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A jaltai térkép napról napra avul 
Többoldalas mellékletben foglalkozik kedden a Libé-

ration cimü francia lap a „keleti tömb" helyzetével. A 
lap azt hangoztatja, hogy „Európa Ja l tában megrajzolt 
térképe napról napra avul. A lengyel és a magyar kez-
deményezések, amelyekhez holnap már a németek is csat-
lakozhatnak, megrázzák a világot, s a kommunizmus 
anyaországa is minden vonatkozásban változik." 

A melléklet több cikke Magyarországról szól, így a 
katonai kérdéseket taglalva, bemutat ja azt a rétsági pán-
célosalakulatot, ahol a megváltozott körülmények miat t a 
(katonáknak gazdálkodással is kell foglalkozniuk. „Ha egy 
román—magyar háború lázálma élénken szerepel is a ma-
gyarországi vacsoraasztalok melletti beszélgetéseken, azér t 
(a hadsereg számára) most a legfontosabb az alkalmazko-
dás a piacgazdasághoz" — összegez a beszámoló szerzője 

Keleten megnőtt Roland hitele 
Antoniewicz Rolandnak, a 

Kádár János Társaság veze-
tőjének egy hónappal ez-
előtti Népszabadság-interjú-
ját közli a Scinteia. „Nem 
vagyunk haj landók tudo-
másul venni, hogy a likvi-
dátorok az MSZMP-t szo-
cialista párt tá aka r j ák deg-
radálni. Ezek az emberek az 
imperializmus ügynökei, a 
kapitalizmus malmára ha j t -
ják a vizet a békés átme-
netnek nevezett el lenforra-
dalommal" — idézi Anto-
niewiczet az RKP KB köz-
ponti lapja, amely egyéb-
ként a magyarországi bel-
politikai kibontakozásról 
meglehetősen hézagosan tá-
jékoztat. A Scinteia és a 
többi központi lap mind-

össze három mondatban szá-
molt be az MSZMP kong-
resszusáról, az MSZP meg-
alakulásáról. Mindössze any-
nyit tettek közzé, hogy a 
pártkongresszust megtar-
tották, határozatban mond-
ták ki az MSZP megalaku-
lását „az MSZMP helyett", 
továbbá annyit , hogy Nyers 
Rezsőt megválasztották a 
Magyar Szocialista Pár t el-
nökének. Közölték a köz-
ponti lapok Nicolae Ceau-
sescunak, az RKP főtitká-
rának Nyers Rezsőhöz, el-
nökké választása alkalmából 
küldött táviratát. A vidé-
ki lapok egyike-másika ha-
sonlóan röviden, a külpoli-
tikai hírrovatban számolt be 
a pártkongresszusról. 

Rádiótelex 
MENEKÜLTÜGYI 

IRODA 
Kovács László külügymi-

nisztériumi ál lamtitkár ked-
den fogadta Huang Ven-
hszient, az ENSZ menekült-
ügyi főbizottság budapesti 
i rodájának kinevezett veze-
tőjét. Az ENSZ-diplomata 
á tadta a menekültügyi fő-
biztos, Jean-Pier re Hocke 
meghatalmazólevelét, s ez-
zel a főbizottság budapesti 
i rodája megkezdte műkö-
dését. 

ELŐREJELZÉS 
Az Egészségügyi Világ-

szervezet (WHO) előrejelzé-
se szerint az elkövetkező 
két évben több mint fél-
millióval ugrik meg az 

AIDS-betegek száma. Az 
AIDS-vírussal fertőzöttek 
száma jelenleg hat és nyolc 
millió közé tehető. 

BÉKÉS TÜNTETÉS 
Minden eddigi megmozdu-

lás méreteit meghaladó ut-
cai demonstráció volt 3 a 
hétfő esti órákban Lipcse 
belvárosában. Szemtanúkra 
hivatkozó nyugat-berlini rá-
dióállomások szerint 100 000-
120 000 tüntető vett részt a 
megmozdulásban, ami bé-
késen, mindennemű inci-
dens nélkül zajlott le. Az 
MTI tudósítójának a be-
számolója szerint a külföl-
di újságírók számára a ha-
tóságok lezárták a várost. 

