeti és a területi 
tevékenység válik fontossá. Figye-
lemre méltó, hogy a hollandiai 
listás választásra a párt egy-egy 
jelöltjét különböző kurzusokon mi-
nimum három évig készíti föl. A 
parlamenti képviselőcsoport füg-
getlensége szintén hasznosítható 
tapasztalat. 

- Teljes egyetértés jellemezte a 
tanácskozást? 

- A sajtó és a pártok viszonyáról 
több előadó is szólt, de nem értet-
ték a kelet-európai küldöttségek 
megjegyzéseit. Számukra ismeret-
len például, hogy egy lap nem 
képviselteti magát egy parlamenti 
párt sajtótájékoztatóján csak azért, 
mert ellenzéki beállítottságú. Az 
elhangzottak azonban megerősítet-
ték, a pártok számára az egyetlen 
járható út: türelemmel, információ-
áradattal erősíteni kapcsolatukat a 
sajtóval. 

- A szegedi szervezet számára 
mit hozott ez az út? 

- A hivatalos programok mellett 
szakmai kapcsolatot is sikerült 
kezdeményezni: itteni fiatal 
mezőgazdászokat várnak tapaszta-
latcserére. A hollandiai keresztény-
demokrata Szövetség (CDA) 
támogatja pártunkat. A konferen-
cián többször is hangoztatták 
álláspontjukat: a következő ma-
gyarországi választásokon a KDNP 
lesz a meglepetések pártja. 

ÚJSZÁSZI 
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Éljenek a Zenebarátok 
Jubileumi kóruskoncert 

Megható és megérdemelten szép, őszinte ünneplésben részesült Erdős 
János karnagy s remek neveltjei az Ifjú Zenebarátok Kórusa. Fennállásuk 
20. évfordulóját ünnepelték meg az emlékezetes hangversennyel az 
egyetem aulájában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. Sz. Gyakorló 
Iskolájának ének-zenei tagozaton végzett tanulóiból alakult 1971 őszén 
az a kis lelkes kórus, amelyben énekelni öröm és büszkeség volt. Szép 
hagyománnyá vált aztán, hogy akiket Erdős tanár úr neveit az ének 
szeretetére a gyakorlóban, később is visszajártak hozzá. így maradt fenn s 
öregbítette egyre inkább jó hírét a lelkes fiatalokból álló együttes. Hosszú 
lenne felsorolni hol, s merre jártak a világban, hány fesztiválon és zenei 
versenyen álltak boldogan a dobogón. Itthon s Európa számos városában 
sokszor hódoltak az éneklés örömének, és sikert sikerre halmoztak. S 
hogy ez nem volt alaptalan, bizonyította jubileumi koncertjük is, amelyet 
nemcsak nagyon szép, de igen igényes művekből állítottak össze. 

Finom, kiegyenlített szólamokat hallottunk, s külön kiemelésre 
kívánkozik a muzikálisan s kellemes hangon daloló férfikar. Alapos, 
kitűnő felkészültségüket igazolta az a tény, hogy javarészt fejből éne-
kelték a hatalmas műsort. Erdős János keze alatt igazi, élményt adó 
muzsika született. Valamennyi kórusműnek saját arculata volt, s az ér-
zelmek, színes hangulatok gazdag berkeiben barangoltunk, dalolásukat 
hallgatva. 

Gcsualdo rendkívül nehéz, modulációktól s harmóniaváltásoktój terhes 
madrigálját még a kezdeti elfogódottság ellenére is magabiztosan szólal-
tatták meg. bizonyítván a tiszta intonálásban való jártasságukat. Brahms: 
0 süsser Mai című kórusdarabjában az oldott, felszabadult érzelmek felé 
nyitottak, s Kodály három kórusművében már példaszerű megjelenítő s 
atmoszférateremtő erővel énekeltek. Egyaránt dicséretre méltó az 
Adventi ének tiszta emelkedettsége, magasztossága, a Székely keserves 
érzelemgazdag, drámai tolmácsolása^ s a Norvég lányok virtuóz, puha 
pasztell színekkel tündöklő megjelenítése. A tartalmas indító blokk után 
szívmelengető perceknek lehettünk tanúi. A városi önkormányzat s a 
KOTA vezetősége, valamint" a saját és testvérkórusok köszöntése s aján-
dék átnyújtása következett. Kedves, örömteli visszaemlékezéseket is 
hallottunk a volt alapító tagoktól. Az ünneplés derűs perceiből a karnagy 
felé áradó szeretet és a tisztelet érződött. 

A műsor második felében jobbnál jobb produkciókat hallottunk. 
Mcssiacn: 0 sacrum convivium különleges harmónia és ritmusvilágú, 
gyönyörű és nehéz kompozíciójának makulátlan és ihletett tolmácsolása s 
a hasonlóan különleges és szép Vinea mea clecta Poulenctol egyaránt 
gyönyörködtetett. Stílusos, ízléses és hangulatgazdag volt a két Kodály-
mű, a Fölszállott a páva s a Túrót eszik a cigány is. 

Végül, emelkedett példáját adva az áldozatos pedagógiai s művészi 
munka kisugárzásának, dobogóra lépett az a sok, e kórusban énekelt, ma 
már diplomás, vagy más intézményekben tanuló zenebarát, akik szívesen 
s szeretettel jöttek vissza ünnepelni azt a kórust, ahol annyi életre való 
széppel és jóval gazdagodtak. Lélekkel, tökéletes érzelmi azonosulással s 
kifejezőerővel, s nem utolsósorban, nagyon szép hangon énekelték a 
Fridcrici Baráti kör. Mozart Ave verum s Kodály Esti dal című kompo-
zíciókat. 

BERÉNYI BOGÁTA 

MMMMMBUMI 

A kiállítás, amelyről szót ejtünk, 
december elejéig volt megtekint-
hető a Bálint Sándor Művelődési 
Házban. A húsz tárlóban tenyér-
nyinél alig nagyobb grafikák és 
leginkább késő őszi, össze-
söndörgőzött, aszott falevelekre 
emlékeztető, színes alapról fino-
man visszakapart, általában egyet-
len vonallal meghúzott fehér-
vonalas ábrácskák lapultak. Az 
életnek alapvető, közös törvé-
nyeiről szólnak ezek a levélere-
zetek: mintha egyetlen hatal-
mas nagy fának az ágain sarjadtak 
volna, hogy aztán tél közeledtével a 
rettenetes, vad szelek szertefújják 
őket a világba. Némelyik oly apró 
- szinte rá kellett hajolnunk az 
üveglapokra, amelyek óvják ezeket 
a képecskéket, hogy egyáltalán 
megláthassuk, mit is ábrázolnak. 
Holott valójában persze -nem 
kellene a világtól félteni őket, nincs 
is szükségük erre a védelemre: sőt, 
pont fordítva - mintha ösztönösen 
is - az emberek védekeznének így 
ezektől a hatalmas energiákat légie-
sen tömörítő miniatúráktól, nehogy 
kirobbanjanak a tablók herme-
tikusan elzárt, diszkrét világából, 
nehogy rátámadjanak jól berende-
zett, akolmelegségűre bélelt tetsz-
halott Világunkra. Ki hát, honnan 
jött a művész, aki olyan dolgokra 
kényszerít bennünket, amelyektől 
megalomániás korunkban már 
régen elszoktunk - hogy tehát ha 
akarunk egyáltalán valamit is 
kezdeni műveivel, ha tehát van 
bennünk szándék a látásra, az 
észlelésre, akkor egész testünket -
fizikailag is - megfeszítve kell 
hogy figyeljünk? 

bert tett is róla, hogy be se csukód-
jon. Megvádolták, hogy elkótyave-
tyélte a királyi vagyont, így aztán 
szegény Fouquet börtönben végezte. 

Lám, vannak a történelemben ef-
féle tanulságos esetek. Tényleg, mi 
is ebből a tanulság? Tessék válasz-
tani: ne építs fényűzőbb házat, mint 
a fölöttébb való! Ha mégis, ne hi-
valkodj vele! És végül: ne herdáld 
el a rád bízott vagyont! 

Olvasom: Voltaire és Moliere is 
gyakran megfordult a kastélyban. 
Jan Baptiste Poclain valószínű, 
nem itt kapott ihletet a fösvénység 
megformálásához. Talán inkább 
odébb, 

Chantillyben, 
ebben az ugyancsak fényűző, 
hajdani főúri mulatságoknak ott-
hont adó, ma is kincseket őrző kas-
télyban. Condé herceg vendégeként 
- Racine, La Fontaine, Madame de 
Sévigné társaságában - elleshetett 
egyet s mást, ami hozzásegítette 
figurái megformálásához. Része 
lehetett ebben magának Condé 
hercegnek is. A különös egyé-
niségű férfiú ugyanis olyan lovar-
dát építtetett a szomszédban, 
amelynek ma is csodájára járnak. A 
székesegyháznak beillő, boltíves, 
kupolával megsüvegelt istállóban 
barokk díszítésű, márvány falikút... 
Merthogy a princ hitt a metamor-
fózisban. Úgy gondolta, halála után 
ő mint ló fog újjászületni, s jó, ha 
az ember idejében - emberidejében 
- gondoskodik eljövendő, négy-
lábon töltendő napjairól. 

Kinek ihletet, kinek végső meg-
nyugvást adott ez a környék. Erdők 
között fekszik 

Ermenonville, 
Rousseau utolsó hónapjainak 
színhelye is. Az egyik hálás tanít-
vány a „balgák bölcsessége" szerint 
varázsolta széppé itt a természetet, 
hogy a mester hozzá méltó környe-
zetben mondjon végső búcsút az 
élettől. 

CHIKÁN ÁGNES 

Felhőasszony), csakúgy, akár a 
művész szakállas arca (Bagoly, 
Intelem). Néhány jellegzetes kép: a 
Védő - meghatározhatatlan nemű 
emberalak karjára borulva, alatta a 
falu, templomával, embereivel, 
sötétbarna alapról hajszálvékony 
vonallal visszahúzva - Testvérek -
mélyzöld alapon egymásból kinőtt 
férfi és női fej, alattuk váratlanul 
előbukkanó, ikonábrázolásra 
emlékeztető, vérpiros hármas 
alakzat - , a leginkább ikonszerű 
Madonna: anyának és gyerme-
kének a barna alapon hi-
hetetlen természetességgel egymás-
ba simuló rajza. A rajz a központi 
eleme Búzás művészetének: 
grafikái között vannak szelídebb 
hajlásúak és keményebbek, szög-
letesebbek; a színes képek alap-
színei közül a barna, a vörös, a 
sötétzöld, a lila a legfontosabbak. 
Erdélyi balladás hangulat szűrődik 
át a képeken - „az ottani megélt 
élményeket nem lehetett a határon 
elvenni", fogalmazza meg a 
művész, „ennek reményében keltem 
útra. Kicsit sötétebbek, kicsit 
búsabbak, kicsit keményebbek ezek 
a képek, de messziről átcsöng 
rajtuk a remény, a kereszt 
cipelésének reménye, áthallat-
szanak rajtuk az emberi nyomorú-
ság harangjai, amelyek a templo-
mokban, az eldugott falvak 
templomaiban szólnak." 

PL. 

/ / 

Uj szakirányterv a SZÉF-lajstromban 

Minőségügyi 
mérnökképzés 

A mai magyarországi áruminőségi feltételek érvényesítése csupán 
ellenőrzést jelent, s ez - főképp az élelmiszeriparban - kezd kevés lenni: 
a közös piaci társult tagság nemcsak a vámtarifák eltűnését fogja jelen-
teni, hanem szigorú minőségi feltételeket is hoz. A magyar gazdaságnak 
ehhez úgy kell igazodnia, hogy a minőségbiztosítás szabályozást 
jelentsen az eddigi csak ellenőrzés helyett, amihez viszont egy lénye-
gében új „mesterségre", minőségügyi mérnökre, élelmiszerminőség-
fejlesztő szakemberre van szükség. 

A képzés megvalósításához a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Kémia 
Tanszékén kezdtek hozzá, ami élelmiszeripari menedzserképzése után a 
főiskola másik rendhagyó kezdeményezése a magyar agrárfelsőok-
tatásban. Akár a menedzserképzés esetén, a minőségszabályozási szak-
irány is előbb „kipróbálásként" posztgraduális képzés formájában indul el, 
de a gazdaság igényeiből és a hamarosan beköszöntő közös piaci feltéte-
lekből ítélve, külön képzési szakként is jövője lehet. Mint Pallagi Attilá-
né tanszékvezető elmondta, olyan élelmiszer-tudományban és élel-
miszer-ipari technológiában jártas szakemberek képzése a cél, akik a 
korszerű minőségbiztosítás területén is felsőfokú ismeretekkel rendel-
keznek, illetve akik felkészültségük alapján ki tudják alakítani egy-egy 
vállalat minőségbiztosítási rendszerét 

A tervek szerint a képzés négyéves időtartamú lesz, tananyaga az első 
három félév során megegyezik majd az élelmiszer-technológus szakág 
tananyagával, a negyedik félévtől pedig kezdődne a szaktárgyak oktatása. 
A hallgatóknak ekkor lenne lehetőségük, hogy a technológus, vagy a 
minőségfejlesztői ág közül válasszanak. A rendszer, valamint a hozzá 
tartozó segédanyagok, jegyzetek kidolgozásához a SZÉF a Földmű-
velésügyi Minisztérium „mecenatúra" pályázatán 80 ezer forint támo-
gatást nyert. 

P.J. 

Jótékonysági est az aulában 
Holnap, csütörtökön este 7 órakor kezdődik az a jótékonysági hang-

verseny a JATE aulájában - Dugonics tér 3. - , amelyet a szegedi 
Soroptimist Club, a JATE kulturális titkársága, a Katolikus Egyete-
misták és Főiskolások Egyesülete rendezett a Mozgáskorlátozott fiatalok 
rehabilitációs és sportcentruma alapítvány javára. A jótékonysági esten 
föllép Gregor József, Misura Zsuzsa, Németh József, Szilágyi Erzsébet, 
Fodor Zsóka, Dobos Kati, Ragó Iván, Varsa Mátyás, közreműködik a 
Canticum kórus, vezényel Gvüdi Sándor, zongorán kísér Pál Tamás és L 
Somogyvári Aliz. Jegyek a helyszínen válthatók. » 

Búzás András Gyergyóalfaluban 
született. 1943. március 21-én, a 
tavasz első napján. A marosvá-
sárhelyi művészeti középiskolában 
tanult öt éven át- szobrászatot, fes-
tészetet, grafikát, majd a három-
éves kolozsvári tanárképzőt végez-
te el képzőművészet szakon. Ez-
után húsz évig szülőfaluja általános 
iskolájában tanított rajzot: ez idő 
alatt 12 egyéni kiállítását rendezték 
meg. Tavaly május óta él Magyar-
országon: ez év júniusáig a szege-
di nyomdában volt grafikus, nem-
rég pedig elnyerte a földeáki műve-
lődési központ igazgatói posztjára 
kiírt pályázatot. 

Néhány motívum mindössze. 

amelyekből össszeáll ez a világ. 
Búzás András világa: a falu, a szü-
lőfalu, szorosan összebújt házaival, 
aztán a falu temploma (Dombok, 
Erdőszéle, Alfalu, Őrangyal), 
ehhez kapcsolódóan a keresztény 
hitélet elemei (Corpus, Feszület, 
Égi jelek', Felemelkedés, A hit 
mágiája. Kivezető út, Lila fohász), 
aztán a születés-halál szimbólumai 
- az anya, a temető (Madonna, 
Halottasház, Temető), vagy a 
pogány misztika (Bálvány). A női 
alakoknak, arcoknak kiemelten 
fontos szerepük van, szinte nincs 
olyan munka, ahol konkrétan vagy 
csak éppen át-átsejlően ne buk-
kannának föl (Lány madárral. 
Galambos lány, Gótika, 

A bőség zavarával küzdök, mi-
közben azon tépelődöm, miként 
lehetne, ha csak villanásszerűen is, 
leími mindazt, amit Párizs környé-
ke kínál a ma emberének. Történel-
mi, irodalmi, művészeti lexikonok 
élő illusztrációja ez a vidék, tanul-
mányi kirándulások irigylésre mél-
tó'helyszínei. 

Sain Germain-en Laye 
kastélyában látta meg a napvilágot 
XIV. Lajos, s itt halt meg a XIII. S 
míg Le Notrc számlálhatatlanul sok 
és leírhatatlanul szép kertjének 
egyikében föltekintek IV. Henrik 
ma szállodaként működő 
pavilonjára. Dumas-t képzelem ide, 
aki talán épp e hársak szegélyezte 
teraszsétányon bandukolva 
szövögette a Három testőr és 
Monté Christo grófjának 
romantikus történetét. 

A Nap-király egész Európára 
fényt vető, pompázatos 

Versailles-ában 
fáradhatatlanul rójuk a termeket az 
ezrével odazarándokoló turisták-
kal együtt. A parkba érve minden 
náció tagjai összeroskadnak: enni. 
inni, pihenni vágyik mindenki. 
Valami titokzatos, mágikus erő 
azonban kiszippant közülük 
néhányat, egy csoportba tereli őket, 
s mintha egy bűvös mágnes 
vonzásának engednének, elindul-
nak együtt, egy irányba a hosszú 
parki sétányon át. Látni akarják 
Trianont, a kicsit, meg a nagyot is. 

Az ismertetők Lajosokról, Maria 
Antoinette-ről, Napóleonról és 
Maric-Louise-ról szólnak ugyan, a 
megilletődött kis csapatnak azon-
ban egészen máshol járnak a gon-
dolatai a hálószobák, budoárok 
falai között. A múlt századok szel-
lemeit, pusmogó magyar hangok 
űzik cl. Amit mi keresünk, arra 
utalást se találunk. Az egyetlen, 
évekkel ezelőtt falra firkált 
föliratot: „Lesz még nagy 
Magyarország", mára lemeszelték. 
Vagy talán lekopott... 

Párizsi napló 

12. A vidék művészete 
Chartres-t 

a párizsi Notre Dame-ra emlé-
keztető katedrálisa és a Mária 
kultusz teszi híressé. A hagyomány 
szerint először a Szűz leple men-
tette meg a várost a normannok 
támadásától, évszizadokkal később 
pedig egy Mária-szobor tartotta 
távol innen a hugenottákat. Miért 
van az, hogy mi oly gyakran keres-
tünk védelmet arra alkalmatlan 
köpönyegek alatt...? 

Malmaisonban 
Josephine-en sajnálkozom, az 
elvált, magukra hagyott feleségek 
sanyarú sorsán. Volt császárnék 
számára se lehet leányálom a 
magány még oly pazar környezet-
ben sem, mint amely övezi ezt a kis 
kastélyt. Bár amint végigjárom a 
cezaromániás ízléssel berendezett, 
csupa arany, csupa babér díszítésű 
lakosztályokat, a csatamezőhöz 
szokott hadvezér brokát sátortetőt 
imitáló hálószobáját, vizesárok 
övezte, mahagóni borítású könyv-
tárát és dolgozószobáját, sajnála-

tom egyre inkább alábbhagy. Na-
póleon, szegény, mégiscsak többet 
szenvedett Szent Ilonán, mint volt 
hitvese itteni száműzetésében. 

Vaux-le-Vicomte 
valóságos kis Versailles. Nem 
véletlen a hasonlóság, hiszen itt 
végezhette ujjgyakorlatait a két 
kiváló tervező, Le Vau és Le Notre. 
és az ő művüket látva határozta el 
XIV. Lajos egy soha-nem-volt 
kastély megépíttetését. 

A kis elődöt azonban - minő 
malőr - nem a király rendelte meg, 
ám a rossz nyelvek szerint költ-
ségeit mégis kincstári pénzek is 
bánták. A tulajdonos ugyanis a ki-
rály művészeteket pártoló főkincs-
tárnoka, Fouquet volt. A példás 
ízléssel és gyorsasággal tető alá 
hozott fényűző kastélynak azonban 
nem sokáig örülhetett a nagyratörő 
főúr. Elkövette ugyanis azt a hibát, 
hogy hetedhét országra szóló 
„lakásszentelőt" tartott, ahova hiva-
talos volt maga a király is. Sze-
me-szája tátva maradt a pompa lát-
tán, s a házigazda ellensége. Col-

Miniatűrák az eljövendő kornak, 
avagy hová fújja az őszi szél a világfa leveleit? 

Búzás , 
született, 
tavasz el 
sárhelyi n 
tanult öt i 
tészetet, 
éves kolo 
te el kép 
után húsz 
iskolájáb; 
alatt 12 ej 
meg. Tav 
országon: 
di nyomd 
rég pedig 
lődési kö 
kiírt pályí 

Néhán 
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Ha a szabadság nem csorbítatlan, azt a bőrünkön fogjuk érezni 
Tamás Gáspár Miklóssal beszélget Márok Tamás 

- Kezdjük talán ott, ahol a 
múltkor abbahagyta! A Ma-
gyar Hírlapban november 20-
án jelent meg hosszú cikke a 
patr iot izmusról; Ezt úgy 
fejezte be: „...ma az alkot-
mányos politikai közgondol-
kodás ügye, hogy Tandori 
Dezső csodálatos alkotói 
korszakát éli ismét, (és mel-
lesleg Schopenhauer főművét 
is lefordította)... Azt mondják, 
hogy ez nem javí t ja az ész-
szerű adóreform esélyeit? 
Dehogynem javítja." Gondol-
ja , hogy megértették ezt a 
„dehogvnem"-et? 

- Ha én írok egy nívós polgári 
napilapba egy esszét, amely éppen 
a határán van egy napilapban való 
közölhetőségnek, az egy dolog, azt 
nyilván nem mindenki érti és 
fogyasztja. De ha népszónoklatot 
tartok, akkor nem így beszélek. 
Több műfaj van. Ugyanezeket az 
eszméket egyszerűen is ki lehet 
fejteni. Elnézést a szerénytelen 
hasonlatért, de ezzel tudom a 
legjobban megvilágítani a dol-
gokat: manapság sajnos nagyon 
kevesen olvassák Kossuth Lajos 
műveit. (Inkább mint „Kossuth 
Apánk" szerepel különféle mí-
toszokban. vagy a neolabanc 
történetírásban mint a „gonosz 
népámító") 0 a legnagyobb poli-
tikai írója és szónoka volt a 
magyarságnak: tudott jogelméleti 
szöveget írni. tudott fantasztikusan 
magas színvonalú publicisztikát 
írni válogatott közönségnek, és 
tudott olyan szónoklatokat tartani, 
hogy szem nem maradt szárazon. 
Ez tehetség kérdése. 

- Számomra teljesen vilá-
gos, hogyan fogja Tandori 
megjavítani a magyar adó-
rendszert , ám a problémát 
továbbra is valósnak tartom, 
sőt jelképesnek. Mintha az 
SZDSZ finom, differenciált 
ítéleteire nemigen lenne füle a 
magyar társadalom jó részé-
nek. 

- Nem föltétlenül csak az uszítás 
hangja közérthető. Az elhíresült 
Kónya-Pető-vitában az uszítás 
hangja volt népszerű, de én 
számtalanszor halottam Pető Ivánt 
- aki nemhiába az ország egyik 
legnépszerűbb politikusa, sok-sok 
ponttal veri például magát Kónya 
Imrét is - beszélni nyilvánosság 
előtt. Az ő nyugodt és ironikus 
stílusa nagyon is népszerű tud 
lenni. Különféle stílusok vannak, s 
nyilvánvalóan egy társadalom 
kulturális-politikai hagyományaitól 
függ, hogy ki győz a stílusok 
vitájában. Én nem gondolom azt, 
hogy mi olyan közérthetetlenek 
volnánk! Nem ezt bizonyítják a 
tények. Mégiscsak az ország 
második legnagyobb pártja lettünk! 
És nem béreltünk föl alantas 
népszónokokat, hogy a tömeget 
mellénk állítsák, hanem magunk 
beszéltünk. 

- Volt egyszer egy „közíró", 
nevezzük így. aki azt mondta, 
a nép nem érti a differenciált 
ítéleteket. A nép csak a dif-
ferenciálat lan, egyértelmű 
ítéleteket érti, ilyeneket kell 
tálalni neki. Az SZDSZ törté-
nete mintha igazolná ezt a 
tételt. A párt legnagyobb sike-
rét ugyanis akkor érte el, 
amikor egy differenciálatlan, 
bár igaz ítélettel, négyigenes 
népszavazás programjával 
lépett föl. Azt mindenki meg-
értette, és akkor győztek... 

- Ez nem igaz. A négyigenes 
népszavazásnál azért jósoltak 
sokan kudarcot nekünk, mert 
mindenki azt mondta, senki nem 
fogja megérteni azt a finom, részint 
alkotmányjogi, részint politikai 
megkülönböztetést az elnökválasz-

tás dátumát illetően. Rendkívül 
bonyolultnak tetszett, rengeteget 
kellett magyarázni, de mi nem 
néztük a népet csőcseléknek. Mi 
differenciált ítélettel álltunk elő, 
azt mondtuk, hogy az ilyen elnök-
választás mind jogilag, mind poli-
tikailag aggályos, akadályozhatja a 
rendszerváltás sima kibontako-
zását. Ez nem volt elsőre átlátható, 
ám ennek ellenére meg lehetett 
magyarázni, mert a magyar politi-
kai közönség csak akkor nem 
kíváncsi a differenciált politikai 
ítéletekre, ha nem tartja érdekének, 
hogy odafigyeljen rájuk. Az em-
berek képesek követni ezeket a 
dolgokat, ha azt gondolják, hogy 
érdemes. 

- Azt is tagadja, hogy az 
SZDSZ népszerűsége csökke-
nésének egyik oka, hogy a 
kormányzati munka kritikája 
bonyolult ítéletek alkotását is 
jelenti, és ezek nem mindenki 
számára elég érthetőek? 

- Ha ez így van, miért olyan 
népszerű a Fidesz? 

- Éppen azért, mert mindig 
borzasztó egyszerűen és radi-
kálisan fogalmaz. „A kormány 
hazudott" - ez érthető. 

- Az SZDSZ polititikájának a 
bonyolultsága az utóbbi időszakban 
abból a hibából fakadt, hogy 
megpróbált demokratikus módon 
politizálni, belül is. Ez tévedés. A 
demokráciának a politikai erők 
között kell érvényesülnie és nem 
politikai erőkön belül. (Elnézést a 
brutális kijelentésért, de ez az 
igazság.) Miben voltunk követke-
zetlenek? A világkiállítás ügyében 
például. Nem akartunk egy egy-
szerű nemet mondani, húztuk az 
időt, és az ellenzők körében a 
Fidesz volt a népszerű, amely 
rögtön nemet mondott. Másodszor 
következetlenek voltunk a kárpót-
lás ügyében. Javasoltunk egy 
technikailag ugyan jó és racionális 
megoldást, de ez senkit nem 
érdekelt; ebből azt lehetett 
kiolvasni, hogy „Igen, de...". Ezt 
senki nem szereti. Haboztunk és 
következetlenek voltunk a hatpárti 
tárgyalás halvaszületett és sületlen 
ötletében, arra rögtön nemet kellett 
volna mondani. Én idesorolom azt 
is, hogy tartózkodtunk a Zétényi-
Takács-féle törvény szavazásánál... 

- Ön nem tartózkodott... 

- Én nem, de a frakció döntő 
többsége igen. Továbbá azt is 
idesorolom, hogy a belső pártde-
mokrácia érdekében belementünk a 
bírósági törvény módosításába 
ezen a módon, ahogy a kormány 
javasolta. A kormány azzal érvelt, 
hogy másképpen érvényben ma-
radna a rossz, kommunista bírósági 
törvény. Inkább helyettesítjük egy 
hasonlóan rosszal, de azt legalább 
nem „ők" hozták, a csúnyák, a régi 
átkosban. Ezek nem törvényhozási 
elvek, ez puszta amatőrizmus. 
Sikerült becsempészni a független 
bíróság elvét megsértő paragrafust 
a törvénybe, amit elfogadtak 
kétharmados többséggel. Szégyen, 
gyalázat. Egy párt igenis ne 
lavírozzon és ne engedjen nyo-
másoknak. Nekem meggyőződésem, 
hogy az alapelvekben szilárd 
politika az egyetlen sikeres politika 
hosszú távon. Nem azt mondom, 
hogy nem kell pragmatikusnak 
lenni. Bennünket doktrinerséggel 
vádolnak. Ez osztobaság! Éppen 
hogy nem voltunk elég doktrinerek 
ezekben a kérdésekben! Ha valaki 
itt a szabadságot védi, akkor védje, 
és ne lavirozgasson. Ha ez ideig-
lenes népszerűtlenséget okoz, akkor 
ezt vállani kell. Bízni kell abban, 
hogy a szabadságszerető emberek 
fölismerik, hogy mi az érdekük. A 
nem szabadságszerető emberek 
meg nem fognak ránk szavazni. 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Pillanatnyilag két szereplőjét ismerem a magyar közéletnek, 
akinek monogramja mozaikszóvá vált. Az egyik MGP 

(ejtsd: 'emdzsípí'), és színikritikus, a másik TGM ('tégéem'), 
filozófus politikus. Ahhoz, hogy valakinek a neve ilyen 

kézzelfogható értelemben fogalommá váljék, 
három dolog szükséges: 1. színes, össze nem téveszthető 

karakter, 2. formátum, 3. három név. Tamás Gáspár Miklós 
tagadhatatlanul rendelkezik a fenti kívánalmakkal. 
A Szabad Demokraták Szövetségének országgyűlési 

képviselője a hajdani demokratikus ellenzék („kömény mag") 
egyik legmarkánsabb képviselője, hogy ezt a rá oly jellemző, 
ám hozzá oly méltatlan közhelyet használjam. A budapesti 

Belváros egyik megüresedett képviselői helyét nyeri el 
az ellenzék egységes támogatásával, s már az előző 

Parlamentbe bekerül. A szabad választásokon 
ebben a kerületben legyőzi őt Schamschnla György (MDF), 

ezért a Csongrád megyei listán jut a képviselőházba. 
Nemsokára állásba kerül, ami az elmúlt évtizedek alatt 

nemigen fordult elő vele. Civil szakmájában filozófusként 
„helyezkedik el", a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai 

Intézetének igazgatója lesz. Szemere utcai irodája, 
ahol beszélgettünk, alig párszáz méterre van a Parlamenttől. 

