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Tanácskozás 
Kisteleken 

Kisteleken tegnap, pénte-
ken délután ülést tartott az 
MSZMP Városi Jogú Nagy-
községi Bizottsága. A részt-
vevők jelentést hallgattak 
meg Pap István első titkár 
előterjesztésében az 1!)(17. 
évi építőmunka tapasztala-
tairól, valamint az 1988. évi 
feladatokról. A témában vé-
leményt mondott: Császár 
András, Csehó József, Lan-
tos Miklós, Rischof József, 
Szabó Istvánná (Kistelek), 
Magony István (Csengele), 
Kiss István (Sándorfalva), 
Gruber János és Szeri Antal 
(Pusztaszer). 

Ifjúság és társadalom 
A ..Milyen szocializmust 

épí tsünk?" elnevezésű vita-
sorozat szervezési és tar-
talmi ifeladatait előkészítő 

munkáról, valamint az i f jú -
sági szövetség kiemelkedő 
tavaszi politikai eseményei-
ről döntött pénteken a KISZ 
Központi Bizottsága a két-
napos zánkai ülés befejezé-
seként. 

A csütörtökön megtartott 
szekcióülések tapasztalatai t . 
összefoglalva Gönci János, 
a KISZ KB ti tkára megál-
lapította: a társadalom egé-
szeben, így a fiatalok köré-
ben is vita folyik a szocia-
lizmus alapvető kérdéséiről. 

Az ülésen közérdekű be-
jelentés hangzott el a szá-
mítógépek magánimpor t já t 
korlátozó intézkedésekről. 
Ennek kapcsán a testület 
megerősí tette, hogy támo-
gat ja a gazdasági hatékony-
ság növelését szolgáló szá-
mítástechnikai kultúrát, az 
ennek esetleg ellentmondó 
intézkedésekkel nem ér t 
egyet. Ezért fokozott figye-
lemmel kíséri az intézkedés 
nyomán kialakult helyzet 
megoldására irányuló állami 
törekvéseket. A munka be-
fejezéseként a KISZ Köz-
ponti Bizottsága zárt ülésen 
személyi kérdésekben döntött. 

Erzsébet legendáriuma 
Hogyan lehet egyszerre 

időszerű és történeti, ér té-
kes és szórakoztató, szak-
szerű és látványos — egy 
kiáll í tás? Tessék elmenni a 
Fekete-házba, nem riadozni 
az épületet borító állvány-
erdőtől (a tatarozás pilla-
natnyilag, a télre való te-
kintettel fölfüggesztetett), és 
megnézni az Erzsébet és 
kora cimü tárlatot. Érde-
mes. A szegedi múzeum e 
történeti részlegében tobb, 
hasonlóan újszerű és érde-
kes kiáll í tás után most a 
legendákkal ölelt királyné 
a l ak já t és korát kínálják 
tanulmányozásra a muzeo-
lógusok. Közülük Nagy 
Adam történész-numizma-
tikus — aki e kiállítás anya-
gát összegyűjtötte é s ren-
dezte — vállalkozott tárlat-
vezetésre; segítségével sze-
retnénk kedvet ébreszteni a 
látogatásra. 

A tár la t már tavalyi : de-
cember 24-én volt a Ma-
gyarországon nem éppen 
közkedvelt császári család 
egyetlen, kivételes, a ma-
gvarok szimpátiájától, sőt 
szeretetétől övezett tagjá-
nak, I. Ferenc József fele-
ségének, Erzsébet királyné-
nak a 150. születésnapja, s 
a kiállítás ebből az alka-
lomból készült el. Rászbén. 
a Nemzeti Múzeum anya-
gából, túlnyomórészt azon-
ban a helyi emlékekből, do-
kumentumokból, a Móra 
Ferenc Múzeum, a Somogyi 
Könyvtár, a megyei levéltár 
gyűjteményéből. Volt mi-
bő! válogatni- . . . 