Hirdetmény 
A Régi Hungária Szálló Rt. igazgatósága (Szeged, 

Attila utca 11.) a társaság közgyűlését az alapszabály 
VI1/3. pont ja a lapján 

1989. november hó 20-án, 14 órára 
összehívja. 

A közgyűlés helye: Szegedj Vízművek és Fürdők 
tanácsterme (Szeged. Lenin körút 88 ). 

Napirendi pontok: 
1. Alaptöke-emelés; 
2. Közgyűlési hatáskörbe tartozó személyi kérdé-

sek. 
Az alaptőke-emelés indoka: a beruházó fedezeté-

nek biztosítása, pótlólagos tőkebevonás út ján. 
Az alaptőke-emelés ú j részvények jegyzésével 

történik. 
Legkisebb összxge: 227,5 millió Ft. 
Az alaptőke-emelés 2275 db, egyenként 100 000 

Ft névértékű, névre szóló részvény kibocsátásával 
történik. 

A részvényjegyzés az alaptőke-emelést elrendelő 
közgyűlési határozat bejegyzését és közzétételét kö-
vető nap 8 órakor kezdődik, és az ettől számított 5. 
nap 16 órakor fejeződik be. A részvényjegyzés helye 
a társaság székhelye (Szeged, Attila utca 11.). Az ú j 
részvények a korábban kibocsátott részvényfajtákhoz 
fűződő jogokat nem érintik. 

Az alapító az alapszabályban biztosított elővásár-
lási jogával a részvényjegyzés kezdő napjának 17. 
órájáig élhet. 

Az alapszabály-módosítás vonatkozó tervezete-
„V/l. 
A társaság alaptökéje 344 000 000 Ft, azaz három-

százncgyvennégvmiilió forint. 
2. Az alaptöke 1165 db, azaz egyezeregyszázhut-

vanöt darab, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer 
forint névértékű, bemutatóra szóló és 2275 db, azaz 
kettőezer-kettőszáz hetvenöt darab, egyenként ugyan-
csak 100 000 Ft. azaz egyszázezer forint névértékű, 
névre szóló részvényre oszlik." 

A közgyűlésen csak azok a részvényesek rendel-
keznek szavazati joggal, akik részvényeiket a közgyű-
lés előtt legalább 3 nappal a Dunabank Rt. szegedi 
igazgatóságánál (Szeged. Zárda utca 11.) letétbe he-
lyezték, és erről igazolást kaptak. 

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a köz-
gyűlésen személyesen vagy meghatalmazottak ú t j án 
gyakorolhatják szavazati jogukat. 

Igazgatóság 

Szegedi sikerek 
táncversenyen 

Az elmúlt hét végén nagy 
közönségsikerrel fogadott 
Szőke Tisza táncversenyen a 
következő eredmények szü-
lettek: a csapatverseny győz-
tese Olaszország, a szegediek 
és Lengyelország verseny-
zői előtt. A standard táncok 
egyéni győztese olasz páros 
lett, Halmai Attila és Emhö 
Zsuzsanna a negyedik, Mó-
ezó János és Urbán Timea 
(mind a négyen szegediek) a 
hatodik helyen végzett. A 
latin-amerikai táncok — Bu-
dapesten tartott — verse-
nyében — egy olasz páros 
mögött — második volt a 
Móczó—Urbán, s negyedik a 
Halmai—Emhö páros. A sze-
gedi „latin-versenyen" Mó-
ezóék másodikok, Halmaiék 
negyedikek, Jávor kai 
György és Durszt Ildikó 
(szintén a szegedi csapat 
tagjai) hatodikok lettek. 