„Körülbelül harmincan dolgozunk az intézetben. 
Most lesz egy érdekes, ú j kutatónk, úgy hívják, 
hogy Kis János." Leülünk, még szivarra gyújt, 

s int, kérdezzek. 

- Azt mondta nekem egy 
szegedi szabaddemokrata , 
hogy az a probléma, hogy itten 
finom entellektüelek politi-
zálnak, szemben egy olyan 
kormánnyal, amelyet hát nem 
éppen ilyen emberek vezetnek. 
Egy focihasonlattal élt: hiába 
csinál valaki egy szép cselt, ha 
aztán felrúgják. 

- Bocsánat, azt a bíró kiállítja. 
Itt a bíró a Magyar Köztársaság, és 
ki fogja állítani. 

- Ön ebben bízik? 

- Ó, persze! Nem kell megijedni 
a durváskodóktól. Persze ehhez az 
kell, hogy egyáltalán futballmeccs 
legyen, ne pedig partizánháború. 
Mert ott ugye nincsenek még 
hadviselési szabályok sem. Ez a 
hasonlat még elég civilizált, ezt 
még elfogadom: a politikában nem 
kell finomabbnak lenni, mint egy 
rendes focimeccsen. Ami a finom 
entellektüeleket illeti, az pedig -
már elnézést - egy mítosz. A világ 
minden politikai pártját entellektü-

elek vezetik, ki az ördög vezetné 
más? Az állítólag műveletlen, 
csiszolatlan gyémánt, Reagan 
elnök, mielőtt elnök lett volna, a 
politikában töltött el negyven 
esztendőt. A legszélesebb körű 
törvényhozási és adminisztratív 
tapasztalattal rendelkezett. A jogi 
és irányítási ügyekben rendkívül 
művelt ember volt. Megjátszotta az 
újoncot és a kívülállót, miután ő 
egy akkora államnak volt a 
kormányzója nyolc évig, mint 
Anglia, Franciaország és Belgium 
együttvéve. Kaliforniának. Kü-
lönböző típusok vannak. Mi 
kétségkívül értelmiségiek vagyunk. 
De azt nem kell szégyelni, ha valaki 
művelt! Meg tanult ember! Azon-
kívül ezek a finom entellektüelek a 
demokratikus ellenzék kemény 
esztendeiben meglehetősen edzet-
tek lettek. Az ítélet másik, rejtett 
fetételezése, hogy nem lehet kérem 
ebben az országban ilyen finoman 
politizálni, az egyéni jogokat 
védeni, toleranciát meg sokszí-
nűséget hirdetni! Erre azt tudom 
mondani, hogy majd megválik! 

Ugyanis itt most szerintem ezzel a 
társadalommal már megint kísérle-
teznek. Megint megpróbálják a 
kormányzó erők a maguk auto-
ritárius eszözeivel formába önteni 
ezt a magyar káoszt. Namost a 
káosz az nem jó, tulajdonképpen 
megértem a Magyar Demokrata 
Fórumot, hogy irtózik a káosztól. 
De itt most világosan demonstrál-
ható lesz - és ezt a közönség is 
látni fogja - hogy amennyiben 
nincsenek biztosítékai az egyéni 
jogoknak, a toleranciának, a 
sokszínűségnek, ha a szabadság 
nem csorbítatlan, akkor a bőrün-
kön fogjuk érezni, hogy ez milyen 
kellemetlen. Ezek nem absztrak-
ciók! Kellemes állapot, ha az 
ember szabad és nem fenyegeti 
senki. Ha valaki nem találja 
kellemes állapotnak a szabadságot, 
mert az állam atyuska kebelére 
óhajt omolni, és ott kíván 
szorongásaira gyógyírt találni egy 
erőteljes tekintélyben, akkor annak 
úgyis hiába beszélünk. Itt valóban 
demokrácia van, mert a népé a 
döntés. Egy dolog van azonban, 
amiben tenni lehet. Ugyanis itt 
félrevezetés folyik! A káosznak 
többek között ez az autoriánus, 
tekintélyuralmi kiabálás az oka! Ha 
az állam kiabál, mindenki látja, 
hogy gyönge. Egy nyugodt állam-
nak a nyugodt, törvénytisztelő, 
civil állampolgárok engedel-
meskedni szoktak. Ha az állam 
egyszer csak megkergül és elkezd 
hisztériukusan viselkedni, a 
kormányon lévő erők az öklüket 
rázzák az emberek felé - ebből 
mindenki tudja, hogy gyönge. (A 
hisztériába egyébként beleteratozik 
a Parlament, a pártok is.) A látszat 
az lehet, hogy a káoszon éppen a 
tekintélyuralom segít. Ez egy 
tévedés, és erről föl kellene valóban 
világosítani azokat, akik ezt eddig 
nem vették észre. Úgyhogy az en-
gedékenyebb, szélesebb látókörű, 
kevésbé kirekesztő kormányzás nem 
meggyöngítené, hanem meg-
erősítené az álllamot. Ez mély 
meggyőződésem. 

- Mindaz amit mond, csak 
akkor érvényes, ha a játék-
szabályok még működnek. 

- Magyarországon még nincs 
diktatúra. Demokrácia van, kicsit 
recseg, kicsit ropog, de azért van. 
Arra, hogy a szabályok mennyire 
érvényesülnek, mondok egy példát. 
Amikor engem különféle fasiszták 
halállal szoktak fenyegetni - mint 
ahogy ez minden héten megtörténik 
- nagyon szeretném, ha valaki ezért 
a másik táborból felháborodását 
nyilvánítaná, vagy megszorítaná a 
kezemet, és azt modaná, hogy ez 
mégiscsak borzasztó. Még nem 
történt meg, holott másfél éve 
köztudomású, hogy itt mi megy. 
Továbbá azt is nagyon szeretném, 
ha a kormánypárti erők saját 
soraikban tapasztalható demokrá-
ciaellenes hangokra reagálnának. 
Időnként. Nem mindig, mert akkor 
túl sokszor kellene reagálniuk. De 
olykor-olykor. 

- Ha egy kormánypár t i t 
fenyegetnének meg, Ön meg-
szorítaná a kezét? 

- Érdekes módon nem nagyon 
hallottam arról, hogy kormány-
pártiakat megfenyegettek volna. De 
ha bárki ilyesmiről panaszkodna, 
akkor fölháborodásomat fejezném 
ki. 

- A bíró szerepével kapcso-
latos szavai kicsit illuzórikus-
nak tűnnek számomra. Épp a 
minap ismételte a tévé a Kó-
nya-Pető-vitát, s az nem épp 
arra utalt, hogy a bíró készí-
tené a sárga vagy piros lapot a 
durvásk odúknak... 

- Ez egy kisebbség! Azok az 
emberek, akik ott Kónyát ünne-
pelték, az egy elszigetelt, népsze-
rűtlen kisebbség. (A Medián köz-
véleménykutató időközben végzett 
felmérése szerint az emberek 55 
százalékának véleménye Pető 
Ivánéhoz, 28 százalékának Kónya 
Imrééhez áll közelebb. 17 százalék 
nem tudja. M. T.) Nem úgy értem, 
hogy az ellenzék mellett áll a 
lakosság többsége. A lakosság 
többsége egy józan, pragmatikus, 
nyugodt, normális társadalmat 
akar, nem sokat törődik ennek a 
feltételeivel - ez valóban a mi 
dolgunk - az emberek nem szeretik 
ezt az ordibálást, és nem is értik. 

- Nem értik? 

- Nem bizony! Mégpedig azért, 
mert a magyar értelmiség köteles-
ségmulasztást követ el. Természe-
tesen nem az a magyar értelmiség 
kötelessége, hogy egyetértsen a 
szabad demokratákkal, vagy éppen 
velem. Viszont a demokratikus 
politika elleni szüntelen hangulat-
keltés, aminek fő jele a pártok 
iránti undor hangos hirdetése volt, 
az elérte eredményét. Az úgyne-
vezett „jobb köröket", a közép-
osztályt, polgárságot, értelmiséget 
elriasztotta a politizálástól. Már-
pedig ha a viszonylag művelt, 
tájékozott, világlátott emberek 
eltántorulnak a demokratikus 
pártpolitikától - hát akkor ilyen 
lesz! Ha a részeges kortesuralom 
következik be, a nekikeseredett 
lumpenek fognak itt politizálni -
volt már rá példa - , akkor 
megnézhetjük az eredményt. 

- Tölgyessy Péter azt mond-
ta a kampányában, hogy az 
MDF azoknak a pártja, akik 
az ország boldogulását az 
állam jótéteményétől várják. 
Ezzel szemben az SZDSZ 
azoké, akik az egyéni tehet-
séget, a vállalkozást, az önkor-
mányzatot t a r t j ák üdvözí-
tőnek. A magyar társadalom 
története során elég ritkán volt 
felelős önmagáér t , s ezért 
nehezen fogadja el ezt a 
programot. 

- Ez igaz volna, ha felté-
teleznénk, hogy a magyar társada-
lom állóvíz. Márpedig ez nem így 
van. A dolgok zajlanak, és 
rengeteg 30 és 50 közötti embert 
ismerek - érdekes módon kevés 
fiatalabbat - akik lubickolnak 
ebben a szabadabb világban, és 
mindenféle ötleteik támadnak, és 
ha itt volna igazi szabadpiaci, 
kapitalisztikus politika, akkor 
hihetetlenül magas lenne azoknak 
az embereknek a száma, akik 
belevetnék magukat a szabad 
vállalkozás kalandjába. Ha egyszer 
a gazdaság aktorai azt látják, hogy 
a siker útja a megrendelésekért 
való sorbanállás, akkor megrende-
lésekért fognak sorbanállni. Az 
emberek nem azért szoktak gaz-
dasági vállalkozásokba kezdeni, 
hogy a liberális gazdaság alap-
elveit megvalósítsák, hanem hogy 
megtömjék a zsebüket. Igen helye-
sen. Ha mármost ez a zsebtömés 
útja, akkor ezt fogják csinálni, és 
ha ehhez politikai lefekvés kell, 
akkor le fognak feküdni. Ezen ki 
csodálkozhat? Nem arról van szó, 
hogy valamilyen tulajdonságok 
fatalisztikusan adva vannak, vagy 
valamilyen gazdasági szerkezet a 
génjeinkbe be van írva! Buda-
pesten a lepusztult házak gangjain 
csiricsáré táblák jelennek meg 
rossz angolsággal, a legkülönfélébb 
őrületes társaságok alakulnak. Ez 
politikai akaraton múlik. 
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Mire telik a választók 
bizalmából? 

Válaszol az illetékes 

Tekintsük Angliát! 
„Angliában például fel sem merülhetne, hogy egy adott időszakban 

én ényes jogszabály szerint eljáró bíróság ítéletét később törvényte-
lennek minősítsék azzal a képtelen indokkal, hogy éppen a törvény-
hozó hatalom akadályozta meg a törvényt követő magatartás megbün-
tetését, hogy elévült bűncselekményeket ismét üldözni kezdjenek." 

Mit gondol a kedves olvasó, ki írta ezt? 
Abban a sajtóvitában, amely napról napra zajlik az elévülési 

törvény körül, az Élet és Irodalom legutóbbi számában megszólalt 
Hálák László, a Magyar Televízió néhai pártbizottságának utolsó 
titkára is. A törvény ellenzőinek már megszokott kifogásait és hami-
sításait szaporította meg eggyel. Eddig főként a spanyol példára 
utaltak, elhallgatva, hogy az a polgárháború barikádjainak két oldalán 
egymással fegyverrel szemben álló, tehát elvben egyenlő lehetősé-
gekkel küzdők kölcsönös megbocsátására érvényes, nem pedig az 
állig fölfegyverzettcknek a kiszolgáltatott, védtelen áldozatok elleni 
megtorlására. 

Hálák László egyrészt - sokakkal egy húron pendülve - szintén 
úgy állítja be az elévülés szüneteléséről szóló törvényt, mintha ez 
visszamenőleges hatályú volna, és olyat akarna utólag büntetni, ami 
elkövetésekor nem volt bűntett. Majd tetézi ezt azzal, hogy beleke-
veri Angliát. Akiknek eddig a szovjet példa volt mindenük, most 
egyszeriben fölfedezik maguknak - az angol jogbiztonságot. 

Tekintsük Angliát! Az első világháború előtt ez magyar szállóige 
volt. Móra Ferenc e címmel vagy fél tucat vezércikket írt. 0 úgy 
tudta, hogy legelőször Széchenyi István mondogatta, a közismert 
„anglomán". A reformkor legnagyobb magyarja joggal hivatkozott a 
magyar parlaggal szemben a brit demokráciára, Anglia fejlett 
gazdasági és társdadaimi berendezkedésére. Később is a parlament-
ben az ellenzéki szónokok szavajárása volt: „Tekintsük Angliát!" 
Móra írta: már a kuglipályák fölavatásakor is Angliába tekingettek a 
vezérszónokok. „Sajnos, az összetekingetésnek nagyon kevés lett a 
foganatja, akár a magyar semben volt a hiba, akár abban, hogy 
Anglia nagyon messze van." 

Hivatkozhatunk ma is sok mindenre, ami Angliában példamutató. 
Tamási Áron is szerette volna ideplántálni a londoni bobbyt, a 
fegyver nélküli rendőrt... 

De Hálák László példázata fölháborító képmutatás. Vajon Angliá-
ban is volt negyven év sztalinista diktatúra, amely megszakította az 
igazságszolgáltatás rendjét - nem általában, csak a politikai indítékú 
bűncselekményekben, amelyeknek a hatalmas kiszolgáló tetteseit 
védte, ahelyett, hogy üldözte volna. „Az elévülésnek nincs értelme, 
ha az állam egyáltalán nem akar üldözni" - amint a büntetőjog 
nemzetközi tekintélyű német tudósa, Hans-Heinrich Jaschek freibur-
gi professzor, a Max Planck Intézet igazgatója Hálák Lászlóval 
egyidejűleg, az Új Magyarország hasábjain kifejtette. „Az elévülés 
mindig azt jelenti, hogy legalábbis lehetséges lett volna az üldözés." 
De negyvenhét éven át nem volt, tehát az elévülés szünetelt. 

Igen, tekintsük Angliát, amiben mintánk lehet. De csaknem fél 
évszázad gyökeresen eltérő társadalomfejlődése után az angol jogra 
mint példára nem lehet hivatkozni. 

PÉTER LÁSZLÓ 

Intézeti örömök 

Meddig lehet a „szabadon" (két 
év távlatában sokan úgy gondoljuk 
tévedésből) választott képviselők-
nek a szabadon választók előlege-
zett bizalmával visszaélni, azok 
terheit a végtelenségig fokozni? A 
jövedelemnek csúfolt havi bér a 
mai árakhoz bruttón is kicsi, hát 
még személyi jövedelemadó nél-
kül. A maradékot cl lehet költeni az 
áfával növelt javadalmakra. Soha 
nem látott mértékben nőnek a kü-
lönböző címen történő elvonások. 

Az infláció csökken, halljuk a 
rádióban és a tévében, csak éppen a 
boltban naponta vásárló tapasztalja 
az árak napról napra történő emel-
kedését. Ma, amikor óvatos becslé-
sek szerint is 1.5 millió ember él a 
létminimum alatt és a gyermekek 
3-5 százaléka a szó szoros értelmé-
ben éhezik, akkor talán nem igazán 
tudunk örülni azoknak a híradások-
nak, amikben külgazdasági egyen-
súlyunk eredményeiről számolnak 
bc. Az utóbbiról és a jelenlegi gaz-
daságpolitikáról hiteles tájékozta-
tást kaptunk a DM november 14-i 
számában ahol Petschnig Mária 
Zitával, a Pénzügykutató Rt tudo-
mányos főmunkatársával közöltek 
beszélgetést. 

Ma, ebben a „mindent megadóz-
tatok" világban az „autós" a legjob-
ban fizettethető, hisz a kötelező 
biztosítás után tervezik újra a gép-
járműadó ismételt bevezetését, 
mégpedig kilóra! Átlag 2000 Ft 

Szegeden élte több mint fél év-
századon keresztül munkás életét 
Hegvesi Ferenc aranydiplomás 
mérnök, aki 1991. november 27-én 
türelemmel viselt betegségének 85. 
életévében csendesen elhunyt. 
Személyében az árvízvédekezés, a 
folyószabályozás országos hírű 
szaktekintélyét, ugyanakkor egy 
szerény, igazán kollegiális munka-
társat veszítettek el tisztelői. 

Életútja nagyon tanulságos. So-
kan ismerték városunkban, de 
távolabbi régiókban is, ezért igazán 
megérdemli, hogy Szeged közked-

lesz a tűrőképesség próbája. A ben-
zin árában lévő 33-35 forint/liter 
adótartalom sem kevés! Évi 10 ezer 
kilométert számolva 8 literes 
fogyasztás mellett 26-28 ezer 
forintot fizetünk be autónként. Az 
október 16-i híradásokban elhang-
zott, mivel a benzinfogyasztás kb. 
25 százalékos csökkenése miatt 
jelentős a benzin árába belefoglalt 
adókiesés, így jövőre körülbelül 20 
százalékos adótartalom növelést 
terveznek, ez körülbelül 7 forint 
literenként. 

Az útalap is „éhes", így mindent 
összevetve elképzelhető, hogy 12 
forinttal drágul a benzin akkor is, 
ha a világpiaci ára változatlan ma 
rad. így jövőre a súlyadó és a 
benzinadó együtt eléri autónként az 
évi 35-36 ezer forintot. Az Autó-
klub számításai szerint jövőre min-
den megtett kilométer egy átlag 
autóval 23,50-be kerül. Nem tartom 
valószínűnek, hogy ez az út az, ami 
a célul kitűzött Európába vezet. Ott 
például az autós, mivel egyszerre 
csak egy autót tud vezetni, autói 
számától függetlenül csak egy után 
adózik és fizeti a különböző bizto-
sításokat. Nálunk ez nem lehetsé-
ges, hiszen velünk fizettetik meg 
azt a sok száz nyugati autócsodát, 
amit mostanság a minisztériumok 
és a Parlament körül látni. 

Molnár György 
Kereszttöltés l<VB. 

veit napilapjának hasábjain emlé-
kezzünk rá. Ma temetik Dugonics 
András sírjának közvetlen köze-
lében. 

Nehéz időben koptatta a buda-
pesti József Nádor Műszaki Egye-
tem padsorait és szerzett mérnöki 
oklevelet. Majd nyolc éven keresz-
tül ide-oda hányattatva az ország 
minden területén, szerződéses föld-
mérőként dolgozott. Ezek a körül-
mények, ez a nehéz munka meg-
edzette jellemét és akaraterejét. 

1942-ben került a Magyar Kirá-
lyi Folyammérnöki Hivatalhoz 

Szegedre, ekkor került igazán ta-
nult szakmájába. Ettől kezdve úgy-
szólván haláláig ezen a munkahe-
lyen, a Folyammérnöki Hivatalnál 
és jogutódjainál, legutóbb az 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóságnál teljesített csaknem 50 
éven keresztül szolgálatot - a szó 
legnemesebb értelmében. 

Igazi és örök szakmai szerelme a 
folyószabályozás volt. E téren alko-
tott legtöbbet. Országos hírű szak-
tekintéllyé vált. Számos fiatal mér-
nököt nevelt ebben a szakmában. A 
romániai és jugoszláviai tárgyalá-
sokon az ottani szakemberek is 
mindig felnéztek rá. Különösen a 
Maros folyónak volt úgyszólván 
egyedülállóan magas szintű isme-
rője. Az ő neve fémjelzi az ezred-
forduló utáni időkre is érvényes 
tiszai és marosi általános folyósza-
bályozási terveket, a magyar-ro-
mán és a magyar-jugoszláv folyó-

A Délmagyarország november 
13-án megjelent Tarifa és nyilat-
kozat című olvasói bejelentésre 
válaszolva az alábbi tájékoztatást 
kívánom adni: 

Az ipari és kereskedelmi minisz-
ter 161991. (V. 30.) számú rende-
lete előírja, hogy a háztartási célra 
szolgáltatott földgáz ára 0.23 F/Mj. 
A rendelet 1991. június l-jén lépett 
hatályba és a rendeletben szereplő 
gázdíjat elsó ízben augusztus l-jét 
követő leolvasás számlázásánál 
kell alkalma/ni. Itt a lényeg abban 
van, hogy a leolvasást követően 
mar ezt az árat kell alkalmazni. 

Az olvasó által hivatkozott 
Szegedi Extrában 1991. október 
24-én tett nyilatkozatom a követke-
zőképpen szól: „A vonatkozó ren-
delet alapján a gáz egységár már 
az augusztus I. utáni leolvasások-
nál megnőtt...", tehát teljesen 
egyértelmű, hogy a júniusi, júliusi 
és augusztusi fogyasztás - attól 
függően, hogy a leolvasást mikor 
végezték - már a rendeletben rög-
zítel emelt árakon történt. 

Valamennyi fogyasztónkat 
augusztus hónapban erről a gázdíj 
változásról, valamint az elszámolás 
rendszerének módosításáról, továb-
bá arról, hogy havi gázdíj elszá-
molásra térünk át, tájékoztattuk. 

A 16/1991. IKM rendeletet 
megelőző 11/1991. (V. 10.) IKM 
számú rendelet azt rögzíti, hogy a 
háztartási célra szolgáltatott föld-
gáz díját fűtőérték arányosan kell a 
fogyasztónak megfizetni. A fűtő-
érték arányos elszámolásra az ok-
tóber 1-je utáni leolvasáskor tértünk 
át, mint azt a hivatkozott Szege-
di Extrában tett cikk rögzíti, vala-
mint tájékoztatást ad az áttérésről a 
fogyasztók részére , mélycsen 
kézbesített értesítő is. 

szakaszok részletes szabályozási 
terveit. 

Rengeteg szakmai meditálás 
között, mindig a realitásokhoz ra-
gaszkodva, igen józan életszem-
lélettel élt és dolgozott. Légvárakat 
sohasem kergetett. Szerette család-
ját, öc nagyon szerette a munkahe-
lyét, munkatársait, és utolsó napjai-
ban. utolsó óráiban is érdeklődött 
felőlünk, és üzent nekünk. 

Egy kiváló kollégával ismét 
kevesebben maradtunk, de mara-
dandó alkotásait őrzik a folyók, és 
kezünk ügyében vannak azok a 
tanulmányok, tervek, melyeket ő 
készített és amelyekben bármikor 
megbízhatunk. 

Az Ativizig dolgozói nevében: 
Török Imre György 

igazgatóhelyettes főmérnök 

Úgy gondolom, hogy vállalatunk 
mindent megtett annak érdekében, 
hogy a fogyasztóinkat időben, 
megfelelő részletességgel tájékoz-
tassuk, egyrészt az áremelésről, 
másrészt a fűtőérték arányos elszá-
molásról és nem utolsósorban a 
havi elszámolásról. 

Az elmúl) hónapok tapasztalata 
azt bizonyltja - pont a részletes 
tájékoztatásnak köszönhetően 
hogy igen alacsony a reklamációk 
és punaszok száma: fogyasztóink 
megértették az új gázszámlázási 
módszerre történő átállás lényegét. 

Rögzíteni kívánjuk, hogy válla-
latunk szolgáltató vállalat, aki 
nincs felruházva árhatósági jogkör-
rel. Az árhatósági jogkötrel felru-
házott Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium által meghatározott 
gázárat kell alkalmaznunk fogyasz-
tóink felé. 

Vállalatunknak az a célja, hogy 
folyamatos és biztonságos gázel-
látást nyújtson fogyasztóinak és 
ezért a szolgáltatásért utólag be kell 
szedjük a gázdíjat. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
nehezedő életkörülmények miatt 
gázfogyasztóinkra rendkívül nagy 
terheket rónak főleg a téli hóna-
pókban a gázszámlák, de reméljük, 
hogy a havi számlázásra történő 
átállás valamelyest segít a gondok 
megoldásában. 

A vállalatunk nyílt üzletpolitikát 
folytat, és az a célunk, hogy a jövő-
ben is időben és megfelelő részle-
tességgel tájékoztassuk fogyasz-
tóinkat minden öket érintő vál-
tozásról. 

Farkas Zoltán 
szolgáltatási főosztályvezető 

Barcsi Antal, a Londoni körúti 
nevelőotthon igazgatója kereste 
meg szerkesztőségünket az otthon 
nevelői és gyermekei nevében, 
hogy örömét megossza az olvasók-
kal és köszönetét fejezze ki az em-
beri segítőkészségért, melyet a Mi-
kulás ünnep alkalmából tapasztalt: 

Az állami gondozott gyermekek 
megsegítésére az egykori közép-
távfutó Volford László, társaival 
együtt megmozdulást, jótékony 
gyűjtést szervezett. A „puttonyvál-
tónak" elnevezett akció remekül 
sikerült, hiszen a gyermekotthon 

lakói szép ajándékokkal lettek gaz-
dagabbak, megyénk lakóinak jóvol-
tából. Ezt követően, december 6-án 
este a Télapó is meglátogatta a 
Londoni körúti fiúkat, műsort adtak 
a dómbeli és a rókusi hittan csoport 
egyetemista és főiskolás tagjai. A 
szokásos Mikulás-csomagok mel-
lett a Master Foods Hungary meg-
lepetéseként a világhírű Mars cso-
koládégyár Twix, Milky Way és 
„m&m"-s csokoládéinak is örülhet-
tek a gyermekotthoniak az emléke-
zetes estén. 

Szakmai szerelme 
a folyószabályozás volt... 

SZERETNÉM MEGTUDNI Petőfitelepi helyzetkép - ahogy a képviselő látja 
„A telep választóinak száma ötezer, válasz 

tókerületemnek ez a része a Tiszától az algyői 
vasútig terjed, s az olajmező egy része is ide-
tartozik. Az elmúlt években a fejlődés látvá-
nyos eredményeket hozott. Igazán örülni akkor 
volna okunk, ha a fejlődés üteme nem torpant 
volna meg. No de nézzük a tényeket! 

Útépítés 1987-1991: 34 millió ,367 ezer 455 
forint. (Ebből az idén a Gábor Áron utcában 
végzett munka 772 ezer 6(X) forint.) 

Csapadékcsatorna: 1987-1991: 4 millió 593 
006 forint. (Ebből az idén a Május 1. utcában 
épített csapadékcsatorna 1 millió 606 ezer 885 
forint. Lakossági hozzájárulás 33 ezer forint.) 

Vízvezetéképítés: 1987-1990: 3 millió 450 
ezer 541 forint. 

Járdaépítés: 1987-1991: 508 ezer 217 
forint. Az idén: 25 ezer forint. 

Játszóterek és közterület: 1987-1990: 
62 ezer 618 forint. 

Csatornaépítés (szennyvíz): 1987-1989: 
47 millió 007 ezer forint. 

Kohósalakos útstabilizálás: 1987-1991: 
2 millió 121 ezer 020 forint. Az idén 580 ezer 
2(X> forint. 

Választókerületem 2 millió 400 ezer forint-
tal rendelkezett ebben az évben. Ebből Baktó 
625 ezer forintot kapott, Petőfitclcp pedig 
1 millió 836 ezer 900 forintot. Az idei év egyéb 
beruházásait 700 ezer forint értékben a Város-
gondnokság fizette. Ezek részben belvíz-
védelmi munkák voltak, részben tavalyi 
kötelezettségek teljesítései. Ennyit a számok 
tükrében. 

mmmmúmmmmmmmmmamtmmmmúmiimmmmm 
Nemrégiben tettük közzé azt a tételes, 

összegekkel, célokkal megjelölt listát, amely 
Baktó közelmúltbeli fejlődését szemlélteti. 
A körzet, a 25-ös számú választókerület 

képviselője, Ágoston József most 
rendelkezésünkre bocsájtotta a hasonloan 

részletes, Petőfitelepre vonatkozó 
.jegyzéket". Ezt is közreadjuk, mert úgy 
gondoljuk, nem csak a városrész lakóinak 
érdemes időnként áttekinteniük, mivel is 
gyarapodott lakókörzetük, hanem értékes 

információval szolgálhatunk így a többi 
településrészen élőknek is. 