Az első teremben a ki-
rályné személyéhez fűződő 
tárgyakat helyeztük el — 
mond ja Nagy Adam, es el-
meséli, hogy a Nemzeti 
Múzeumban őrzik — annyi-
ra féltve, hogy nem is köl-
csönözték — Erzsébetnek 
azt a ruhájá t , amelyet ak-
kor viselt, amikor a me-
rénylő gyilkos szúrása érte: 
Genfben, 1808. szeptember 
10-én. Niederhauser Emil 
rendkívüli sikerű, a Labi-
rintus-sorozatban megjelent 
könyvéből jól ismerhetik a 
történeti érdeklődésű olva-
sok a merénylet részletes 
történetét. Erzsébet akik já t 
és a kort. A kiállított ru-
hák, bútorok, porcelánok, 
az eredeti császári enteriő-
röket mutató fotók kézzel-
fogható közelségbe hozzák 
a történelmi alakot, aki 
olyan megkülönböztetett he-
lyet foglalt el a levert sza-
badságharc utáni- évtizedek-

Székely Bertalan a koroná-
zási ruhában festette meg 

Erzsébet alakját 

ben a ' magyarság gondolat-
világában. 

Vajon miért? 
A mitoszteremtés rrtár 

akkor megkezdődhetett, 
amikor a Ferenc Jóisef- i 
katonás udvarba abból 
az „emberi léptékű" 
bajor udvarból ke-
rült királyné, amelyikből a 
mi Szent Istvánunk Gizel-
lája is szá rmazo t t . . . Meleg 
szívű, érzelmes, iermeszet-
elvü, gyönyörű szép 17 éves 
lány — a Zsófia anyacsá-
szárnő által irányított, szi-
gorú etikett jéről , rideg fe-
gyelméről híres bécsi palo-
tába, mindössze ot evvel 
Világos u t á n . . . Am a há-
zasságkötéskor kijött az el-
ső amnesztiarendelet! Er-
zsébet személyes idegenke-
dése az udvari légkörtől — 
elég volt a magyarok ro-
konszenvének nyiladozásá-
hoz. A „nemzetek anyja-
ként" kénytelen volt tanul-
mányozni a királyné a 
nemzetek történelmét — a 
magyaroké lett • számára a 
legvonzóbb. Megtanulta 
nyelvünket; a kiállításon 
láthatók tanítójához, Eöt-
vös Józsefhez, sa já t ke-
zűleg irt levelei, magyar 
nyelvű, valószínűleg a ta-
nulmányai során készített 
feljegyzései. (Mivel Nagy 
Ádám történeti grafológiá-
val is foglalkozik, elmond-
hat ta : a jellegzetesen nyúj -
tott vonalak és sorok az 
érzékenységét muta t ják , és 
a királyné magányáról, fo-
kozatos befelé fordulásáról 
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vallanak.) Bár nem politi-
zálhatott, Erzsébet, amikor 
csak alkalmat talált, mind-
annyiszor kinyilvánította: 
magyarszimpatizáns. Ma-
gyar társalkodónőkkel velte 
körül magát, együttérzően 
beszélt a megtorlásoktól 
szenvedő nemzetről, „politi-
zálásának" csúcspontjaként 
pedig a kiegyezést ambicio-
náló magatar tása — hatott 
a császárra. 

Nehéz követni a mítoszok 
alakulásának útjai t , de 
ma jdnem biztos, hogy Ar-
pád-házi szentünk — nem-
csak a névazonosság okán 
— legendája összefonódott 
a korabeliek tudatában Er-
zsébet királyné érzelmes, 
könyörületes alakjával , és 
jótékonyságra kész maga-
tartásával. Mindenesetre 
számlálhatatlan mennyiség-
ben és formában örökítet-
ték meg: festmények, szob-
rok, ajándéktárgyak, r a j -
zok, fényképek, csecsebe-
csék muta t j ák : milyen sok-
féle arcát látták. A kiállí-
tás tárlóiban gyönyörű, ma-
gas veretű érmék sorakoz-
nak, a falakon festmények, 
Székely Bertalané például, 
amelyet Makó város rende-
lésére festett, vagy a szege-
di városházára készült kép, 
idősebb •Vastagh Györgyé 
— melyeket a kiállításra 
restauráltak. A szegedi mú-
zeum padlásáról mentettek 
le és hoztak rendbe szá-
mos mellszobrot; fénykép-
gyűjteményt állítottak ki, s 
azt a hatalmas albumot, 
amelyben regisztrálták „Er-
zsébet királyné emlékfáit" . 
Hiszen ahol csak járt, min-
den magyar helységben em-
lékművek, emlékfák és par-
kok kelétkeztek . . . Tragi-
kus halála is a mítoszt nö-
velte: Magyarországi Szent 
Erzsébet legendája címmel 
kódeximitációt adott ki egy 
bibliofil társaság, emléké-
re díszelőadás volt a szege-
di színházban is, s 1907-
bén, amikor a Stefánián 
fólavatták Ligeti Miklós 
szobrát (most a várudvar-
ban látható), megzenésített 
Móra-verset énekeltek az 
ünnepségen . . . 