Számítás-
technikai 
verseny 

A Művelődési Minisztéri-
um felhívás'ára a Műszaki 
és Természettudományos 
Egyesületek Szövetségének 
Ifjúsági Bizottsága és Ok-
tatási Szakosztály ismét 
megrendezi a Nemes Tiha-
mér Országos Középiskolai 
Számítástechnikai Tanul-
mányi Versenyt. Az első 
fordulót 1990. január 16-án 
(kedd) délután 2 órától tart-
juk a versenyre jelentkező 
iskolákban. A második for-
duló Budapesten lesz 1990. 
március 10-én (szombat). 

A versenyen a középfokú 
iskolák III—IV. osztályos 
tanulói vehetnek részt (de 
versenyen kívül indulhat-
nak I—II. osztályosok is). A 
versenyre legkésőbb '1989. 
október 31-éig nevezhetnek 
be az iskolák tanulói az 
alábbi címen: 

NJSZT Nemes Tihamér 
Verseny, 1368 Budapest 5. 
Pf.: 240. 

A nevezésnek tartalmaz-
nia kell az iskola nevét, cí-
mét és telefonszámát, a 
resztvevő tanulók számat 
évfolyamonként, a verse-
nyért felelős tanár nevét. 

A nevezést a jánlot tan szí-
veskedjenek postára adni. 
Az iskoláknak a verseny 
menetéről és a követelmé-
nyekről tájékoztatót kül-
dünk. Az első tíz helyezett 
az érettségi vizsgára mate-
matika tárgyból jeles osz-
tályzatot -kap, továbbá szá-
mítástechnikából mentesül 
a felvételi vizsga alól. 

A verseny hivatalos meg-
hirdetése a Művelődési Köz-
löny 15. számában az 1088. 
oldalon jelent meg. 

A tanács szorgalmazza 

Hírek az Aba-Novák-freskókról 

Mint lapunkban már ko-
rábban jeleztük, a Hősök 
•kapujának freskóit a városi 
tanács és a városszépítők 
kezdeményezésére az Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség 
szakemberei megkísérlik fel-
tárni. Németh Pétertől, a 
felügyelőség szegedi kiren-
deltségének vezetőjétől ér-
deklődtünk a munkálatok-
ról. 

— Az elmúlt évben már 
kis felületen kibontottuk a 
vakolatot a kapu egyik bolt-
ívén. Akkor azt tapasztaltuk, 
hogy a szemcsés, erősen ta-
padó habarcs szinte „meg-
ette" az alá festett freskó 
színeit. Ettől függetlenül 
úgy éreztük, nem szabad le-
mondanunk a képek meg-
mentéséről. A városi főépí-

tész, Kiss Lajos is erre kapa-
citált bennünket. Forrai 
Kornélia restaurátor, most 
az eredeti fotódokumentu-
mok alapján kezdte meg a 
bontást, tudta, hol kell ke-
resni olyan, három és fél 
négyzetméternyi területet, 
ahol konkrétan kirajzolód-
hat a freskó egy felismerhe-
tő részlete. Örömmel mond-
hatom, hogy bár az apszi-
sokról nehéz lesz a vastag 
habarcsréteget lefejteni, úgy 
hogy minél kevésbé sérül-
jön az alatta húzódó freskó 
felülete, de sikerülni fog. 
Forrai ú j technikákat, mo-
dern vegyszereket fog al-
kalmazni. 

— Mibe kerül ez a város-
nak? 

— A mostani próbafeltá-
rás nem drága. Egy négyzet-
méter négy és félezer forint-
ba kerül. Maga a rekonst-
rukció sa jnos milliókat fog 
felemészteni, a városi tanács 
ettől függetlenül szorgal-
mazza a dolgot. f;s ha igaz, 
a műemléki felügyelőség is 
be tud segíteni maj • egy ke-
vés pénzzel ebbe a nagy vál-
lalkozásba. 

