
1989. március 31., péntek 5 

Szakszervezeti tisztújítás, 
küldöttek választása 

A szakszervezeti kongresz-

szus előkészítéseként tegnap 

Szegeden, a Deák Ferenc 

Gimnáziumban választói ér-

tekezletet tartott a Pedagó-

gusok Szakszervezete Szeged 

Városi és Körzeti Bizottsága. 

Papp Jánosné városi tit-

kár beszámolt az elmúlt vá-
lasztás óta végzett munkáról, 
összegezve megállapította, 
hogy a tisztségviselők, élve 
jogosultságukkal, felelősen 
részt vettek az oktatási dol-

gozók helyi érdekvédelmé-
ben. 

Majd hozzászólások hang-
zottak el, ezt követően vitát 
tartottak a Pedagógusok 
Szakszervezetének alapsza-
bály-tervezetéről. Végül 
szakszervezeti tisztségviselő-
ket és küldötteket választot-
tak. 

A Pedagógusok Szakszer-
vezete Szeged Városi Bizott-
ságának titkára újra Pap Já-

nosné lett, elnökké Lajkó 
Lajost választották. 

Festmények 
a Deák 

gimnáziumban 
A Deák Ferenc Gimnázi-

umban átadása óta rendsze-
resen rendeznek képzőmű-
vészeti kiállításokat, A leg-
frissebb tartatot teginap, 
csütörtökön a kora délutáni 
órákban nyitották meg. Ez 
alkalommal Cs. Pataj Mi-
hály festőművész ajánlotta 
az érdeklődő fiatalok fi-
gyelmébe virágcsendéleteit 
és régészet ihlette alkotása-
it. A tárlatot három héten 
át tekinthetik meg az ér-
deklődök. 

Cikkünk visszhangja 

Műsorok, szolgáltatások, reklámok 
A Délmagyarország március 6-i számában jelent meg 

elemző anyagunk a szegedi televíziós kábelrendszer mű-

ködtetésének ellentmondásairól, a kihasználatlan lehetősé-

gekről. Anyagunkra reagálva, a vtv vezetője terjedelmes 

cikket juttatott el szerkesztőségünkbe. Ennek első részé-

ben a közelmúlt — szerinte — kiemelkedő városi televí-

ziós riportjait sorolja — ezt, terjedelem hiányában, most 

nem közöljük —, majd igy folytatja írását. 

Való igiaz, a pénteki váro-
si pártértekezletről, mely es-
te 8 órakor ért véget, már 
csak hétfőn tudósítottunk — 
mea culpa . . 

Amióta a városi tv meg-
kezdte heti adásait, a szol-
gáltatásokat bővítve, dél-
előttönként teletexet, mun-
kanapokon képújságot is 
sugároz, melyből mindenki 
hasznos információkat kap-
hat, a napi hírektől kezdve 
a mozik, színházak műsorá-
ig, piaoi árakig. 

Idén a szerdai adások is 
rendszeressé váltak. Mind-
ez azt jelzi, hogy az intéz-
mény törekvéseként egyre 
több szolgáltatás kerül a 
képernyőre. Persze, ez nem 
elég — így az újság, mert 
az első, kereskedelmi ala-
pon dolgozó városi televízió 
lehetett volna a szegedi. 

De hát nem lettünk, mert 
rossz videófilmeket készítet-
tünk. Hiszen — mint í r j a—a 
reklámkirakat előtt is átbice-
gett egy kopott ruhás vaga-
bund, és a kamera nem ke-
reste a megfelelő szöget.. . 
Erről csak annyit: nincsen 
olyan reklámozó, aki át ne 
nézné — fizetés előtt — « 
műalkotást képről képre, ós 
ki ne vágatná azt a jelene-
tet. amely neki nem tetszik. 
Mi sem készítettünk ilyet, 
viszont készítettünk 8-10 
olyan alkotást, amelyet 
megrendelőink teljes meg-
elégedéssel átvettek. 

A történet így hitelünk 

rontása. (Mármint a DM-

ben megjelent anyag — a 

szerk) 

Aztán meg a bevételről: 

én óvnék mindenkit, hogy 

egy városi televízió kizáró-

lag kereskedelmi ügyletek-

ből éljen. Akkor ugyanis el-

veszíti tisztességét, az anya-

gi lekötelezeltségek követ-

keztében. Színvonalas lakos-

sági műsorokat kell készíte-

nie. De azért, persze, ne 

szégyelljen pénzt sem keres-

ni, hogy ne csak a költség-

vetési támogatásból éljen. 