A múlt években megépült a városrészt át-
szelő szennyvízgyűjtő főcsatorna. A tavasszal 
interpelláció formájában felhívtam a figyel-
met. hogy a csatorna által érintett ingatlanok 
tulajdonosai a 18/1989. X. 16. ÉVM i M 
rendelet által meghatározott közműfejlesztési 
hozzájárulást nem fizették meg. holott ingat-
lanjaik forgalmi értéke emelkedett. Az utat és 
a csatornát ajándékba kapták. Ugyanakkor egy 
utcával távolabb már mindez csak alom. 

Ha valami kis fejlesztést akarnak, az az ott 
lakóknak sok-sok 10 ezer forintjába kerül. Ok 
vagy szerencsétlenek, vagy másodrendű polgá-
rai a városnak? Az interpellációra kaptam szép 
választ, a többit, gondolom, tudják. Sajnos, a 
rendszerváltás nem hozza automatikusan az 
emberek gondolkodásmódjának változását, és 

ez még sok feszültség forrása lesz a kis és 
nagy közösségekben egyaránt. A város szű-
kebb vezetése eltemetkezett a napi gondokban, 
amelyeket bizonyít a mérhetetlen mennyiségű 
akta, amelyet egy-egy testületi ülés előtt 
postáznak a képviselők részérc, és ezekben az 
anyagokban csak nagyon ritkán lelhető fel 
olyan, amely a város jelenével és jövőjével 
foglalkozik. Nem készült még el a mai napig 
sem a város rövidtávú fejlesztésének terve. 

Nem tudom, hogy ebből az akta-tengerből 
hogyan fog Baktó főutat kapni, hogyan épül 
csatorna S/.egcd ellátatlan területein, mi les/ 
az egyre jobban lepusztuló belvárosi paloták-
kal, egyáltalán az egész város megjelenésével 
és lakhatóságával. Ha a város mindent kézbe 
akar tartani, mindent maga akar üzemeltetni, 
akkor ugyanott tartunk, mint az elmúlt rend-
szerben. vagy hátrább, mert akkor ha ésszerű-
ség nem is, de legalább némi fegyelem volt, 
amely a működést biztosította. A városnak 
minden tulajdonára meg kell találnia a leghaté-
konyabb üzemelési formát és a legrövidebb 
időn belül váltani kell. 

Jelenleg készülünk a jövő évi költségvetési 
vitára. Nos, kedves baktói és petófitelepi vá-
lasztók, gondolom, sejtik jövőnk kilátásait. Én 
sejtem, és ezért nem vagyok felhőtlenül 
boldog. 

Ágoston József 
a 25. számú választókerület képviselője 

ROVATUNKBAN OLVASÓINK KÉRDÉSÉRE ADUNK VÁLASZT, 

ILLETVE SEGÍTSÉGET. 

LEVÉLCÍMÜNK: DÉLMAGYARORSZÁG SZERKESZTŐSÉGE, 

SZEGED, SAJTÓHÁZ, PF . : 1 5 3 . 6 7 4 0 . 

/ • / • / i A tartásdíjról 
V. I. Szeged. Férjem elvált, két 

gyermeke van, akik után tartásdíjat 
fizet. Egy kisszövetkezetben dolgo-
•zik és fizetésének 40 százalékát 
elviszik gyermektartásként. Egyéb 
juttatásokat is kap a szövetkezettől, 
terményben. Kérdésem az, hogy 
ebből részesülhetnek-e a gyerekek? 
Mit mond erről a jogszabály? 

A tartásdíj összegét gyermeken-
ként általában a kötelezett átlagos 
jövedelmének 15-20 százalékában 
állapítják meg, melynek alapja 

elsősorban a tartásra kötelezett 
személy főfoglalkozásában elért 
bérköltség terhére kifizetett összes 
munkára (munkadíj, szövetkezeti 
és egyéb járandóság) az érdekelt-
ségi, rendelkezési alap vagy más 
hasonló juttatás terhére kifizetett 
részesedés, prémium, jutalom stb. 
A bíróság az összes körülmények 
figyelembevételével állapítja meg a 
tartásdíj összegét. Az ítéletben 
megállapított juttatások után kell a 
gyermektartásdíjat megfizetni. 

Gyes méltányosságból 
V. A.-né Bordány. Harmadéves 

szakmunkástanuló vagyok, ez év 
december 23-ára várom a babát. 
Férjem augusztus 28 óta katona. Az 
anyasági segélyt megkapom, de azt 
nem tudom, hogy gyest kapok-e és 
kitől? Attól a gyártól, ahol szak-
munkástanuló vagyok? És ha igen, 
mit kell tennem? 

A társadalombiztosítási törvény 
rendelkezései szerint jogosult ter-

hességi és gyermekágyi segélyre, 
6000 forint anyasági segélyre. A 
szakmunkástanuló ideje alatt törté-
nő szüléskor, illetve után gyesre 
nem jogosult. Azonban van egy 
lehetőség, hogy méltányosságból 
kapjon gyest. Ezt a társadalom-
biztosítási igazgatóságtól kell 
kérni. 

Dr. V . M. 
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Juhász Gyula homlok-ára 
„Egyik nagy átkunk a sok nagy átok között, hogy minden magyar kulturális jelenséget 

az efemer politika szempontjából tekintenek és ennek nevében reklámoznak 
vagy ütnek agyon." 

Juhász Gyula 
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Júdás kétségbeeséséről így szól az írás: ., Vétkeztem 
- mondta - elárultam az igaz vén. - Mi közünk hozzá? 
- válaszolták. - A te dolgod!" Azt, hogy ezután mi 
történik Júdással, mindenki tudja. Engedtessék meg 
azonban az ideiglenesen kinevezett Júdásnak, hogy az 
állítólagos Jézus által bemártott falatot ne rögtön egye 
meg, hanem legalább keserűen nyeljen előtte egyet. 

Teszi ezt immár a szerző, kilépve a bibliai 
hasonlatok köréből, legalább két okból. Az egyik, 
hogy a szellemi bölcsóhelyének tekintett szegedi 
„vitézlő oskola" városában legalább méltatlanul nem 
akar rossz hírben maradni. A másik, hogy még a 
Bélyeg a költő homlokán című november 8-i 
„válaszcikke" után sem hisz Péter László elleneinek, 
mert őt nemcsak műveiért tiszteli, hanem azokért a 
terveiért is, amiket nem engedtek neki megvalósítani 
vagy megírni. 

2. 
Nem tagadom, vitriolba mártott tollal írtam Juhász 

Gyula homlokára című cikkemet, amely október 
31-én jelent meg. Arról már nem én tehetek, ha 
olyasvalaki érezte ennek marását arcában, akinek nem 
szántam, de aki legalább annyit megtehetett volna, 
hogy nyitott szemmel nem a tömény "kénsavat várja, 
hanem egyszerűen olvas. Ez talán nem lenne túlzott 
kérés, ha tudjuk, avatott filológusról van szó. Aki 
elemzése szerint azonban nem tud különbséget tenni a 
jó szándékú paródia és az aljas támadás között. Aki 
hérosztratoszi tettnek nevezi, hányavetinek, 
fölényesnek, gúnyiratnak tartja a példázatot. 
Értetlenséggel, indulattal, gúnnyal vádol Juhász 
Gyufával szemben, akinek nagyságát talán épp az 
vonja legkevésbé kétségbe, aki ma is olvassa. 

Mindennek érdekében nem riad vissza a 
szemérmetlen és szándékos félreolvasástól, 
belemagyarázástól, vagy amikor már ez sem látszik 
elegendőnek, a lekezelő kioktatástól. Ez utóbbit bőven 
mért idézetek mártásában úgy tálalja a Tisztelt Olvasó 
elé, hogy aki csak az ő féloldalas cikkét olvassa, már 
kíváncsi se legyen az eredeti hatoldalasra. Mi ez, ha 
nem a rágalom nyílt szándéka?! Ha mégsem így 
értékelem, az csak azért van, mert tudom, Péter 
Lászlót hogyan, mikor és kik tették megkeseredett 
emberré, aki a felé is nyújtott kéz elől visszahőköl és 
barbár bántást vél benne fölfedezni. Ezért nem 
neheztelhetek, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
jólesett, vagy csak feledjük el. Inkább beszéljük meg. 

3. 
Kínos-keserves dolog írástudónak a saját művét 

magyaráznia, ráadásul épp akkor, amikor az eredeti 
cikkben ez ellen háborodott föl, ezt tette nevetségessé. 
Ámde, lássuk a medvét! Vajon milyen, melyik „mai 
szemmel" nézi az az elemző a költőt, írót, újságírót, 
aki ennek megfejtéseként utal „az igazság bekötött 
szemű istenasszonyára ", s az ezzel kapcsolatos tervre? 
A megfejtés: Justitia-terv. Erre épül az egész cikk, 
amit mi sem mutat jobban, hogy ez a körülírás 
pontosan a szerény mű kellős közepén van. (Ki lehet 
számolni.) Még egy formai érdekességre hadd hívjam 
föl Péter László becses figyelmét. A cikk 
aranymetszetében, mert ilyenje is van, kezdődik a 
paródia betetőzése, a „Kedves Juhász..." résszel. Ettől 
fogva - kivéve az utolsó mondat csattanóját - az Ön 
által tökéletesen félremagyarázott stílusparódia 
uralkodik, aminek azért illett volna feltűnnie. 

Ha valaki általában nem fogékony a humorra, az 
nem baj, de lehet-e komolyan venni a fabatkát mint 

pénzegységet, tisztesnek és tisztának látni „az azóta 
csak köpönyeget, de nem alsónemút váltott érv" (a 
kultúrára nincs pénz) igazságát? Tizennégy megjelent 
könyvem után bizonygassam, hogy a Tömörkény és 
Móra fizetésemelését megtagadó tanácsnok urakkal 
nem értek egyet? Minek tenném, hiszen ott van az 
Juhász szövegében, amit Péter László úgy idéz, 
mintha én mást tettem volna, nem ugyanezt. 
Kifogásolja, hogy megkérdezem, mi a véleménye 
Juhásznak a francia forradalomról, Martinovicsékról, 
aztán látom, ahogy lecsapja a cikket, és nem veszi 
észre, hogyha Ferenc Józsefről Bruckner nevű 
zeneszerzőre, erről meg Lázár Ervin mókás 
mesealakjára. Brucner Szigfridre, tovább a kerekasztal 
Szigfrid lovagjára, majd végül a Szent Grálra 
asszociálok, akkor az talán nem vádaskodás, hanem 
gúnyolódás. Kikkel is? Kérdés-e, hogy azokkal, akik 
hasonlóan akarják megmagyaráztatni bárkivel egykori 
nemes szándékú vagy szándéktalanul rosszfelé mutató 
írásait, tetteit?! 

4. 
Reménykedem benne, hogy egyedül Péter László 

olvasta valóságából kifordítva gondolataimat. Baka 
István, főiskolai hallgatóim közül a Babits Társaság 
alapítói megértették, de tudom, hogy llia Mihály, 
Vörös László s mindazok, akiktől tisztelni tanultam 
Szeged szellemét, szintén így értenék meg. Ettől 
azonban nem leszek sem elégedett, sem vidám. 
Leginkább az marasztalja szomorúságomat, hogy 
éppen az nem érti meg - szándékosan - , akiről ma is 
hiszem és tudom, nem lehet más véleményen, mint én. 
Kell-e szelíden gyalázkodnia ahhoz, hogy mindezt 
elmondja? Szabad-e Horthy szellemi pribékjeivel egy 
kalap alá vennie mondvacsinált ürüggyel bárkit is? 
Válaszolhat rá bárki, akinek nem áru az ember és 
becsülete. 

Juhász Gyula mottóul választott idézetét itt érdemes 
folytatnunk, mert 1908 óta semmit nem veszített 
időszerűségéből: „Nem szent meggyőződések, véres 
komolyságú elvek harcolnak itt egymással a közös, 
nagy ideálok érdekében, hanem mindenféle háttérrel 
bíró pártok és felekezetek tülekednek a konc körül. A 
jók és igazak, az önzetlen dolgozók és alkotók 
lassan-lassan, néha nagyon is hamar kifáradnak, 
kedvüket vesztik és vagy megrokkannak mindörökre, 
vagy csöndes magyar mélázással félreállnak, és 
másokra, a ravasz gyöngékre és kíméletlen erősökre 
bízzák a harcot, a verekedést. Ha a magyar 
kultúröntudat végre valahára kialakulna, 
megerősödnék, és mindenütt gyökeret verne, más 
harcok és győztesek lennének ezen a tájon." 

Végezetül csupán egyetlen megjegyzés. Az, aki 
életében egyetlen remekművet is alkotott, nem szorul 
soha többé senki védelmére. Juhász Gyula számtalan 
zseniális alkotása fölöslegessé teszi, hogy akár Péter 
László, akár más védelmére keljen - halála után. 
Megeshet, hogy az angyallá minősítő szándék helyett 
szellemi angyalcsinálást követ el halandó kortársaival 
szemben. Kérem, ne tegye, inkább fogadja el a 
kézfogásra nyújtott kezet férfias szorítással, mert ez a 
kéz nem mocskos, még ha annak vélte is. 

Dr. Töttős Gábor 

Rövid válasz Töttős Gábornak 
Remélem, akad az olvasók közt, aki egy hónap távlatából még emlékszik november 8-ai cikkemre, legalább 

arra, hogy a nemzedékkel fiatalabb Töttős Gáborral vitába szálló írásom hangvétele mennyire tisztességes volt: 
i e w T n i 

Az üzemorvos gyógyíthat 
Olvastam a DM-ben Az üzemorvos nem gyógyíthat 

című cikket, amihez hozzáfűznivalóm van. 
Az üzemorvos igenis komoly gyógyító munkát 

végez - a megelőzéssel. Mivel egyelőre nem írhatja ki 
táppénzre a beteget, több ideje marad az üzemek 
bejárására, így kötetlenül elbeszélgethet a dolgozókkal 
nemcsak a munkáról, betegségről, hanem a 
magánéletükről is - ez komoly gyógyítás. Reálisabb 
képet nyújthat a munkahelyi ártalmakról. A 
munkahelyi vezetők is csak eleinte akadékoskodnak, 
ha az üzemorvosok kiállnak az egészségesebb 
munkakörülmények mellett, mert rájönnek, hogy a 
jobb körülmények között kevesebben mennek 
táppénzre; a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésére 
fordított anyagiak és termeléskiesés miatti veszteség 
busásan megtérül. A rossz körülmények között 
dolgozók stresszhatását csökkenti az odafigyelés, a 
megértés, és növeli a munkakedvet. Nemcsak 
magamról tudom: szívesebben megyünk olyan 
orvoshoz, akinek van ideje meghallgatni a beteget, 
mint az olyanhoz, aki időhiány és fáradtság miatt csak 

gyógyszert ír fel és nem foglalkozik a beteg lelki 
életével. 

Ha az üzemorvos időnként odaállna egy félórára, 
órára a szövőgép, a munkapad mellé, pontosabban 
meg tudja állapítani, hogy a dolgozónak melyik 
testrésze van kitéve erősebb terhelésnek, a gyógyítása 
is könnyebb lesz. Ha én lennék az egészségügyi 
miniszter, kötelezővé tenném a napi 5-10 perces 
munkahelyi tornát. 

Más: eddig sok betegnél előfordult, hogy nem volt 
teljesen megelégedve a kezelőorvosával és titokban 
másik orvost is felkeresett. Ez önmagában nem baj, a 
baj az. hogy mivel az orvosok ezt rossz szemmel 
nézték, a beteg eltitkolta, milyen gyógyszert kapott az 
egyiktől, így hol az egyik, hol a másik orvos által 
felírt orvosságot szedte, a saját kárára. Tehát az 
orvosnak nem duzzogni kellene, ha a beteg máshová 
megy, hanem megkeresni csalódásának okát. 

K 1. 
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Beszéljünk végre őszintén 
a közoktatásról! 

ellentmondásait kigúnyoló megfogalmazásai miatt. 
O viszont nem tekintve ősz fejemre, szemérmetlen (!) és szándékos félreolvasással, belemagyarázással 

vádol. „Mondhatta volna szebben, kis lovag!" Azt is ellenem hangulatkeltésül adja számba, mintha én 
kézfogásra nyújtott kezét „mocskosnak" véltem volna. Ilyeneket sohasem írtam. 

Azzal védi védhetetlen írását, hogy paródia akart lenni, sőt stílusparódia. Aligha ismeri Juhász prózastílusát, 
kivált kitűnő szatíráinak stílusát, ha saját írását ennek ítéli. 

Mert ha paródiának szánta elmeművét, akkor jobb paródiát kellett volna írnia. Mostani megfogalmazását 
azonban nem csak én, de többek közt a védelmére fölsorolt llia Mihály is úgy értette, ahogy egyedül érthető. 

Nem vagyok oly derűlátó, mint Tottős Gábor, mikor azt hiszi, a lángész nem szorul védelemre. Az 
irodalomtörténet, és éppen József Attila vagy Juhász Gyula irodalomtörténeti sorsa másra figyelmeztet. Ha 
tehát úgy véli, a lényegben egyetértünk, ennek szívből örülök, és kérem, tollát inkább arra használja, hogy az 
emlegetett remekműveket magyarázza, értelmezze, tegye közkinccsé. Ebben társak lehetünk. 

Péter László 

Az elmúlt időszakban több 
közoktatással foglalkozó cikk jelent 
meg a Délmagyarország hasábjain. 
A hangzatos, de a tartalmat nem 
fedő, valamint sugalmazó címek és 
kemény csúsztatások jellemezték e 
cikkeket. 

Még a pedagógusok nagyobb 
része is nehezen követi a vita 
lényegét, de a többség csak azt 
látja: ez a kormányzat már megint 
hibát hibára halmoz, most a 
közoktatási törvény kapcsán akarja 
centralizálni hatalmát, és ott sérti 
meg a demokratizmust, ahol csak 
tudja. 

Ezzel szemben a szakemberek 
(mint például Gazsó Ferenc, akit 
„megkérdőjelezhetetlenül szakem-
bernek" nevez a DM cikkírója), 
valamint az ellenzék minden ere-
jükkel azon vannak, hogy ezt a 
magyar közoktatásra olyan veszé-
lyes és káros törekvést ellensú-
lyozni tudják. 

A pedagógusok természetesen 
szintén elítélik ezeket a káros 
kormányzati lépéseket, legalábbis 
ahogy ezt egy kicsiny, de annál 
hangosabb részük a többi peda-
gógussal és a közvéleménnyel el 
akarja hitetni. De a pedagógusok 
többsége nem hangoskodik, hanem 
becsülettel teszi a dolgát, és 
megpróbálja a nagy hangzavarból 
az igazán szakmai érveket ki-
hámozni. 

A vitában elhangzanak bűvös 
varázsszavak, mint bemenet-
szabályozás. folyamatszabályozás, 
kimenetszabályozás, centralizálás, 
decentralizálás és nem utolsó 
sorban kétpólusú és hárompólusú 
irányítási rendszer. Újságolvasó 
legyen ezek után a talpán, aki 
megint csak nem azt a követ-
keztetést vonja le, hogy a kor-
mányzat és a koalíciós pártok 
szakértői nem állnak feladatuk 
magaslatán, bezzeg az ellenzék 
szakemberei és megint azok a füg-
getlen szakemberek. 

De kedves uraim és hölgyeim: 
álljunk meg egy pillanatra, és 
engedjék meg, hogy megma-
gyarázzam a korábban idézett bű-
vös szavak jelentését. 

A bemenetszabályozás ciso 
sorban azt jelenti, hogy egy 
tantervvel (például nemzeti alap-
tanterv, kerettanterv stb.) szabá-
lyozzák az oktatásügy működését. 

A folyamatszabályozás az 
oktatási folyamat ellenőrzését, 
értékelését, de segítését is jelenti. 
Gyakorlatilag a hagyományos 
szakfelügyelet szükségessége, vagy 
elutasítása a vitakérdés. 

A kimenetszabályozás egy 
követelményeknek megfelelő 
vizsgarendszert jelent. A centra-
lizálás fogalmait azért nem 

magyarázom, mert ezt az adott 
esetben mindenki másképpen 
értelmezi. 

A kétpólusú irányítási rendszer 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
közoktatás irányításában van a 
minisztérium, és az iskola-
fenntartók és az iskolák. Hatékony, 
működőképes központi szabályozás 
még akkor sem tud kialakulni, ha 
jó törvények és rendeletek szület-
nek. 

Működő folyamatszabályozás 
nem tud kialakulni, a tantervek és a 
vizsgarendszer hatékonysága 
kontroll hiányában csekély. Ez az 
irányítás alkalmas arra, hogy 
néhány kiemelkedő állami, vala-
mint elit egyházi és magániskolákat 
produkáljon, de az iskolák több-
ségében anarchiát is eredmé-
nyezhet. Teljesen kiszolgáltatja az 
iskolát az igazgató, az önkor-
mányzat, esetleg az iskolaszék 
kénye-kedvének. 

A hárompólusú irányítás azt 
jelenti, hogy van a minisztérium 
egy közbülső irányítás szerint -
amely a szakmai felügyeletet és a 
szaktanácsadást is ellátja - , és 
vannak az iskolafenntartók és az 
iskolák. Ez lehetővé teszi a 
működőképes folyamatszabá-
lyozást és segíti az objektív 
vizsgarendszer kialakítását. A 
továbbiakban nézzük a nagy 
felháborodás tárgyát, a vita 
lényegét. Gazsó Ferenc és munka-
csoportja készített egy törvény-
tervezetet, amelyet a szakmai 
szakvélemény egy része és a 
koalíciós pártok oktatási bizott-
ságai erőteljesen kifogásoltak. 
Továbbiakban csak a saját kifo-
gásaimat ismertetem, nem kívánok 
mások nevében nyilatkozni. 

Ellenérveim: az eredeti tervezet 
az 1985-ös törvényre épült ennek 
toldozott-foldozott és átalakított 
változata. A legproblematikusabb 
kérdés az, hogy a kétpólusú 
irányítási rendszer olyan módon 
erőlteti, hogy ez kizárja minden 
központi szabályozás lehetőségét. 
A központi szabályozás gondo-
latának teljes elvetése ma nálunk 
rendkívül népszerű, de seholsem 
létező forma, ezért feltételezem, 
hogy egyetlen - hivatása iránt 
felelősséget érző - pedagógus sem 
támogathat olyan iskolarendszert, 
amelyben mindenki azt csinál, amit 

akar. A hatékony iskolarendszer 
akkor működik, ha abban a köz-
ponti szabályozásnak és az in-
tézményi önállóságnak vala-
milyen szintézise valósul meg. 

Természetesen más kifogásaim 
is voltak, de ezek feltételezem, az 
olvasóközönséget kevésbé ér-
deklik. 

A kormánypártok és az ellenzék 
egyaránt nagyon jól tudják, hogy a 
kulcskérdés az irányítási, és 
szabályozási rendszer. Ezért éri 
olyan erőteljes támadás ezeket a 
pontokat, azzal vádolva az új prog-
ramot, hogy megsérti a demok-
ratizmust, az önkormányzati 
törvényt, a pedagógusok önálló-
ságát. A törvény ellenzői nagyon 
jól tudják, ha a kormányzat és a 
kormánypártok következetesen 
végigtudják vinni elképzeléseiket, 
akkor ez európaibbá teszi köz-
oktatásunkat és az új rendszer rövid 
időn belül eredményeket fog 
felmutatni. 

Ez pedig nem érdeke a hatalmat 
minden áron megszerezni, vagy 
átmenteni akaró csoportoknak. Az 
elmondottakból következik, hogy 
egy szakmai vitát a demokrácia 
iránti aggodalom hangsúlyozásával 
legkönnyebb politikai síkra terelni, 
és ezzel lehet legjobban a peda-
gógusokat befolyásolni és meg-
osztani. Népszerű most az a 
gondolat, hogy az állam (cent-
ralizáltan) adjon minél több pénzt 
az oktatásra, és azután mindenki 
(decentralizáltan) azt csinál, amit 
akar. Végezetül bírálnom kell a 
művelődésügy vezetését, mert nem 
mer határozottan kiállni és azt 
mondani a kormányzat és a 
kormánypártok ilyen jellegű 
közoktatásirányítást kívánnak 
megvalósítani, ezért vállalják a 
felelősséget, és nem tudnak 
tekintettel lenni minden apró 
egyéni érdekre. 

Javasolom a Délmagyarország-
nak, hogy indít fon szakmai vitát és 
ne kötelezze el magát eleve egy 
koncepció mellett. 

Dr. Kovács Márton 

a KDNP közoktatási 
bizottságának tagja 

Azzal a ténnyel, hogy e fenti cikket közúltük - amely a Gazsú 
Ferenc-féle koncepcióval ellentétes nézeteket hangoztat 
bebizonyítottuk, hogy e kérdésben sem köteleztük el magunkat sem 
az ellenzék, sem a kormánypártok mellett. Szívesen helyet adunk 
egyébként a továbbiakban is lapunkban a kúzoktatásrúl szólú, 
megfelelően artikulált véleményeknek, mint ezt december 3-i 
számunkban tettük, melyben a dr. Andrásfalvy Bertalan miniszterrel 
és a Gazsú Ferenccel készített interjú ugyanazon oldalon, egymás 
mellett jelent meg. 
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A Szegedi ESK „lehűtötte" a Lehelt 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Virincsik (kapura lövő játékos) kitűnően mutatkozott be új -
irányító- szerepköréhen. 

A MOB idei utolso közgyűlésen 

Középpontban az olimpia 
A magyar olimpiai mozgalom igen fontos hetéhez 

érkezett. Szombaton tartja a Magyar Olimpiai 
Bizottság az idei negyedik, egyben évzárónak 
minősíthető közgyűlését. Előtte, pénteken a 
MOB-elnökség tárgyal. 

A közgyűlés napirendjének középpontjában az 
1992-es, Álbertville-ben sorra kerülő téli olimpiai 
játékokon részt vevő magyar sportküldöttség 
összetételéről döntenek, továbbá a barcelonai nyári 
játékokra való felkészülés helyzetéről is meg 
hallgatnak egy tájékoztatót. 

Beszámoló hangzik el a MOB idei gazdálkodásáról, 

előterjesztik a jövő évi költségvetés tervezetét. A 
kongresszusi központban sorra kerülő MOB-
közgyűlés során tesznek olimpiai esküt az 
Albertville-be utazó jeges-havas magyar küldöttség 
tagjai, azt követően pedig bemutatják az olimpiai 
formaruhát és az Adidas cég által biztosított 
sportfelszerelést. 

Ezután a válogatott keretek meghívott versenyzői 
és a MOB tagjai divatmutalón választhatják ki a nyári 
olimpián szereplő csapat formaruháját és a szintén az 
Adidas által rendelkezésre bocsátott kollekcióból a 
sportfelszerelést is. 

Clive Allén Diákok a küzdőtéren 

KÉZILABDA NB I. 

Csupa talány volt a Szegedi 
ESK NB I-cs női kézilabda-
csapatának tegnapi bajnoki mérkő-
zése. Egyrészt senki sem tudta, 
hogy milyen játékerőt képvisel a 
két szovjet játékossal - Zuborjeva a 
világbajnok szovjet válogatott tagja 
volt, aki egyébként ezen a mér-
kőzésen 9 gólt lőtt - megerősített 
hűtőgépgyári együttes, másodsor-
ban pedig a nyár óta Szegeden 
edző, de leigazolni csak most 
sikerült Poljah mire lesz képes volt 
csapata ellen. Nos, az első fél-
időben a kérdés első felére választ 
is kaptunk, hiszen a jászberényiek 
öt percig tartó tapogatózó játék 
után bevették Szamozvanova ka-
puját. Szerencsére, a válaszra sem 
kellett sokáig várni: Gát hétméte-
resból egyenlített. Virincsik, majd 
egy újabb Gát-találat a közönséget 
is megnyugtatta. Azonban a 10. 
perctől kezdve a hazaiak hibát 
hibára halmoztak: előkészületlenül 
lőttek kapura, majd le akarták 
rohanni ellenfelüket. A vendégek 
pedig nagyon higgadtan védekez-
tek, s kivárták a legjobb pillanatot, 
hogy gólt szerezzenek. (Valaki 
meg is jegyezte a lelátón: „talán 
jobb is így, legalább a szegediek 
nem bízzák el magukat"). A 20. 
percben 6-6 volt a találkozó állása, 
de ehhez Szamozvanova bravúr-
sorozatára is szükség volt. Az ESK 
legstabilabb játékosa most is 
hétméterest, bevctődésből meglőtt 
labdát, távolról megeresztett bom-
bát tett ártalmatlanná. A félidő vé-
gére összeszedte magát a Tisza-
parti gárda, s kétgólos előnnyel 
vonult pihenőre. 