— Mikorra várható, hogy 
újra gyönyörködhetünk az 
Aba-Novák-freskókban? 

— Ezt a munkát csak ked-
vező időjárás mellett lehet 
végezni. Jövő év májusában 
kezdjük el a konkrét hely-
reállító munkálatokat, s 
ígérhetem, hogy 1991-ben el-
készülünk vele. 

P. E. 

Rehabilitáció, ezúttal a színházban 
Rigoletto'bemutató lesz a hét végén 

— Gyimesi Kálmánnak mint művésznek és mint em-
bernek is tartozom ennyivel: az ő kedvéért vettem elö a 
Rigolettót — mondta Gregor József, a szegedi operatár-
sulat művészeti vezetője. — Az első bemutatónk tehát: 
Kálmán rehabilitálása. Az utóbbi hat évet, életének leg-
tevékenyebb szakaszát, tétlenségben kényszerült tölteni. A 
Rigoletto fiatalkori parádés szerepe volt. azóta beérett. 

— Mi más indoka volt még a darabválasztásnak? 
— A szegedi operában 23 éve nem ment ez a Verdi-

mü, amelynek pedig minden, magára valamit adó színház 
repertoárjában ott a helye. 

Ennyit tudtam meg az ope-
ra vezetőjétől a pénteki be-
mutatóról. 

* 

Horváth Zoltánt, a rende-
zőt azért hívta vissza ven-
dégnek Szegedre Gregor Jó-
zsef, mert — mint egy koráb-
bi inter júban mondta, s most 
megerősítette — „egy lépést 
visszafelé kell tenni egy el-
ágazásig, ahonnan aztán az 
operajátszás másfele ú t já t 
követhetjük, mint amilyent 
az utóbbi hat év út ja jelen-
tett". 

— Hat év után örömmel 
jöttem, de hát ezt az érzést 
csak konvencionálisan lehet 
kifejezni — beszéljünk in-
kább a Rigolettóról — mond-
ta a vendégrendező. Ám mi-
vel fontos jelenet kezdődött, 
fölhívta a figyelmemet a 
műsorfüzetre, ami még a 

nyomdában . . . A kéziratból 
viszont szívesen idézem Hor-
váth Zoltán mondatait : 

„Ifjúkorom lovagias érzel-
mű rendezéseiben az eszmé-
nyi gondolat Gilda áldozata 
és megdicsőülése volt. Ma 
egyértelműbben fogalmazom 
meg a mű ítéletét: a kiszol-
gálók igazi bére, jólétük ára 
a kiszolgáltatottság ... Az 
udvari ember önös érdekből 
mindent megtesz — és min-
dent megenged — Hercegé-
nek. A leggatlástalanabb és 
legelvtelenebb kiszolgáló, Ri-
goletto mindent elveszítve 
kénytelen szembenézni ön-
magával." 

* 

A bemutató karmestere 
Pál Tamás, a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar művészeti 
vezetője épphogy hazaért — 
Ca taniából. 

A pedagógus nem sztrájkpárli 
„A pedagógusfizetések or-

szágos átlagtól való lemara-
dását — elvileg — a rossz 
bérezési mechanizmuson kí-
vül semmi sem indokolta. A 
„felelős" egyértelműen áz 
elmúlt időszak kormányzati 
és pedagógus szakszerveze-
ti politikája." Többek kő-
zött ezek a mondatok hang-
zottak el tegnap délelőtt az 
szmt székházában, a peda-
gógus szakszervezet Békés 
és Csongrád megyei kong-
resszusi küldötteinek érte-
kezletén. 

Még a tanévkezdéskor 
Glatz Ferenc művelődési 
miniszter 20 százalékos (I 
milliárd forinttal megtol-
dott, 1990 januárjá tól érvé-
nyes) béremelésre tett ha-
tározott ígéretet A 4 milli-

árd forintot azonban még 
nem szavazta meg az Or-
szággyűlés. Ennek elmara-
dása esetén a szakszervezeti 
küldöttek értekezlete sztráj-
kot helyezett kilátásba. A 
helyzetet bonyolítja, hogy a 
szakszervezetnek egyelőre 
nincs hatékonyan felhasz-
nálható sztrájkalapja. A 
100 millió forintból — ami 
a pedagógusok egy napi bér-
összegét fedezné — hiányzik 
80 millió forint. 

