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(Folytatás az /. oldalról.) 

vagy egyet nem érteni vele, 
mindenesetre rendkívül 
őszinte ember volt" —* vél-
te az államfő. — „Szaharov-
nak a peresztrojkában meg-
volt a maga küldetése, ame-
lyet mi mindnyájan megér* 
tettünk, önál ló gondolatok-
kal, meggyőződéssel ren-
delkező ember volt, aki 
nyil'tan és közvetlenül adott 
hangot véleményének. Ezt 
tiszteltem benne. Ami azon-
ban nem jelenti azt, hogy 
mindenben egyetértettünk, 
bár sok dologban osztottam 
az ál láspontját ." Arra a 
kérdésre, vajon jelen lesz-e 

a temetésen, Gorbacsov azt 
válaszolta: a kongresszus 
reszt vesz, és én a kong-
resszus egyik tagja vagyok. 

Jegor Ligaesov, a pb kon-
zervatívként számontartott 
tagja is azt hangsúlyozta, 
hogy őszinteségeért és nyílt-
ságáért tisztelte Andrej 
Szaharovot. (Az elhunyt tu-
dós sokszor nyilatkozott 
Ugy, hogy Ligacsyv veszé-
lyezteti a reformfolyama-
tot.) 

Margaret Thatcher brit 
miniszterelnök szerint Sza-
harov „fantasztikus bátor-
sággal és félelmetesen ere-
deti gondolkodásmóddal" 
rendelkezett. 

Genscher 
a német egységről 

Figyelmeztető sztrájk 
December 20-án, reggel 5 

és 6 óra között egyórás fi-
gyelmeztető sztrájkot tar ta-
nak a mozdonyvezetők — 
jelentette be pénteken a 
mozdonyvezetők országos ta-
gozata a vasutasok szakszer-
vezetének székházában. 

Elmondták: a munkabe-
szüntetés oka a vasutasok-
nak a más ipari ágazatok-
ban dolgozók átlagához vi-
szonyított, meglehetősen ala-
csony bére. A mozdonyve-

zetők bérköveteléseik mel-
lett egyéb foglalkoztatási 
problémáik megoldását is 
sürgetik, így például el kí-
ván ják érni a havi kötelező 
túlórák megszüntetését. 

A meghirdetett egyórás 
szt rá jk nem a lakossági szol-
gáltatás ellen irányul, mind-
össze, ily módon szeretnék 
felhívni a kormány figyel-
mét a már öt éve húzódó, 
és máig is megoldatlan bér-
rendezésre. 

„Ami Európát megosztja, 
az választja el egymástól a 
németeket is, ami összekö-
ti Európát, az egyesíti majd 
a németeket is. Mi egy nem-
zet vagyunk, és az is ma-
radunk. Nincs kapitalista és 
nincs szocialista német nem-
zet, hanem csak egy német 
nemzet" — hangoztatta a 
berlini Der Morgen cimü 
lapnak adott terjedelmes 
nyilatkozatában a nyugat-
német külügyminiszter. 

Hans-Dietrich Genscher, 
akinek Szabaddemokrata 
Pá r t j a (FDP) az utóbbi he-
tekben egyre szorosabbra fú-
Zi kapcsolatait az NDK-
beli l iberális-demokrata 
párttal (LDPD), az LDPD 
központi lapjának nyilatkoz-
va kifej tet te: az NDK-ban 
élő németek negyven éven 
át viselték a történelem sú-
lyos terhét. Most azonban 
érvényt szereznek demok-
ratikus szabadságjogaiknak, 

es ezt nagy felelősségtudat-
tal és józansággal teszik. 

Az NDK-ban élő németek 
lehetőséget kapnak a vá-
lasztásra: szocialista vagy 
piacgazdasági rendszert 
akarnak-e? Bárhogyan is 
döntsenek, mi tiszteletben 
fogjuk tartani választásu-
kat. Az NDK-ban élő né-
meteknek szükségük van a 
segítségünkre, de nem szo-
rulnak korrepetálásra" 
jelentette ki a bonni kül-
ügyminiszter. 

Kohl kancellár küszöbön-
álló drezdai tárgyalásaitól 
Genscher „konkrét lépése-
ket" remél, amelyek nyo-
mán az emberek számára 
közvetlenül is érzékelhető-
en elmélyül az NDK és az 
NSZK közötti együttműkö-
dés. Ő maga a r r a számít, 
hogy februárban egy otta-
wai tanácskozáson alkalma 
lesz találkozni és tárgyalni 
berlini kollégájával, Oskar 
Fischerrel. 