A második játékrész két gyors 
hazai góllal kezdődött, s máris 
feledte a publikum az előző 25 perc 
nagyon gyenge teljesítményét. Sőt 
Utasiék kihasználva azt, hogy a 
jászberényiek mestere a két szovjet 
játékost irányítóban játszatta -
ezzel a hazaiak bal oldalának na-
gyobb játéklehetőséget teremtenek 

- , egymás után érték el góljaikat. 
Ugyanakkor az ellenfél utoljára a 
27. percben, majd a második félidő 
50. percében talált Szamozvanova 
kapujába. Poljah hálószaggató 
gólját már vastapssal jutalmazták a 
nézők. Aztán következett Gát, 
Utasi, s u nagy akarattal és jól ját-
szó Virincsik találata, s ezzel az 50. 
percben már kilenc gól lett a két 
csapat közötti különbség. A biztos 
vezetés tudatában Börcsök edző 
egymás után küldte be a fiatalokat, 
akik meg is hálálták mesterük 
bizalmát. Különösen Asztalos 
játéka volt figyelemre méltó. 
wmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Szegedi ESK-Jászberényi 
Lehel 25-18 (12-10) 

Újszegedi Sportcsarnok, 400 
néző. Vezette: Hegyest, Járai. 

Szegedi ESK: SZAMOZVA-
NOVA - Utasi 4, GÁT 8 (4), 
VIRINCSIK 7, Gajdácsi, Poljah 2, 
Kocsis 1. Csere: Bödör (kapus), 
ASZTALOS 3, Fránki, Huba. 
Edző: Börcsök József. 

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. 
Hétméteresek: 64, ill. 65 

SÜLI JÓZSEF 

Már az ötödik 
londoni klub! 

Pályafutása során immáron az 
ötödik londoni klub mezét viselheti 
Clive Allén. A 30 éves labdarúgó 
250 ezer fontért szerződött át a 
Manchester Citytől a Chelsea-hez. 
A veterán támadó korábban játszott 
a Qeen's Park Rangers, az Arsenal, 
a Tottcnham Hotspur és a Crystal 
Palace együttesében is. Az egykori 
válogatott csatárral bizonyosan 
erősödik a Chelsea, mert még 
mindig igen gólerős. Egy 
alkalommal, az 1986417-es angol 
bajnoki idényben gólkirály is volt. 
Akkor a Tottenham Hotspur 
klubszínciben végzett az élen a 
legjobb góllövők versenyében. 

Az egykori keletnémet úszó-
csillag, az 1976-os olimpián négy 
aranyérmet szerzett Kornélia Ender 
a The Times lapnak adott elmúlt 
heti nyilatkozatában úgy véleke-
dett: lehetséges, hogy tudtán kívül 
doppingszereket kapott. A „Daily 
Telegraph" újabb német úszósztárt 
szólaltatott meg, Kristin Ottót, a 
szöuli nyári játékok hatszoros 
aranyérmesét. Az interjú aktuali-
tását az adta, hogy nemrégiben 20 

A Szeged városi diáksportbi-
zottság által rendezett városi álta-
lános iskolai asztalitenisz-bajnok-
ságra 11 intézmény 60 fiú- és 20 
leánytanulóját küldte el. A leg-
erednényesebben a zrinyisek sze-
repeltek, hiszen a négy szám közül 
háromban az iskola tanulói dia-
dalmaskodtak. 

Eredmények, csapat, fiűk: 1. 
Zrínyi ált. isk. első csapata (Ko-
lódi T„ Tóth P.), 2. Zrínyi ált. isk. 
II. (Vízhányó F., Tóth A.), 3. 
Zrínyi ált. isk. III. (Bozsó A., 
Sonkoly L.), 4. Gárdonyi ált. isk., 
5. Zrínyi ált. isk. IV., 6. Tabán Ált. 
Isk. Leányok: 1. Zrínyi ált. isk. 
(Károlyi J., Pintér I.), 2. Gárdonyi 
ált. isk. (Szécsi N„ Bódi Á.), S.-
Móricz ált. isk. (Sebők G., Agócs 
E.). 

volt NDK-beli edző elismerte: az 
úszósikerekhez doppingolás útján 
jutottak el. 

Kristin Ottó úgy véli: az 1988-as 
olimpián elért fantasztikus teljesít-
ménye sokévi kemény edzésmunka 
eredménye volt. Ugyanakkor arról 
is szólt, elképzelhető, hogy tudtán 
kívül tiltott teljesítménynövelő sze-
rek is hozzásegítették a sikerekhez. 

- Rendkívül dühös leszek akkor, 
• ha mások hibájáért a sportolókat 

Egyéni, fiúk: 1. Karip Zoltán 
(Csongrádi sgt-i), 2. Tóth Péter 
(Zrinyi), 3. Lukács Levente (Ma-
dách), 4. Kolódi Tamás, 5. Tóth 
András (mindkettő Zrinyi), 6. 
Földesi Tamás (Juhász Gy. I-es 
gyak.). Leányok: I. Károlyi Judit 
(Zrinyi), 2. Juhász Éva (Mak-
kosházi), 3. Szécsi Nóra (Gár-
donyi), 4. Bátori Orsolya (Csongor 
téri), 5. Szűrös Krisztina, 6. 
Ladányi Ditta (mindkettő Fő 
fasori). 

* 
December 19-ig lehet nevezni, a 

Szeged városi sportigazgatóságon 
(telefon: 13-955), a január 25-
26-i első osztályos tanulókból 
összeállított fiúcsapatok kézilabda 
Gólya Kupájára. 

vonják felelősségre. Senki sem 
veheti el tőlem a hat aranyérmet! -
mondta Ottó, majd így folytatta: -
Mark Spitzliez hasonlóan tehetsé-
gemnek és kitartásomnak köszön-
hetem eredményeimet. Fontos len-
ne megtudni, mi is történt való-
jában. Meg kell kérdezni a hiva-
talos személyeket! A doppint-
vizsgálatokon sohasem „buktam 
meg", ennek ellenére nem tudom, 
mit tehettek ételeimbe, italaimba. 

Lehetséges, hogy mégis doppingoltak? 

Kispesten a Világ Kupa-győztes Crvena Zvezda Labdarúgó UEFA Kupa 

Olomouc a négy között 
Csúcson 

A helyszín: Belgrád, surcini repülőtér. Hétfő este 8 óra. A 
légikikötőbe különrepülőgép érkezik. A Crvena Zvezda immár 
klubvilágbajnok-csapatának játékosait hozza Tokióból. A több száz 
szurkolót nem engedik be a váróterembe, csak a hozzátartozókat, s a 
világsikert elért csapat fogadására megjelent közéleti 
személyiségeket. Itt van Szerbia miniszterelnöke és sportminisztere (ez 
utóbbi a fölülmúlhatatlan Dragan Kicsanovics egykori kosárlabdázó), 
a főváros polgármestere és sok más tekintélyes, sportot kedvelő 
politikus. 

A televízió élő adásban számol be az eseményről. Üdvözlő, méltató 
beszédek hangzanak el, a legtöbb hazafias „körítéssel". A játékosok 
szemmel láthatóan nehezen viselik el az ünneplést. Fáradtak. Nem 
csak a tokiói mérkőzés s az azt követő ünneplés, hanem a hosszú út 
miatt is. Legtöbben pedig - s ezt ki is mondják a televízió 
nyilvánossága előtt - már a csütörtök esti mérkőzésre gondolnak, 
amikor Kispesten, a Bozsik-stadionban az Anderlecht kiváló csapatát 
„fogadják". Pedig az ünneplés a repülőtéren még nem ér véget. 
Onnan a Vörös Csillag stadionjába hajtatnak, ahol a fagyos idő 
ellenére több mint húszezer ember várja a csapat megdicsőült tagjait. 

Érdemes elidőzni egy pillanatra a CZ sikerein. A legnépszerűbb 
jugoszláv csapat (most már inkább szerb, mert mindössze két 
macedón nemzetiségű játékosa van) az idén megnyerte a BEK-et, az 
utolsó egységes jugoszláv bajnokságot, most pedig az 
Interkontinentális vagy ahogyan újabban nevezik a Toyota Kupát is. S 
mindezt akkor, amikor az országban kaotikus állapotok uralkodnak, 
háború dúl, a mostani jugó I. osztályú bajnokság színvonala már meg 
sem közelíti a tavalyit, amikor egész sor klasszis játékosa 
(Proszinecski, Binic, Sztojanovic) elhagyta, BEK-mérkőzéseit 
kénytelen külföldön (kétszer éppen itt. Szegeden) játszani. 
Nyilvánvalóan klasszis csapatról van tehát szó, s ha együttmarad ez a 
generáció, akkor még számtalan szép sikert érhet el. Vagy jugoszlá, 
vagy szerb csapatként. 

Á Crvena Zvezúű Csutitü jlítusa egyéükenl meg valamire 
figyelmeztet. Nevezetesen arra, hogy a vb-selejtezőben a mi 
csoportunkba sorolt Jugoszlávia csapatát - amelyben legalább hat 
zvezdás játékos van - semmiképpen sem szabad „leírni". 

K. F. 

Az UEFA labdarúgókupa 
nyolcaddöntójében kedden egy 
mérkőzést játszottak. A Sigma 
Olomouc hazai környezetben - 15 
ezer néző előtt - második félidei 
remek játékával 4-1 (1-0) kü 
-lönbséggel győzött az SV 
Hamburg ellen. 

Az év legjobb amerikai atlé-
tájának felajánlott Jesse Owens-díj 
birtokosa, Carl Lewis a díjátadó 
ünnepségen jövőbeni terveiről 
nyilatkozott. A tokiói világbaj-
nokság kétszeres aranyérmese (100 
m, 4x100 m) elmondta, leghőbb 
vágya, hogy minden idők leg-
gyorsabb 100 méterét fussa, 
valamint a távolugrásban „áttörje" 
a 9 méteres álomhatárt. 

Mint ismeretes, Lewis a tokiói 
világbajnokságon 9.86 mp-es 
világcsúccsal nyerte meg a 
klasszikus sprintszámot, ám ennél 
gyorsabban már több alkalommal is 
futott korábban a kanadai Ben 
Johnson. Az már más kérdés, hogy 
Johnson eredményeit doppingszer 
használata miatt utólag törölték 
(közte van a római vb-n elért 9.83 
mp-es időeredmény is). Távol-
ugrásban viszont mindenki 
Lcwistól várta Bob Beámon 23 
éves rekordjának megdöntését. Ez 

Gólszerzők: Kerbr(13.), Hapaal 
(64 ), Latal -(69.), Hanus (75.), 
illetve Spörl (60.) 

Miután az első találkozót is a 
csehszlovákok nyerték, 2—l-re, így 
6-2-es összesítéssel bekerültek a 
negyeddöntőbe 

a bravúr az atlétikai vb legnagyobb 
szenzációjaként mégis Mike 
Powellnek sikerült. 

„Az évszázad ugrásának" 
tulajdonosa, az exvilágcsúcstartó 
Bob Beámon ennek ellenére úgy 
véli, hogy Lewis lesz az első, aki 
túlrepül a 9 métert jelző ponton, de 
csak akkor, ha több figyelmet 
fordít az ugrószámra, és erejét nem 
osztja meg annyira a sprintszámok 
és a távol között. 

* 

A hét végén ülést tartott az 
Egyesült Államok Atlétikai Szö-
vetsége (TAC), amely többek 
között döntött arról, hogy 
megváltoztassa-e a nevét a testület 
jellegét jobban kifejezőre. 

A szavazás végül is nem járt 
eredménnyel, így maradt az „at-
létikai kongresszus" megjelölés. 

Kedden már lejátszottak egyet a 
labdarúgó UEFA Kupa visszavágói 
közül. További hatra szerdán, a 
maradék egy összecsapásra pedig 
csütörtökön kerül sor. Ezzel ki-
alakul a „C-3-as" európai trófeának 
nevezett sorozatban is a legjobb 
nyolc mezőnye. Persze sokkal 
nagyobb figyelem irányul, a BEK-
csaták felé. A bajnokok verse-
nyében a negyeddöntő csoport-
mérkőzések második erőpróbái 
következnek, csütörtökön magyar 
pályán (a Kispest-Honvéd FC 
sporttelepén) is lesz slágermér-
kőzés. 

Ismert, új rendszerben küzdenek 
a BEK-ben. Két négyes csoportban 
teljes körmérkőzést követően a két 
csoport legjobbjai csatáznak jövő 
májusban a londoni Wembley-
stadionban a trófeáért. 

Igaz. az UEFA Kupa nincs 
annyira reflektorfényben, de azért 
érdemes szurkolni a belga AA Gent 
együtteséért. Itt véd ugyanis a 
magyar válogatott kapusa, Petry 
Zsolt. 

- Tudomásom szerint Szimfero-
polban játsszuk a visszavágót -
nyilatkozta az MTI munkatársának 
Petry Zsolt az elutazás előtt. - A 
Dinamó Moszkva fővárosi stadion-
jában bizonyosan zimankós időjá-
rás foeadna. C'ért döntöttek ven-
déglátóink a déli helyszín mellett. 

- Ha zimankó, ha nem, meleg 
percekre számíthatnak! 

- Nem vitás, a szovjet együttes 
jó játékerőt képvisel. De az első 
mérkőzésen megmutattuk, hogy 
tudunk gólt lőni, ezért én a 2-0-ás 
előnyt elegendőnek érzem a to-
vábbjutásra. Bátor kontrákkal fog-
juk rohamozni a Dinamó kapuját. 
Edzőnk nem változtatott a taktikai 
alapfelfogásunkon: egy liberó előtt 
két emberfogó védő játszik, négy 
középpályással operálunk, két ékünk 
van. A tizenegyedik játékos 
amolyan „szabadúszó", a kö-

zéppályások és a két csatár közötti 
területen szervezi a játékot. 

* 
Bizonyosan sportcsemegét ígér 

csütörtökön este Kispesten a 
Crvena Zvezda-Andcrlecht BEK-
találkozó. A belgrádi gárda koráb-

ban Szegeden küzdött. Ezúttal a 
belga bajnok vezetése mondott-
nemet a dél-magyarországi szín-
helyre, ezért lép a Bozsik-stadion 
gyepére a két együttes. A Crvena 
Zvezda friss Világ Kupa-győztes. 
Lesz mit javítani, hiszen első 90 

percét elveszítette Genovában, a 
Sampdoria ellenében. Ezt az 
összecsapást az A csoportban ren-
dezik, a B csoport rangadóját pedig 
szerdán késő este Lisszabonban 
játsszák le. A portugál Benfica a 
spanyol FC Barcelonát fogadja. 

A kupaműsor: 
KEK-negyeddöntű, csoportmér 

kűzések: 
Szerda, A csoport: Panathinai-

kos (görög)-Sampdoria (olasz), 
Athén, 19 óra. 

B csoport: Sparta Praha (cseh-
szIovákF-Dinamo Kijev (szovjet), 
Prága, 18, Benfica (portugál)-FC 
Barcelona (spanyol), Lisszabon, 22 
óra. 

Csütörtök, A csoport: Crvena 
Zvezda (jugoszláv)-RSC Ander-
lecht (belga), Kispest, 20.15. 

A csoportál lások az első 
forduló után. 

A csoport: 1. Sampdoria 2 pont 
(2-0), 2. RSC Anderlecht 1 ( l - l ) , 
Panathinaikos 1 ( l - l ) , 4. Crvena 
Zvezda pont nélkül (0-2). 

B csoport: 1. FC Barcelona 2 
pont (3-2), 2. Dinamó Kijev 2 
(1-0), 3. Sparta Praha pont nélkül 
(2-3), 4. Benfica pont nélkül (0-1). 

UEFA Kupa, szerda: Trabzon 
(tÖrok)-BK 1907 -Konenhaopn 
(dán), Isztambul, 11 óra, első 
mérkőzés: 0-1. FC Genoa (olasz)-
Steaua Bucuresti (román), Genova, 
18 (1-0). Dinamó Moszkva (szov-
jet)-AA Gent (belga), Szimferopol, 
18 (0-2). FC Liverpool (an-
gol)-FCS Tirol (osztrák), Liver-
pool, 20.10 (2-0). AC Torino 
(olasz)-AEK Athén (görög), To-
rino, 20.30 (2-2). Ajax Amster-
dam (hollandJ-Osasuna Pamplona 
(spanyol), Amszterdam, 20, (1-0). 

Csütörtök: Real Madrid (spa-
nyol)-Ncuchatcl Xamax (svájci), 
Madrid, 21 (0-1). 

Lewis a 9 métert 
vette célba 
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Barcelona előtt, Barcelona után 
Kettős minőségében volt jelen az 

elmúlt héten a jövő évi nyári 
olimpia városában dr. Aján Tamás. 
Mint a Nemzetközi Súlyemelő 
Szövetség (IWF) főtitkára a sportág 
előolimpiai próbáján, a Világ Kupa 
Gálán vett részt, a MOB főtitká-
raként pedig a hazai ötkarikás 
mozgalom egyik felelős vezető-
jeként folytatott tárgyalásokat a 
COOB-nak, az 1992-es nyári 
játékok szervezőbizottságának 
képviselőivel. E „duplázás" volt a 
kiindulási alapja annak a beszél-
getésnek. amelyet a sportdiplo-
matával folytatott Jancsó Kornél, 
az MTI munkatársa. 

- Hadd kezdjem a súlyemelés-
sel, amelynek fontos, hírverő ál-
lomása volt a gála, ahol a ver-
senyzők mellett vizsgáztak az 
olimpia házigazdái is - mondta az 
IWF irányítója. - Alapvetően 
minden szempontból megfelelő 
viadal volt, sok olyan tapasztalatot 
szereztünk, amelyet mind az IWF, 
mind a COOB hasznosíthat. Mi a 
leendő ötkarikás súlyemelő ver-
senyeknek otthont adó csarnokban, 
ahol a gála is zajlott, bizonyos mó-
dosításokat tartunk szükségesnek, 
így például mindenekelőtt a né-
zőtér kibővítését ítéljük rendkívül 
fontosnak. Már a gálán is csaknem 
telt ház volt, így véleményünk 
szerint az olimpián, a szervezők 

SÚLYEMELÉS 
által tervezett bővítés ellenére, a 
3800 ülőhely sem látszik elegen-
dőnek. A gála lebonyolítása gond-
mentes volt, a rendezés jól sike-
rült, s amellett a férfiak küzdelme 
is megfelelt a várakozásnak. A női 
súlyemelők bevonása pedig egyér-
telmű sikerként könyvelhető el, s 
megerősítette szándékunkat, hogy 
1992-ben már a hölgyek is pénz-
díjas Világ Kupa-sorozat keretében 
vetélkedhessenek, férfikollégáik-
hoz hasonlóan. 

- Az 1980-ban kezdődött 
VK-rendezvények idei záróesemé-
nyén viszont egyetlen magyar 
versenyző sem indult, a gálák 
történetében először... 

- Ez egy igen sajnálatos tény, a 
mieink hiánya azt mutatja, hogy 
van mit javítani a magyar 
súlyemelés élvonalbeli képviselői-
nek eredményességén... 

- A COOB-IWF megbeszélé-
seken nyilván szóba került az 
olimpiai „gigantizmus" jelentette 
gond is... 

- Nemzetközi szövetségünk már 
korábban megállapodott a NOB-bal 
abban, hogy nem növeljük az 
indulók létszámát, és a katalán 
vendéglátókkal is tudattuk, hogy a 

magunk részéről a szöuli kvótán 
belül maradunk. Hozzáteszem, 
hogy ez nem lesz könnyű, már csak 
azért sem, mert az 1988-as olim-
pián nem volt ott a súlyemelésben 
erős, három olyan ország, mint a 
Koreai NDK, Kuba és Líbia. Ezzel 
együtt, mivel megértjük, hogy a 
részvétel nem növelhető a 
végtelenségig, a 230 fős kereten 
belül maradunk. 

- És mit tud mondani a „másik" 
Aján Tamás? 

- Mint a MOB főtitkára, olim-
piai bizottságunk politikájának 
megfelelően, természetesen a ma-
gyar érdekek képviseletében is 
minden lehetséges fórumon igyek-
szem elja ni Barcelonában sem 
volt ez másként, ahol a COOB 
valamennyi jelentős vezetőjével 
találkoztam, Pasqual Maragall 
elnöktől, a katalán főváros polgár-
mesterétől kezdve Jose Miguel 
Abad végrehajtó elnökön át a 
szervezőbizottság olyan képvise-
lőiig, mint a sportigazgató, a 
létesítmények főnöke vagy éppen 
az olimpia alatti közlekedés fe-
lelőse. Az a véleményük, hogy a 
játékokra minden időben elkészül, 
egyedül az olimpiai falunál van 

„csúszás", amely december helyett 
nagyjából január végére lesz ké-
szen. De sok járulékos munka van 
még hátra, tereprendezés, parkosí-
tás, a sportolóknak otthont adó 
apartmanok bebútorozása, hogy 
mást ne mondjak. Magyar szem-
pontból mindez azért rendkívül 
fontos, mert nem mindegy, hogy 
versenyzőink milyen körülmények 
között, hol, hogyan laknak majd. 
Egy küldöttségünk már korábban 
járt Barcelonában, január vége felé 
ildomosnak látom újabb MOB-
delegáció ideküldését, hogy mi-
előbb véglegesen egyeztessük, 
kijelöljük a magyar olimpikonok 
helyét az olimpiai faluban. A lehető 
legkomfortosabb helyek megszer-
zése azért is nagyon sürgető, mert a 
júliusi-augusztusi, párás, meleg 
barcelonai időt nem lesz könnyű 
elviselni, különösen úgy, hogy az 
olimpiai falu lakásaiban nem lesz 
központi légkondicionálás. E rend-
kívüli gondon úgy próbálunk se-
gíteni, hogy elsőként bejelent-
kezve, egyszersmind ötletet is 
adva, üzleti tárgyalásokat kezdtünk 
a hordozható légkondicionáló 
készülékeket gyártó spanyol Roca 
céggel, amelytől reményeink sze-
rint elfogadható áron 50-60 be-
rendezést tudunk majd bérelni 
olimpikonjaink számára. 

Heysel-tragédia 

A hozzátartozók 6,1 
millió dollárt kapnak... 

A belga kormány hivatalosan bejelentette: végkielégítést fizetnek az 
1985-ös Heysel-tragédiában életüket vesztettek családtagjainak, 
hozzátartozóinak, továbbá azoknak a személyeknek is, akik maradandó 
sérülést szenvedtek el a gyászos emlékezetű futballmérkózés botrányos 
rendbontásai, összecsapásai során, vagy annak következményeként. 

Ismert: 1985 májusában, a brüsszeli Liverpool-Juventus BEK-döntőt 
megelőzően (a véres jelenetek folytatódtak a mérkőzés során is) az angol 
szurkolók tömegverekedést provokáltak. Az összecsapásokban 39 ember 
veszítette életét. 

A belga kormányzat hosszú tárgyalásokat folytatott, és most jött létre a 
végleges megegyezés. Ennek értelmében a végkielégítés összege 200 
millió francia frankra, azaz 6.1 millió dollárra rúg. A belga kormány 
vállalja a legnagyobb rész kifizetését ebből az összegből, de fizet az 
ország futballszövetsége is. Hogy a kormány és a szövetség pontosan 
mennyit folyósít, ez nem derült ki. Az viszont igen, hogy az Európai 
Labdarúgó Szövetség 6,1 millió dollár 15 százalékát utalja majd áL 

Autós maratoni 

Párizs-Peking: 25 nap 
Idén ugyan elmaradt, de jövő 

szeptemberben már minden bi-
zonnyal megrendezik a Párizs-
Peking autósmaratonit, amely a 
maga nemében unikumnak számít. 
Az 1992 szeptemberére tervezett, 
340 kocsit felvonultató maratoni 
rajtja Párizs. A mezőny Moszkván 
keresztül tart a kínai főváros felé, 
ahol majd a célt rendezik be. 

A nemzetközi autós versenynap-
tárban is jelentós helyet elfoglaló 
eseményt eredetileg 1991-ben bo-

nyolították volna le, ám „közbe-
jött" a szovjet katonai puccskí-
sérlet. A 16 ezer kilométeres 
viaskodás szervezői szerint most 
már attól sem kell félni, hogy a 
résztvevők Szovjetunión való 
keresztülhaladását valami megza-
varná, akadályozná. 

Az elképzelések szerint a párizsi 
rajt napja 1992. szeptember 2-a. A 
legjobbak huszonöt nap múlva 
futnának be Pekingbe. 

mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm. 

A két Puskás jól tüzelt 

A Kisbakter és a Kisbojtár diadala 
A Mikulás két helyszínen is sok 

góllal és szép játékkal lepte meg a 
kispályás futball szerelmeseit. Az 
SZVSE-csarnokban rendezett tor-
nán (amelyet a Szegedi VSE és a 
Kisbojtár vendéglő szponzorált) 12 

4 csapat lépett pályára, és a győzel-
met végül is a jobbára SZVSE-
játékosokból verbuválódott Kisboj-
tár (dr. Tóth, Horváth, Gréczi, 
Puskás T., Csányi, Illyés, Nagy, 
Kispál, Süli, Tóth) szerezte meg, a 
bordányi labdarúgók alkalmi együt-
tesét, az Astor sörözőt valamint a 
Lagúnát megelőzve. A gólkirály 
Puskás T„ a legjobb játékos Markó 
J., a legkiválóbb kapus pedig 
Kálmán G. lett. 

A mórahalmi Mikulás Kupára 
kilenc gárdát hívtak meg a szer-
vezők, és nagy meglepetésre a jó 
erőkből (Orosházi. Gerecz. Móricz, 
Miklós...) álló Automobil már a 
középdöntőben elvérzett. A Kis-
bojtár (Tóth Z., Ábrahám, Deák, 
Urbán, Márki, Puskás /., Simon, 
Pikó, Krajczár, Tárkány, Szrenka) 
a vártnál könnyebben diadalmas-
kodott. hiszen ez a csapat az utolsó 
meccsen még azt is megengedhette 
magának, hogy egy „laza" dön-

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Puskás István (Szeged SC) 
kispályán már érzi a kaput 

tetlent érjen el a Széria ellen. A 
Mórahalom és Vidéke Takarék-
szövetkezet valamint a Hungária 
Biztosító és magánszemélyek 
támogatásával lebonyolított tornán 
a a gólkirályi cím Puskásnak és 
Márkinak, a legjobb játékosnak 
járó díj Csúcsnak, a legkiválóbb 
kapusnak felajánlott trófea 
Kopschitznak, a Kisbojtár vendéglő 
különdíja pedig Deáknak jutott. 

Kellemeset a hasznossal 
Három svájci futballcsapat is 

távoli túrákat tervez a jövő év első 
hónapjában. Az FC Sión január 
21-én utazik Argentínába, és ott 
előkészületi találkozókat játszik 
klubcsapatokkal. Egészen február 
11-ig maradnak a sioniak Dél-
Amerikában - mondta el a vezető-
edző, Michel Schmid. 

A bajnoki versenyben jelenleg 
éllovas Lausanne és a címvédő 
Grasshoppers szintén azon tüs-
ténkedik, hogy 5-5 találkozóból 
álló dél-amerikai túrát üssön nyél-
be. Ugyanakkor a zürichi Grass-
hoppe: , azzal is kacérkodik, hogy a 
kemény európai tél helyett kelle-
mesebb éghajlatú tájékon folytat-
hassa előkészületeit; a „Szöcskék" 
Hongkongban is pályára lépnek 
majd. 

A Lausanne edzője, Umberto 
Barberis, az egykori kiváló svájci 
válogatott játékos elmondta, ha már 
olyan messzire elutaznak, nyitva 
tartják a szemüket, s „visznek 
magukkal elég pénzt is". 

- Amennyiben leendő ellenfele-
ink soraiban látunk egy tehetséges 
labdarúgót, azonnal szerződtetjük 
is. így kívánom összekötni a 
kellemeset a hasznossal - nyilat-
kozta Barberis. A St. Gallen ugyan 
nem utazik sehová, de bejelentette, 
hogy küszöbön áll a chilei Fabian 
Estay szerződtetése. Svájcban 
kedvelik a dél-amerikai légiósokat. 

A fradisták nem hagyják annyiban... 
„Ha nyertünk volna egyszerre öt 

világbajnoki címet, akkor sem kerül-
nénk ennyire az érdeklődés közép-
pontjába, mint most" - nyilatkozta 
Köpf Károly, a Magyar Birkózó 
Szövetség főtitkára kedden délelőtt. 
A sportvezető az elmúlt vasárnapi, 
a csendí snortcíarnokhan vitatott 

BIRKÓZÁS 

körülmények között befejeződött 
csapatbajnoki döntőre utalt, az 
korbácsolta fel az indulatokat. 