— Lehet-e egyáltalán a 
jelenlegi szellemi-tárgyi ka-
pacitással többet termelni ? 

Az intézmény 1988-ban a 
tanácsitól 2 mill ió 55 ezer 
forint támogatást kapott. 
Azért, hogy a műsorait el-
készíthesse, a folyamatos 
működéséhez további 2 mil-
lió 651 ezer forintot kellett 
előteremtenie, reklámból, vi-
deófilmekből. Ez az arány 
messze kedvezőbb, mint a 
városi bármely más költség-
vetési intézményének támo-
gatási—bevételi aránya. 
Ugyanígy a környező váro-
sokénál A 9 főfoglalkozású 
munkatársat ennél többre 

rábírni nem lehet anélkül, 
hogy az intézményben a kü-
lönmunkát megfizetni mód 
lenne. A debreceni városi 
tv-nél 22-en dolgoznak, és 
5,5 milliós támogatáshoz 
mindössze 2,2 milliós árbe-
vételt kell produkálniuk. 
Győrben 5,7 millió, Kecske-
méten 5 millió a városi do-
táció. Pb mindhárom emlí-
tett helyen sokkal fejlettebb 
a technikai eszközpark, mint 
Szegeden. 

Végül a mozicsatornáról. 
Fölnézek a polcra, ahol a 
Mokép és az MTV filmaján-
latai állnak, és szomorúan 
emelem le az árajánlatot; 
szocialista filmekért: 1,50 
forint; a tőkés filmekért: 2 
forint szerzői jogdíjat kell 
fizetni. Plusz á f a . . . Ez ese-
tünkben 15-20 ezer forint 
kiadást jelent filmenként. 
De hol a fedezete ennek? . . . 
Nem beszélve a tv—2 napi 
filmjeinek konkurenciájáról. 

Szomorúságom oka ket-

tős . . . Egyrészt a váro6i te-

levízió ártatlan abban a 

meddő jogi-szervezési huza-

vonában, mely következté-

ben a lakosság nem fizet a 

kábeltévés szolgáltatásokért. 

Pedig szíves-örömest rendez-

nénk filmvetítéseket estén-

ként, ha lenne miből. A stú-

dió a bevételt örömest a 

nézők igényeinek kiszolgálá-

sára fordítaná. 

Másrészt elszomorít az a 
körültekintést nélkülöző vé-
lemény, amely megalapozat-
lan vádakkal ülteti az in-
tézményt a vádlottak padjá-
ra. Ezzel az a zavar, ameíy 
a kábelrendszer telepítése és 
üzemeltetése nyomán kelet-
kezett az Pisaaki városrészi, 
vagy rókusi lakásokban, nem 
valószínű, hogy oszlásnak 
indul. 

Pavlovits Miklós 

Örülök annak, hogy a vá-
rosi televízió első embere 
saját munkájával maximáli-
san elégedett, és a műsor 
„apró szeplőit" (háromnapos 
késés egy eseményről, be-
tonmerev műsorszerkezet) 
könnyedén megbocsátja ön-
magának és stábjának. De 
félek, hogy becsapja saját 
magát A legrosszabb kalács 
is ízletesnek tűnhet, ha csak 
a mazsolákat csipegetjük ki 
belőle. Csak a témákról tesz 
említést, a gyenge forma, a 
rossz értelmű amatőr tála-
lás nem illene hozzászólása 
koncepciójába. 

Ha a stúdióvezető mosta-
nában legalább egyszer a 
Lakóterület különböző fóru-
maiina ellátogatott volna, 
műsorai (nem) nézettségéről 
talán képet kapott volna. 

Bizony, igencsak toborozni 
kellene azokat, akik keresik, 
ismerik a helyi képújság, 
vagy a délelőtti teletex szol-
gáltatásait, „áldásait". 