Ötszáz kiló színarany 

Szegedi ékszer tengeren• 
túlra 

A tulajdonváltásról 
a szakszervezet 

Védőlánc Temesvárott 

Pénteken sajtótájékozta-
tóval fejeződött be az a két-
napos tanácskozás, amelyet 
a SZOT szervezett a tulaj -
donviszonyok átalakításáról. 
A konferencia résztvevői — 
kőztük a gazdasági és a 
pénzügyi élet több neves 
szakembere — ar ra a meg-
állapításra jutottak, hogy uz 
állami tulajdon atulakítása 
társadalmi ellenérzés nél-
kül, tudatos program hiá-
nyában, szúk csoportérdekek 
által ösztönözve zajlik, mi-
által a nemzeti vagyon jóval 
valós, értéke alatt ad ják el 
a hazai es külföldi tulajdo-
nosoknak. Ugyanakkor a tu-
lajdonviszonyoknak ez a 
fa j t a átalakítása nem visz 
közelebb a piacgazdasághoz 
sem. mert azzal, ahogy a 
váliajatok egymást felvásá-
rolják, a vagyoni és szemé-
lyi összefonódás újszerű 
formája alakul ki a gazdál-
kodó szervezetek kozott. to-
vább erősítve a monopol-
helyzeteket. Emellett az át-

alakulások során a munka-
vállalók érdekképviseleti jo-
gai is csökkennek. 

A tanácskozásra meghí-
vott angol szakemberek is 
megerősítették: Magyaror-
szágon a jelenleg hatályos 
jogszabályok a nyugati or-
szágok gyakorlatával szem-
ben nem hogy ösztönöznék, 
hanem inkább korlátozzák 
a munkavullulók tu la jdon-
szerzési lehetőségeit. A kül-
földi szakértők szerint is le-
hetővé kellene tenni, hogy a 
gazdasági áldozatokért cse-
f ebe a munkavállalók is ré-
szesül hessíenek a kibontako-
zás hasznából,' méghozzá 
úgy, hogy legalább egy ré-
szét birtokolják a gyarapi-
tandó vagyonnak. A nyuga-
ti országok gyakorlatában 
megszokott dolog, hogy az 
allum a reprivatizálások so-
rán különféle adó- es hitel-
kedvezményekkel ' tulajdon-
szerzésre ösztönzi az érintett 
vállalatok dolgozóit. 

Temesvárott mintegy 200 
főből álló élölánc veszi kö-
rül, és védi Tőkés László 
lakását. Szemtanúktól szár-
mazó értesülés szerint pén-
tek déli fél egyig nem ke-
rült sor a lelkész kilakol-

tatá.sára. Mint emlékezetes, 
egy temesvári bíróság no-
vember 28-án ar ra kötelez-
te Tőkés Lászlót, hogy hagy-
ja el gyülekezetét, templo-
mát és városát. 

Mérnöki Kamara — 
Csongrádban is 

Megalakult a Mérnöki 
Kamara Csongrád, megyei 
csoportja. Az, érdekyedjt'lmi 
szervezet regionális ' alapító 
összejövetelén Szegedén 
nagy érdeklődés kísérte a 
vázolt programot, a sza-
bályzatról es a kamara te-
vékenységéről szóló tájékoz-
tatót. Az előkészítő bizott-
ság szervezömunkáját di-
cseri és az erintet tek önbe-
csülését jelzi, hogy a Csong-
rád megyei csoport az or-
szágban eddig letrejóttek 

közül a legnagyobb létszá-
mú: 282 alapító taggal in-
dult. Az ülésen 9 tagú veze-
tőseget, választottak. A me-
gyei csoport elnöke Körmö-
czi Ernő építőmérnök, el-
nökhelyettese pedig Nyári 
Ferenc építészmérnök lett. 
A kamarai csoport munka-
bizottságaiban elsökent a 
mérnöki munka etikai kó-
dexének összeállításával és 
vitaelökeszitesevel foglal-
koznak. 

