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Nyitás Ópusztaszeren 
A skanzenben a szegedi 

ház, a makói hagymásház, a 
szentesi tanya, a kovács- és 
borbélyműhely, a községhá-
za, a postahivatal, az Isko-
la, a szatócsbolt, az erdész-
ház, a kocsigyűjtemény most 
is várja a csoportokat. Sőt, 
új látnivalókra is számít-
hatnak a látogatók. Készül 
a szélmalom, a halászkuny-
hó környékén újabb hajók 
és tutajok sorakoznak. 

A közelben kemping és 
étterem is van. A messziről 
érkezők a faházakban októ-
ber 31-éig foglalhatnak he-
lyeta 75-123-as telefonon. Az 
étterem csoportokat is fo-
gad. A tanyacsárdába a 75-
165-ös telefonon lehet beje-
lentkezni. 

Iskolai vagy szakköri cso-
portokat (minimum 20 sze-
mélyt) szívesen látnak, ré-
szükre a múzeumpedagógu-
suk biológia vagy történe-
nelem órát is tartanak. 
Ilyenkor a gyerekeknek 
nem kell belépődíjat fizetni-
ük. Egyébként 10 forintos 
belépővel mehetnek be a 
diákok. A bevételt a múze-
um az alsóvárosi napsuga-
ras ház felújítására fordit-

Az ópusztaszeri Nem-
zeti Történelmi Emlék-
park holnap reggel 9 
órakor nyitja meg idén 
kapuját a nagyközönség-
nek. A házigazdák — 
mint minden évben — 
most is nagy érdeklődés-
re számítanak (a park-
ban évente, mintegy 200 
ezer ember fordul meg!). 

ja majd. Az emlékparkot 
október 31-eig hétfő kivéte-
lével naponta reggel 9-től 
délután 5-ig lehet látogatni. 
Az emlékpark gazdái kérik 
a csoportokat, tartsák szem 
előtt a nyitva tartási időt. 
Szomorú tapasztalat 
ugyanis, hogy szünnapokon 
és délután 5 óra után töb-
ben megpróbálnak a keríté-
sen át bejutni a parkba. A 
terület múzeum, tehát meg-
határozott időben lehet csak 
látogatni. 

'Ha a csoportok idegenve-
zetőt igényelnek, szívesked-
jenek azt előzőleg a 75-
133-as telefonon jelezni, 
mert ad hoc jelleggel nem 

vállalják a csoport kalauzo-
lását a múzeum munkatár-
sai. Az elmúlt években saj-
nos sok kár keletkezett a 
park területén. Többen meg-
próbáltak kocsijukkal a 
kapun belül parkolóhelyet 
találni. A park fenntartói 
arra kérik a látogatókat és 
a gyermekcsoportok vezető-
it, 'kerüljék el azt a kényel-
metlen helyzetet is, hogy az 
iskolának vagy a csoportnak 
kelljen megtérítenie az eset-
leg gondatlanságból kelet-
kezett kárt. Ezentúl, bármily 
kellemetlen is, megbüntetik 
azokat, akik a park terüle-
tére autóval behajtanak. 

A park délután 5 órákor 
zár. A vezetést igénylő cso-
port ezért lehetőleg 4 óráig 
érkezzen meg a kapuhoz, 
mert körülbelül egy óra 
szükséges a tartalmas sétá-
hoz. 

Talán kicsit soknak tűnik 
a tilalom, a figyelmeztetés, 
de hogy a történelmi emlék-
park ne váljon szemetes, 
megrongált területté, ahhoz 
az szükségeltetik; kulturál-
tan próbáljuk azt birtokba 
venni. 