A kereskedelmi céllal ké-
szített filmek esetében nem 
az egyszeri átvétel utáni 
véleményt tartom mérvadó-
nak, hanem a készítők általi 
szakmai következetesség 
meglétét, vagy hiányát. Ha 
kapacitás hiányában kellene 
a városi televíziónak a ka-
pujából elküldeni a tolongó 
megrendelőket, akkor igára 
lenne a stúdióvezetőnek. De 
még nem kényszerült soha 
aiTa ez az intézmény, hogy 
ilyen megkeresést elhárítson. 

A mozi csatornáról: ha a 
hirdetni szándékozó gazdál-
kodó egységek a potenciális 
nézők 50 százalékának ér-
deklődéséről megbizonyosod-
hatnának, akkor szó nélkül 
fizetnének egy reklámért 5 
ezer forintot. Egy film su-
gárzási jogdíja így 4 rek-
lám műsorba állításával elő-
teremthető Ha akarják . . . 
Ha nem, akkor dobálóznak 
a számokkal, az egyszerű 
osztás elvégzése nélkül. Pe-
dig ilyen kevés hirdetést 
akár film közben is — eltűr 
és megfigyel a tnéző. 

Elszomorodom, mert a 
stúdióvezető ismét inkább a 
léggömbbelsejű tortát akar-
ja újabb krémrétegekkel 
felöltöztetni, ahelyett, hogy 
— például egy kérdőíves la-
kótelepi közvélemény-kuta-
tással — műsorai igazi meg-
ítélésével akarna szembe-
nézni. Mert nézői visszajel-
zésnek nem nevezhető az, 
ha az álfórumon a vezérlő-
ben gyártanak ál nézői kér-
désedet, amikor nem szólal 
meg a telefon. 

Talán még most is a fo-
gyasztó, a néző ítélete a 
legfontosabb. Vagy ezt az 
elvet — a városi televízió 
esetében — legyőzheti a 
nárcizmus? A tovaszálló le-
hetőség pedig az önelégült-
ségre nincs tekintettel. 

Bőié István 

w 

Újra Budapesten 
az eltérített Malév-gép 

A Malév MAH 640-es 
számú járata viszontagsá-
gos kitérő után csütörtökön 
hajnalban, fél 1 után né-
hány perccel leereszkedett 
a Ferihegyi repülőtér be-
tonjára. Az eltérített gép 
személyzete, Durucz Jenő 
repülőgép-parancsnok, Zám-
bó Mihály másodpilóta, Sza-
bó Béla fedélzeti mérnök és 
Karádi György utaskísérő, 
valamint Taha Lajos, a prá-
gai magyar konzul, aki 
Prágából túszként utazott a 
gépen, e késői-korai órán is 
készségesen válaszolt az 
újságírók kérdéseire. El-
mondták: a két gépeltérítő 
egyike, Mauser karabéllyal 
a kezében hatolt be a piló-
tafülkébe, és követelte, hogy 
a gép induljon az Egyesült 
Államokba. Mint később ki-
derült, a gépeltérítők telje-
sen véletlenszerűen vá-
lasztották a Malév-gépet, 
ugyanis ez állt legközelebb 
a repülőtéri épülethez, és 
ajtajai is nyitva voltak. Mi-
vel a géprablóknak nyelvi 

nehézségei voltak, az irá-
nyító torony közvetítésével 
sikerült Taba Lajost, a prá-
gai magyar konzult a repü-
lőtérre hívni, aki ezt köve-
tően egyezkedett a fegyve-
resekkel. Neki köszönhető, 
hogy a gépen maradt utasok 
nagyobbik részét a terroris-
ták elengedték. 

A gép személyzete el-
mondta, hogy igyekeztek 
mindenben teljesíteni a kö-
veteléseket. Jellemző 
egyébként a gépeltérítők ta-
pasztalatlanságára és naivi-
tására, hogy volt egy olyan 
elképzelésük: repüljön a 
gép Spanyolország partjai-
nál alacsonyan a tenger fö-
lött, a lehető legkisebb se-
bességgel, s akkor ők majd 
kiugranak. Alig lehetett er-
ről a tervükről őket lebe-
szélni. 

A Malév-gép végül is a 
frankfurti amerikai katonai 
bázison szállt le, ahol az 
eltérítők megadták magu-
kat. Az ezt követő kihallga-

táson derült ki, hogy a két 
terrorista 1972, illetve 1973-
ban született, 'besztercebá-
nyaiak, géplakatos-tanulók. 
Az eltérítés okairól mind-
össze annyit mondtak, hogy 
Amerikába szerettek volna 
eljutni, politikai indítóokot 
nem említettek, s nem is 
kértek politikai menedékjo-
got. 

