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Bársonyosan fanyar 
Mottó a villamosban: f/észfék, észjelző" 

Vannak emberekakik rendkívül érzé-
kenyek a hangokra, és nem zenészek. Pél-
dául érzékenyek lehettek azok is, akik az 
állomás mellett lakoznak, és bájos éjsza-
kai vonatfüttykoncertben részesültek. 
Tülköltek, dallamokat játszottak a muzi-
kális mozdonyvezetők. Ezért persze nem 
kaptak külön prémiumot. 

Még én is érzékeny lettem, mikor tő-
lem körülbelül egy méter ötvenkét centi-
méterre fölrobbant egy petárda a Kárász 
utcán. Egy nénike jött ki az üzletből, rá-
lépett, és majdnem szívrohamot kapott, 
ahogy a talpa alatt: (nincs ilyen hangos 
hangutánzó szó). Utána, szegényke, az 
utcát egész széltében birtokba vette, úgy 
kóválygott. Ha mondjuk egy gyengébb 
idegzetüt ér a meglepetés, hát rossz rá-
gondolni is. 

Nem tudom, hogy honnan szerzik eze-
ket a robbantgatós francokat, de azt hi-
szem. már kezd mindenkinek az idegeire 
menni. Mikor Romániában gyilkolják az 
embereket, mikor nem tudjuk, hogy fo-
gunk jövöre megélni. mikor alapjaiban 
rázkódik az emberségesnek hitt világ, ak-

kor itten petárdákkal sokkoljuk még egy-
mást, hogy feszítsük a húrokat, a lehető 
legfeszesebbre! A gyerekek éjszaka féle-
lemmel bújnak az ágyba, mert a sötét 
szobát világító rakéták fényesitik és 
amennyire szép ez, pont annyira félelme-
tes. Mert eszébe jut mindenkinek az 
UFO-mizéria, (mi lesz, ha elvisznek?), és 
ehhez társul még az a rengeteg horror-
film, melyekbe óvatlanul is belebotlik az 
ember. 

Nem tudom, hogy miért kell még mind-
ezeken felül egymást gerjeszteni rakéták-
kal, meg „taposóaknákkal"? De nem is 
akarom tudni, mert erre nincs magyará-
zat. Az erőszak erőszakot szül. vagy leg-
alábbis nyaklevest. Ha bárki is azt hinné, 
hogy ez szép, hogy igenis robbantgátni 
kell egymás idegrendszerében, hát annak 
bársonyosan fanyar humora van. De aki 
kardot ránt, az kard által vész eli Es 
azok kedvéért, akiknek bársonyosan fa-
nyar humoruk van és nem értenek az 
egészből semmit, egy drága barátom 
mondását idézném: „Akt húst ránt, hús 
által vész el." 

Podmaniczky Szilárd 

A hét száma: 55 százalék; kérdése: hány éves a hitelünk... 

Számol az ország 

A történelem nem csupán tantárgy" 
* 

Szerepek, kalandok 
„A múltat nem lehet tő-

lünk elvenni, de az csak ak-
kor a mienk, ha ismerjük." 
— mondja a történész. S 
hogy a múltat, a történel-
met hogyan tanulják gene-
rációk, az nem mindegy. A 
gyerekek fantáziája, logi-
kája, világlátása fejlődik, 
igazságérzete, erkölcsi ta r -
tása, belső lelki egyensúlya 
lesz biztosabb, ha tisztá-
ban van múltjával , s an-
nak helyével a világban. A 
történelem nem lehet csu-
pán tantárgy. Kómár Irén 
olyan történelemtanár, aki 
nemcsak iskolában tanít, 
de ha kell, a város bármely 
kulturális intézményében 
„játszik történelmet" gye-
rekekkel vasár- és ünnep-
napokon is. 

— Valamikor a szerepjá-
tékkal kezdted. Emlékszem, 
a Bartókban gyerekszinpa-
dot vezettél... 

— Igen, ennek most is 
nagy hasznát veszem. A gye-
rekekben nagy kalandvágy 
él, s ezt a jövőben és a 
múltban való kirándulásban 
éli ki legszívesebben Sok-
kal könnyebb feltérképezni, 
elképzelni a múltat, vala-
mely történelmi kort, ha 
eljátsszuk, hogy mi is ben-
ne élünk. Ehhez a játékhoz 
rengeteg ismeretet lehet 
kapcsolni, önző szempontja-
im is vannak: imádok né-
hány kort, s jólesik oda a 
gyerekeket is elcsábítani. 

— Melyek a kedvencek? 
— Őskor, ókor, középkor. 