Ezen a kiállításon külön-
leges módon ismerkedhe-
tünk múltunk egyik szele-
tével; eleink mindennapos 
és ünnepi magatartását , 
érzelmeik hullámzását, gon-
dolataik körét f igyelhetjük 
közvetlen közelről. A tör-
ténelemmal tananyagból is-
merkedőknek, az i f j abb ge-
nerációnak különösen fon-
tos lenne megtapasztalni ezt 
a közelségérzetet. A kiállí-
tást majd csak a i»w í ron 
bont ják le. S. E. 

A királyné budai szalonjának székei 

R o c k k o n c e r f 
Nagyszabású rockzenei 

koncertsorozatot készíte-
nek elő társadalmi összefo-
gással Moszkvában. A há-
rom, március végi rendez-
vény teljes bevételét a ká-
bítószer elleni küzdelem cél-
ja i ra fordí t ják. 

Hétfőn kezdődik 
a léli vásár 

A ruházati kereskedelmi 
vállalatok az idén is megren-
dezik a ' hagyományos sze-
zonvégi téli vásárt, amelyre 
ezúttal február 1. és 13. kö-
zött kerül sor. A kedvez-
mény mértéke most is 20—40 
százalék lesz, de az olcsób-
ban kapható holmikból ke-
vesebbet kinálnak a boltok-
ban, mint az elmúlt évek té-
li kiárusításain, részben a 
múlt év végi nagyarányú vá-
sárlások miatt, részben azért, 
mert az év végi leltározási, 
átárazási munkák miat t a 
vállalatok igyekeztek, készle-
teiket minél jobban csökken-
teni. 

Az ország 36 Cent rum-áru-
házában eredeti áron mint-
egy 250 millió forint értékű 
a vásári árukészlet, ez a ta-
valyínak körülbelül kéthar-
mada. A nagykereskedelmi 
partnerektől, illetve a terme-
löktől a vásár ideje a la t t to-
vábbi szállítmányokat is vár -
nak téli árukból. Az enged-
mény mértéke átlagosan 33— 
34 százalék. Bőséges a ked-
vezményes árukínála t női és 
férfipulóverekből, női ru-
hákból, kábátokból, férf i -
nadrágokból, kevesebb van 
viszont a szokásosnál bőr- és 
szőrmeárukból, csizmákból 
és fehérneműkből. Az á ru -
házak egy részében — pél-
dául Szegeden — inkább 
méterárut . lakástextíliákat 
és konyhafelszerelési cikke-
ket a ján lanak olcsóbban. A 
Centrum-áruházak közül a 
kispestiben, amely vasárnap 

is nyitva tart . már január 
31-én megkezdődik a sze-
zonvégi vásár. 

Rádiótelex 
HORN GYULA 

DAMASZKUSZBAN ' 
Horn Gyula külügymi-

nisztériumi ál lamti tkár ja-
nuár 27—28-án látogatást 
tett a Szíriai Arab Köz-
társaságban. Megbeszélése-
ket folytatott Abdel Halim 
Haddammal a SZAK alel-
nökével, Faruk as-Saraa 
külügyminiszterrel, Nasszer 
Kaddur külügyi ál lammi-
niszterrel és Diah al-Fattal 

külügyminiszter-helyettes-
sel. A tárgyalásokon átte-
kintették a magyar—szíriai 
kapcsolatok fejlesztésének 
lehetőségeit, különös tekin-
tettel a gazdasági együtt-
működésre. 

AKTÍVAÉRTEKEZLET 
Marjai József miniszter-

elnök-helyettes, kereskedel-
mi miniszter j anuá r 29-én a 
Kereskedelmi Minisztérium 
vezető munkatársa ival és' a 
társadalmi szervek képvise-
lőivel aktívaértekezletet tar-
tott az ú j minisztérium fő 
feladatairól és a szervezés 
menetéről. 