A küldöttek ugyanakkor 
minden jogos helyi sz t rá jk-
kezdeményezéssel szolida-
ri tást vállalnak. Remélik 
azonban, hogy a sztrájk esz-
közként való felhasználásá-
ra nem kerül sor, mert a 
pedagógusok tanítani sze-
retnének. P. Sz. 

Amerikai 
önkéntesek 

Az Egyesült Allamok-beli 
Békeszolgálat önkéntes 
nyelvtanárainak Magyaror-
szágra küldéséről, illetve fo-
gadásáról tárgyalt, majd az 
erről szóló- szándéknyilatko-
zatot kedden, Budapesten 
aláírta Glatz Ferenc műve-
lődési miniszter, és Paul Co-
verdell, a Békeszolgálat 
igazgatója. 

A Művelődési Miniszté-
r iumban ezzel kapcsolatban 
elmondták: a jövő évtől 
mintegy 60 angol nyelvtanár 
kezdi meg az oktatást ma-
gyar általános és középisko-
lákban, illetve felsőfokú in-
tézményekben 

— Az ottani koncertevad 
nyitányaként a Fidelio kon-
certszerű előadását vezényel-
tem, két alkalommal. Bellini 
szülővárosának — a színhá-
zat is róla nevezték el — 
jennullusa óta nem ment meg 
ott a Fidelio, bár rendkívül 
élénk, pezsgő a zenei élet, 
Ezúttal is olyan „nevekkel" 
dolgozhattam, mint a berlini 
Siegfried Vogel (F)orestan), 
vagy Tom Krause (Don Fer-
nando). Most másodszor jár-
tam Cataniában, az elmúlt 
szezonban Liszt-koncertem 
volt, jövőre pedig Mozart 
Idomeneóját vezénylem. A 
zeneiek mellett másfaj ta , kü-
lönleges élményünk is volt: 
alighogy odaérkeztünk, ki-
tört az Etna . . . 

Pár nappal a bemutató 
előtt Molnár Lászlótól veszi 
át a karmesteri pálcát Pál 
Tamás, s a Rigoletto-soroza-
tot majd csak novemberben 
szakítja meg — egy másik 
sorozat folytatásaképpen — 
Salieri-Jemezíélvétellel. A 
szegedi Salieri zenekar, a 
Canticum Kamarakórus, va-
lamint Gregor József, Gulyás 
Dénes és külföldi szólisták 
közreműködésével készül a 
lemez (Trofomo barlangja), s 
november végén egy bécsi 
koncert műsorán is szerepel 
— ugyanezekkel az előadók-
kal — a Sulieri-mü. 

* 

A bemutató bérlet tulajdo* 
nosai ezúttal 20-án, pénteken 
láthatják a Rigolettót. Az 
előadás díszleteit Varga Má-
tyás tervezte, a jelmezeket 
Vágvolgyi Hona. A premie-
ren Gyimesi Kálmán, Vajda 
Júlia (Gilda), Sinkó György 
(Monterone), Bándi János 
(mantuai herceg) énekel, 
Sparafucile: Szakály Péter, 
Maddalena: Szonda Éva. A 
szombati saj tóbemutatón Só-
lyom Nagy Sándort hall juk a 
címszerepben, a társulat új 
tagja Szilágyi Erzsébet ének-
li Gildát, Németh József lesz 
Monterone és Réti Csaba a 
Herceg. Szakályt Kővári Csa-
ba vált ja. Szonda Évát pedig 
Erdélyi Erzsébet. 

Sulyok Erzsébet 


