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Pályázat 
művészeti ösztöndíjra 

A Csongrád Megyei Ta-
nács pályázatot 'hirdet a me-
gyében élő hivatásos művé-
szek, alkotói kollektívák, il-
letve időszakosan itt dolgo-
zó művészek számára alko-
tói ösztöndíj elnyerésére. 
Pályázni lehet egyszeri al-
kotói ösztöndíjra egyének-
nek (10 000 Ft), alkotói cso-
portoknak (maximum 50 
ezer Ft), és fiatalok alkotói 
ösztöndíjára (3—6 hónapig 
te r jedő időszakra havi 5000 
Ft). Korhatár : 35 év. A pá-
lyázatok beküldési ha tá r -
ideje: 1089. február 20. 

Az időszakosan itt műkö-
dő művészek pályázhatnak 
vendégösztöndijra, mely-
nek összege egy hónapig ter-
jedő időszakra napi 100 Ft. 
Ezt az év bármelyik idősza-
kában be léhet nyújtani . 

Az ösztöndíjra olyan hiva-
tásos művész pályázhat, aki 
a Magyar Népköztársaság 
Művészeti Alapjának, illet-
ve művészeti szövetségnek 
tagja, vagy felsőfokú mú-
vészdiplomával rendelke-
zik. Ugyancsak pályázhat-
nak művészeti kutatómun-
kát végzők is. A pályázat-
ban meg kell jelölni az ösz-
töndí j fentiekben felsorolt 
formáját , részletes munka-
programot kell mellékelni, 
mely tartalmazza a művész 
eddigi tevékenységét, to-
vábbi alkotói céljait, fel-
adatait , s ezen belül megje-
lölni, hogy milyen tervei 
megvalósításához kívánja 
elnyerni az ösztöndijat. A 
pályázatokat a Csongrád 
Megyei Tanács V. B. műve-
lődési osztályára kell bekül-
deni. 

Tudományos 
program 

Az idén második alkalom-
mal rendezik meg a Magya-
rok szerepe a világ termé-
szettudományos és műszaki 
haladásában elnevezésű tu-
dományos programsoroza-
tot. Az Akadémia, a Magya-
rok Világszövetsége, az 
MTESZ, valamint a Buda-
pesti Műszaki Egyetem 
együttes szervezésében elő-
ször 1986-ban találkoztak a 
külföldön élő magyar szár-
mazású tudósok és üzlet-
emberek itthoni kollégáik-
kal. 

Az idén augusztus 21. és 
25. között a Budapesti Mű-
szaki Egyetem lesz a ren-
dezvények helyszíne. A szer-
vezők 25 országba több mint 
3000 magyar származású 
professzornak, tudományos 
kutatónak és üzletembernek 
küldtek meghívót a prog-
ramsorozatra. 

A falu megkövetése 
A puszta címmel se aka-

rom irodalmi magasságokba 
emelni a takarékszövetkeze-
tek betétgyűjtő kampányá-
nak vele járójaként tartott 
öttömösi sorsolást, mint 
ahogy Németh László tette 
Eklézsia-megkövetés című 
drámájában Misztótfalusi-
val, csupán azt szeretném 
érzékeltetni, hogy Mészáros 
János takarékszövetkezeti 
elnök bocsánatot kért a fa-
lutól. Megkövette öt tömöst . 
Miért kellett megkövetnie? 
Azért, mer t egy évvel ez-
előtt is sorsoltak, és akkor 
összegubancolódtak a sze-
reticse szálai. Aki televíziót 
nyert, biciklit kapott, és 
mondván, a szerencse vak, 
éppen a kirendeltségvezetö 
közeli rokona nyerte el a fő-
nyereménynek számító szí-
nes televíziót. Állítólag a 
kirendeltségvezetö pénzén, 
hogy a dolog még egysze-
rűbb legyen. 

Megírtuk az esetet annak 
idején, olvashatta, aki rá-
akadt . Tagértekezleti nyö-
szörgésként föl is akar ta 
vetni valaki — azért lett 
nyöszörgés, mert nem vet-
hette föl igazából —, de Mé-
száros János visszatolta be-
le a szót az akkori idők di-
vatos fordulatával : ide 
mondja a szemembe, aki azt 
á l l í t j a . . . ! Lám, változnak 
azért az idők, egy év se kel-
lett hozzá, hogy kiderüljön, 
meg kell vizsgálni előbb, mi-
ér t zörög a haraszt, és csak 
azután dönteni. Kemény 
lecke volt az az eset, tanul-
ságai egy életre szolgálnak. 
Remélni lehet, nem csupán 
Öttömösön. 