A frankfurti hatóságok: 
több mint nyolc órán át 
hallgatták ki a gépeltérítés 
szenvedő alanyait, az utaso-
kat és a személyzetet, 
ezután kerülhetett csak sor 
a visszatérésre. A Malév 
vezetői nevében Odor Ta-
más vezérigazgató-helyet-
tes kijelentette, hogy a ma-
gyar légitársaságnak nincs 
kártérítési igénye a cseh-
szlovák fellel szemben, az 
akció kapcsán felmerült 
költségeket a Malév vállal-
ja. A gép személyzete a 
megrázó eset után a szoká-
sosnál jóval hosszabb pihe-
nőidőt kap. (MTI) 

Erdei Ferenc-terem a jogi karon 

Kulcsár Kálmán 

Tegnap, csütörtökön Szeged-

re érkezett Kulcsár Kálmán 

igazságügyi miniszter. A 

vendéget a József Attila Tu-

dományegyetem állam- és 

jogtudományi karán Czucz 

Ottó dékán fogadta, majd 

Kulcsár Kálmán jelenlété-

ben felavatták a jogi kar 

Erdei Ferencről elnevezett 

tantermét. A neves szocioló-

gusról, a hazai falukutatás 

egyik atyjáról Veres József 

tanszékvezető egyetemi ta-

nár emlékezett meg beszédé-

ben, kiemelve, hogy a jogi 

kar egykori hallgatója máig 

érvényes tanulságokat, s 

nyomokat hagyott a hazai 

társadalomkutatás történeté-

ben. Ezután a kar oktatóival 

találkozott az igazságügyi 

miniszter, s beszélgetésük 

témája a jogászképzésben 

várható változások kérdés-

komplexuma volt. 

Kulcsár Kálmánt később a 
Szegedi Akadémiai Bizott-
ság székházában Grasselly 
Gyula akadémikus fogadta, 
majd előadás és konzultáció 
következett a magyar politi-
kai rendszer reformjának 
több időszerű kérdéséről. A 
miniszter tegnap este Csá-
kány Bélának, a JATE rek-
torának vacsoráján vett részt 
Vastagh Pál, az MSZMP 
Csongrád Megyei Bizottsága 
első titkára, Lehmann Ist-
ván megyei tanácselnök és 
Grasselly Gyula, a SZAB el-
nöke társaságában. 

A Minisztertanács tagjá-
nak programja ma reggel a 
megyei bíróság székházában 
fo lytatódik: Fedor Attila, a 

megyei bíróság elnöke fo-
gadja, s Kulcsár Kálmán ta-
lálkozik a megyei bíróság 
vezetőivel és a városi bíró-

ságok elnökeivel. Ezt köve-

tően részt vesz az Erdei Fe-

renc Társaság Elnökségének 

a Hazafias Népfront megyei 

székházában megrendezendő 

ülésén, majd ebéd után uta-

zik vissza a fővárosba. 

Elnézést - leltározunk? 

Bábszínház 
A császár új ruhája című 

bábdarab bemutatójára ké-
szül a Szegedi Bábszínház 
— immár tíz hónapja. A 
hosszas Előkészület magya-
rázata: a gyerekek kedvelt 
színházának 15 év óta ez a 
legnagyobb vállalkorasa. A 
császár új ruháját a '70-es 
években több százszor ját-
szotta az Állami Bábszín-
ház, Budapesten és külföl-
dön egyaránt nagy sikerrel. 
Művészeti igazgatója, Koós 
István most átadta ennek 
az előadásnak a báb- és 
díszletterveit a szegedi szín-
háznak, sőt, rendezői útmu-
tatásokkal is segítette a 
nagyszabású előadás létre-
jöttét A szokásosnál hosz-
szabb játékidejű darabban 
75 bábu jelenik meg majd 

a színen, és több mint 100 
kelléket is kellett készíteni. 

A bemutató április 2-án 
lesz a Lenin körúti színház-
ban; vasárnaponként — a 
hosszabb játékidő miatt — 
reggel 9, illetve délelőtt 11 
órakor kezdődnék az elő-
adások. 