VÉLEMÉNYCSERE 
Györké József, az MSZMP 

KB külügyi osztályának he-
lyettes vezetője a Központi 
Bizottság székházában meg-
beszélést folytatott Nádim 
Abdul Szamaddal, a Liba-
noni Kommunista Pár t fő-
titkárhelyettesével, aki át-
utazóban rövid időt Ma-
gyarországon töltött. Véle-
ménycserét folytattak a kö-
zel-keleti helyzetről, külö-
nös figyelmet fordítva a 
megszállt területeken ki-

bontakozott palesztin népi 
megmozdulásokra, és a li-
banoni helyzetre. Áttekintet-
ték pár t ja ik közötti kapcso-
lataikat is. 

PÁRTKttZI 
MEGBESZÉLÉSEK 

Kótai Géza, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a KB külügyi osztályá-
nak vezetője a Német Szo-
cialista Egységpárt Közpon-
ti Bizottságának meghívá-
sára j anuá r 27-től 29-ig 
Berlinben tartózkodott. Gün-
ter Sieberrel, az NSZEP KB 
tagjával , a KB nemzetközi 
osztályának vezetőjével foly-
tatott megbeszéléseket idő-
szerű nemzetközi kérdések-
ről. 

PÁRTKONFERENCIA-
ZÁRÁS 

A határozattervezet el-
fogadásával pénteken befe-
jeződött Szófiában a Bol-
gár Kommunista Párt két-
napos értekezlete. 

A HATOK 
KÉPVISELŐI 

BUDAPESTEN 
Várkonyi Péter külügy-

miniszter pénteken fogadta 
a „Hat nemzet kezdemé-
nyezése" elnevezésű csoport 
budapesti nagykövetségei-
nek vezetőit, akik tá jékoz-
tatást adtak a hatok — Ar-
gentína, Görögország, India, 
Mexikó, Svédország, Tan-
zánia — Stockholmban 
megtartott csúcstalálkozójá-
ról, és átadták az ott elfo-
gadott nyilatkozat hivata-
los példányát. 

Ülést tartott az Elnöki Tanács 
Az. állampolgársági ügyek-

ben az. Elnöki Tanács az 
állampolgárságról szóló tör-
vény előírásainak érvényre 
juttatása, a kettős állampol-
gárság megszüntetésével 
kapcsolatos nemzetközi 
egyezmények végrehaj tása 
jegyében hozta meg határo-
zatait. Az ügyek döntésre 
való előkészítését a Belügy-
minisztérium, a tanácsok 
igazgatási szervei, valamint 
a külképviseleti hatóságok 
körültekintő munká ja segí-
tette. Az. állampolgársággal 
összefüggő ügyekben érin-
tett személyek száma a múlt 
év során 2638 volt, ami a 
megelőző évhez viszonyítva 
18 százalékos emelkedést je-
lent. A magyar állampolgár-
ság megszerzésére irányuló 
kérelmek jelentős többségét 
családi okok — magyar ál-

Pénteken ülést tartott 
a Népköztársaság El-
nöki Tanácsa. A testü-
let jelentést tárgyalt 
meg az Elnöki Tanács 
elé terjesztett állam-
polgársági, valamint ke-
gyelmi ügyek 1987. évi 
intézéséről. 

lampolgárral kötött házas-
ság, családi, rokoni kapcso-
latok rendezése — indokol-
ták. Az állampolgársági kö-
telékből való elbocsátást el-
sősorban azok kérték, akik 
külföldön való tartózkodásu-
kat véglegesnek tekintették, 
és a külföldi állampolgárság 
megszerzésével kívánták le-
telepedésüket és megélheté-
süket biztosítani. A kettős 
lállampolgárság megszünteté-

sére hozott nemzetközi 
egyezmények a lapján az. el-
múlt év során 502 kettős ál-
lampolgárságú gyermek 
ügyét rendezték. 

A kegyelmi határozatok 
tekintetében az. Elnöki Ta-
nács megállapította: a meg-
hozott határozatoknál érvé-
nyesült az az elv, hogy a ke-
gyelmi eljárások nem a bí-
róságok által hozott ítéletek 
felülvizsgálatát célozzák, ha-
nem az. elitélés után bekö-
vetkezett egyéni körülmé-
nyek sokirányú mérlegelését 
jelentik. A kegyelmi dönté-
sek meghozatalát aZ igazság-
ügyi szervek előkészítő mun-
kája segítette. 