Birizgálta az emberek lel-
két az a körülmény is, hogy 
közönséges szavazóurnából 
húzták ki a nyerőszámokat. 
Nem azért birizgálta, mintha 
rangon aluli lenne a doboz, 
hanem azért, mert bűvész se 
tudta volna olyan ügyesen 
összekeverni benne a ter je-
delmes sorsjegyleveleket, 
ahogy a sorsolások e t iká ja 
megkívánta volna. Nagyot 
lépett előre a szövetkezet, 
négy elegáns „mókuskere-
ket'1 csináltatott, darabon-
ként huszonötezerért" Része 
ez is a megkövetésnek, az 
igazság és a csalhatatlanság 
nem lehet drága, bár az a 
gondolata támadt az ember-
nek, akármelyik forgódobos 
mosógép pótalkatrészéből ol-
csóbban is meg lehetett vol-
na szerkeszteni. Ne fesze-
gessük ezt a dolgot, azóta 
mások is érdeklődnek utána, 
és mivel minden takarékszö-
vetkezetben sorsolnak mos-
tanában, néhány ev ala t t 
akár kölcsöndíjként is be-
szedhető az ára. Megígérte 
azt is előző írásunkban az 
elnök, a következő sorsolás-
ra közjegyzőt is fölkér a 
közreműködésre, hogy a 

gyanúnak még az árnyéka 
se merüljön föl. És lám, ott 
is volt a közjegyző, név sze-
rint is bemutatva. Ács-Ko-
vács Ernő iskolaigazgató ce-
lebrálta most is a sorsolást 
valamilyen társadalmi meg-
bízatásánál fogva, egymás 
után szólította elő a jelen le-
vők soraiból azokat a gyere-
keket és öregeket, akik jól 
megtekerték a kerekeket, és 
kihúztak belőle egy-egy le-
vélkét. Aki ebben is hibát 
talál, abban már a rosszin-
dulat dolgozik! 

Pótsorsolással kezdődött 
az idei sorsolás. Kiderült, ta-
valy rosszul osztották el fal-
vanként a nyereménytárgya-
kat is, nem a kampányban 
részt vevő összegek szerint, 
inkább hagyományosabb 
szempontoknak utat enged-
ve. Fölülvizsgálták ezt a 
ballépést, megállapították, 
hogy ide még jár egy színes 
televízió, a második kerék-
be tehát a tavalyi számokat 
rakták, és először abból 
húzták ki azt az egy számot, 
a U5 3i4-est. Örülhet a sze-
rencséjének, aki megnyerte. 
Utána, szépen, sorban jöttek 
elő a kerékből az idei két szí-
nes leve, a hutogep, a há-
rom táskaradió, a narom bi-
cikli és a porszívó számai. 
Mivel a betétek titkosak, 
most se mondtak meg, kinek 
a neve lapul a számok mö-
gött, bár aki ott volt a nye-
rők közül, semmi titkot nem 
igényelve, ment azonnal á t -
venni a megnyert portékát. 
Nem lopta, hanem nyerte, 
minek ti tkolná? 

Felejtsék el botlásunkat, 
kérte bevezetőjében a szö-
vetkezeti elnök, ígérjük, 
nem fordul elö még egyszer. 
Azért idézem vissza ü j ra a 
szavait, mert biztosra ve-
szem, őszintén gondolta. 
Meg azért is, mert néhány 
hajszál azért így is beleesett 
a levesbe. Volt is némi ösz-
szezördülésem emiatt — a 
közjegyzővel, aki egyébkent 
tiszte szerint végezte a mun-
káját . Nem volt nehéz észre-
vennem, hogy a kerekek pa-
lást jának belső merevítői alá 
jó néhány sorsjegy egysze-
rűen beszorult, és mint a 
tokmányba szorult kaszakő 
— a megátalkodottság iro-
dalmi kifejezője lett ez a 
fordulat — ott is maradt . 
Befejeződvén a ceremónia, 
szóvá is tettem azonnal. El-
sőnek a közjegyző helye-
selt: ő is észrevette! ö r ü l -
tem ugyan, hogy magát a 
tényt nem kell ezek után bi-
zonygatnom, mégis hozzá-
fűztem, ha én közjegyző len-
nék, és észrevennem, azon-
nal nem engedném addig 
tovább a sorsolást, amíg a 
szemmel látható hiba ki 
nem küszöbölődik. 