Ismert, a Csepel SC és az 
FTC-Műfémszer CSB-döntő 
visszavágója után (a finálé két 
összecsapásból állt) a két klub 
34:34-re zárt, a két finálé összesí-
tett egyéni győzelmi számát 
tekintve a csepeliek bizonyultak 
11:9 arányban jobbnak. Ok nyerték 
tehát a csapatbajnokságot. Egy 
mérkőzés végeredményének kihir-
detése körül azonban magasra 
csaptak az indulatok. Bolla József 
vezetőbíró az 52 kg-ban a ferenc-

városi Bíró László győzelmét 
hirdette ki Pillik József ellenében. 
A vehemens csepeli tiltakozás 
nyomán - Mészáros tjószló ellenőr 
közreműködésével - megnézték a 
találkozó videofelvételét, és jelen-
tős huzavona után Pillik javára 
„módosítottak". 

Az FTC-Műfémszer nem 
nyugodott bele a vereségbe. Giczy 
Jenő, a zöld-fehér birkózók vezető-
edzője kedden felhívta az MTI 
sportszerkesztőségét, és ezt nyilat-
kozta: 

- A nap során egy gépelt oldal-
nyi terjedelmű írást juttattam el a 
szövetséghez. Ebben azt rögzítjük, 
hogy nem vagyunk hajlandók elfo-
gadni a Bíró-Pillik összecsapás 
végeredményének utólagos meg-

változtatását! Kértem, hívják össze 
a sportág elnökségének rendkívüli 
ülését e találkozó körülményeinek 
tisztázására. Azt is felvetettem, 
hogy a bíróbizottságot is össze 
illene hívni, öntsenek tiszta vizet a 
pohárba! 

Köpf Káro'v főtitkár megerősí-
tette, Giczy Jenő valóban benyúj-
totta az említett dokumentumot. 

- Rendkívüli elnökségi ülésre 
aligha kerül sor. Legfeljebb azon 
gondolkodunk, hogy összehívjuk-e 
azon elnökségi tagjainkat, akik 
személyesen látták a mérkőzést, és 
elmondhatják a véleményüket. 

- Várható-e, hogy megváltoz-
tatják a CSB végeredményét a 
ferencvárosi óvás nyomán? 

- Óvásról szó sincs, mert óvni 
nem lehetséges. Hogy kérdésére 
válaszoljak: nem tudom, módosí-
tunk-e a végeredményen, az sok 
mindentől függ. 

Dobra verik az Oxford Unitedet? 
Nem elég, hog} meglehetősen 

gyengén szerepel az angol futball-
bajnokság II. osztályában az Ox-
ford United, még a megszűnés 
veszélye is fenyegeti. A híres egye-
temi város reprezentatív csapata a 
másodosztályban a sereghajtók 
között kullog. Keddi hír szerint az 
egykori tulajdonos, a sajtómágnás 
Róbert Maxwell rejtélyes halálát 
követően, a család meg kíván sza-
badulni a klubtól. 

Egyelőre azonban inkább csak 
találgatások kaptak lábra az oxfordi 
futballisták jövőjét illetően. Annyi 

viszont tény: Róbert Maxwell 
lánya, Ghislaine a hattagú igaz-
gatótanácsból kilépett. Nem is 
egyedül tett így, összesen négyen 
távoztak a testületből. Ugyanakkor 
hivatalosan bejelentették, hogy a 
néhai Róbert Maxwell fia, Kevin a 
United klubelnöke marad, nem 
mondott le. 

A távozott igazgatók azt jelez-
ték, hogy az utóbbi 2-3 évben 
általuk adományozott 1,8 millió 
fontot az Oxford Unitednek vissza 
kell fizetnie. Egészen pontosan: a 
Maxwell család bankszámlájára 

kell visszautalni ezt az összegei. Az 
oxfordiak bevétele szinte a nullára 
csökkent, a különféle adósságok 
törlesztésére, a csőd elkerülésére 
folyósított befizetések folytán heti 
12 ezer fontot veszít a klub. 

Az igazgatótanács megmaradt 
két tagja most azt jelölte meg 
legsietősebb teendőül, hogy új 
pénzügyi támogatót kell találnia, 
azaz a MaxweIl-„birodalom" nél-
kül is lehetségesnek tartják a 
fennmaradást. 

Szavicsevicsért 5,8 millió dollárt ad a Milán? 
A sportnyelv egyik gyakran 

használt közhelye a zongoráról 
és cipelőiről szól, bemutatván 
persze azt is, akit nem éppen 
a bútorszállító gurtnirúl lehet 

felismerni. Nos, mivel jobb 
hasonlat nem jut eszünkbe azt 

mondjuk: ez a Szavicsevics nqvü, 
25 éves labdarúgó igazi művésze 

a szakmának! Virtuóz, kinek 
nagyszerű az ütemérzéke, 

zseniális előadó, aki a muzsika -
értsd: foci - minden belső 

összefüggését érzi és érti. Ha 
másik sportközhellyel élnénk, azt 
vetnénk papírra, hogy ő a Zvezda 

karmestere, de lassan az egész 
zenekart fölsoroljuk a végén, 

holott csak ennyit kellene 
egyszerűen mondani: Dejan 
eszméletlen nagy futballista! 

A hír igaz! Ami eddig talán kicsit „kacsának" 
számított, most megerősítést nyert olasz részről: a 
Világ Kupa-győztes jugoszláv Crvena ZvezŰS 
hajlandó megválni válogatott középpályásától, Dejan 
Szavicsevicstől: 

A középpályásra az olasz AC Milán vetett szemet. 
- Nagy szükségünk lenne a jugoszláv labdarúgóra -

nyilatkozta a Gazzetta dello Sportban Silvio 
Berlusconi, a milánói piros-fekete klub tulajdonosa. -
Utasítást is adtam már Alfredo Breidának arra: 
tárgyaljon a belgrádi klub vezetőivel arról, hogy 
hajlandóak-e eladni a jeles futballistát. 

A játékosszerző Breida természetesen még nem 
tudott igazán elmélyülni a Szavicsevics-féle vétel 
minden apró részletében, mert a jugoszláv 
BEK-győztes klub vasárnap még Tokióban járt, s ott 
vívta meg - győztesen - a Világ Kupa-döntőjét a 
chilei Colo Colo ellenében. Annyi már kiderült az 

olasz lapok jóvoltából, hogy a futballista vételárát 5,8 
millió dollárra becsülik. A jugoszláv játékos 
megvásárlása némileg meglepetésnek tűnhet, hiszen 
az AC Milanban futballozik már három holland 
kiválóság (Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van 
Basten), továbbá a mexikói tinédzser, Pedro Pineda 
is. Jog szerint a milánóiaké a horvát csatár, Zvonimir 
Boban, akit azonban a Milán nem is olyan régen 
kölcsönadott a Barinak. 

Szavicseviccsel tehát hatra bővülne a Milan-
légiósok száma, holott adott mérkőzésen, egy időben 
az olasz bajnokságban is legfeljebb csak három 'kül-
földi szerepeltethető. Hogy az AC Milán pénzt nem 
sajnálva mégis Szavicsevicsre vetette ki hálóját, az 
azzal magyarázható, hogy az 1992/93-as bajnoki 
idénytől kezdődően Olaszországban állítólag 
engedélyezni fogják csapatonként négy külföldi 
szerepeltetését. 
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Nehogy elkapjon 
a honvágy 

A városi Vöröskeresztnél , a 
Szent Mihály utcában naponta 
150-170 menekült kér segítséget. A 
vajdasági magyarok szegcdi 
„főhadiszál lásán" élelmiszer-
csomaggal, ruhaneműkkel, ebédre 
váltható bonokkal, lakáscímekkel 
várják a bajba jutottakat. 

- A nevemet ne is kérdezze -
kérlelt a 30-on inneni fiatalember, 
amikor a beszélgetés kedvéért 
abbahagyta az élelmiszercsomagok 
összeállítását. Munka híján ugyanis 
itt segédkezik, hisz telik az 
idejéből. 

Tibor - nevezzük így - októ-
berben határozta cl a feleségével, 
hogy útilaput kötnek a talpukra. 
Pénzzé tették, amit csak tudtak, 
eladták a sertéseket, a tüzelőt, 
szétosztották az élelmiszert a 
rokonság között. Felesége a 3 éves 
kisfiúval a szüleihez költözött, ő 
maga pedig, nem várva meg, hogy 
mint a többi adai férf i t , őt is 
„összeszedjék", elindult, a határon 
túl szerencsét próbálni. 

- Eló akartam készíteni mindent, 
hogy a feleségem és a gyerekem a 
biztosra jöjjön. Nem bírtam sokáig 
nélkülük, visszamentem három 
napra, hogy lássam őket. Alighogy 
elbúcsúztunk, kopogtak az ajtón és 
a feleségemnek átadták a katonai 
behívómat. Szegény észvesztve 
rohant a buszhoz, utazott hozzám, 
nehogy megint elkapjon a honvágy 
és megjelenjek otthon. Hozott 200 
márkát is, de a nagy sietségben 
elfelejtette átadni, a buszon meg 
ellopták a pénztárcáját... 

Svédországi 
kiruccanás 

Tibor tudta, számára nincs 
visszaút. Szegeden fölkarolták a 
rokonok, alkalmi munkát vállalt, és 
intézte a papírokat, hogy elin-
dulhassanak Svédországba, csak 
minél messzebbre innen. 

- A rendőrségen elmondtam a 
tervemet, igen segítőkészek voltak. 
Bejelentkeztem, megkaptam a 
kinntartózkodási engedélyt, április 
17-ig. Az útlevelembe benyomták a 
magyar pecsétet. Megvásároltam 
a jegyeket és üzentem a családnak: 
jöhetnek. Amikor megérkeztek, 
fölpakoltunk, és elindultunk az 
ismeretlenbe, amely a biztonság 
mézesmadzagával csalogatott 
bennünket. 

Tibor az élmény puszta emlé-
kének a hatására is kipirult, sze-
mében még tükröződött a nemrég 
átélt öröm parazsa. 

- Amikor hajónk kikötött Svéd-
ország partjainál, úgy éreztem, ez 
maga a megváltás. Szeretettel 
fogadtak bennünket, elvették a 
koffereinket, leültettek, kávéval 
kínáltak, a kisfiamat pedig elvitték, 
és rajzfilmet vetítettek neki. Mi 
pedig fordí tógép segítségével 
beszélgettünk. Ugy gondoskodtak 
rólunk, hogy azt hittem, álmodom: 
azon nyomban pénzt, lakást, 
munkát kínáltak, úgy éreztem, újra 
születtem. És akkor váratlanul, 
mintha valóban egy szép álomból 
ébrednék, visszazuhantam a 
szomorú valóságba. 

Egy pecséten múlott 
Miután az iratok tartalmát 

telefaxon elküldték Malmöbe, 
visszaérkezett a válasz: Svédország 
nem fogadhatja őket. Hogy miért? 
Mert az útlevél pecsétje elárulta: 
egy hónapig már Magyarországon 
ígrtőzkoutsk. Ez esetben - az ottani 
rendelkezések értelmében - vissza 
kell küldeni a menekültet a másik 
befogadó országba. Noha az 
útiköltséget kifizették a svédek, a 
családnak csaknem minden pénze 
ráment arra a 60 órás, kényszerű 
kirándulásra. És odalcttek a 
remények: az állását föladó feleség 
gyerekestül visszautazott a 
Vajdaságba, a szüleihez, és most 
arra vár. hogy fér je Szegeden 
teremtse meg az új élet alapjait. 

- Szakmám van. tanult gép-
lakatos vagyok, értek az cszter-
gáláshoz. a vasmegmunkáláshoz. A 

nem én tehetek. Nem idegenként 
kopogtatunk, és nem alamizsnáért 
könyörgünk: dolgozni akarunk. 

Tudom, el kell fogadnom a 
törvényeket, de az előítéleteket, a 
hátrányos megkülönböztetést igaz-
ságtalannak tartom. Értsék meg: 
sok társammal együtt nem mehe-
tünk vissza saját otthonunkba. 
Olyan élet vár ott a magyarokra, 
hogy azt nem kívánom senkinek. 

Péter tehát, mint mondja, saját 
hazájában dolgozni akar. Ehhez 
munkaengedélyre van szüksége, 
annak feltétele pedig egy munka-
adó. De ha van egy család, amely 
felelősséget vállal érte, akár le is 
telepedhet itt: elsó lépésként 
megkaphatja az ideiglenes itt-tar-
tózkodási engedélyt. Persze nem 
ilyen egyszerű a dolog: a bürok-
ráciát nem lehet megkerülni. 

Papírok, igazolások, kérvények 
jönnek-mennek a határon át. S míg 
a feleség büntetlen előéletét igazoló 
írás már megérkezett, a családfenn-
tartóé nem. Esetleg meg se kapja 
odaát, mint katonaszökevény... 

Az új élethez kellenének a régi 
bútorok, az eddig összegyúlt va-
gyon. A hivatalos költözéshez szük-
séges a tulajdonos saját kezű 
aláírása. „Menjek vissza? Egy 
szignó az életembe kerülhet" -
latolgatja esélyeit Péter. 

Szoktatná magát a gondolathoz, 
hogy minden odaveszett . Nem 
megy: még a mélyhűtőben jéggé 
dermedt három nyúl, meg az 
otthonhagyott papagáj emléke is 
fájdalmas sebeket szaggat föl. 

A lakosság is segíthet 

- Hogyan tudnak segíteni ezeken 
az embereken? - kérdezem Zeleyné 
Horváth Sárát, a Vöröskereszt 
városi titkárát. 

- Tibornak munkát, Erzsébetnek 
ingyenes vagy olcsóbb albérletet 
keresünk. Elintézem, hogy a kis-
gyerekeket elhelyezzék a munka-
helyi óvodában. Egyébként ren-
desen osztottunk eddig bonokat és 
élelmiszercsomagokat. 

- Honnan volt erre pénz? 
- Az élelmiszerek Hollandiából 

származnak, a Vöröskereszt Liga 
adománya. Eddig 500 ezer forint 
értékű élelmiszert adtunk át a 
vajdasági menekülteknek, mintegy 
5000 embernek, többen hetente 
jöttek érte. A napokban viszont itt 
járt a Liga képviselője, s mondván, 
itt nincs menekülttábor, egyesek 
albérletet is tudnak fizetni, nincs 
hát szükség az élelemre: a több 
tonnányi rakományt elszállíttatta a 
Dunántúlra. 

- Mit tudnak adni ezután az 
itteni rászorulóknak? 

- Pár napra elegendő élelmisze-
rünk van még, a polgármesteri 
hivatalban egyébként továbbra is 
osztják a heti 500 forint értékű 
csomagokat. 

- Hogyan tudna segíteni a 
lakosság? 

- Eddig is volt, aki tartós élel-
miszert ajánlott föl, nyugdíjasok is 
bekopogtak megtakarított pénzecs-
kéjükkel, 2-3 doboz konzervvel. 
Olcsó vagy ingyenes albérletekre 
lenne szükség, szívesen vennénk, 
ha többen ajánlanák föl közeli 
fűthető tanyájukat vagy víkend-
házukat. Ruhaadományt azonban 
nem vár most a Vöröskereszt. 

- Milyen intézmények, szer-
vezetek segítségére számíthatnak a 
Vajdaságból érkezett magyarok? 

- A polgármesteri hivatalon kí-
vül az egyházak, a Délvidéki 
Magyarok Kőre karolja föl Őket, A 
katolikus egyháztól 100 ezer 
forintot kaptunk a gyerekek támo-
gatására, a Talent néhány mene-
kültnek ingyenes szállást biztosít, a 
Rotary Klub pénzadományt ajánlott 
fel. 

S tegyük hozzá: a lakosság 
megértésére, segítségére az 
eddigieknél is nagyobb szükség 
van. Sajnos, nem alaptalan a kérés: 
senki ne éljen vissza az otthonukat 
elhagyni kényszerülő magyarok 
kiszolgáltatottságával. 

CHIKÁN ÁGNES 

Magyar a magyarnak 
Vajdasági menekültek a Vöröskeresztnél 
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A Vajdaságból menekült magyarok első állomáshelye Szeged. Eddig mintegy 10 ezer, otthonát hátrahagyott embert fogadott a város, 
erejéhez mért vendégszeretettel. Volt, aki ingóságait pénzzé téve érkezett egy szál kabátban, s volt, aki egy fillér s bármiféle előzetes 

tájékozódás nélkül vágott neki az útnak. Az útnak, amely minden bizonnyal még sokáig egyirányú táblákkal lesz szegélyezve. 

városházán, a rendőrségen engedik, 
hogy munkát vállaljak. Ha a 
munkahely kezeskedik értem, 
megkapom a munkavállalási en-
gedélyt. Minden vágyam, hogy 
dolgozhassam. A családot csak 
biztonságos körülmények közé 
merem kihívni. 

És addig? Addig Tibor vára-
kozik. és segédkezik a Vöröske-
resztnél. Fölveszi a maga élelmi-
szercsomagját , a bonnal pedig 
naponta egyszer meleg ételhez 
juthat. 

- A Vöröskereszt ingyenes 
lakást próbál szerezni, bár ha majd 
dolgozom, fizetni is tudok. Csak a 
családom is itt lehetne már! Féltem 
őket, nehogy rajtuk álljanak 
bosszút! Akkor.. . akkor haza-
megyek, és nem is tudom, olyat 
teszek...! Pedig rettenetesen félek. 
A szerbnek, ha katonaszökevény, 
büntetése a börtön. Ha magyar és 
jugoszláv állampolgár, akkor 
halállal lakozik. Mondja meg, mit 
tegyek? Itt kell maradnom... Inkább 
legyek itt élő apa, mint otthon egy 
halott... 

Otthontlanul, 
kifosztottan 

Erzsébet akár szerencsésnek is 
mondható. Menedékjogot kért, van 

munkája, s födél a feje fölött . 
Férjével váltott műszakban dol-
gozik a ruhagyárban, így a 2 és 4 
esztendős kislányok nem maradnak 
felügyelet nélkül. Egy másik 
családdal közösen bérelnek egy 3 
szobás bútorozatlan lakást, havi 15 
ezerért. Kettejük havi f izetése 
azonban csak 16 ezer forint. 

- Ma említette valaki, hogy a 
Vöröskeresztnél osztanak élel-
miszercsomagot, eddig nem is 
tudtam róla. Még segélyt se kér-
tünk, pedig szükségünk van rá. A 
gyerekek a földön alszanak, a 
fölsővárosi templomból kaptunk 
matracot. Éjszakánként szegény-
kék föl-fölsírnak, keresik meg-
szokott kis ágyukat. Az egyiknek 
egy hete hasmenése van, a másik-
nak eltört a karja. Minden okuk 
megvan, hogy nyűgösek legyenek. 
Azt se tudom, hova forduljak 
segítségért, nem vagyunk jára-
tosak-

Erzsébet nem segélyre gondol, a 
munkájáért kapott pénzből szeretné 
talpra állítani a családot. 

- Otthont, új otthont kellene 
teremtenünk - mondja zseb-
kendőjét gyűrögetve, aztán csak 
nem tud parancsolni kikí-
vánkozó könnyeinek. 

- Azért bűnhődünk, mert nem 
akartuk, hogy a férjemet is elvi-
gyék a háborúba. A sógoromért is 

hajnali 3-kor csöngettek be, várták, 
hogy fölöltözzön, és már vitték is. 
Azt se tudta a család, hová. Sze-
rencsére megszökött, két hétig 
étlen-szomjan bujkált a kukori-
cásban, aztán útlevéllel csak át 
tudott jönni Szegedre. Mi mást 
tehetett volna: 6 hónapos a kisfia. 
Mindenki, aki tud, otthagy csapot-
papot: hogy mentse a bőrét. Ott-
maradt a házunk, a hűtőnk, a színes 
tévénk, a kocsink, 5 hízó meg a 
kert... Minden, amit eddig elő-
teremtettünk. A férjem szabász 
volt, én technikus, maradhattam a 
gyerekekkel, szabad időmben 
szőnyeget szőttem... Boldogan él-
tünk. Most ennek vége... 

Erzsébeték abban reményked-
nek, szüleiknek csak sikerül pénzzé 
tenni otthon valamit, de hát ki . eszi 
meg drágán az elhagyott házak, t, a 
hátrahagyott értékeket, ha majd 
olcsón is hozzájuk lehet jutni? Ha 
olyan nagy a kínálat? És meg-
találná-e őket itt a pénzük, hiszen a 
papa hiába sír , hogy látni is 
szeretné az unokákat: 16-tól 60 
éves korig nem engedik át a 
férfiakat a határon. Erzsébet 
gondolkodott a költözés lehető-
ségén is, de kinek van erre ott 350 
márkája, vagy itt 60 ezer forintja? 

- Ha akármilyen pici, de saját 
lakást tudnánk venni és a bú-
torainkat áthozhatnánk, talán 

könnyebb lenne. Bár lehet, hogy 
akkor se tudnék nyugodtan aludni. 
Szeged túl közel van. Este, ha 
lemegyek a boltba, félek, hogy 
elkapnak. Ha megáll a ház előtt egy 
autó, megrezzenek, és már az is 
gyanús, ha egy jugó kocsiban 
újságot olvasó alakot látok. Itt nem 
érdekel, hogy esik az eső vagy süt a 
nap... Már nem tudok örülni sem-
minek. Kifosztott vagyok. Nincs 
többé otthonom. És még csak nem 
is tudom, miért. Azért, mert ma-
gyar vagyok? 

Nem alamizsnáért 
könyörögnek 

- Van itt valaki, aki - mert 
rokonai vannak odaát - fölajánlotta 
a házát, ingyen és bérmentve 
hármunknak. Még csak munkát se 
kér érte. Ilyen is van - kezdi Péter, 
aki ifjú feleségével és karon ülő 
kisgyerekével menekült Szegedre. 

Ámiatt kesereg ő is, hogy 
rettentő nehéz új életet kezdeniük, s 
nem csak a jugoszlávok gán-
csoskodása miatt. Indulatosan 
fakad ki: 

- Magyarországon igyekeznek 
bennünket jugónak nézni, holott én 
magyar vagyok, nekem is ez a 
hazám. Arról, hogy a Vajdaság 
nem tartozik Magyarországhoz, 

A felvételek nem a riport helyszínén készültek 

FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ 
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Kohán-emlékkiállítás 
Huszonöt éve, 1966. december 16-án, jóval az átlagos emberi életkor 

elérése előtt, 56 évesen hunyt el Kohán György festőművész. Régebben 
csak a születési évfordulókkor emlékeztünk, újabban azonban már a 
halálozás is alkalmat kínál egy-egy alkotói pálya áttekintésére. (Gon-
doljunk csak a Mozart-bicentennárium világszerte folyó ünnepségeire és 
szuveniráradatára.) 

Egyébként az életmű rendkívülisége is felment bennünket a szokások 
korlátja alól. A gyulavári uradalmi kovács 1910. február 22-én született 
fia eljutott a legmagasabb magyar művészeti kitüntetésig, a Kossuth-
díjig. Az út azonban, amelyet megtett sikerrel és keserűséggel egyaránt 
teljes. Rendkívüli korán, már a Nyugat 1930-as kiállításán felfigyelt rá a 
kritika, sőt a magyar szellemi élet vezetői (Babits, Móricz) is. Az 1935-
ben megjelent kétkötetes Művészeti Lexikonban már címszóként 
szerepel. Ellenpontozásul az ámyék: a kor voluntarizmusára jellemzően, 
1952-ben „nem fejlődőképes"-ként kizárták a Magyar Képzőművészek 
Szövetségéből. Évtizedes némaság után 1959-ben rendezték meg a 
Műcsarnokban egyéni kiállítását. Két Munkácsy-díjjal (1960, 1964) 
kívánt adósságot törleszteni a kulturális kormányzat. A Magyar Nemzeti 
Galériában 1965-ben több mint kétszáz, addig teljesen ismeretlen művet 
magában foglaló kiállítás után, 1966-ban kapta meg a Kossuth-díjat. Ez 
azonban már nagyon elkésve érkezett, mert ugyanez év végére végzett 
vele a tüdőrák. Sorsa végletességét az is jól mutatja, hogy a kifejezetten 
monumentalista alkotó egyetlen négyzetméter falat sem kapott életében. 

Művészeti magatartásában és etikájában kötődött az alföldi realis-
tákhoz, Tornyai és Koszta tájszeretetéhez, humánumához, drámai-
ságához. Ezt az örökséget azonban a mexikói monumentalisták, a 
kubizmus és az Ecole de Paris értékeivel ötvözte individuális megjele-
nítési móddá. 

V DÖMÖTÖR JÁNOS 

Az évforduló alkalmából a Bálint Sándor Művelődési Házban 
(Temesvári krt. 42.) december 10-én, kedden délután 5 órakor 
Dömötör János bevezetőjével emlékkiállítás nyílt. 

Két előadás 
a földrajzi 

társaságban 
December 15-én, holnap délután 

5 órától előadóülést tart a Magyar 
Földrajzi Társaság. Az eseményen, 
melyet a földrajzi társaság szegedi 
osztálya és a Csongrád Megyei Is-
meretterjesztő Társulat szervez, két 
előadás hangzik el. Elsőként Kas-
sai Ferenc okleveles mérnök a 
szélenergia hasznosításának rövid 
története mellett ismerteti a ma 
használatos szélerőgépek fontosabb 
tulajdonságait, majd értékeli a 
szélerőművek helyét, hasznosságát 
napjaink környezetvédelmében. 

A második előadás címe: „Ex-
pedíciónk Olaszország vulkán-
jain ". Az előadó dr. Kaszab Imre, 
a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola Földrajzi Tanszékének vezetője 
idén áprilisban a tanszék és a pécsi 
JPTE Földrajzi Információs Köz-
pont szervezésében háromhetes te-
repjáráson vett részt a medi-
terráneum vulkanizmusának tanul-
mányozására. Utuk során meg-
mászták a Vezúvot, a Stromboiit, a 
Vulcanót és az Etnát. Dr. Kaszab 
Imre vetített képes élőadásban szá-
mol be úti élményeikről. 

Az előadóülés helyszíne a TTK 
előadóterme, a JATE Ady téri épü-
letében (Egyetem u. 2-6.1. emelet). 

V A L Ó D I 
M Ű A N Y A G 

Műanyag profit-centerünk rugalmas pénzügyi feltételekkel ajánlja egyedi 
igényekhez isalkalmazkodö export-import szolgáltatásait. 
A műanyagok széles skálájából kiemelttermékcsoportjaink: 

Kis- és nagysűrűségű polietilének, fröccs és extruder típusú, 
magas ütésállóságú polisztirolok, normál víztiszta polisztirolok, 
egyéb hűre lágyuló műanyagok (PP, PVC, PA) természetes és 
műkaucsukok, gumiipari segédanyagok, gyorsítók és egyéb 
adalékanyagok. 

KISZOLGÁLÁS KÖZVETLENÜL RAKTÁRRÓL, VAGY IGÉNY SZERINT 
A VEVŐ TELEPHELYÉRE SZÁLLÍTVA. 

Felhasználva évtizedes bel- és külföldi tapasztalatainkat és kapcso-
latrendszerünket, szakmai tanácsadással is rendelkezésre állunk. 

Telefon: 117-2244 Dér Lászlóné 
Fax: 117-7498 

VEGYTISZTA 
CHEMOLIMPEX 

H-1805 Budapest, POR. 121. Tel: 118-3970 Fax:117-9444 Tx.: 22-4351 
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„Magyar hontalan akarok lenni" 
Végh Antal a belügyminiszter válaszára vár 

Az Új Idő kontra Endrédy-per első tárgyalására hiá-
ba várták Végh Antalt. Táviratozott, hogy gyöngél-
kedik. Tegnap viszont Szegeden járt. Kék orkán-
dzsekiben, fedetlen fővel állt a bíróság elé. Meghall-
gatták, válaszolt a kérdésekre, majd költségtérítést 
sem kérve távozott volna, ha meg nem állítom a folyo-
són. A perről egy szót sem, nincs még ítélet, mondja. 
Kategorikus, mint mindig... Kicsi, apró szemei csil-
logók, mint régen... 

- Mit szól egy korosztály érzéséhez, történetesen 
az enyémhez, a mostani harmincasokéhoz, ha azt 
állítom róla, csalódott. Például önben! Végh Antaltól 
mi nem ezt vártuk. 

- Sajnálnám. Higgye meg, én ugyanaz vagyok, aki 
falusi tanító koromban voltam. 

- Pereskedik, botrányhős, vállalkozó. Mi köze 
önnek az üzlethez, a pénz hajszolásához? 