Szerencsére tapasztalataim 
szerint a gyerekek is eze-
ket kedvelik legjobban. Ezek 
időben messzebb vannak a 
mától, sokkal nagyobb rá-

látásunk lehet rá juk. Sokkal 
letisztultabb ismereteink 
vannak róluk. A tanköny-
vekben is több az érdekes, 
színes adalék, mint a ké-
sőbbi korokról. Sajnos, a 
Nagy francia forradalom 
utáni idők tárgyalásánál túl-
ságosan előtérbe kerül a 
munkásmozgalmi, az osz-
tályharcos szemlélet. 

— Mennyire kell ragasz-
kodni egy történelemtanár-
nak a tankönyvhöz? 

— Szerintem egyáltalán 
nem. Sokan hivatkoznak a 
tanterv, a könyv gyengéire, 
panaszkodnak a kötöttségek 
miatt. Nem értem őket, 
ugyanis már sok éve lehet 
tanítani a saját szájunk íze 
szerint. Persze, venni kell a 
fáradságot, s utána kell já r -
ni a dolgoknak. A felsőbb 
osztályokba pedig napra 
kész információkkal kell be-
menni órára. Én ma példá-
ul a nyolcadikosokkal csak 
a temesvári eseményeket 
tárgyaltam egész órán. Tu-
dom, a tanár szabadsága is-
kolánként más és más. Ne-
kem szerencsém van, a Há-
mán Kató iskolában amel-
lett, hogy jól felszerelt szer-
tár áll rendelkezésemre, évek 
óta szabadkezet kapok. 

— Szakvezető tanár is 
vagy, milyen a hallgatókkal 
együtt dolgozni? 

— Remek. Miattuk va-
gyok kénytelen még többet 
olvasni, tájékozódni, ott-
hon lenni eseményekben, és 
a történelmi kérdésekben, 
hiszen kellemetlen volna 
érezni: kevesebbet tudok ná-
luk. 

— Amellett, hogy iskolá-
ban tanitasz, hogy főisko-

lások szakvezetője vagy, 
múzeumpedagógiával is fog-
lalkozol. 

— Ebben rejlik az emle-
getett nagy kalandok, ki-
rándulások lehetősége. 1982-
ben, a múzeumi matinékon 
kezdtem rendhagyó történe-
lemórákat, foglalkozásokat 
tartani. Akkoriban kezdett 
egy kicsit megváltozni a 
történelemszemlélet. Renge-
teg ú j információ zúdult a 
gyerekekre, válogatás nél-
kül. Az iskolai órákon nem 
volt idő arra, hogy egy-egy 
kérdésnél többet időzzünk, 
ezért úgy éreztem, jó len-
ne, ha az érdeklődőbb gye-
rekekkel külön lehetne fog-
lalkozni. A matinékon a mú-
zeum „kincsestárában" fel-
lelhető tárgyakat, rekvizítu-
mokat a gyerekek kezükbe 
foghatják, s mélyebben be-
leszippanthatnak egy-egy 
kor levegőjébe. Fantasztikus 
élmény látni, mikor a gye-
rekek egy régészeti leletet 
megtapogatnak, megszagol-
nak, mikor egy kőbaltát a 
kezükbe próbálnak. 

— Művelődési intézmé-
nyekben, hétvégeken több-
ször vezetsz történelmi ját-
szóházat is. Hogy győzöd ezt 
a sokféle foglalatosságot? 

— Ezt — mint szerintem 
mindent — csak teljes em-
berként szabad csinálni. S 
ennél még sokkal többet és 
jobban is lehetne, ha példá-
ul több pénzem lenne köny-
vekre, ha igazi jó szakiro-
dalomhoz juthatnék. Most 
angolul tanulok. Hiszek Ka-
zinczynak, aki azt mondja : 
„Jót s jól, ebben áll a nagy 
titok." 

Pacsika Emília 

A Parlament döntése: kamatadó. Ilyen ugyan már ed-
dig is volt, s annak ehhez az újhoz semmi köze, de ha 
nem találtak szakszerűbb elnevezést... Füstadó is volt 
már, panel- vagy szegényadónak mégsem nevezhették. Az 
OTP lakáshitelosztályán égnek a telefonvonalak, az ügy-
intézők kívülről tudják a tájékoztatószöveget. Minden ti-
zedik hívás után tömörítenek rajta egy kicsit, elhagynak 
egy-egy feleslegesnek tűnő szót. Nem lehet csodálkozni 
rajta, hogy a végén már csak ök értik. 