— Remélem, ezt azonban 
nem a k a r j a megírni! — 

mondja a hölgy, cseppet nem 
'eplezett indulattal. 

— Sajnos, meg kell írnom, 
mert láttam. 

— És ha látta? Ez szeren-
csejáték! Akié beszorult, an-
nak nem kedvezett a szeren-
cse! 

— Én azonban úgy tudom, 
a sokat emlegetett esély-
egyenlőség leghamarabb ép-
pen a szerencsejátékoknál 
volt kötelező. 

— A múltkor is nekiesett 
a Délmagyar a közjegyzők-
nek, és akkor se volt igaza. 

— Ezt én nem tudhatom 
eldönteni, de azt hiszem, 
nem is ide tartozik. Nekem 
most igazam van, és meg is 
írom. A sorsolás idei fordu-
lója a megkövetés, a bocsá-
natkérés, és a tiszta útra lé-
pés jegyében történt, köte-
lességem szóvá tenni, hogy a 
sorsolásból ezt a hajszálat is 
ki kell venni. 

Nem szépítem a dolgot, 
nem győztük meg egymást. 

Horváth Dezső 

Szokjuk 
a nyilvánosságot 
Ne gondolják, könnyű, egyszerű ma 

a társadalmi munkásnak. Még 
annak sem, aki elvekkel, szabá-

lyokkal behatárolt tömegszervezet, tö-
megmozgalom tagja . A tói—ig határok 
metronómmutató ja olykor-olykor ki-
leng(ett), de ma m á r nem veszik fejét a 
határsértőknek. Tudunk a z Országgyűlés-
ben tevékeny kommunistákról, akiktől 
megvonták a z elvtársi bizalmat — elhar 
markodottan. Mert, mondjuk , ha Király 
képviselőnk '09 j anuár j ában jelenne meg 
a fölsőbb utasításhoz tar tva magát a Jur -
ta Színház előtt, figyelmeztetvén képvi-
selőtársait, nem vehetnek részt a parla-
mentarizmusról szóló vitán, biztosan tu • 
dom, m á s lenne a folytatás. De abban is 
biztos vagyok, Királynak és felelős köz-
életi tisztséget betöltő tisztességes társai-
nak nta már nem is telefonoznának, sőt! 
Kérnék, egyéniségükkel, gondolatokban 
gazdag, jobbító szándékukat asszák meg 
a fülüket hegyező közönséggel. 

Közéletünk pa le t tá ján megjelenő ú j 
színfoltokra, ügy hiszem, éhesebbek va-
gyunk. a megdrágul t sa j tnál , húsnál, te j -
nél — mi, tájékoztatók pedig önfeledten 
boldogok, ha ehhez par tnerre bukkanunk. 
Megjegyzendő; azok a z árnyalatok, motí-
vumok érdemelitek említést, amelyek va-
lóban színezik, és nem árriyékolják a ma 
még unalmas kolorskálát. 

Pillantsunk most a szegedi képre, mi 
látszik róla a 92 ezer négyzetkilométer-
ben? Figyelnek rá, mer t orvosokat, t aná-
rokat ad az országnak, gazdáknak bősé-
gesen termő magvakat , elméleteket, me-
tódusokat az ismeretlent f i r ta tó kutatók-
nak. történelmet a jelen és a jövő nem-
zedékeinek, olajat és földgázt — sa jna , 
mindezekre most kevésbé. Inkább a hűt-
lenségre való mintánk után nyomoznak, 
van-e szegedi példa Szombathelyen és 
Debrecenben .. . Mintha tevékenységünk 
gyümölcsei csupán Csák Mátékban lenné-
nek mérhetők. 

Kell-e lesütött szemmel já rnunk ne-
künk, 180 ezrünknek, mer t a pár t t i tkár 
f ia potyamotoron furikázik, mert a volt 
tanácselnökünk t ő k é s e d e l t . . . Mit tu-
dunk mi Újszegeden, Tápén, Rókuson, 
Ságváritelepen, meg Hattyason arról, kik 
és miért vállalkoznának közméltóságú 
funkció betöltésére — merthogy azok 
most éppenséggel üresek. 89 tagú taná-
csunk testülete végrehaj tó bizottság és 
elnök nélküli, jóllehet, népképvise 'e tünk 
appará tusa még „észnél" van, nem felej-

tet te el a magyar ábécét, ágas-bogas ren-
delkezések, törvények dzsungelében — in-
tézkedik. Ók sem irigylésre méltók. 