- Pénzem mindig volt annyi, ami nekem kellett. 
Nem iszom, nem dohányzom, csak magamat kell el-
tartanom. Önálló a fogtechnikus fiam, a tanárnő lá-
nyom, magam beérem kevéssel. Igénytelen vagyok. 
Almát termelek, és kaptam a tavalyi könyvem után is 
kétszázezret. Őrültség még csak feltételeni is, hogy 
engem a pénz, a sok pénz vonzott volna. Az egész 
kultúrát elöntötte a szenny, óriási, társadalmi méretű a 
közöny. Az embereket a saját sorsuk nem érdekli. Az 
írók is magukra maradtak. Tudtuk, szervezni kell, a 
könyveket ki kell adni, és ugye, azt is mondták, 
egyenlő esélyek lesznek... Úgy éreztem, kulturális 
mecenatúrára van szükség, ezért vállaltam az Új 
Időket. Egy év alatt harminc magyar író könyvét 

adtuk ki. Most már tudnám, hogyan csináljam, most 
már nem lehet. 

- Kik az ön ellenségei? 
- Minden talpnyaló. 
-Milyen a lelkiállapota, mit érez mostanában? 
- Megkeseredtem én is, de bolsevik ellenzéki so-

sem leszek. Követem a napi politikát, van is véle-
ményem, bár azt hiszem, okosabb most megtartani. 

- Igaz, hogy le akar mondani magyar állam-
polgárságáról? 

- Igaz. November 7-én adtam föl a levelet a belügy-
miniszternek. Nem kaptam még választ. 

-Menekül? Hová? 
- Csehszlovákiába, Galánta vidékére szeretnék köl-

tözni. Tanítani akarok. Hontalan leszek... Majd meg-
látom, van-e ország, amelyik befogad egy magyart. 
Mert én magyar ember vagyok. Kálvinista, nyakas... 

-... és nem tévedhetetlen, igaz? 
-Lehetnék bölcsebb, türelmesebb, megfontoltabb. 

Tudja, undorító bíróságokra járni. Itt. Szegeden 
mintha visszatért volna egy kicsit a hitem. A bíró 
nagyon korrekt volt. 

- ír-e mostanában? 
- „Benne vagyok egy regényben", a címe : Egyszer 

volt Budán ökörsütés. 
- Csak nem az Új Idők históriája lesz? 
- Kitalálta. És foglalkoztat egy tanító '56-57-es 

története... 

MAG EDIT 

Vég(h)e a pernek, elejtették a vádat 
Befejeződött egy büntetőper teg-

nap a Csongrád Megyei Bíróságon. 
A korábban Végh Antal által veze-
tett Új Idő Kft. az egyik üzletkötőjét 
fogta perbe. Endrédy Zsolt, 
bordányi magángazdálkodót külö-
nösen nagy értékre elkövetett sik-

í®fi kasztással vádolták, mint tegnap a 
bíróságon kiderült, alaptalanul. Az 
üzleti elszámolási vita nem a bün-
tetőjog tárgya, rendezzék követe-
léseiket a megfelelő helyen, rendel-
kezett jogerősen a bíróság, 

i -V A múlt hónap közepén kezdődött 
büntetőügynek vélhetően közis-
mert az előtörténete. Olvasóink 
bizonyára hallottak is róla. Végh 
Antal, a közismert író elhatározta, 
véghez viszi, amire a halódó állami 
könyvkiadás képtelen: mecénása 

lesz itthon és külföldön a magyar 
szépirodalom kiválóságainak. A 
könyveket egy kulturális vállal-
kozás, az Új Idő Kft. volt hivatott 
terjeszteni, forgalmazni. Mindenki 
azzal fizet a műalkotásokért, ami-
vel tud, hangzott a kereskedelmi 
jelszó. A Romániába szállított 
könyvekért, készségfejlesztő játé-
kokért sót és fát várt az Új Idők. Az 
értékesítés módja bartell lett volna, 
ha a román kormány egy rende-
lettel meg nem tiltja az efféle üzle-
teket. A magyar kultúra szolgá-
latára vállalt üzleti misszió végülis 
csődbe ment, Romániában könyv-
hegyekporosodnak raktárakban. 

Az Uj Idők Endrédy Zsoltban 
látta a bűnbakot, legalábbis tíz-
millió erejéig. Ennyi értékű árut 

vett át a vádlott a kft-től hazai és 
külföldi értékesítésre, természe-
tesen jutalék fejében. Endrédy há-
rom és fél millióval adós maradt, 
a tartozását többszöri felszólítás 
ellenére sem fizette ki. Mondván, a 
kft sem fizetett jutalékot neki egy 
fillért sem (emiatt Endrédy polgári 
peres eljárást indított a főváros-
ban). Valójában tehát a kérdés; 
miként számol el egymással a 
magát becsapottnak érző üzletkötő 
és a fizetésképtelenné vált kft.? 
Mellesleg Endrődy 50 milliós üz-
letet emleget, amelyből neki majd 
nyolc és fél millió járna! 

M~E 

Los Andinos-koncert Szegeden 

Csak a megszólalásig indiánok 
- Mondja, maguk között magyar is van? 
- Hogyne, mi mindannyian magyarok vagyunk. 
Ez a párbeszéd már a Los Andinos együttes hétfői 

szegedi koncertje után hangzott el egy meglepett 
rajongó és Tárnok Ákos zenekarvezető között. 
Valóban, az előadás hihetetlenül eredetien mutatta be 
Dél-Amerika indián népzenéjét, sőt táncait is, hiszen a 
volt Ki mit tud?-győzteshez ez alkalommal a Galiba 
tánccsoport is csatlakozott perui, ecuadori és bolíviai 
táncokkal. A koncert után Tárnok Ákossal és Szőts 
Péterrel beszélgettünk. 

- Megjelent első önálló nagylemezetek. Milyen 
műsort tartalmaz? 

- Valóban ez az első lemezünk, többek között azok 
a dalok szerepelnek rajta, melyeket két évvel ezelőtti 
ecuadori útunk során gyűjtöttünk. De perui és bolíviai 
számokat is szerepeltetünk. Igyekeztünk minél 
változatosabb programot összeállítani. 

- Ezenkívül még honnan gyűjtitek az andoki 
népzenét? 

- Ez elég nehéz dolog. Nyugat-Európában hozzá 
lehet jutni eredeti felvételekhez, itthon pedig sok 
dél-amerikai ismerősünk van, akik segítenek. Sőt ma 
már több indián együttes játszik Magyarországon utcai 
zenészként. Ez is jelzi, hogy ez a fajta muzsika egyre 
népszerűbb. 

-És a táncosok honnan tanulnak? 

- Főleg videofelvételekről, de pár lépést a barátaink 
is mutatnak. Táncosaink egyébként eredetileg magyar 
tánccsoport tagjai, de mivel régi barátok, szívesen 
járják velünk az országot. 

- Gondolom, azért néha külföldre is eljuttok. 
- Igen, idén nyáron utcai zenészként jártunk jó 

néhány nyugat-európai városban, sőt spontán módon 
több valódi koncert is szerveződött. Jövőre ugyanez 
talán már szervezett formában is sikerül. 

- Ha nem zenélnek, mivel foglalkoznak a zenekar 
tagjai? 

- Többen közülünk már dolgozó emberek, de van 
tanuló is. A hat tag közül csak a zenekarvezető 
főállású zenész. Nemrég az együttes tagjaiból egy 
betéti társaságot hoztunk létre, amely egyébként a 
lemezt is kiadta. Igyekszünk saját kezünkbe venni a 
sorsunkat. És még valami: nagyon jól éreztük 
magunkat Szegeden, köszönjük a szíves fogadtatást. 

A szíves fogadtatást legjobban az autogramkérők 
hada jelezte. A cikk elején említett párbeszéd is itt 
hangzott el, amit egyébként a meglepett hölgy így 
fejezett be: 

- No nem baj, azért a lemezt aláírja, ugye? 

ÚJVÁRI MIKLÓS 

OPEL - ASTRA / ^ N MÁR CSAK 20 NAP VAN AZ ÉVBŐL 
O P F I K A D F T T F K 

A Z O P E L L E G Ú J A B B C S I L L A G A • | D E | S Z Á L L Í T Á S S A L 
M E G R E N D E L H E T Ő 

M É G K A P H A T Ó K , A K Á R L Í Z I N G B E IS 
OPEL—RUPESKV SZEGED, FONOGVÁRI UT 2-6. TEL.: 24-800 
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HIRDETESFELVETEL 
reggel V - t ö l este 7 - i g 

Telefonon: (12-836) és 

személyesen (Szeged, Tanácsköztársaság útja 10.) 

DÉLMAQYARORSZÁQ KFT. 

APRÓHIRDETÉSEK 

ADÁSVÉTEL i 
BONTOTT nagytégla, fűrészelt fa-

anyag, deszka, léc, ajtó, ablak. 
Szállítva is. Kossuth L. sgt. 62. 

GP-30, vagy 40-es kéményes, jó 
állapotú konvektorokat (2 db) keresek 
megvételre. Ajánlatot a 10-444/34 
telefonon. 

BONTÁSBÓL tégla 6 Ft, újszerű 
szarufák, léc. deszka, 10-20-as 
válaszfaltégla olcsón eladó. Szállítva 
is. Honvéd tér 5. 

ÚJSZERŰ 5 m szarufák, léc, deszka 
olcsón eladó. Tápé. Muskátli u. 1. 

AKVÁRIUM, 240 literes, teljes 
felszereléssel, áron alul sürgősen 
eladó. Tel.: 62/28-876. 

FAANYAG, deszkák, újszerűek, áron 
alul eladók. Szeged, Teréz u. 42. 

HASZNAI,!' bútorok 
vétele, eladása. Kéke u. S„ 

Malom u. ÉVA. 
Tel.: 10-835. 

ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt használt, 
régi típusú dupla ajtók 1000 és 1500 
Ft/db, nagyablakok és ajtólapok, 
320x180 terasztető, 5x3 léc, 5x5 
heveder 8x10-8x12-10x12 szarufák 
olcsón eladók. Móra u. 57. Érd.: 
hirdetés napjától szombat 12 óráig. 

HÁZAT veszek bontásra. Törmelék-
eltakarítást is elvégzem. „Készpénz 
1945" jeligére a Sajtóházba. 

BONTÁSBÓL faáruk, betonáruk, 
nyílászárók, 5x3 léc, olcsón eladó. 
Algyői u. 4ÍVA. Nyitva: 8-16 óráig. 

HÚSSERTÉS eladó 110-120 kg-os. 
Ságváritelep. Moholi u. 4. Tel.: 
12-727. 

FEKETE-fehér tv eladó. „Házhoz 
viszem 19703" jeligére a Sajtóházba. 

KISMÉRETŰ cbédlóbútor, régi 
festmények, porcelánok eladók. 
Rákóczi u. 17. 

COMMODORE 64-cs + floppy, 
játékprogramokkal együtt eladó. 
Újszeged, Gébics u. 4. Érdeklődni: 18 
órától. 

NISSAN-ok, HYNDAY-ok, 
Opel Astrák, 

Mercedesek kedvező áron, 
raktárról, 

lízinglehetőséggel is. 
Szeged, Vág u. 4. 

RENTIMCAR Kft. 62/24^6636. 

ÚJ kétszintes családi ház, teljesen 
közművesített eladó. Földmíves u. 
16., Nagyék. 

SZ1KSÓS1 zártkert a Matyparti úton 30 
nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 
650 ezer Ft. Telefon: 11-677. 

RÚZSAI 2,5 szobás, fürdőszobás tanya, 
négy melléképülettel, istállóval, kis 
gyümölcsössel , szántóval eladó. 
Érdeklődni: Dr. Magyarossy József. 
12-063, vagy 12-949 telefonon. 

ÚJSZEGEDEN, jó helyen, 730 nm te-
rülettel. 100 nm-es családi ház eladó. 
Érdeklődni: 12-949, vagy 12-063. Dr. 
Magyarossy József. 

GARÁZS eladó, fűtött. Érd.: Csaba u. 
40/4. fszt. 1. 

FELSÓVÁROSON építési telek, kis 
házzal eladó. Tel.: 62/25-115, este. 

MUNKA 

EGYÉB 

ALBERLET 

EGYSZOBÁS bútorozatlan lakást 

keresek hosszabb időre. Érdeklődni: 

24-633 (44) délután 4-6 óra között. 

FŐBÉRLŐ nélküli kettószobás. üres 

lakás kiadó garázzsal, vagy anélkül. 

Tel.: 13-683. 

1, vagy 1,5 szobás lakást keresek 

albérletbe. Ajánlatokat: 28-121-es, 

vagy 11-314-es telefonra várom. 

SÖRNAGYKER AJÁNLATA: 

Szeged, Bujdosó Gy. u. 58. 

Tel.: 25-762. 

Talléros, Matróz, Aranytallér, 

Kapsreiter Pils Aranyhordó, Gold f. 

Kaiser Prémium. 

Nagykerár: 15,30-32 Ft-ig+ÁFA. 

LAKAS 

JÁRMÚ 

SZENZÁCIÓ! 
A Car-Trade Kft . 

(Szeged, Dorozsmai út 12.) 
az Áfor-kútlal szemben, 

kamatmentes hitelt ad 
a svájci importból származó 

autóira. 

3 SZOBÁS, tanácsi téglalakás bérleti 
jogát megvenném, vagy 2 szobás 
tulajdont adnék érte. Telefon szük-
séges. Érdeklődni: a 16-596-os 
telefonszámon. 

HÁROMSZOBÁS belvárosi tanácsi 
lakás bérleti jogát megvenném, vagy 
2+2-es öröklakást adnék érte. 
16-539-es telefonon, este. 

OLAJOS utcában 47 nm-es, 1,5 szobás, 
földszinti, téglablokkos, gázfűtéses, 
parkettás lakás eladó. Érdeklődni: 
12-565-ös telefonon. 

KISKUNDOROZSMÁN garázsos 2 
szobás, gázfűtéses tulajdoni lakás 
olcsón eladó. Érdeklődni: 12-565-ös 
telefonon. 

BELVÁROSI, I. emeleti, telefonos, 140 
nm-es két bejáratú, 3 szobás, 
csclédszobás, komfortos lakást 
cserélnék 2 lakásra, egy belvárosira, 
egy lakótelepire. Érdeklődni: 
12-565-ös telefonon. 

BAKAY N. u. 13. társasházban 1,5 
szobás lakás leköthető. Érdeklődni: 
62/12-845 telefonon, 17 óráig. 

KÉTSZOBÁS, II. emeleti, telefonos, 
garázsos panellakás eladó. Tel.: 
10-309. 

INGATLAN 

VOLKSWAGEN Golf GT1 10 éves, 
kitűnő állapotban eladó. Érdeklődni: 
este 23-969-cs telefonon. 

DB-s Wartburg Tourist eladó. Érd.: 
81-545-ös telefonon. 

OPEL Kadclt 1,6-os benzines, 6 éves, 
extrákkal eladó. Tel.: 30-682. 

ELADÓ 7 éves Ford Orion 1.6 i CL 
390 000 Ft. 6 éves Diesel Renault 9 
420 000 Ft. (Ladát beszámítok). Tel.: 
56935. 

SAMARA, fekete, ötajtós eladó. Érd.: 
6324-302. 

MERCEDES 300 D fckvőlámpás 
1978-as extrákkal, irányár: 305 000 
Ft, Opel Ascona 1,6-os 1983-as 5 
ajtós, irányár: 245 (XX) Fl eladó. Érd.: 
lel.: 62/15-693, este. 

EGYÉVES ARO kevés kilométerrel, 
ponyvával, vonóhoroggal eladó. 
Irányár: 350 000. Tel.. 64-321. 

KÜBEKHÁZA, Felszabadulás u. 80. 
sz. alatti ház eladó. Érdeklődni: 
Gulyás Mihály, Kübekháza, Fel-
szabadulás u. 63. 

ALGYŐ, Géza u. 24. szám alatti ház 
eladó. Irányár: 1 600 000 Ft. 
Érdeklődni: Szeged, Rókusi krt. 33. 
VIII. em. 47. és Algyő, Fazekas u. 61. 
sz. alatt. 

5 HOLD föld eladó a dorozsmai fürdó 
közelében Domaszéken. Érd.: 
Mórahalom. Felszabadulás u. 10. 
Telefon: 81-375. 

BALATONI építési telket szegedi 
lakásra, ingatlanra cserélek. Tel.: 
6225-115. este. 

KISTELEKEN kertes ház eladó, vagy 
szegedi lakásra cserélhető. Telefon: 
30-189.18 óra után. 

CSONGRÁDI sugárúton üzlethelyiség 
+ lakás eladó. Érdeklődni: 12-565-ös 
telefonon. 

BELVÁROSBAN keresek jó helyen 
lévő ingatlant megvételre üzlet-
helyiségnek. Ajánlatokat: 12-565-ös 
telefonon kérem. 

85 NM műhely. 400 nm-es telken, 
telefonnal, ipari árammal eladó, 
esetleg bérbe kiadó. Érdeklődni: 
hétköznap 8 - 1 6 óráig. Telefon: 
26-999. 

VÍZ-, gáz-, központifűtés-szerelés, 
átalakítás. Tel.: 13-616. 

GARÁZST bérelnék a Csongrádi sgt. 
elején Juhász Gy., Lengyel u. és 
Pusztaszeri u. környékén. Tel.: 
21-263, este 14-877. 

REDŐNY-, reluxa-, harmonikaajtó-, 
szalagfüggöny-készítést, -javítást 
vállalunk. Tel.: 30-588. 

ÖNSEGÉLYEZŐ Klubom segítségével 
750 forint befektetéssel 32 000 Ft 
nyereséghez, 1500 forint befektetéssel 
64 000 Ft nyereséghez juthat rövid 
idő alatt, korrekt, legális úton. 
Válaszborítékért küldöm a nye-
reménylapokat, közölje, hogy 
melyiket kéri. Porkoláb László, 8501 
Pápa, Pf.: 195. 

ÚJSZEGEDIEK, figyelem! Megnyílt 
kutya-, macskaeledelbolt. Újszeged, 
Melinda u. 12. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 8-12 óráig és 15-19 óráig. 

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, 
olcsó ár, biztos garancia. Telefon: 
6210-153. 

GÁZKAZÁN- és gázkészülék-javítást, 
víz-, gáz-, fűtésszerelést vállalok. 
Hétvégén is. Tel.: 30-905. 

FAKIVÁGÁST, tűzifa-fűrészelést 
olcsón vállalok. Szűk helyről is. Tel.: 
6225-335,7-15 óráig. 

JÓ alakú fiúk figyelem! Magas kereseti 
lehetőséget ajánlok. Érdeklődni: 
0043-222-5697-355-ös telefonon 
Alexandernél. 

MEGOLDJUK minden gondját, ha 
hívja ZEUS Irodáját 22-053: kere-
sünk-ajánlunk alkalmi munkásokat, 
topless felszolgálókat, erotikus 
táncosokat, szórakoztató hölgyeket-
urakat, szabadidő partnereket. 

TRIESZTI bevásárlóul december 
12—14-ig 1650 Ft/Tő. Olympos Kft. 
Mikszáth K. u. 19. Tel.: 12-096, vagy 
26-013. 

OSZTRÁK -magyar cég keres agilis, 
pénzre, gyors karrierre vágyó, 
legalább középfokú végzettségű 
embereket. Csongrád megyeiek 
előnyben. Tájékoztató előadásunk: 
december 12-én. csütörtökön 14 
órakor a Tisza Szállóban, Wesselényi 
u. 1. 

ÉLELMISZER magánkereskedés üzlet-

vezető helyetteseket, pénztárosokat és 

eladókat alkalmaz. Érdeklődni: 

22-228 telefonon, 16 órától. 

GYAKORLOTT vámügyintézőt kere-

sünk, magas kereseti lehetőséggel. 

6701 Szeged, Pf.: 1086. 

GYAKORLATTAL rendelkező óvónőt 

keresünk felvételre. Bérezés 

gyakorlattól függően. Jelentkezni 

lehet: a munkaügyi osztályon naponta 

7-14 óráig. SECOTEX Rt. Szegedi 

Textilművek, Szeged, Kálvária sgt. 

87. 

KÖLTSÉGVETÉSI intézmény TIT-

KÁRNŐI feladatok ellátására jó 

megjelenésű, gyors- és gépírói 

képesítéssel rendelkező munkatársat 

keres 1992. januári kezdéssel. 

„Fizetés megegyezés szerint 428612" 

jeligére a szegedi Sajtóházba. 

BÁLINT'Sándor Általános Iskola. 

Tápé, Majakovszkij tér 16. takarítót 

vesz fel. 

SZOTE Bőrklinika takarítói állást 

hirdet műtőbe és osztályra. Jelent-

kezni: a főnóvérnél. Korányi fasor 6. 

KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar 

konyhája azonnali belépéssel főzónót 

és férfi konyhai kisegítőt keres 

felvételre. Jelentkezni lehet: Vass 

Menyhértné élelmezésvezetónél . 

Mars tér 20. sz. alatt. 

KONYHAI dolgozót és ápolónőket 

felvesz az Egyesített Szociális 

Intézmény. Szeged. Kálvária sgt. 43. 

A DEBRENCENI étterem felvesz 

szakácsokat, betanított szakácsokat és 

zenészt. Tel.: 12^t35. 

Meg akarja lepni 
szeretteit karácsonyra? 

Vásároljon olcsó, 
színvonalas festményeket, 

grafikákat 
a Kálvária sgt. 8. alatt, 

a könyvesboltban. 

Karácsonyi vásár lesz a 
(József A sgt. és Dankó u. sarok) 

T A N T U S Z Művelődési 

Házban december 12-13-án 

J Á T É K , A J Á N D É K , 

illatszer, cipő. 

Húscsirke eladó! 
70 Ft/kg egységáron, ill. 

60 Ft/db reklámáron 
az 1 kg/db körülieknél. 

Cím: Móra Tsz, 
a Nívó Ktsz mögött! 

Téli árukészlettel várjuk 
vásárlóinkat 

a Használt Import Cipők 
Boltjában. 

Szeged, Hámán K. u. 26. 
Nyitva hétköznap 14-18-ig. 

Ajándék Tarján lakóinak 
a Celsius Kft.-tői. 

Karácsonyi ajándékvásár 
a Budapesti körúton 

a TARJÁN bisztró mellett. 
T.: 25-500, 

hét végén is nyitva. 

FLC 7 Rt 

IMPORTLÍZING 

(66) 2 Í - 8 3 M 3 6 : 1 7 5 

Ismét kedvezményes 
Blue-Side és Lee-Cooper 
farmervásár a gyártónál 

1991. XII. 11-én 
és XII. 12-én 10.00-16.00 

MŰSZAKI KONFEKCIÓGYÁR 

Szeged, Dorozsmai út 14. 

„Fájdalommentes fogkezelés 
a legkorszerűbb technikával." 

Dr. Nagymihályné 
dr. Négyesi Mária 

fogszakorvos 

Rendel: Sándorfalva, Aradi u. I. sz. 
alatti magánorvosi rendelőben. 

Telefon: 73-277 
Első jelentkezés: 

szerda délután 3—7-ig 
Sürgős ellátás naponta 

reggel 7-től est 9-ig. 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Értesítjük Önöket, hogy a zárlati munkálatok miatt a 
Szeged, Mérey utcai OTP-fiók rövidített pénztár-
szolgálatot tart 1991. december 12., 16., 19., 20. és 
28-án fél 8-tól 12 óráig. 

Országos Takarékpénztár 
és Kereskedelmi Bank Rt. 

Mérey utcai fiókja 

A Szabad Európa Rádió budapesti 
szerkesztősége 

általános tájékozottsággal 
rendelkező 

(jogi, esetleg közgazdasági végzettség előny) 
k ü l s ő t u d ó s í t ó k a t k e r e s 

a vidéki nagyvárosokban. 

Rádiós, újságírói gyakorlat nem előfeltétel, 
közvetlen telefonösszeköttetés szükséges. 

Jelentkezni lehet írásban, rövid 
önéletrajzzal és a telefonszám feltün-

tetésével a Szabad Európa Rádió 
budapesti címén: 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66.1. em. 4. 

I L I T R Ű N 

termékbemutató 
december 12-én, 10-17-ig 

a Deák Ferenc 
gimnáziumban 

(Szeged, 
József A. sgt. 118-120.) 

Risograph gyorsmásoló 
(130 lajyjjerc) 

Compaq számítógépek 
SCO Unix op. rendszer 

progress 
adatbáziskezelt). 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

RUSZTIK, Szeged, Szí. 
György tér 5. Illóolajok, 

párologtató házikók nagy 
választékban kaphatók. 

Ajándékozzon hasznosat. 
Nyitva: szombaton és 

vasárnap 9-13 óráig, a 
többi napon 9-18 óráig. 

gorenje 
karácsonyi 

A K C I Ó 
30%-os kedvezmény 

minden kedves 
vásárlónak. 

- mosógépek 
már 34 975 Ft-tól, 

- tűzhelyek 
már 26 268 Ft-tól, 

- hűtőládák 
már 25 759 Ft-tól, 

- robotgépek 
már 9296 Ft-tól, 

C. S. C. -A lv ius Kft. 
Béke u. 2 € 

Szeged 
Tel.: 21-608 

1 
A Goldker Kft. Ruházati Diszkontja 
Szeged, Bakay N. u. 2. 

rendez 
december 9-13-ig 

K Í N Á L A T U N K : 
konfekcionált függönyök, 
lakástextíliák, 
brokát- és pamutpaplanok, franciaágypaplanok, 
frottírtörölközők, 
zsúrabroszok, 
ruházati méteráruk 
nagy választékban, diszkontáron. 

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7-16- ig , 
pénteken: 7 -13- ig . 
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Szenzációs 
lambériavásár 
Nyíregyházán 

3-4 m hosszú 
7-10 cm széles 
569 Ft+áfa 
Nyíregyháza, Család u. 1. 
Telefon: 42/19-481 

BÚTORDISZKONT 
Nyugati bútorok -
keleti áron! 
Szekrények, sarok- és 
dohányzóasztalok dec. 22-ig 
10% kedvezménnyel, 
továbbá különleges heverők, 
franciaágyak. 

S z e g e d , C s u k a u. 11. 
Nyitva: 13-17-ig, 

szombat, vasárnap: 9—13-íg. 

unna HUTO- ES 
FAGYASZTÓVÁSÁR! 

60 I fagyasztószekrény 
125 I fagyasztószekrény 
230 I fagyasztószekrény 

200 I 
300 I 
400 I 

fagyasztóláda 
fagyasztóláda 
fagyasztóláda 

14 900 Ft 
20 900 Ft 
31 900 Ft 

* * * ! 
27 900 Ft 
32 900 Ft 
39 900 Ft 

* * * 
160 I * * hűtőszekrény 16 400 Ft 
1 6 0 1 * * * hűtőszekrény 17 900 Ft 

* * * 
26075 I kombinált hűtő 27 900 Ft 
280430 I kombinált hűtő 26 900 Ft 
300115 I kombinált hűtő 36 900 Ft 

9 hónapra 19% 
12 hónapra 24% H I T E L A K C I Ó K A M A T T Ö M E G 

/ÍM PER SZEGED, Tisza L. krt. 42. 

Tel.: 6222-786 

t Új helyen a nyomtatványbolt! 
Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a szegedi 

Csongrádi sgt. 61. szám alatti nyomtatványboltunk 
elköltözött a Delta Napos úti 

üzletközpontjába. 
Változatlanul a legnagyobb E B - T / ^ 

áruválasztékkal 
várjuk régi és új vásárlóinkat! 

Tel.: 62/27-833 

Szatymaz község képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a megüresedő 

jegyzői 
állás betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- j o g t u d o m á n y i egyetemi vagy államigazgatási 

főiskolai végzettség, 
- legalább 5 éves államigazgatási gyakorlat, 
- büntetlen előélet. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- részletes szakmai önéletrajzot. 

A pályázatok benyúj tásának határideje: 
1991. december 20. 

Cím: Szatymaz község polgármestere 
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. 
T.: 73-311, 73-567. 

i PALYAZAT 

Az átalakuló Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat 

pályázatot hirdet már üzemelő 

ABC-áruház vezetői 
munkakörének betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- szakirányú végzettség, 

- legalább 3 éves vezetői kereskedelmi gyakorlat, 

- részletes szakmai önéletrajz. 

Bérezés megegyezés szerint. 
A munkakör 1991. december 29-től tölthető be. 

Pályázatokat a vállalat igazgatójának címezve - „Pályázat" 

megjelöléssel, zárt borítékban - legkésőbb 1991. december 

18-ig 6720 Szeged, Híd u. 2. sz. kérjük eljuttatni. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
meghosszabbítjuk karácsonyi 

ajándékakciónkat! 

<g SAMSUNG ITT N O K I A 
Azok a vásárlók, akik december 10-étől 17-éig tv-t, 

videót, music centert, mikrohullámú sütőt vásárolnak 

14 karátos 
aranyláncot kapnak ajándékba 

Hitelakció 
9 hónapra 19% kamattömeg 

12 hónapra 24% kamattömeg 
R l Ú I Ú ^ r l SZEGED, Tisza L. krt. 42. 

/ U Z L E T H Á A 1 Telefon: 6222-786. 