A kedvezményes kamato-
zású, hosszú lejáratú hitele-
ket „megadóztatják". A tíz 
évnél régebbiek után a havi 
törlesztőrészlet száz, az öt és 
tíz év közöttiek után 50 szá-
zalékát kell pluszként havon-
ta befizetni. Gyakorlatban: 
egy 12 éves szerződés 650 fo-
rintos törlesztőrészlete 1300, 
a hatéves hitel 1200 forintos 
havi befizetése ezután 1800 
forint lesz. Az öt éven belüli 
hitelek törlesztési feltéteiei 
n e m változnak. (Egyelőre.) 
Azt, hogy ma négy és léi 
éves hitelszerződésem tör-
lesztőrészlete júliusban emel-
kedik-e 50 százalékkal, még 
nem sikerült kiderítenem. 
Kérdésemre tegnap az OTP-
ben sem tudtak választ adni. 
Ez persze csak részletkérdés, 
az izgalmasabb az, hogy ma 
még nem tudni, mikor lép 
hatályba az ú j rendelkezés. 
(Ha az autó-áfa kihirdetése 
és az életbe léptetése közötti 
időt veszem alapul, akkor 
semmi ok az idegességre.) 

Az érvényesség kezdete 

többek között azért is fon-
tos, mert változnak a t e h e r -
mentesítés feltételei is. Ed-
digiekben az egyösszegű 
visszafizetésnél elegendő volt 
55 százalék készpénz, ezután 
már 75 százalék kell. Milyen 
határnappal? 

Hétfőn az újszegedi OTP-
fiókban — a pénzügyminisz-
ter reggeli nyilatkozatát kö-
vetően — tumultuózus jele-
netek játszódtak le. Délután-
ra kénytelenek voltak lénye-
gesen leegyszerűsíteni az 
ügyintézést. A felgyorsított 
ügymenetnek köszönhetően 
kedden még nagyobb for-
galmat bonyolítottak, szerdá-
ra ez halkult valamelyest. A 
tegnap délelőtt már ú j r a a 
keddi csúcsra emlékeztetett. 
Az ügyintézés ennél tovább 
m á r nem egyszerűsíthető, az 
OTP stencilezett szórólapján 
még meg sem száradt a 
nyomdafesték. 

„Befizetendő az 1989. szep-
tember 30-ai záróegyenleg 55 
százaléka, plusz 2000 forint." 
Ez utóbbit sokan nem ért ik. 

(én sem teljesen), hiszen 
szeptember után még két hó-
napot befizettünk. A kissé 
bonyolult kamatszámítás mi-
at t a magyarázat is hossza-
dalmas. A lényeg körülbelül 
az, hogy az 55 százalék biz-
tosan meglegyen. Ha vala-
milyen ok folytán a befize-
tett összeg csak 54,5 száza-
lékra rúg. akkor felesleges 
volt a sorban állás. A plusz: 
kétezer forint nagy részét a 
végelszámolás után te rmé-
szetesen visszakapja az ügy-
fél. 

„Csak a 3,5 százalékosnál 
nem magasabb kamatozású 
kedvezményes kölcsönök 
után já r engedmény . . . ha a 
szerződés záradékában kizá-
ró ok nem szerepel." 

A bankok nem örülnek a 
kampányszerű tehermentesí-
tésnek, megbolydult a pénz-
piac. Az emberek kiveszik 
betét jeiket és ebből fizetik be 
az 55 százalékot. Az OTP-nek 
volt olyan napja, amikor 20 
millió forint vándorolt így. 
Átgondoltabb intézkedésso-
rozat révén sokkal nyugod-
tabb, követhetőbb lenne a 
pénzmozgás. Könnyen felbo-
rulhat a betét- és hitelaránv. 
Kisebb tőkeerejű pénzintéze-
tek mehetnek az MNB-hez 24 
százalékos kamatú hitelért, 
feltoltendő a kötelező tar ta-
lékrátát! . . . 

Kovács András 

Vb-vétó 

A „Nagy-menetelés" elmaradt 
— Mentse fel Nagy Lász-

lót a színház igazgatói tisz-
téből a testület és nevezze 
ki ideiglenes igazgatónak 
Gregor Józsefet! — állt elő 
a javaslattal tegnap a sze-
gedi tanács végrehaj tó bi-
zottsági ülésén Tóth Csaba 
vb-tag. Azzal indokolta, 
hogy a színház vezetése nem 
a közönség, hanem sa já t 
önös érdekeit t a r t j a szem 
előtt. A december 11-ei 
rendkívüli vb-ülés óta 
ugyanis a helyzet változat-
lan: a szegedi színház ka-
pui továbbra is zárva van-
nak. 