Ékszergyárto vegyes valla-
lalatot alapított Gracia név-
vel tegnap a Szegedi Éksze-
rész és Könnyűfém Kisszö-
vetkezet Szegeden, a TRANS-
COOP Kft. dorozsmai vám-
szabadterületén. a 36U ezer 
márkás alaptőkéből a szege-
diek 51, a trieszti NEVAR és 
a bécsi H. und H. 24,5—24,5 
százalékkal részesednek. Az 
alaptőke teljes egészében gé-
pi apport , illetve készpénz, a 
10 millió forintos üzemépület 
a kisszövetkezet sa já t beru-
házása, amelyet a Grácia bé-
rel. 

A szükséges technológiai 
fejlesztéseket a szegediek 
nem tudták oneroból megol-
dani, vegyes vallalat alapí-
tási törekvéseik eddig a bi-
zonytalan gazdasági környe-
zet miatt futottak zátonyra. 
A TRANSCOOP-tól bérelt 
vámszabadterülettel fel-
gyorsultuk a tárgyalások, az 
olasz, és az osztrák cég így 
mar biztosítottnak látta a be-
fektetést. a tenyérnyi kül-
föld eddig kereskedelmi szol-
gáltatásokat nyújtot t (valu-
tásbolti lerakat stb ). ipari 
hasznosítása csak most kez-
dődött. Villanyborotvát, szá-
mítógepet sokhelyütt szerel-
nek össze, de az arany egé-
szen más. 

A Grácia nem saját a lap-
anyagból dolgozik, bérmun-
kát végez megrendelőinek. 
Az alapítók is ilyen minőség-
ben dolgoztatnak a vegyes 
vállalattal, igaz, nekik ön-
költséghez közeli aron szám-
láznak majd. Az arany és 

SomoEVl Károlyné felvétele 

ezüst ékszerek, láncok gyár-
tására a lkalmas olasz gépek 
a szakma európai színvonalú 
berendezései. A tágas, vilá-
gos üzemcsarnokba elhelye-
zett masinák kezeléséhez 5-6 
ember elegendő. Ok elmond-
hat ják magukról, hogy min-
den nap külföldre mertnek 
dolgozni. 

Az olaszok és az osztrákok 
devizával fizetnek a bérmun-
káért, a szegediek ezt kike-
rülhették. A gépi munkákat 
a Grácia, a kézit a kisszövet-
kezet végzi, az ellenérték év 
végére kiegyenlítődik. így 
az országnak nem kerül ke-
meny valutába az itt előállí-
tott arany ékszer, ami egyéb-
kent a magyarországi forgal-
mazásnak is feltétele volt. 

A képződő nyereséget az 
alapítók további fejlesztések-
be kívánják fektetni, s ha a 
bolt igazán beindul, nagyobb 
alaptöke-emelésre is sor ke-
rül. Munkával egyelőre nem 
lesz gondja a januárban in-
duló kisüzemnek, az alapító-
kon túl is jelentkeztek meg-
rendelők. Egy amerikai cég 
megfelelő minőség és < á r -
a ján la t esetén 500 kiló szín-
arany feldolgozására adna 
megbízást a Gráciának. 

Ennyi aranynál elsődleges 
a biztonság. A 60 centiméte-
res vásbeton falaknak és a 
hazai gyártású vagyonvédel-
mi. berendezésnek egy 
Szegeden alakuló biztonsági 
társasag is besegít majd . 

Kovára András 

4. Menyecskék Kecskemétről, Erdélyből 

A hét vegeket úgy vartum, mint egy szabudsagos kis-
katona u kimenőt. Ilyenkor „bórtonebol szabadult sas lel-
kem" nem gyozott jóllakni a bajor füldon burjánzó, termé-
szet es ember alkotta szépségekkel, a múlt példásan meg-
mentet t gazdugsagával. A n.vuri turistainvázió idején a 
csendesebb északi útirányt választottuk inkább, igy ju-
tottunk el Rqthenburgba is. 