A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel újból 

szőrmevásárt tartunk 
az MTESZ. Technika Házában 

(cím: Szeged, Kígyó utca 4.) 

1991. december 9-től december 14-ig, 

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9 órától 18 óráig 

szerda, szombat 9 órától 13 óráig 

Olasz és spanyol eredetű import anyagokból készült férfi és 
női irhakabátok, nappásított irhakabátok, bőrkabátok és 

bőrdzsekik, irhasapkák kaphatók termelői áron. 
Eredeti báránybőrrel bélelt farmerdzsekik 40%-os 

árengedménnyel, valamint import sportcipők, papucsok és 
női, férfi alsóneműk. 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat. 
Pannónia-Szeged 

Szőrmeipari Részvénytársaság 

KARACSONYI VASAR-ra 
kedvező áron terület bérelhető sátornak, pultnak. 
Kereskedők, vállalkozók, üzletek jelentkezését 
várjuk. 

Érdeklődni: a Makói Városgazdálkodási Vállalat 
házkezelési osztályán, 

Makó, Köztársaság tér 5-7., mindennap 8—9-ig. 
Telefon: 6512-788. 

• • • • • • • 
ÉV VÉGI KEDVEZMÉNYES 

GÉPBESZERZÉS 

AZ ÉPÍTŐGÉP RT.-NÉL! 

AMÍG A KÉSZLET TART! 

20-50%-os árkedvezmény! 
Vétel, lízing, kölcsönzés! 

Tehergépkocsik Kotrógépek 
Műhelygépkocsik Bontókalapácsok 
Konténerszállító gépkocsi Árokásó 
Betonmixer Tömörítögépek 
Járműdarus gépkocsi Úthengerek 
Egységrakomány-megfogék Homlokrakodók 
Rotációs kapa Emelővillás targonca 
Motoros fűkasza Kis toronydaruk 
Motoros fűnyíró Építőipari felvonók 
Utántutós kistraktor Szereiőállványók 
Kéttengelyes kistraktor Kompresszorok 
Adapterek (eke, vetögép, stb.) 
Műanyagcső-hegesztók 
Elektromos kéziszerszámokhoz (HILTI, AEG, KANGO, SKIL, stb.) 
tartozékok, szerszámok 

Részletes felvilágosítás: 
- a részvénytársaság területi központjainál: 
8900 Zalaegerszeg. Kosztolányi D. tér 6. Tel.: 92-11-108 
4025 Debrecen, Pásti u. 5 - 7 Tel.: 52-16-910 
- a részvénytársaság központjánál: 
1203 Budapest, Kossuth L. u. 37/A. Tel.: 127-9484,147-9779 

A készpénzben befizetett, 1 millió Ft-ot 
meghaladó vásárlás után 1 db színes 

televíziót 0,5 millió Ft-ot meghaladó vásárlás 
után 1 db mikrohullámú sütőt adunk 

ajándékként T. Vevőnknek! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, 

ÁRENDÁS ANDRÁSNÉ 
Szanka Mária 

69. évében elhunyt. Temetése 
december 13-án, 14 órakor lesz a 
tápéi temetőben. 

A gyászoló család, Zágráb u. 27. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, após, 
nagyapa, testvér és rokon, 

TERHES FERENC 

85 éves korában rövid betegség 
után elhunyt. Temetése december 
12-én 14 órakor lesz a tápéi temető 
ravatalozójából. 

Gyászoló felesége és családja. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
testvér és rokon, 

VESZELOVSZKI BÉLA 

szegedi lakos, életének 57. évében 
váratlanul elhunyt. Temetése 
december 13-án, 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

„Aki szeretteinek emlékében él, az 
nem halt meg, csak távol van". 
Fájdalomtól megrendült szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett nagy-
mama, édesanya, feleség, 

POPPÁNY JÓZSEFNÉ 
Zádori Fekete Veronika 

62 éves korában örökre eltávozott 
közülünk. Felejthetetlen szerel-
tünktől december 13-án, 14 órakor 
veszünk búcsút a rúzsai temetőben. 

A gyászoló család, Rúzsa. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa és 

GODO IMRE 
életének 90. évében hosszú 
szenvedés után elhunyt. Temetése 
december 12-én 14 órakor lesz a 
zákányszéki temetőben. 

A gyászoló család. 

Tudatjuk, hogy 
ORLOVSZKY KATALIN 

hamvasztás utáni búcsúztatása 
december 12-én, 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

Egyesített Szociális Intézmény 
dolgozói, lakói. 

Tudatjuk, hogy 
GERA JÓZSEF 

hamvasztás utáni búcsúztatása 
december 12-én, fél 3 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

Az intézmény dolgozói és lakói. 

„Szerető kezed nem simogat már, 
drága mosolyod nem vigasztal 
többé, hogyan éljünk nélküled?" 
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és tisztelték, 
hogy a legszeretőbb édesanya, 
feleség, nagymama és testvér, 

HALÁSZ SÁNDORNÉ 
Hadobás Gizella 

76 éves korában rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése december 
12-én, 13 órakor lesz az újszegedi 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család, Szóreg, 
Sarkantyú u. 12. 

Szeged, Bihari u. 5. tetőtér 8. sz. alatt új, egyedi 
kivitelezésű téglaépületben gázfűtéses lakás eladó, melyhez 

szociálpolitikai kedvezmény és kiemelt törlesztési 
támogatású hitel adható. 

A lakás 2 szoba + étkezős, 63 m2 alapterületű, 
melynek 

eladási ára: 2 248 000 Ft. 
A vevő használt lakását visszavásároljuk. 

OTP Csongrád Megyei Igazgatósága 
Szeged, Széchenyi tér 7. 

Számítógépet a MIX-R Kft.-től! 
1 MB RAM. 1.2 MB FDD, 40 MB HDD, 101 g. bili., mono monitor 

AT 286-12 MHz AT 386-25 MHz 
52 200 Ft 77 200 Ft 

ALR és WEARNES számítógépek. EPSON és STAR 
mátrixnyomtatók, HP és STAR lasernyomtatók. 

Hálózati elemek. MICROTEX scannerek, modemek. 
NEXOS és LANTASTIC hálózati operációs rendszerek. 

12+6 hónap cseregarancia! 
A MIKROPO dél-alföldi képviselője 

Szeged, Pacsirta u. 8. Tel.: 6 2 2 4 - 4 7 3 

ÉPÍTŐGÉP RT. 

Szeged, Petőfi S. sgt. 15. II. 3. sz. alatt új, 
egyedi kivitelezésű téglaépületben 

gázfűtéses, loggiás lakás eladó, melyhez 
szociálpolitikai kedvezmény és kiemelt 

törlesztési támogatású hitel adható. 

A lakás 2,5 szoba + 
lakóelőteres, 83 m2 alapterületű, 

melynek 
eladási ára 3 065 000 Ft. 

Az épület 3 emeletes, 6 lakásos társasház. 
A vevő használt lakását visszavásárol juk. 

O T P Csongrád Megyei Igazgatósága 
Szeged, Széchenyi tér 7. 
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M A 

1991. DECEMBER 11., 
SZERDA 

NÉVNAP: ÁRPÁD 

Régi magyar személynévből a 
19. században újították fel 
Árpád fejedelem tiszteletére. 

A Nap kel 7 óra 21 perckor, 
ny ugszik 15 óra 53 perckor. 

A Hold kel 10 óra 35 perekor, 
nyugszik 21 óra 02 perckor. 
A Tisza vízállása Szegednél 

kedden plusz 108 cm. 

HETVENÖT ÉVE 

született Gellért Sándor (1916— 
1987) költő, műfordító, a népi 
írók második nemzedékét 
képviselő költő. Szülőváro-
sában, Debrecenben kezdett 
egyetemi tanulmányait a 
háború megszakította. Front-
emlékeiről színesen számolt be 
Sára Sándor és Csoóri Sándor 
emlékezetes Pergőtűz című 
filmsorozatában, amelyet fő-
ként miatta tiltottak be. 1948-
tól 1977-ig az erdélyszéki 
(Románia) Mikolán volt tanár. 
Finn költőket is tolmácsolt. 

ORVOSI ÜGYELETEK 

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS 

MENTŐK: 04. 
RENDŐRSÉG: 07. 
TŰZOLTÓSÁG: 05. 

MÁV INFORMÁCIÓ: 10-906. 
VOLÁN INFORMÁCIÓ: 13-098. 
AUTÓMENTŐ: 26-555. 
ZÖLDTELEFON: 12-513. 
Á R A M S Z O L G Á L T A T Á S I 
HIBÁK BEJELENTÉSE: 22-844. 
GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: Munkanapokon 
7-18 óráig: 12-287; 12487. 
CELSIUS KFT.: 12-572. 
Éjszaka és munkaszüneti napokon: 
14-968, 14-722. (Dégáz) 
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS, HIBA-
BEJELENTÉS: 14-097 (SZÉSZ); 
12-572 (CELSIUS KFT.) 28-896 
(UNIKALOR) 
TÁVFŰTÉSI ÜGYELET éjjel-nappal: 
13-944. 
VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI 
HIBABEJELENTÉS: 10-155. 
D É L - M A G Y A R O R S Z Á G I 
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALA-
PÍTVÁNY (támogatás, üdülés, 
programok): Szeged, Deák Ferenc 
utca 29. Telefon, telefax, üzenet-
rögzítő: 10-595. 
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK 
ÉRDEKVÉDELMI SZERVE-
ZETE. Szeged, Szilágyi u. 2. 
Fogadóórák: hétfőn 8-17, keddtől 
péntekig 8-10 óráig. Telefon: 
21-83313. 
Telinformix: 62/54-198. 

KözéfjPont 
Diákszolgáltató 
és Információs 

Iroda, Kálvin tér 7. 
Telefon: 21-103. 

tm 

GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 
(13 /57-cs). Este 8 órától reggel 7 
óráig. 
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS URO-
LÓGIAI FELVÉTEL: ma a bal-
esetet szenvedett személyeket 
Szegeden a II. Kórház (Kálvária 
sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem 
baleset!!) felvételi ügyeletet a 
Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) látja 
el, urológiai felvételi Ugyeletet a II. 
Kórház tart. 
A balesetet szenvedett gyerekeket a 
kórház baleseti sebészeti osztályán, 
az egyéb sebészeti gyermekbete-
geket a sebészeti klinikán látják el. 
ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6 
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt 
lakosság részére. Szeged, Szent-
háromság u. 1. sz. alatt. Telefon: 
10-100. 
GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAP-
PALI ÜGYELET: hétköznap 
13-tól 19 óráig, hétvégén és ü 
nnepnapokon pedig reggel 7.30-tól 
este 19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. 
sz. alatti rendelőben történik a sü 
rgős esetek orvosi ellátása. 
ŐSZAKAI ÜGYELET: hétköznap 
és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig 
a Gyermekkórházban (Temesvári 
krt. 37.) folyik a sürgős esetek 
ambulans ellátása, ezen időszakon 
belül, 22 órától 6 óráig a súlyos 
állapotú, nem szállítható gyerme-
kekhez az ügyeletes gyermekorvos 
kihívható. Telefon: 22-655. 
GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉ-
SZET1 ÜGYELET: ma este 7 
órától holnap reggel 7-ig a Fül-
Orr-Gégeklinika tart ügyeletet 
(Tisza Lajos krt. 111., telefon: 
10-2331200-as mellék). 
CSALÁDVÉDELMI TANÁCS-
ADÁS: kedden, szerdán és pénte-
ken délután 3-6 óráig a család-
segítő szolgálatnál, Eszperantó utca 
1. szám alatt, telefon: 24-824. 
SZÜLÉSRE FELKÉSZIÍTÉS. 
OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: 
Család- és Nővédelmi Tanácsadó. 
Debreceni u. 2. Telefon: 22-740. 
MÓRAHALMON REUMATOLÓ-
GIAI 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. 
IFJÚSÁGI DROGTELEFON 54-773. 
Minden munkanapon 8-16 óráig. 

LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS! 

8 Ft kiállással: lakásra, egészség-
ügyi intézményhez, nyilvános tele-
fonfülkéhez, iskolákhoz, kollégiu-
mokhoz. 

ÍGABRIELI 
TEHER 

tLSza 
ELSZÓ SHOP. ÚJ! ÚJ! 

Mélyhűtőládák, kereskedelmi hűtő-
bútorok, fagylaltgépek a legolcsób-
ban. üzembehclyezéssel. 
Cím: Szeged, Moszkvai krt. 15. 
Telefon: 23-677. 

Szervizek: 
Háztartásigép-javító 11-928, 

TV. videó 26-333., hűtő 14-108. 

Vállalkozóknak, intézményeknek 
MUNKÁT, 

diákoknak MUNKAALKALMAT 
nyújt a JATE MELÓ-DIÁK 

Diákszövetkezeti Csoport 
Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. 

Telefon: 21-611/52, 
munkanapokon 10-16 óráig. 

SÁNED-FRISCO 
FÉRFI-NŐI 

FODRÁSZ-KOZMETIKA, 
SOLARIUM 

Szeged, Vitéz u. 5. 
Telefon: 21-713. 

KÁRPITOZOTT BÚTOROK 
JAVÍTÁSA: 

Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212. 

m SZILÁNK 
ÜVEGEK,NSZK 
TÜKRÖK; FÜST-
ÜVEGEK méretre 
vágása, beépítése 

expressz határidővel is. 
HŐSZIGETELŐ ÜVEG garan-
ciával. 

Teréz u. 42. Telefon: 62/26-095. 

CELSIUS KFT. 
Gázkészülék, gáz-
kazán, klíma, hűtő-

| gép, hűtőkamra, vala-
mint háztartási, nagy-

i konyhai készülékek be-
üzemelése. javítása, 

karbantartása. 
Szeged, Ág u. 3. Telefon: 12-572. 

Rent a Car 
AUTÓ-

KÖLCSÖNZŐ 
Szeged, Kiss Menyhért u. 2. 
Ügyfélfogadás hétköznap: 

9-16 óráig. 
Telefon: 12-043,56-286. 

ÜVEG, TÜKÖR ÉS 
SZOLGÁLTATÁS 

Tükör- és hőszigetelt üveg 
készítése, bedolgozása, sík- és 
öntöttüveg. T.: 11-240. 
Kárpitosbútor-javítás. T.: 11-790. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
parkettázás, melegpadló-burkolás. 
T.: 23-766/2. 
Költöztetés, rakodás, szőnyeg-
tisztítás. T.: 11-003. 

ELŐNYÖS ÁRON 
A KOMFORTTÓL! 

ALLES BT. 
Lakás- és helyiségügyek, tanács-
adások. Értékbecslési, kárpótlási, 
hitel, adó- és illetékügyek intézése. 
Adótanácsadás, vállalkozások 
alapítása. 
Dr. Timár László és Társai. 
Szeged, Attila u 7-9. Telefon: 
12-565. 

FRIGÓ 
HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ 

Petőfi Sándor sgt. 16. Telefon: 
15-318. 
Hűtőgépek, fagyasztók, mosó-
gépek, centrifugák, olajkályha-
javítás. Nyitva: 9-17 óráig. 

3 S S E R V I C E 
Biztonsági Szolgálat 

A bajban bárki segíthet Önnek, 
de, hogy 

NE KERÜLJÖN BAJBA, 
ebben segít a 

3S Biztonsági Szolgálat. 
Telefon: (62) 22-969. 
Telefax: (62) 24-867. 

HIRSZÖV 
Vállal: - rádió, televízió, 
- videó, magnó, autórádió, 

- lemezjátszó, 
-háztartásigép, hűtőgép javításokat 
- antennaszerelést 

rövid határidővel. 
Szerviz: Tisza Lajos krt. 56. 

(lovas-szobomál). 
Telefon: 12-992. 

NYELVTANFOLYAMOK 
Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára 
felkészítő tanfolyamok - angol, 
német, francia, spanyol nyelvekből 
- 40 órában, közvetlenül a 
nyelvvizsgák előtt. Kihelyezett 
tanfolyamokat is szervezünk. 
Jelky András Nyelviskola. Teleton: 

(62) 19-837,56-798. 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS! 
Csatorna, lefolyódugulás szakszerű 

I SERVUS 
hibaelhárítása. Síremlék, emlékmű, 
épülethomlokzat tisztítása a 
legkorszerűbb technológiával. 
Szeged, Dózsa György u. 4. 
Telefon: .14-131, vagy a 21-398-as 
lakástelefonon. 

A J Á N L A T U N K 

SEGÍTÜNK A VALASZTASBAN! 

U HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ 
jf Fekete sas u. 22. Telefon: 11-122. 
K KARÁCSONYI AJÁNLATUNK: 

Dániel J. Boorstin: Az amerikaiak - A gyarmatosítás kora. 
„496/Ft 446.-Ft 

Remek amerikai életkép az első telepesek korától a forradalomig. 

SZÁBADIDÓ, SZÓRAKOZÁS! 
TESTKULTÚRA 

Tanfolyamok az SZVSE sport-
telepén. 
Női torna: kedd. csütörtök 19-20 
óráig (300 Ftfő). 
Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek 
19-21 óráig (400 Fvfő). 
Body building: hétfőtől péntekig 
8-12; 14-20 óráig, szombaton 8-12 
óráig (400 Ft/fő), 
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74C. 
Telefon: 14-707. 

COMBAT „D" SC 
Karate-kick-box: hétfőn 18.30-20, 
csütörtökön 19.30-21 óráig, 
újszegedi Sportcsarnok. Vezeti: 
Zsögön Miklós; hétfő, szerda, 
péntek 18-19.30 óráig. Arany János 
Általános Iskola. Vezeti: Tóth 
Gábor. 

Személy-vagyon-értékvédelem 
fegyverrel, kutyával, elektroni-
kával. 
Pénz és nagyobb értékű szállít-
mányok biztosítása. Magánnyomo-
zói tevékenység törvényes keretek 
között. Komplett rendészeti rend-
szerek tervezése, szervezése, ki-
vitelezése. 

Nemzetközi Testőr 
Biztonságszolgálati Kft. 
Szeged, Royal Szálló. 

Te!.: 12-911/235. 

FONA 
RENT A CAR 

AUTÓKÖLCSÖNZŐ 
Szeged, Zoltán utca 20. 
Telefon: 26-102. Nyitva: 9-15 
óráig. 

UNIKALOR 
vállalja gáztűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők, gázkazánok, nagy-
konyhai berendezések, ipari 
kazánok javítását, szervizelését, 
bemérését a megye egész területén. 
Szerződést is kötünk. Kérje 
ingyenes tájékoztatónkat. 

6724 Szeged. Zákány u. 1 l/A. 
Telefon: 6218-896. 

KÜLKERESKEDELMI 
SZOLGÁLTATÓ IRODA 

Vállaljuk: - export-import enge-
délyek beszerzését, 
- teljeskörű vámügyintézést, 
- külkereskedelmi tevékenység 
bejelentését. 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 
péntek 8-12 óráig. 

Szeged, Fürj u. 9243. 
Telefon: 6253-611; 53411/24-es mellék. 

telinf O rmix 
LAKOSSÁGI TELEFONOS 

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 
az év minden napján reggel 8-tól 

este 8 óráig. Hívja a 62/54-198-at! 

V I D E 

Hil" 
cwrí6 

T R A N S Z C E N D E N T Á L I S 
MEDITÁCIÓ. Tájékoztató előadás 
19 órától a Mentái Családsegítő 
Szolgálat előadójában (Eszperantó 
u. 1.) a technikáról, előtte, 18 órától 
közös meditáció és megbeszélés a 
100 fős programról TM-gyakorlók 
számára (holnap is). 
CHRISTMAS PARTY 20 órától a 
JATE klubban. 
TÁNCHÁZ 20 órától a Tamási 
Áron szabadidőközpontban. Zenél 
a Fabatka zenekar, táncot tanít 
Csűri Ákos. 

HOLNAP 

ÓKORI JÁTSZÓHÁZ. Vidám 
történelmi foglalkozás 14.30 órától 
a Százszorszép Gyermekházban. 
MI AZ, HOGY POSZTMA-
GYAR? Felolvasóest a Pompeji 
rendezésében 19 órától az ifjúsági 
házban. Felolvasnak: Garaczi 
László, Kovács Sándor, Kukorelly 
Endre, Németh Gábor, Odorics 
Ferenc, Szilasi László és Szijj 
Ferenc. 

FILOZÓFIAI KÁVÉHÁZ: dr. 
Rugási Gyula - A kezdet és a vég 
filozófiája, 19 órától a JATE 
klubban. 20 órától NOSZTALGI-
ABULI. Fellép az eFeMeR együt-
tes. Házigazda: Poór Zsolt. 
GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK cím-
mel dr. Mátyás Emő tart előadást 
18 órakor az Eszperantó utca 1. 
szám alatt, a Természetgyógyászati 
Kollégium szervezésében. 

KIÁLLÍTÁS 

SZEGED ART GALÉRIA 

Klasszikus kéjtek adás-vétele mellett 
ANTIK BÚTOROK és ÓRÁK 
értékesítéséi is megkezdtük az 
Arany János u. 9. szám alatti 
kiállítótermünkben. 

BURUZS CSABA és BARÁTAI 
festményeit láthatják az érdeklődők 
a tápéi művelődési házban decem-
ber 11-20-áig, naponta 8-16 óra 
között. 

Síelés SZLOVÁK!ABAN! 
Egyéni utazással: 4600 Ft 

jan. 25-febr.l . 
febr. 22-febr.29. 

VELENCEI karnevál! 
febr. 21-24. 

Autóbusszal 4950 Ft 

Jelentkezés: Alföld Tours 
Szeged, Bartók tér 6. 
Tel.: 12-070, 22-270 

Forrás Szálló Tel.: 53-645 

Használja ki az utolsó 
lehetőséget! 

A u t ó i m p o r t ! 
A l e g k e d v e z ő b b 

f e l t é t e l e k k e l ! 
Érd.: Szt. Miklós u. 3. 

Garázsirodában, 
vagy T.: 27-771/3 melléken. 

Minden hétfőn autót indítunk 
Svájcba! 

Várjuk jelentkezéseiket. 

VIDEÓ, akkor 
VIDEÓ CÁPÁK 

Várjuk a hét minden 
napján 7.30-22 óráig. 

Házi mozi 
* 

Filmklubunkban köl-
csönzés I napra díjtalan. 

Kereszttöltés u. 31. Telefon: 
25-924. 

Bevásárlóutak! 
Minden héten hétfőn és 

pénteken Triesztbe 
1700 Ft/fő 

Minden héten csütörtökön 
Bécsbe 

900 Ft/fő 

Jelentkezés és felvilágosítás: 
Joker Közvetítő Iroda 
Szeged, Arany J. u 1. 
Tel , fax: 6212-139 

A Retek utcai cipőboltban 
szalagavatóra, ballagásra 

és alkalmakra 
fekete-barna férficipőket 

kínálunk engedményes áron. 
Középszánj nadrágcsizmákat 

több színben. 
Női cipők kiárusítása 

dec.l 1-2 l-ig 
Ne feledje, így sokat 

spórolhat!!! 
Bejárat a 802. ép. „A" 

mellett. 

KULTURÁLIS PROGRAMOK! 

MA 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS -
gyertyaöntés 14.30-16 óráig a 
Százszorszép Gyermekházban. 
A NEM ÉR A NEVEM című ma-
gyar filmet vetítik nyugdíjasoknak, 
15 órától a Dugonics moziban 
(Kossuth L. sgt. 53.). 
A FORRÁS MENEDZSERKLUB 
PROGRAMJA: 17 órától Dlusztus 
Imre, a Délmagyarország főszer-
kesztője tart beszámolót; 18 órától 
Belépő (új klubtagok bemutat-
kozása): bemutatkozik a SZIRT 
Informatika Rt. Végül üzleti 
információk. A klub a Forrás 
Gyógyüdülő Szállodában tartja 
foglalkozásait. 

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁS 16.30 órától az ifjúsági 
házban. Tartja: dr. Kondacs An-
gelika ügyvéd. 
KERTBARÁTOKNAK. A Bartók 
Béla Művelődési Központ kert-
barátköre 18 órakor tartja évzáró 
közgyűlését a Bábszínház külön-
termében. 
A BIBLIA TÖRTÉNELMI JÖ-
VENDÖLÉSEI: Miért torzítja el a 
hatalom az egyházat című előadást 
hallgathatják meg dr. Rcisinger 
János irodalomtörténész soroza-
tából 19 órától a Juhász Gyula 
Művelődési Központban. 

FŰSZERPAPRIKA 
VASAR 

Friss őrlésű idei paprika államilag 
garantált minőségben. 

A Szegedi Paprika Rt. 
cs ípmentes és cs ípős csemege 

minőségű paprikából 

N A G Y K E D V E Z M É N N Y E L 
vásárt rendez 
központi telephelyén: 

Szeged, Szövetkezet i út 1. 
(a Nagyál lomás mögöt t ) 

1991. december 12-től 
munkanapokon 8 - 1 4 óráig. 

1 kg-os csomagolásban 385 F f d b , 
1/4 kg-os csomagolásban 100 Ft/db. 

Árusí tás helye: a főporta után 
30 m-re az utca felől. 



SZERDA, 1991. DEC. 11. MŰSOR 15 

SZÍNHÁZ 

NAGYSZINHAZ 
Este 7 órakor: A padlás (Bérletszü-
net) 

KISSZÍNHÁZ 
Este 7 órakor: Liliom (Jancsó) 

MOZI 

KORZÓ: Mentócsapat a kenguruk 
földjén. Színes, m. b. amerikai 
WALT DISNEY-rajzfilm. Kezdés: 
délelőtt 10 órakor. Suli-buli. Színes 
magyar filmvígjáték. Kezdés: fél 4 
órakor. Tini nindzsa teknőcök. 
Színes, m. b. amerikai film. Kez-
dés: háromnegyed 6 és 8 órakor. 
BELVÁROSI: Mentőcsapat a ken-
guruk földjén. Színes, m. b. ame-
rikai WALT DISNEY-rajzfilm. 
Kezdés: 3 és negyed 6 órakor. 
Julianus I-D. Színes magyar-olasz 
film. Kezdés: 7 órakor. 
FÁKLYA: Kutyaparadicsom. Szí-
nes, m. b. olasz-francia-spanyol 
filmvígjáték. Kezdés: fél 5 órakor. 
Palimadár. Színes, m. b. amerikai 
film. Kezdés: háromnegyed 7 
órakor. 

BALÁZS BÉLA FILMTÉKA: 
Három nővér. Színes magyar film. 
Kezdés: 4 és 6 órakor. Örökmozgó 
Filmklub. Kezdés: 8 órakor. 

MAGYAR TV 

TVl 

5.45: Jó reggelt, Magyarország! 
5.47: Falutévé 
6.00: A Reggel - Közérzeti műsor 
8.30-tól: Puha testű életművészek 

- NSZK ismeretterjesztő film 
Évgyűrűk - Nyugdíjasok műsora 
„Lemez születik" - (ism.) 

16.34: Napi műsorajánlat 
16.35: Német nyelvű nemzetiségi 

magazin 
17.00: Képújság 
17.05: Szextetthely - Francia tévé-

filmsorozat 
17.30: Kalendárium, 1991 
18.00: Közlemények - előzetesek 
18.05: Pénzvilág 
18.15: Gyereksarok - Micimackó-

klub - Esti mese - Jó éjszakát 
kíván a Disney! 

18.45: IS - MOST - A sokoldalú 
fiatalok műsora 

19.15: Közlemények - előzetesek 
11.30: Híradó 
20.00: Műsorismertetés 
20.05: Telesport 
20.10: Közlemények - előzetesek 
20.20: Yves Montand - Francia 

film 
21.20: Műrész - A TVl kulturális 

lapja 
21.55: Benfica-FC Barcelona -

BEK középdöntő labdarúgó-
mérkőzés 

23.45: Életem legboldogabb napja 
23.50: Késő esti Híradó 
23.55: ZDF-híradó 

TV2 

VÁROSI TEVE 

20.00: HTV 30 MOZI. A kemény-
fejű (olasz kalandfilm) 

JUGOSZLÁV TV 

TV5 

BELGRÁD 1. 

6.20: Videoklipek. 6.30: Reggeli 
műsor. 8.35: Tévéválaszték. 10.00: 
Hírek. 10.05: Iskolatévé. 12.00: 
Hírek. 12.10: Déli hangverseny. 
13.10: Hírek. 13.15: Ismeretter-
jesztő műsor. 14.25: Hírek. 14.30: 
Iskolatévé - (ism.). 16.40: Műsor-
kalauz. 16.45: Hírek albán nyelven. 
17.00: Híradó 1. 17.30: Házimozi. 
18.55: Rajzfilm. 19.15: Jóéjszakát, 
gyerekek! 19.30: Híradó II. 20.20: 
A Híradó melléklete. 20.50: Jobb 
napok jönnek - brazil játékfilm. 
22.20: Komolyzenei hangverseny. 
22.50: Híradó III. 23.20: Hírek 
angol nyelven. 23.25: Éjjel is. nap-
pal is. 1.25: Hírek. 1.30: A csütör-
töki műsorok ismertetése. 