Müller Józsefné, a városi 
tanács ügyvivő elnökhelyet-
tese óva intette a testületet 
az elhamarkodott döntéstől. 
Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a tanácsnak Ruszt Jó-
zseffel semmi ba ja nincs, a 
társulatnak voltak gondjai 
a főrendezővel. A vb erede-
tileg is azt javasolta, hogy 
pályázat ú t ján erősítse meg 
megbízatását Ruszt. De má-
ra már túl sok szubjektív 
elem keveredett a szegedi 
„színházi háborúba". Éppen 
ezért a döntést az önálló 
művészeti műhelyre kellene 
bízni. A vb ne döntsön a 
színészek fe je felett, a mű-
ködőképességet viszont szá-
mon kell kérni a színház 

Mesterbérlet Zenei naptár 

A Weiner kamarazenei 
egyesület az idén figyelemre 
méltó vállalkozásba fogott. 
Mesterbérlet címszó alatt 
olyan hangversenysorozatot 
indított el, amelyen a We-
ninger Richárd vezette Wei-
ner kamarazenekar — mint 
ál landó szereplő — fellé-
pése mellett, minden koncer-
ten egy-egy hazai vagy kül-
földi kiemelkedő tehetség, sőt 
nemzetközi világnagyság lép 
fel szólistaként. Így lesz ez 
például a februárban tar tan-
dó, soron következő estén is, 
melyen a -világhírű zongora-
művésznő, Fischer Annié lép 
m a j d fel. A sorozat első 
hangversenyén, november-
ben a kiváló spanyol klari-

nétművész Oriol Romani szó-
lózott, városunkból pedig 
hárfamúvészünk, Felletár 
Melinda. 

A Tisza Szállóban tartott 
hét eleji hangversenyen is a 
nemzetközi hírnévnek ör-
vendő, Szegeden már jól is-
mert Valentyin Fejgin cselló-
művész játékában gyönyör-
ködhettünk. Kétségkívül az ő 
előadóművészete volt az ese-
mény ezen az estén is. Sze-
mélyes mondanivalójának á t -
ütő erejű tolmácsolása mind-
untalan őszinte csodálatra 
késztet. Fantasztikus virtuo-
zitása problémátlan termé-
szetességgel és egyszerűség-
gel szolgálja teremtő fantá-
ziáját Haydn nem könnyű 

előadói feladatokat rej tő D-
dúr versenyművének előadá-
sában is élvezhettük maku-
látlan ragyogású technikáját , 
az egyéni — de Haydn szel-
leméhez hü — beszédes szug-
gesztivitású. sajátosan sza-
bad, de ugyanakkor mégis 
a tökéletes művészi önfegye-
lem kormányozta gondola t-
s érzelemgazdagságot. 

Tanítványa, Sin Katalin 
most is mesteréhez méltóan 
szerepelt. 

Végül Haydn remekművé-
ből, a Teréz miséből hangzot-
tak el részletek (Kyrie, Gló-
ria, Sanc tu sé saz Agnus Dei) 
a Szegedi Egyetemi Énekkar 
közreműködésével (karigaz-
gatók • Cser Miklós és Gyüdi 

Sándor). A hagy létszámú, 
lelkes egyetemistákból álló 
együttes az impozáns, lobogó 
tuttik erőteljes megszólalta-
tásában tudtak azonosulni 
leginkább a dirigens, Wenin-
ger Richárd elképzeléseivel. 
A szólisták — Vámossy Éva 
(szoprán), Szonda Eva (mez-
zoszoprán),s a hangverseny-
pódiumon most debütáló Ko-
vács Hegedűs István (tenor) 
és Sinkó György (basszus) 
együtteséből Szonda Éva re-
mek hangja, s tiszta muziká-
lis előadása volt kiemelkedő. 
A szegedi hangversenyéletet 
izgalmasan gazdagító kon-
certsorozat áprilisban ér 
majd véget. A zárórendezvé-
nyen a svájci Dániel Meylan 
orgonaművész s hazai büsz-
keségünk, a Cziffra-ösztöndí-
jas Szecsődi Ferenc hegedű-
művész lép majd fel. 

Berényi Bogáta 

vezetésétől. A művelődési 
osztály íViár megkezdte a 
„vizsgálatot", a következő 
vb-ülésen minden bizonnyal 
beszámol majd a színházi 
helyzetről. Végül kiderült, 
a testület jogilag nem is 
h ívhat ja vissza az igazgatót, 
így azután Tóth Csaba el-
állt javaslatától. 