Ez a háború kímélte, középkori kis varos eredeti ba-
jával megbubonazzu a civjlizació mipden szörnyűségével 
megvert látogatót. A nemet középkori varosok gyöngysze-
me ez. ahol paratlun módon sikerült megőrizni a több 
mint 500 eves városmagot a gótikus St. Jakobs-templom-
mal, az 1466-ban festett szárnyas oltáravul, gyónyórú 
ólomüvegü ablakaival, s ma is végig lehet sétálni a tele-
pülést körbeölelő várfalon Fontról megannyi, mesebeli 
mézeskalácsházra, díszes városkapukra, bástyákra es girbe-
görbe. macskaköves utcákra látni. Odalenn, a turistáktól 
hangos forgatagban mintha álomból ebredne az ember; 
hogy, hogy nem, boszoknyus, fókotoe cselédlány lep ki a 
pekseg csilingelő a j ta jún , s mit keres itt e z a sok pöfögő, 
buzos rr.usina a lovas kocsik, hintók helyen? Díszlet lenne 
az egesz ' Nem. mert a szökőkutakból ma is ivóvíz csor-
dogál, s ma is piros muskátlival díszítik őket. mint huj-
danun Isten aldasu lehet Rothenburgon. mer t nemcsak uz 
e szazadi világégést elte túl. hanem szumos korábbi vesze-
delmet is. A legenda szerint 1631-ben történt, hogy ellen-
ség támadta meg a varoskát. Vezérük kiadta a parancsot : 
„Lerombolni, földig!" Aztán mégis gondolt egyet: „Ha 
akad valaki, aki egy szuszFa kiissza a bort egy háromlite-
res kancsóból" — mondta —. „megkegyelmezek a város-
nak." Az öreg polgármester — mert az idő t a j t meg vol-
tak városukért minden áldozatra kész polgármesterek — 
vállalkozott a nagy tettre, így menekültek meg valameny. 
nyien, s bűbájos házaik is épen maradtak. A nép — az-
óta is — minden évben fesztivállal, tánccal, vigassággal 
emlékezik meg eme nagy tettről, és az utódok is szívesen 
markol ják meg a korsót, noha nem mindig emlekeznek 
meg a város nagyivó megmentőjéröl. 

Mit tagadjam, hűvös, nyirkos este leven, nekem is 
jólesett volna egy kis lelekmelegitó. A főtéren, a város-
házával átellenben rátalál tunk a híres vendégfogadóra, 

amely mindenféle hírességeknek adott otthont az évszá-
zadok során. A most hangulatos, olasz ét teremben széles 
mosolyú, közvetlen, fekete f iatalember fogadolt bennün-
ket. A rendelés mellé följegyezte nemzetiségünket is, és 
sej telmes mosollyal távozott. Kisvártatva föl tűnt Ismét egy 
alacsony, kis emberrel, aki a távoli sarakból alaposan 
megmustrál t bennünket, majd érdemesnek tar tván az is-
meretsegre, óriási leplekkel, kinyújtot t karral közelített 
felénk. 

Grüss Gott! Éind Sje wirklich aus Ungarn? — ker-
dezte, aztán bemutatkozott mint az étterem tulajdonosa. 
Letelepedett mellénk, majd mig a vacsora elkeszült, kecs-
keméti palinka mellett mesélni kezdett. Arról, hogy a jö-
vő hónapban asszony áll a házhoz — a harmadik. Még-
pedig egyenesen Kecskemetrol. Matemat ika tanomé a 
menyasszony, aki eleinte nem akar ta beadni u derekát : 
megelégedett a gyakori látogatásokkal, az ajándékokkal, az 
uranyhpmokbelj vacsorákkal Most csak rászánta magát a 
hazasságra. Hogy csinos-e a menyecske? 

— Olyan mint én — hangzott a válasz. — Meg aztan 
nem is olyan fiatal már. 

— Segédkezik m a j d az üzletj munkaban'. ' — érdek-
lődtem. 

— Hallani sem akar róla. Meg ide be se tet te a lábat 
— mutatot t körbe a láthatóan müemlekvédelmi szempon-
tok szerint fölújított , igenyes belsőépítészeti munkáról 
árulkodó étteremben. — Persze, itt dolgoznia sem kell. 
Mellettem az egynapi zsebpenze is tobb lesz, mint ameny-
nyiért maguknul egy hónapon át tanította a gyerekeket. 
Amikor ott jartam. mergelocttem is: meg éjszaka is javít-
gatta a dolgoza tokat . . . Azért a pénzért! 

— De hat mivel tölti majd itt. a napjai t? — kérdez-
tem. mar is aggódva szegény, munkahoz szoktatott honfi-
társnöm miatt. 

— Most vettem e g y újabb, szép hazat, g y ö n y ö r ű k ö r -
nyezetben. Egyelőre üres, ra vár, hogy berendezze. Aztán 
itt élnek a szüleim, testvereim. az egész, rokonság. Elszó-
rakoztathat ják egymást. És ha mégis unatkozik, matema-
t ikatudását kamatozta that ja az üzleti adminisztrációban 
is. Ott van munka elég! 