A továbbiakban az. Elnöki 
Tanács bírákat mentett fel, 
és választott meg. (MTI) 

Hosszabb szünet után is-
mét megkezdődik a Csong-
rád Megyei Művelődési Köz-
pont által szervezett HANG-
VERSENYSOROZAT a So-
mogyi Könyvtárban; ma, 
szombaton délelőtt 11 órai 
kezdettel az első koncerten 
fallép a helyőrségi műve-
lődési otthon Rózsa Sándor 
népdalköre Szécsi József ve-
zényletével, továbbá a buda-
pesti Pataky művelődési köz-
pont Százszorszépek népdal-
köre. 

A MÚZEUMI MATINÉK-
sorozatban VARMUSTRA 
címmel Szekeres Ferenc ve-
zetésével a középkori várak-
ról rendeznek gyermekfog-
lalkozást ma, szombaton dél-
előtt 10 órai kezdettel a 
Móra Ferenc Múzeum Lucs-
termében. 

NYISZTOR GYÖRGY-
EMLÉKMÜSORT rendeznek 
szűkebb pátriánk szervezeté-
nek, a Dél.Alföldi Néptánc 
Tanácsnak és a méhkeréki 
művelődési háznak a szer-
vezésében ma, szombaton 
este 6 órai kezdettel a Bé-
kés megyei község művelő-
dési házában. A műsort sze-
gedii szakember. Nagy Al-
bert, a Dél-Alföldi Néptánc 
Tanács t i tkára állította össze. 
A közreműködők között 

Nyisztor-tanítványokat. 
Aranygyöngyös és Arany-
sarkantyús táncosokat, to-
vábbá a Népművészet több 
Mesterét ta lálhat juk. 

Műsor-
ajánlat 

AGYAGFORMÁZÓ TAN-
FOLYAMOT indit 6—14 
éves gyerekeknek a Juhász 
•Gyula Művelődési Központ 
Jelentkezni ma, szombaton 
délelőtt 10 órakor a hely-
színen lehet: a Patay Klára 
által vezetett foglalkozáso-
kon a gyerekek korongoz-
hatnak edényeket, szobrokat 
készíthetnek, s a legszebb 
alkotásokat kiállításon mu-
tat ják majd be. 

JANGSÓ MIKLÓS Olasz 
országban készített f i lmjei-
ből indul négyrészes sorozat 
a Kossuth Lajos sugarút 53. 
szám alatti Dugonics mozi-
ban levő Tisza Volán-film-
klubban: első alkalommal 
február 1-én, hétfőn este fél 
7-kor a Madaras József 
főszereplésével készült, 1971-
es Technika és rítus című 
alkotást vetítik. A vetítés-
sorozatra bérletek a Dugo-
nics moziban szombaton, 
vasárnap és hétfőn délután 
4 és este 7 óra között vált-
hatók. 

NEW YORK címmel Sop-
roni Lajos tart diaképekkel 
i l lusztrált előadást február 
1-én, este 6 órai kezdettel a 

Juhász Gyula Művelődési 
Kozpontban. 

TURISTÁK, HEGYMÁ-
SZÓK PARADICSOMA: 
SVÁJC — ezzel a címmel 
Fehér József tart útibeszá-
niolát február l é n , hétfőn 
este 7 órától a Kisteleki 
Árpád Fejedelem Gimnázi-
um és Postaforgalmi Szak-
középiskola kollégiumának 
Diákcentrumában. 

És még egy kisteleki 
program: a helyi művelődési 
házban február 1-én, hét-
főn délelőtt 10 órai kezdet-
tel a Zenés Gyermekszínház 
következő előadásaként Ghi. 
czy Tamás bűvész MÁGI-
KUS UJJAK című műsorát 
tekinthetik meg az érdek-
lődők. 

ROMÁN NYELVEN mon-
danak HÍREKET a szegedi 
tévéstúdió adásaként feb-

ruár 2-án, kedden 17 óra 15 
perckor a 2-es programban 
A SZLOVÁK NYELVŰ HÍ-
REKET február 4 én csütör-
tökön 16 óra 45 perctől su-
gározzák ugyanezen a csa-
tornán. 

INFARKTUS-MEGELŐZÉS 
— B U S Á V A L . . . ? — ezzel 
a címmel a szegedi rádió-
stúdió adását sugározza a 
Kossuth rádió február 2-án, 
kedden 10 óra 5 perces kez-
dettel. A riport egy magyar 
szabadalom eddigi klinikai 
kísérleteiről és az eredmé-
nyekről számol be 

I 