* 

Lapunkban néhány hete 
riportot közöltünk a Rigó 
utcai nevelőotthonban kiala-
kult áldatlan állapotokról. 
Többek között ez irányította 
rá a figyelmet a nevelőott-
honra. Matusik Sándor, a 
művelődési osztály vezetője 
most adott számot a végre-
haj tó bizottságnak a fej le-
ményekről. 

— Többen az intézet igaz-
gatójának felelősségét fesze-
getik. Sütő Péter, aki negy-
ven éve nevelőotthonban 
dolgozik, s jó ideje vezeti a 
Rigó utcai otthont, több íz-
ben is tiltakozott az ellen, 
hogy bűnöző fiatalokat he-
lyezzenek az intézetbe. Az 
az igazság, hogy Magyaror-
szágon nincs olyan intéz-
mény, amelyik hivatott len-
ne arra, hogy ezekkel a fia-
talokkal „elkülönítve" fog-
lalkozzon. A nevelőmunka 
így szinte lehetetlenné vált 
az intézményben. Sütő Pé-
ter már az év elején jelez-
te, hogy a tanév befejezté-
vel nyugdíjba menne. Most 
azonban „előre hozta" ezt a 
lépést: december 31-én 
nyugállományba vonul. He-
lyét átmenetileg a helyette-
se, Tátrai Sándor foglalja 
el, de a végső megoldás a 
pályázat kiírása lesz. 

Tulajdonképpen — aho-
gyan ez már lenni szokott 
— az „egyebek" címszó 
alatt tárgyalt előbbi érde-
kességek vonták magukra a 
tudósító figyelmét. Így aztán 
végezetül, ha csak címsza-
vakban is, de kanyarodjunk 
vissza a „rendes" napirend-
hez. 

* 

Az ülés elején egyperces 
néma felállással emlékeztek 
meg a vb-tagok a temesvá-
ri vérengzés áldozatairól, 
í rásban ítélte el a testület 
a romániai agresszivitást. 
Ezután — az áldozatok em-

lékére gyújtot t gyertya fé-
nye mellett — a napirende-
ket tárgyalták meg: az igaz-
gatási osztály munká já t ér -
tékelték, s lakástámogatáso-
kat ítéltek oda. A vb hatá-
rozatot hozott néhány sze-
gedi állami ingatlan eladá-
sáról is. Tájékoztatás hang-
zott el arról, hogy a jövő 
évi lakásnévjegyzék már el-
készült, az ügyfélszolgálati 
irodában és a lakáshivatal-
ban az OTP-s igénylők meg-
tekinthetik. A szociális ta-
nácsi lakások listája csak 
február végére készül el. a 
lakóház-felújításokról Prá-
gai Tibor, az IKV igazgató-
ja számolt be. Tervezniük 
— sajnos — szinte lehetet-
len, hiszen a minapi parla-
menti döntés a teljes lakás-
gazdálkodást fe je tetejére 
állította. Egy biztos: az idei 
204 milliós felúj í tásra adott 
állami támogatás jövőre 
mindössze 94 millió lesz. 

Többször vitatott téma 
került ismét az asztalra: a 
Marx téri piacon kialakult 
zsúfoltság, kulturálatlanság. 
Nos, r„z elmúlt hónapokban 
ez ügyben változott a taná-
csi szemlélet. Míg éveken át 
a teljes és komplex felúj í-
tás mellett kardoskodtak, 
mára kiderült, ennyi pénz 
nincs. Így a szakaszosság 
a lapján kell hozzáfogni a 
tér rendezéséhez, hiszen — 
ahogyan az egyik városatya 
megjegyezte —: a „Marx tér 
Szeged szégyenfoltja lett!" 

Az ülés végén Csonka 
Miklós osztályvezető szomo-
rú képet "festett a napokban 
kialakult ellátási helyzet-
ről: 

— A cukorral még nincs 
gond, a liszt azonban tel je-
sen eltűnt a szegedi boltok 
polcairól. Két hete felvá-
sárlási láz indult meg, amit 
a malom _ egyszerűen nem 
képes kapacitással követni. 
Hasonló a helyzet a zsírral 
is, az étolajat kereső szege-
diek sincsenek jobb hely-
zetben. Szárazáru és papr ika 
gyakorlatilag nincs a város-
ban. 

A végrehaj tó bizottság 
sem tudott ez ügyben mit 
tenni: a beszámoló tudomá-
sul vételére szorítkozott. 

R. G. 
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