— Most van segítsége? 
— Az anyagi ügyeket, adóelszámolást mind magam 

végzem. Most. hogy megnyitottam itt, a közelben a má-
sodik vendéglömet is, egy pizzasütőt, meg se merem mon-
dani, mennyi adot fizetek. Azt hiszem, első vagyok a kör-
nyéken a listán az egymillióval. Óriási a turistaforgalom 
e r re fe lé Ha szép az idö, le sem tudom ültetni az ernbere-
keú 

— Nemcsak a környezet vonzza a vendegeket — gon-
dolom. Figyelem a kellemes modorú, kis fekete olaszt; a 

maga természetességével, szinte barátnak ki járó kedves-
séggel fogad minden ú jonnan erkezót. Az összefagyott, 
piros orTŰ család is szemlátomást fölengedett a meleg fo-
gadtatástól, kecskeméti barack nélkül is. 

— Én megválogatom az embereimet. Higgye el, a z üz-
leti eletben ez fel siker. Nem dolgozom sokkal, de ők tisz-
tességesek. szorgalmasok, kellemes gyerekek. E/ a fiú is 
ot eve jött Itáliából. Nem bantu meg. 

Későre jur. búcsúzunk. Lehörpint jük az utolsó kor-
tyot a magyarok és az olaszok egészségére, s elindulunk, 
hogy nyugovóra té r jünk egy sok száz évet élt házikóbán. 
Szúette pudlússzobánkba azonban késői latogato erkezik. 
Szállásadónk, a nyolcvanhat éves nénike, neszezesünkre 
előcsoszogott a sötétből, és ránknyitolt . Magányos napjai t 
az színesíti egyedül, ha vendég áll a házhoz: ilyenkor az-
tan kérdéséi kereszttüzével ostromolja az idegeneket. Ami-
kor meg megtudta, hogy magyarok vagyunk, mesélő ked-
vének egész á rada tá t zúdította ránk. Elmondta, hogy f é r j e 
erdélyi magyar volt, aki meg is tanította nyelvünket neki-
Vagy ötven éve meg beszélt is valamit — vallotta, ma 
már azonban csak néhány szóra emlekszik. 

— Na, Wie sagt man? Jó «stét. Jo napot. Isten éltes-
sé. tarhonya — mondta megható igyekezettel, nagy gond-
dal keresgelve a regi, megrozsdásodott szócmlekek között. 
És nagyot kacagott. Mint tehet te az a fel évszázaddal 
ezelőtti fiatalasszony a magyar rokonok között. Mesélt há-
borúról, f é r j e fogságáról, korai haláláról, s a fiatalorv Osz-
tályrészül jutott, szomorú, hosszú özvegységről. Amint 
korbejarut tam szemem a viseltes szőnyegpadlón, a kopott 
bútorokon, csaknem elfogott a ;?n*.alom. De aztan valami 
láthatatlan eró megálljt parancsolt. Csaladom agyondol-
gozott, stresszek elnyútte, örömtelen nótagjaira gondoltam, 
akik kozott alig akadt, aki mézelte volna a hetvenedik 
évet. Aztán a többi, f iatalon elfáradt , szinten korán; ám 
békeidőben megözvegyült magyar asszony jutott az eszem-
be. A sa jná la t erzése altkor megint csak irigységgel vegyes 
csodalatba csapott at: itt van < / a vidám, tetterős kis 
öregasszony, aki csaknem kilenc évtizeddel a hatan, még 
m a is telju-i emberként van benne az életben. Igaz, hogy 
nem ragyog különösebben a háza a tisztaságtól, de azér t 
mindig akad lakója. Igaz. hogy nem díszes kirakatban, 
csak szerény ablakában, de megmuta t qz a r ra já róknak egy 
darabka Erdélyt, onnan hozott tudománya bizonyítékait; a-
rragvuros motivumú hímzéseket. Es boldogan dicsekszik: 
mindig akad érdeklődő. Mind megann.vi ú j arc, ú j beszél-
getőpartner, akik meg pénzt is hoznak a konyhára. Cso-
da-e hat, ha ez a rothenburgi '.dós asszony napnyugtával 
még mindig vár ja a holnapot? 

(Folytatjuk.) 