A próbákat látták a sza-
badkai gyermekszínház ve-
zetőd; már az előkészületek 
alapján meghívták a szegedi 
együttest — a Vajdaság 
magyarlakta helységeiben, 
valamint Rijekában is be-
mutatják az új produkciót 

A miniszterasszony elné-
zést kért valamennyi beteg 
és egészséges magyar ál-
lampolgártól az eddig oko-
zott kényelmetlenségekért. 
Igaz ugyan, annak előtte 
nem kényeztettek el ben-
nünket bocsánatkérések-
kel, bárminemű galádsá-
gokat is követtek el elle-
nünkben, mégsem volt 
megható és kiengesztelő-
désre ösztönző a szociális 
és egészségügyi tárca ve-
zetőjének elnézéskérése, 
az Országgyűlés legutóbbi 
ülésén. 

Nem tudtunk meghatód-
ni mi megkövetettek, hi-
szen nem csupán annyi 
történt, hogy ráléptek a 
lábunkra. Nem gyorsan 
gyógyuló sebeket szenve-
dett el majd egy ország 
január kilencedike, az új 
gyógyszerrendelet beveze-
tése óta. 

Mert hiszen — vegyük 
sorra — csak kényelmet-
lenséget éreztek azok a 
gyógyszerre utalt kis öre-
gek, akik az orvosrendelte 
tabletták felét — pénz 
hiányában — sírva és ret-
tegve hagyták a patikák-
ban? 

A kényelmetlenség hely-
zetmeghatározása illik-e a 
jobb esetben is negyven-
ötven perces gyógyszertári 
sorbanállásokra, s az eze-
ket közvetlenül megelőző 
több órás rendelői sorban 
ülésekre? 

Pillanatnyi bosszúságot 
okozott-e a könyörtelen 
merevség, rugalmatlanság, 
aminek köszönhetően a 
tomboló influenzajárvány 

sem szolgáltatott elég okot 
a gyógyszerrendelet beve-
zetésének elhalasztására? 

. . . és mindössze kényel-
metlenségként élték-e át 
gyógyszerészeink a minden 
előkészítés nélkül való, 
hirtelen rájuk zúdított 
többletmunkát, az új re-
ceptkészítéssel járó sok 
adminisztrációt, a sorban-

állók szitkozódásait, az 
éles-pengés támadásokat, 
a magyarok rájuk zúduló 
dühét? 

A kényelmetlenség ka-
tegóriájába tartozik-e, 
hogy a segélyezésre jogo-
sult tanácsok csak január 
legvégén Ismerhették meg 
a gyógyszerrendelésről és 
kiadásról szóló új minisz-
teri rendeletet, noha már 
január 9-én ostromolták 
óket a gyógyszertámoga-
tásért? 

S csupán kényelmetlen-
séget jelent-e — az önma-
gában megalázó szegény-
ség mellett — a környezet-
tanulmánnyal, tartásra kö-
telezett hozzátartozók ku-
tatásával tovább alázni a 
gyógyszertámogatásért fo-
lyamodókat? Persze soha 
senki sem fogja statiszti-
kába foglalni, hányan áll-
tak el a kérelemtől család-
juk, gyermekeik zaklatá-
sának réme miatt. Mint 
ahogy arról sem készülnek 
majd reprezentatív felmé-
rések, hogy a régóta sze-
dett gyógyszerek hirtelen-
váratlan elhagyása okán 
bekövetkező állapotromlás 
hány — főleg idős — em-
ber halálát okozta. 

Azt mondják, a múltbeli 
hibákért nehéz megtalálni 
a felelősöket, mert a szá-
lak összefonódtak, vagy 
inkább összegubancolódtak. 
Ez a gyógyszerrendelet 
azonban már nem tekint-
hető az átkos múlt öröké-
nek. Ez vadonatúj. Hibái-
ért felelni kéne, még ha 
kényelmetlen is. Ugyanis e 
kísérleti patkánynak vélt 
magyar nép még egy ha-
sonló „kényelmetlenséget", 
nehezen tűr el az egész-
ségügy irányítóitól, s ki-
vált félelemmel kevert bi-
zonytalansággal viseltetik 
irántuk most, amikor az 
egészségügy és szociálpo-
litika reformja is általuk 
készül. 

Kalocsai Katalin 