BELGRÁD 2. 

15.25: Műsorismertetés. 15.30: Éj-
jel is, nappal is - (ism.). 17.30: 
Körzeti műsor. 18.00: Belgrádi 
műsor. 19.30: Híradó. 19.55: 
Műsorkalauz. 20.00: A Mesam, 
1991. 22.00: Hírek. 22.10: Tudo-
mányos műsor. 23.40: A csütörtöki 
műsorok ismertetése. 

BELGRÁD 3. 

12.00: Jó napot! 12.05: Hírek. 
12.10: A hármas csatorna maga-
zinja. 13.00: Hírek. 13.10: Műhol-
das műsor. 14.00: Hírek. 14.10: 
Vedd át a ritmust!- (ism.). 15.00: 
Hírek. 15.10: Őszi éjszakák. 15.35: 
Sportösszefoglaló. 16.00: Az Újvi-
déki Televízió műsora. 18.00: Jó 
estét! 18.05: Business klub. 18.30: 
Autósok műsora. 19.00: Hírek. 
19.20: Esti mese. 19.30: Hívja fel 
az MTV-t! 20.00: Hírek. 20.15: 
Láttalak-e már valaha? 21.00: Hí-
rek. 21.25: Tévéfilmsorozat. 22.00: 
Hírek. 22.15: Visszatérés a jövőbe. 
23.00: Hírek. 23.05: Örökzöld 
dallamok. 23.30: Time out. 24.00: 
Hírek. 0.10: BBC-híradó. 

ÚJVIDÉK 

15.30: Műsorismertetés. 15.35: 
Híradó szlovák nyelven. 15.50: 
Híradó ruszin nyelven. 16.00: Ze-
nés műsor. 16.15: Top 10. 16.45: 
Híradó magyar nyelven. 17.00: 
Híradó szerbhorvát nyelven. 17.30: 
Rajzfilm. 17.45: Angol nyelvlecke 
- (ism.). 18.15: Román nyelvű 
műsor. 19.15: Rajzfilm. 19.30: 
Híradó magyar nyelven. 20.00: 
Sportszerda. 22.20: Híradó szerb-
horvátul. 22.30: Hírek magyarul. 
22.40: Éjjel is. nappal is. 0.40: 
Hírek szerbhorvát nyelven. 0.45: A 
csütörtöki műsor ismertetése. 

7.00: Francia és kanadai híradó. 
8.00: Európai magazin. 9.10: 
Francia nyelvlecke. 9.30: Tudo-
mány és játék. 16.15: Belga maga-
zin - (ism.). 17.15: Jó napot, jó 
étvágyat! 17.40: Gyermekműsor. 
17.55: Francia nyelvlecke. 18.10: 
Vidám nyelvi játék. 19.00: Hegyek 
/ Svájci híradó. 20.00: Svájci 
magazin. 21.00: Híradó. 21.30: 
Színházi este. 23.00: Híradó. 
23.20: Irodalmi magazin. 

MŰHOLDAS ADÁSOK 

6.00: Napkelte - Reggeli informá-
ciós magazin 

9.00: Parlamenti Napló 
16.20: Hírek - Műsorelőzetes -

Időjárás 
16.30: Ötről hatra 
17.30: Ötöd-ölő - Telefonos játék 
17.45: Gyereknek - A szabadság 

gyermekei - Francia rajzfilm-
sorozat - VIIT5. rész 

18.15: Telesport 
18.35: Műsorelőzetes 
18.40: Esti egyenleg 
19.05: Micsoda színház! - NSZK 

tévéfilm 
20.10: Vetélkedő a Mozart-év al-

kalmából 
21.15: Új Reflektor Magazin 
22.00: Híradó 
22.25: Napzárta előtt... 
22.50: Tanmesék a szexről - Ma-

gyar film 

EUROSPORT 

SUPER 

SAT1 

19.39: Baross Gábor népdalfeldol-
gozásaiból 

19.50: Gong 
20.05: Európa-stúdió 
20.35: Mária főhadnagy - Részle-

tek Huszka Jenő-Szilágyi Lász-
ló daljátékából 

22.00: Késő esti Krónika 
22.30: Szellemtöténetek 
23.00: urh-n: A BBC magyar mű-

sora 
23.05: Évszázadok mesterművei 
23.45: urh-n: Kruza Richárd 

dzsesszegyüttese játszik 
24.00: Hírek, időjárás 
0.15^4.20: kh-n: A MR zenés mű-

sora hajnalig 

6.00: Jó reggelt a SAT 1-gyel! 
8.35: Szomszédok - (ism.). 9.05: 
Közkórház - (ism.). 9.30: Tele-
üzlet. 10.10: A Dominó-elv -
(ism.). 12.00: Műsorismertetés. 
12.05: Szerencsekerék - (ism.). 
12.45: Telebörze. 14.00: Ollie -
amerikai rajzfilmsorozat. 14.25: 
Közkórház - amerikai sorozat. 
15.10: Szomszédok - ausztrál 
sorozat. 15.35: Teleüzlet. 15.50: 
Kungfu - amerikai sorozat. 16.45: 
Mississippi - amerikai sorozat. 
17.45: Az Addams család. 18.15: 
Bingo - játék. 18.45: Híradó. 
19.20: Szerencsekerék. 20.05: 
Időjárás. 20.15: Hunter - amerikai 
krimisorozat. 21.10: Hírek, idő-
járás. 21.15: Tiroli kalap - NSZK 
film. 23.00: Hírek, sport. 23.10: Az 
átok örökösei - amerikai sorozat. 
0.15: Filmkészítők. 0.30: Hunter -
(ism.). 1.20: Műsorismertetés. 

RTL 

6.00: Halló, Európa - jó reggelt, 
Németország! 8.35: Telebutik. 
9.00: Az Angyal visszatér - ameri-
kai sorozat. 9.45: Gazdag és szép -
amerikai sorozat. 10.10: Verseny-
futás a halállal - amerikai sorozat. 
11.00: Telebutik. 11.25: A vad 
Rózsa - mexikói sorozat. 12.10: 
Delvecchio - amerikai sorozat. 
13.00: Egy apával több - amerikai 
sorozat. 13.30: Kalifornia klán -
amerikai sorozat. 14.20: A Spring-
field-sztori. 15.05: Farkasok klánja 
- mexikói sorozat. 15.50: CHIP's -
amerikai krimisorozat. 16.40: 
Rizikó - játék. 17.10: Forró 
nyeremény. 17.45: Játssz velünk! 
18.00: A vad Rózsa-(ism.). 18.45: 
Híradó. 19.15: Vissza a múltba -
amerikai sorozat. 20.15: Hazai 
dallamok. 21.15: Gottschalk-show. 
22.15: Tévétükör - magazin. 22.50: 
Esélyt a szerelemnek. 23.20: Benny 
Hill-show. 23.50: Hírek, időjárás. 
24.00: Sunset Strip - amerikai film. 
1.20: Alfréd Hitchcock bemutatja -
amerikai krimisorozat - A 13. 
emelet. 

RÁDIÓ 

KOSSUTH 

14.00: Labdarúgás. 15.00: Sí-vb. 
16.00: Kickboksz-vb. 17.00: Pank-
ráció. 18.00: Tenisz. 19.30: Euro-
sport-hírek. 20.00: Tenisz. 23.00: 
Labdarúgás. 24.00: Albertville. 

9.10: Egyveleg. 13.00: Japán üzleti 
élete. 16.00: Élő videoshow. 18.00: 
Wyatt Earp - amerikai sorozat. 
18.30: Dráma. 19.00: Vígjátékok 
vitriné. 19.30: Belföldi magazin. 
20.00: Sport. 21.00: Utazási 
magazin. 21.30: Üzleti hét. 22.00: 
BBC-híradó. 22.30: Piacgazdaság. 
22.50: Molly és én - amerikai film 
- utána: Egyveleg. 

PETŐFI 

4.30: Reggeli zenés műsor 
6.03: Reggeli csúcs - Tel.: 

138-8628 
7.37: Mellényzseb - slágerekkel 
8.00: Hírek, időjárás 
8.05: Rivaldafényben: John 

Denver világsikerű dalai 
9.00: Hírek, időjárás 
9.03: Slágerszínház 

10.05: Operettparádé 
10.50: Hajszálgyökerek - (ism.) 
11.00: Hírek, időjárás 
11.03: Sárga tengeralattjáró 
11.40: Ki kopog? 
12.00: Magyar nóták, verbunkosok 
13.00: Hírek, időjárás 
13.03: A tegnap slágereiből 
13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 
14.00: Szórakoztató antikvárium 
15.00: Hírek, időjárás 
15.05: Zenerulett 
17.00-19.00: RádióMa - Tel.: 

138-8666 és 138-8777 
benne: 
17.00: Hírek, időjárás 
17.30: Helycsere 
17.50: A-EkCD 
18.20: Zöldjelzés 
19.00: Hírek, időjárás 
19.03: Kölyökrádió - Tel.: 

138-7600 
19.30: Popregiszter 
20.00: Párkereső 
21.00: Hírek, időjárás 
21.03: Szív küldi... 
22.07: Fabula rasa - Egy perc volt 

az életünk 
23.00: Hírek, időjárás 
23.03: Sporthíradó 
23.10: Hiánypótló 

0.15-4.20: urh-n: A MR zenés 
műsora hajnalig 

BARTÓK 

4.30: Reggeli Krónika 
8.05: Hangszemle 
8.20: Eco-mix - (ism.) 
8.45: Levelekre röviden 
8.50: Külpolitikai figyelő 
9.05: Napközben-Tel.: 138-7951 

11.05: Tipp 
11.10: Népdalkörök énekelnek 
11.30: Szép kis naplemente - Ho-

nor Tracy regénye - VIIT3. 
12.00: Déli Krónika 
12.30: Ki nyer ma? 
12.45: Törvénykönyv 
13.05: Klasszikusok délidőben 
13.45: Hitélet - Vallási krónika 
14.05: A Muráti -Beszélgetés Mu-

rád Lilivel 
14.38: A Vály-völgye tánc és zenei 

életéről-IM. 
15.05: Metronóm - Zenebarátok 

órája 
16.00: Délutáni Krónika 
16.15: Magatartásfonnák 
17.05: Poggyász 
17.30: Balázs Ferenc és a Korál 

együttes felvételeiből 
18.00: Esti Krónika 
18.30: Ráadás 
19.05: Sportvilág 
19.15: Láttuk, hallottuk 
19.30: Hol volt, hol nem volt... 

CSÜTÖRTÖK 

6.00: Muzsikáló reggel 
9.10: Zenekari muzsika 

10.05: Magyar írás - (ism.) 
10.50: Angol énekkarok felvéte-

leiből 
11.10: Cimarosa és Spontini ope-

ráiból 
12.00: Hírek, időjárás 
12.05: Orosz szerzők kamara-

zenéjéből 
13.05: Ki nevet előre? 
13.40: A Budapesti Tavaszi Feszti-

vál hangversenyeiből 
14.37: Magyar zeneszerzők 
15.30: Theo Adam operaáriákat 

énekel 
16.00: Hírek, időjárás 
16.05: Olasz concertók 
18.00: Szlovák nyelvű nemzetiségi 

műsor 
18.20: Román nyelvű nemzetiségi 

műsor 
18.40: Horvát és szerb nyelvű nem-

zetiségi műsor 
19.00: Hírek, időjárás 
19.05: Német nyelvű nemzetiségi 

műsor 
19.25: Emil Gitelsz zongorázik 
20.55: Holnap közvetítjük 
21.10: A Holland Fúvósegyüttes 

felvételeiből 
21.47: Honegger: Johanna a mág-

lyán 
23.04: A Hold Omaha Beach fölött 

- Jean Amilia regénye - III. 
24.00: Hírek, időjárás 

1.26-2.00: Éjszakai virrasztás 
SZEGED 

Pályázati kiírás 
Bat tonya Város Po lgá rmes te r i H iva ta l a pá lyáza to t 

hirdet a városban megüresedett 

gyermekgyógyász szakorvosi állás 
betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- Magyarországon szerzett gyermekgyó-

gyász szakorvosi képesí tés . 

Az állás azonnal elfoglalható, bér megegyezés szerint. 

Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. 

A pályázatokat Battonya város polgármesteréhez kell 

benyújtani. 

(Battonya, Fő utca 91. 5830) 

HIRDETMENY 
A Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Vagyonkezelői és Vállalkozási 
I rodája pályázatot hirdet az alábbi nem lakás 

céljára szolgáló helyiségekre: 

1: Deák F. u. 8. üzlet 19 nm 328 966 Ft 
2. Kastélykert u. 44. üzlet 

műhely 42 nm 294 000 Ft 
3. Boldogasszony sgt. 49. műhely 18 nm 110 000 Ft 
4. Klapka tér 6. II. ép. fszt. 1. műhely 37 nm 37 0 0 0 Ft 
5. Kisteleki E. u. 10. garázs 17,9 nm 54 000 Ft 
6. Bolyai u. 11. iroda 67 nm 335 0 0 0 Ft 
7. Kossuth L. sgt. 23. műhely 37 nm 74 0 0 0 Ft 
8. Bocskay u. 8ZA. raktár 11 nm 5 500 Ft 
9. Sóhordó u. 24. raktár 54 nm 108 000 Ft 
10. József A. sgt. 13. üzlet 14 nm 28 (XX) Ft 

p n M 

6.00: Krónika (Kossuth) 
6.15: Hírek, tudósítások a Dél-

Alföldről 
6.30: Hírek, lapszemle 
6.45: Reggeli párbeszéd 
7.00: Krónika (Kossuth) 
7.25: Körzeti időjárásjelentés 
7.30: Dél-alföldi hírek, tudósí-

tások. programajánlat 
16.00-18.00: Rádió Szeged 
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A pontos időpontoka t , a he ly iségek bérlet i 
d í j á t , é s e g y é b t u d n i v a l ó k a t a p á l y á z a t i 
h i r d e t m é n y r é s z l e t e s e n t a r t a l m a z z a , m e l y 
m e g t a l á l h a t ó a po lgá rmes t e r i h iva ta l ü g y -
f é l s z o l g á l a t á n ( S z e g e d , S z é c h e n y i tér 11. 
fszt.). 

A h e l y i s é g e k e l ő z e t e s m e g t e k i n t é s é n e k 
l e h e t ő s é g é r ő l é s e g y é b t u d n i v a l ó k r ó l 
részletes tájékoztatás a polgármesteri hivatal 
v a g y o n k e z e l ő i é s v á l l a l k o z á s i i r o d á j á n 
(Szeged, Széchenyi tér 11. II. em. 220. szoba, 
t e l . : 2 3 - 1 1 1 é s 2 6 - 1 1 1 /226 m e l l é k , d r . 
O r o s z i n é dr. P o l n e r K i n g a és D o b ó n é dr. 
Molnár Teréz) 
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Háromszázmilliós a veszteség a Vidiánál 

Eladók az állami részvények 
A Világgazdaság értesülése szerint még ebben a hónapban kiírják a 

zártkörű tendert a szegedi székhelyű Vidia Kereskedőház Rt. állami 
tulajdonban lévő részvényeinek eladására. Ezt az ÁVÜ illetékese, Bartha 
Károly közölte. 

A Vidia Rt. állami vállalatból 1989 májusában 785 millió forintos 
alaptőkével alakult részvénytársasággá. Az ÁVÜ tulajdonrésze 64.2 
százalék. A Vidia Rt.-nck 19 magyar kisrészvényes és - mintegy 2 
százalékos tulajdonrésszel - a német Kludi (Frödemberg) a tulajdonosa. 
A jugoszláv határ közelében lévő kereskedelmi vállalat idei bruttó 
forgalma - részben a jugoszláviai események, részben a hazai kereslet 
csökkenése miatt - a múlt évi 9 milliárd forintról várhatóan 6 milliárd 
forintra csökken - mondta a cég vezérigazgatója, Csölle Tibor. A múlt 
évi 281 millió forintos adózás előtti nyereségével szemben az idén 300 
millió forint veszteségük lesz - tette hozzá. Az ÁVÜ a részvénypakettjét 
hasonló profilú befektetőnek kívánja értékesíteni mondta az ÁVÜ 
illetékese. 

A management elképzelése szerint szervezeti korszerűsítésre és 
karcsúsításra van szükség a részvénytársaságnál. A szervezeti 
korszerűsítés egyik módjaként profitcenterek létrehozását képzelik a 
piaci igényeknek megfelelően. 

Minikommentár 

Párhuzam 
„Lemondásomról szó sem 

volt, szó sincs, és szó sem 
lesz!" - mondta a minap Antall 
József, az MDF elnöke ilyen-
formán cáfolva a híresztelése-
ket. melyek szerint a párt hét 
végi országos gyűlésén másik 
elnököt választanak helyette. 

„Lenin élt, Lenin él, Lenin 
élni fog!" 

M.T. 

Bereményi Géza 
estje... 

„. lesz csütörtökön 20 órától a 
Victor Hugó utca 5. szám alatti 
Naiancs-klubhan. 

Ingyenes bemutató, 
énerőtréning 

december l l -én, 18 órától, és 
15-én, 16 órától. Közép fasor 1-3. 
Szántál Stúdió. (X) 

Különdíj 
Spanyolországból 

Megyesi Schwartz Lucia, a 
szegedi konzervatórium IV. év-
folyamos magánének szakos hall-
gatója a spanyolországi nemzetközi 
énekverseny; oratórium és daléne-
kes kategóriájában - amit novem-
ber 14—24-ig. rendeztek meg a 
200 fős mezőnyben egy elegáns 
különdíjat nyert Bach, Mozart, 
Brahms, Wolf és Kodály dalainak, 
áriáinak a megszólaltatásával. 
Továbbá meghívást kapott az 1992. 
évi nyári salzburgi ének mester-
kurzusra. Tanára: Sinkó György. 

Austrialottó 

A Lottó Unió Kft. közlése sze-
rint az Austrialottó 49. heti nyerő-
számai: 13, 14, 22, 32, 37, 38, a 
pótszám: 35. A Jokerszám: 273580. 

Kádár Béla 
előadása 

fél háromkor 
Kiadott hírünktől eltérően Kádár 

Béla, a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok minisztere ma, szerdán 
nem fél 12-kor, hanem fél 
háromkor tartja meg előadását 
Szegeden, a megyei önkormány-
zatnál, a Rákóczi téri épületben. A 
téma a magyar külgazdasági 
kapcsolatok jelenlegi helyzete és 
stratégiai irányai. A Magyar 
Közgazdasági Társaság Csongrád 
Megyei Szervezete mindazon 
cégek képviselőit várja, akiket érint 
a keleti piacok összeomlása, s a 
Közös Piaccal kötött társult tagsági 
szerződés. Az előadást követően 
ugyanis konzultációra nyílik 
lehetőség a miniszterrel. 

A Bebrits tanára: 

Nagy Gabriella 

Tegnapi számunkban írtunk a 
szegedi középiskolások Mozart-
vetélkedőjéről. A versenyben har-
madik helyezést elért Bebrits Lajos 
Vasútforgalmi Szakközépiskola 
csapata vezetőjének nevét tévesen 
közöltük: a gyerekeket kiválóan 
felkészítő tanárnőt Nagy Gab-
riellának hívják. Az elírásért 
elnézést kérünk... 

Ha kedd van 

Tegnapi számunkból kimaradt 
Balog József szokásos publicisz-
tikája. Ennek oka: az írás nem fe-
lelt meg a politikai semlegességről 
vallott nézeteinknek. 

ROSSZ HÍR 

Kalapács 

Az árveréseken közremű-
ködő kikiáltót bíróság elé állít-
jdk. 

- Mit csinált a feleségével? 
- Az utolsó aukción ő is 

kalapács alá került... 

(aser) 

Hétfőn, a reggeli órákban, a 
székkutasi állomás közelében, a 
7707-es számú vonat halálra gázolt 
egy akkor még ismeretlen sze-
mélyt. Mint azóta megtudtuk, a 
hölgy öngyilkossági szándékkal 
vetette a mozdony elé magát. Férje 
azután jelentkezett a rendőrségen, 
miután otthonukban, a konyhaasz-
talon megtalálta felesége búcsú-
levelét. 

Hétfőn Kisteleken a Petőfi és a 
Jókai utca kereszteződésében egy 
gyermekkorú kerékpáros figyel-
metlensége okozott súlyos bal-
esetet, amikor az út szélén parkoló 
tehergépkocsi takarásából egy arra 
haladó gépkocsi elé hajtott. A kislány 
figyelmetlensége következtében 
kulcscsonttörést szenvedett. 

Keddre virradóra a Lechner téri 
Platán büfébe kísérelt meg betörni 
két hajléktalan, de a környéken 
lakók ébersége és a rendőrjárőrök 
megakadályozták őket ebben. A 
Vértói úton e közben ismeretlen 
tettesek feltörték az újságospa-
vilont. 

A Szegcdi Rendőrkapitányság 
rablás bűntettének alapos gyanúja 
miatt nyomozást indított a 24 éves 
S. István szegcdi lakos ellen, aki 
november 22-én az Interglobál bü-
fé előtt tettleg bántalmazott egy 
férfit, akitől elvett kétezer forintot, 
majd társaival a férfit saját gép-
kocsijába tuszkolták, ahol meg-
verték. majd kilökték autójából. S. 
István az ellene felhozottakat 
részben elismerte. 

Nyina Nyikorenko 
PATAKI SÁNDOR 

Nyina Nyikorenko nyírfásra lelt valahol a 
Tisza-parton és attól kezdve minden vasárnap 
kilátogatott a folyó mellé. Ilyenkor habkönnyűnek 
érezte magát, évei légiesen elszálltak és szeleburdi 
lánykaként szeretett volna nyírfától nyírfáig röpülni, 
mint a filmek hősnői. A talaj azonban szikes 
hepehupáival, konzervdobozaival, műanyag 
flakonjaival arra késztette, hogy törzstől fölfelé 
szemlélje fácskáit. Akár a saját múlját... Cervantes 
nyelvét oktatta magánóráiban néhány tenyeres-
talpas tizenévesnek, esténként Dante Aleghieri 
sorait olvasta eredetiben és elmélyedt Balzac 
regényfolyamában... Rémálmait mindez nem oldotta. 
Hiába hívta segítségül Lucien de Rubemprét, az 
elmosódó huhogókat, az olvasmányélmények nem 
segítettek. Egyszer, csak egyszer vette elő Sala-
movot, majd Szolzsenyicint, s azóta növekvő 
undorral gondolt honfitársaira. Árulók, árulók, 
háromszorosan is árulók, próbálta elintézni az 
írástudókat, s csak akkor került bajba, ha tanít-
ványai netán szót kerítettek a lágerirodalomról. 
Ilyenkor két napra kiütések borították el fonnyadt 
testét, nem találta helyét, nyűgös volt, mint a szopós 
gyermek és ellenállhatatlan vágyat érzett az írásra. 
Vajon az irodalomtörténész, a nyelvész mikor 

járatja leginkább le a szakmát: ha visszaemlé-
kezésekkel bajlódik, avagy a légköri jelenségek 
értelmezésével, a meteorológiával akar hírnevet 
szerezni magának? Szerinte egyremegy. Pedig... 
Pedig ő, az ötszörös fvagy haszoros?) renegát 
megjárta a spanyol polgárháborút, a Gulágnak 
nevezeti csontdeformálót és a magyar ötvenhat itt 
érte a Duna-Tisza közén, ahová a vörös csillagos 
kiskatonák úgy jöttek, mintha a Vörös-tenger avagy 
a Szuezi-csatorna lenne a cél... Volna mire emlé-
kezni. A tolmács nem is kell hogy a beavatottság 
látszatát keltse: egyszerűen csak idéz, idéz, felidéz, 

arcokat, jellemeket, történéseket. Az események 
egymásutánját kellene csak kihámozni valahol, az 
íróasztal mélyén rejtőző jegyzeteiből. Amiket Misa. 
ez a csodálatos férfi mentett meg az enyészettől. 
Mihály, a magyar internacionalista egyszerre volt 
kemény, bátor, kíméletlen, érzékeny, kulturált, 
áldozatkész, humánus és mértéktartó. Élettársként 
ennyit elárulhat róla. Most, hogy tizedik éve 
itlhagyta, előbb-utóbb meg kell örökíteni az emlékét. 
Fura, de igaz: a nyírfás is rá emlékeztette, a folyó 
úgyszintén, a város nemkevésbé. Csak a Misához 
fűződő csodálatos évek miatt ragaszkodott Európa 
ezen fertályához, ahol az emberek nem vettek 
tudomást róla, loholtak a maguk boldogulása után, 
íme, a szomszédja most is azt harsogta a lépcső-
házban, hajnalban Jugoszláviából konyakot hozott, 
reggel tízre Romániából egy szállítmány harisnyát... 
Egy időben megjelentek a honfitársai is, fékeve-
szetten száguldoztak csencselés közben, az újságok 
krimirovatai harsogtak tetteiktől s ilyenkor szé-
gyellte magát, őszintén, belső felzúdulástól vezé-
relve. 

Várta a vasárnapokat. A rossz idő sem vette el a 
kedvét, csupán az a jelenet, amikor vadkempingezők 
füstfelhőjétől menekültek a nyírfák. Mikor 
maga-maga bóklászhatott a nyírfáshan, majd leült a 
kis. hordozható halászszékre, amivel Misa meccsek-
re is járt, lassan, folyamatosan jött rá a tennivalóra. 
Lágeremlékei diktáltak. Először azonban otthon, egy 
fadarabon megtartotta a főpróbát. Szemüveg nélkül 
nem ment. Misa bicskáját használta, s második 
nekirugaszkodásra már öt perc alatt végzett. 

Tizenöt nyírfa volt. egy vasárnap megvalósította 
tervét. Szép, szögletes, cirill betűkkel (ez a nemzedék 
még olvashatja!) egyenként a kérgekre véste: MISA. 
Jaj, a fák nehogy benőjék az emlékművet... 

Minikommentár 

A második 
hely 

Érdekes fejtegetést hallottam 
a vb-sorsolás kapcsán. 
Minthogy könnyen Jehetségcs, 
a labdarúgó-selejtezők idején a 
Szovjetunió és Jugoszlávia már 
„papíron" sem fog létezni, 
négy csapatra olvad csopor-
tunk. Háborús időket élünk: mi 
történik, ha Ciprus kapcsán 
kiújul a görög-török ellensé-
geskedés, odáig fajulván, hogy 
a görögök sem tudják indítani 
válogatottjukat? Ez esetben a 
profi futballt játszó Izland 
esélyes a csoportelsőségre, 
nekünk pedig Luxemburggal 
kell megküzdenünk a tovább-
jutást jelentő második helyért. 

Kérdés, hogy mit szólnának 
mindehhez Luxemburgban? 
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Charta '91 

A Demokratikus Chartához 
csatlakozni kívánók a támogató 
nyilatkozatot hétköznap 10-18 óra 
között írhatják alá, az. SZDSZ 
Földváry utca 3. szám alatti 
székházában. (X) 

Hölgyek, figyelem! 

A Szegcdi Nemzeti Színház a 
„22-es csapdája" c. produkcióhoz 
dekoratív hölgyek jelentkezését 
várja 18-35 év között. Jelentkezés 
és válogatás 1991. december 11-én, 
14-16 óra között a Szegedi Nem-
zeti Színházban. 

( X ) 

Kisosz-tanfolyamok 

Januárban újra indítjuk szak-
képesítést biztosító boltvezetői és 
üzletvezetői tanfolyamainkat. 
Jelentkezés személyesen 1991. 
december 31-ig, Szeged, Debreceni 
u. 24®. 

(X) 

Divatbemutató 

Nagyszabású divatbemutató lesz 
a Royal Szálló kávéházában 1991. 
december 13-án (péntek) 18 órai 
kezdettel. Megismerkedhetnek a 
Marco Polo divatáru; valamint a 
Fantázia férfi, női ruházati üzlet; és 
a Timea menyasszonyi ruhaszalon 
legújabb modelljeivel, ezenkívül 
láthatnak eredeti arany ékszereket a 
Gold Garden KFT-től. A Flóra 
virágüzlet szebbnél szebb csok-
rokkal és virágkompozíciókkal 
ismerkedteti meg a közönséget, 
amelyek meg is vásárolhatók. 
Jegyek az előadás kezdete előtt a 
helyszínen válthatók. Közremű-
ködnek a Stílus Stúdió manökenjei. 

( X ) 

v 1 6 - 6 6 6 x r \ , , # autómentes, 

Díjtalanul hívható! 
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VARHATO IDŐJÁRÁS 
Folytatódik a hideg idő. Az északi, északkeleti Tiszántúlon is mérséklődik. A legalacsonyabb 

országrészben néha megnövekszik a felhőzet, éjszakai hőmérséklet -12, -17 fok között, a 
hószállingózás is lehet, ettől eltekintve száraz, legmagasabb nappali hőmérséklet -2, -7 fok között 
napos idő lesz. Az északi, északkeleti szél a alakul. 
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Végitélet előtt 