önszántukból vállalkoztak jó páran a 
nemzeti összefogás keretéül szolgáló moz-
galom vezetőinek városunk határa in belül 
is, s mo6t, a z ű j szelek szárnyán próbál-
tak útnak indulni. Szakítva a kényelmes 
hagyományokkal, a szegedi népfrontosok, 
törvény ad ta jogukkal élve, a Szegeden 
erősen kívánt nyilvánosság kontroli jától 
„terhelve" vállalták ú j vébétagokna, ta-
nácselnökre a jelölést. Az előkészítő 
munkák résztvevői nem kaptak instruk-
ciókat, intenciókat Ily módon, minke t is 
képviselve, beszélgettek tanácstagjainkkal , 
kikben látnák vezetőinket. Hosszú hete-
ken át tartott a társalgás — a politikai 
intézményrendszerünk demokratizálódásá-
nak szellemében —, míg végül is megál l j t 
parancsolt a megszokás. E sorok írója ja-
nuár 12-én a népf ron t szegedi elnökségé-
től olyan felhatalmazást kapott a tanácsi 
t isztújí tás témakörében, amelyet tiszta 
lelkiismerettel képtelen teljesíteni. Egy-
felől nem kívánja kijátszani a testületet, 
amely bizalmával tisztelte meg, másfelől 
viszont az újságolvasóban sem szeretné a 
hiteles, tényszenü tájékoztatásba vetett 
hitét megingatni. Az egyébként sem oly 
sziklaszilárd . . . 

Tehát nem marad más, minthogy be-
számol junk arról, a népfront váro-
si elnöksége, bizottsága megbízá-

sából néhányan folytat ják az elbeszélge-
téseket a vébé- és a tanácselnöki tiszt-
ségre javasolt személyekkel. Sí jnos , a je-
löltek egyharmada — akiktől leginkább 
elvárható lenne egy úi szellem meghono-
sítása — nem kíván élni a fölkínált le-
lehetőséggel Félő, a többes jelölés is 
szándék marad. A népfrontosok csak 
azokra a jelöltekre voksolhatnak, akik 
vállalkoznak is a funkcióra, továbbá sen-
kit nem akarnak hírbe hozni, többszörö-
sen konzultálnak, egyeztetnek, féltik a 
várost egv u j a b b botránytól, pletykáktól. 
Ügy határoztak, holtbiztos t ippre men-
nek. 

Nem könnyű ma a társadalmi munkás-
nak. Annak a legnehezebb, aki vélemé-
nyét, tisztességét, jobbító szándékát r á 
meri tenni a közvélemény mérlegére: 
Higgyük: az ú j szelek nem lanyha fuval-
latok, előbb-utóbb szárnyát törik a gyön-
géknek. 

Mag Edit 

Csongrádban 

Romániai menekültek helyzete 
Sajtótájékoztató 

a rendőrségen 

Az utóbbi napokban föl-
erősödtek azok a hangok, 
ameiyek megkérdőjelezték 
egyes Romániából menekült 
emberek visszaadásának 
gyakorlatát. Nyilván ez in-
dította Barna Sándort, 
Csongrád megye rendőrfő-
kapitányát arra, hogy saj tó-
tájékoztató keretében szá-
moljon be az áttelepülés 
kérdésében érintettek közé 
tartozó megyénk helyzetéről. 

Barna Sándor ezredes be-
számolóját azzal kezdte: az 
eltelt csaknem egy év alatt 
639 ember lépte á t legálisan 
v^jfy illegálisan a Csongrád 
megyei határszakaszt a lete-
lepülés szándékával. Közü-
lük 502-en kaptak tartózko-
dási engedélyt. Mivel jogsza-
bályban rögzített módja 
nincs a menekültek kezelé-
sének, bizonyos belső rendje 
alakult ki annak, ki marad-
hat, illetve kit toloncolnak 
vissza. A rendőrfőkapitány 
arról számolt be, elsősorban 
a köztörvényes bűncselek-

lyczert elítélteket, a csa-
vargó, lumpen elemeket, és 
azokat küldik vissza, akik 
láthatóan csupán kaland-
vágyból jönnek Magyaror-
szágra. Visszaadják az alko-
holista, elmebeteg embere-
ket, illetve az embercsem-
pészeket is. Az említett kö-
rülmények vizsgálati mód-
szereként Barna Sándor el-
mondta: mindenkivel elbe-
szélget egy rendőrségi bi-

zottság, és a rendelkezésükre 
álló szerény lehetőségeken 
belül próbálnak képet a l -
kotni az illetőkről. Hangsú-
lyozta a főkapitány, hogy 
csak azokat küldik vissza, 
akikről egyértelműen megál-
lapítható, hogy érdemtelen a 
letelepedésre. Hozzátette, 
akik tovább kívánnak men-
ni, azokat sem gátolják, ez 
azonban az érintet t országok 
fogadókészségén is múlik. 
Említést tett Barna Sándor 
azokról a hírekről is, melyek 
18 holttest megtalálásáról 
szóltak a határ mentén. 
Hangsúlyozta, Békés megyei 
kollégája nevében nem tud 
nyilatkozni, Csongrád megye 
azonban semmilyen szem-
pontból nem érintett az ügy-
ben, a 639 menekült között 
sebesült sem volt. 

Az összefoglaló tájékozta-
tó után a jelenlevő újság-
írók tették föl kérdéseiket. 
A városi televízió képvisele-
tében Vida Mihály a mun-
kanélküliek megítélésének 
nehézségét hangsúlyozta. 
Barna Sándor erre úgy vá-
laszolt: munkanélküli és 
munkakerülő ember között 
óriási különbség van: ők az 
utóbbiakat ta r t ják nemkívá-
natosnak. 

A Magyar Hírlap tudósí-
tója, Lengyel András azt 
f i r ta t ta : a hazánkba érke-
zők között előfordulnak-e 
ügynökök. A főkapitány el-
mondta, hogy ellenőrzéseik 

alkalmával több alkalommal 
bebizonyosodott, hogy egyes 
embereket hírszerzői megbí-
zatással küldtek át odaát-
ról. Természetesen ezek az 
emberek nemkívánatosak 
lettek. Ugyanakkor több 
olyan emberrel is találkoz-
tak, akik az első alkalom-
mal elmesélték, milyen fel-
adattal küldték őket a határ 
túloldaláról, s hogy ezt szín-
leg vállalták is az átjövetel 
érdekében. Utóbbiak ezzel 
együtt megkapták a letele-
pedési engedélyt. 

A televízió körzeti stúdió-
jának szerkesztője, Gellérfy 
László a r r a kérdezett r á : 
van-e a rendőrségnek kap-
csolata román belügyi szer-
vekkel, aminek segítségével 
adataik lehetnek az áttele-
pülni szándékozókról. E kér-
désre Barna Sándor azt fe-
lelte, semmilyen kapcsola-
tuk nincs a román rendör-
séggel, adataikat kizárólag a 
személyes elbeszélgetés so-
rán szerzik. Hozzátette, a 
Csongrád megyébe érkezők 
letelepedésének engedélyezé-
séért, illetve visszaküldésé-
ért ő a felelős, de jobb len-
ne, ha a rendőrség csak véle-
ményt nyilvánítana, s nem 
rá juk nehezedne a döntés 
felelősségének súlya. 

Pleskonics András, a Bé-
kés Megyei Népújság mun-
katársa a menekült táborok-
kal kapcsolatos Csongrád 
megyei álláspontról érdek-

lődött. Barna Sándor úgy 
nyilatkozott, ha lesznek 
ilyen táborok, ott nyilván to-
vábbra is komoly feladata 
lesz a rendőrségnek, ám re-
méli, hogy nem övék lesz a 
főszerep. 

A szegedi rádió nemzeti-
ségi szerkesztőségének ri-
portere, Fretyán István azt 
f i r ta t ta : hátrány-e az ideér-
kezők számára, ha csupán 
románul beszélnek, illetve 
szempont-e a letelepedési 
engedély megadásánál, hogy-
ha cigány az illető. A rend-
őrfőkapitány válaszában 
határozottan leszögezte, hogy 
a magyar nyelv ismeretének 
nincs meghatározó szerepe 
az engedélyezési e l járásban, 
azt pedig nem ta r t j ák nyil-
ván, hogy az áttelepülni 
szándékozó ember cigány-e 
vagy sem. Így nincs adatuk 
arról, hogy a visszaadottak 
között milyen a rányt képvi-
sel ez a népcsoport. 

A tájékoztató befejező ré-
szében lapunk kérdésére 
Barna Sándor leszögezte, ha 
nem tudnak megbizonyosod-
ni arról, hogy a menekült 
által elmondottak valósak-e, 
minden esetben megadják a 
letelepülési engedélyt. Papí-
rok hí ján ugyanígy já rnak 
el a szakmára, iskolai vég-
zettségre, előéletre vonatko-
zó nyilatkozatokkal is: amíg 
nincs cáfolatuk, mindig elfo-
gadják a menekültek szóbe-
li nyilatkozatát. B. T. 