Ritkítja járatait 
az SZKV 

A Szegedi Közlekedési 
Vállalat arról értesítette 
szerkesztőségünket, hogy 
egyre súlyosbodó gazdasági 
és üzemeltetési körülmé-
nyei miatt menetrendmó-
dosításra kényszerül. Villa-
mos- és trolijáratait április 
3-ától ritkítja az SZKV — 
csúcsidőn kívül, illetve a 
hétvégeken. Tekintve, hogy 
a megállóhelyi menetrend-
táblázatokat csak később 
tudják 'kicserélni, az új kö-
vetési időket közöljük. (A 
rövidítések: H=hétköznap, 
Sz "szabadnap, M—munka-
szüneti nap). 

I-es vonal: H 4.36—17.60: 
«; 17.50—23.00: 10 perc. Sz 
4.38—7.34: 7; 7j34—14.08: 8; 
14.08-23.04: 9 perc. M 4.42 
—23.02: 12 perc. 

3. vonal: H 4.30—19.30: 10; 
19.30—22.50: 20 perc. Sz 4.30 
—22.50: 20 perc. M 4.30— 
22.50 : 20 perc. 

4. vonal: H 4.42—19.32:10; 
19.32—22.50 : 20 perc. Sz 4.42 
—14.12 10; 14.12—23.12: 20 
perc. M 4.42—14.12: 10; 14,12 
—'23.12: 20 perc. 

5. vonal: M 5.38-7.44: 8; 
13.48—17.54: 8; 4.48—528: 
12; 7.44—13.30: 12; 17.54— 

19.42: 12; 19.42—22.20: 15 
perc. Sz: 4.46—22.15: 15 
perc. M 4.48-22.15: 15 
perc. 

5/A vonal: M 5.10—8.10: 
20; 13.10—H8.10: 20 perc. 
Szabadnapokon és munka-
szüneti napokon nem közle-
kendik 

6. vonal: M 5.20—7.56: 12; 
13J26—'18.04: 12; 7.56-^13.26: 
24; 18.04—22.04 : 24 perc. Sz 
5.16—22.04 : 24 perc. M 5.16 
—23.04 : 24 perc. 

7. vonal: M 4.46—19.54: 12; 
19.54—22.20: 15 perc. Sz 

4.52—22.20: 15 perc. M 4.52 
—22.20: 15 perc. 

8. vonal: M 5.26—22.14: 
24 perc. Sz 5.28—22.14: 24 
perc. M 5.26—22.14: 24 perc. 

9. vonal: M 5.26—8.02 : 4; 
•13.08—18.02 : 4 ; 4.46—5.26: 
8; 8.02—13.06: 8; 18.02— 
19.54: 8; 20.00—22.20: 10 
perc. Sz 4.50—22-20: 10; M 
4.50—22.20: 10 perc. 

Az iskolai tavaszi szünet 
alatti, várhatóan csökkenő 
forgalomra" tekintettel a Ti-
sza Volán — a 12R és 77R 
jelzésű járat kivételével — 
leállítja valamennyi G és R 
jelzésű járatát — április 3-
ától 16-áig. 

Román bűnözök 
Szegeden 

Négy kocsifeltörós, 3 nyil-
vános telefonfülke kifosztá-
sa, tönkretétele miatt tart 
őrizetben két román állam-
polgárságú férfit a szegedi 
rendőrkapitányság. Sajnos, 
a betörések elkövetésével 
alaposan gyanúsítható har-
madik bűntársat még nem 
sikerült kézre keríteni. Föl-

togatták a kocsikat úgy, 
hogy kárt nem is tettek a 
járművekben. Csak azt vit-
ték, amit találtak: kazettá-
kat, rádiós magnót, ruhane-
műt, közel tízezer forint ér-
tékűt A telefonfülkék ki-
fosztásával pedig 80 ezer fo-
rint kárt okoztak. 

A bíróság hétfőn dönt, 
tehetően fehér színű, 2 CS- előzetes letartóztatásba ke-
53-32 román forgalmi rend- rüinek-e, vagy szabadlábra 
számú Daciával közlekedik helyezik-e őket. A szegedi 
Szegeden, ha ugyan még a 
városban van. 

Az őrizetbe vett románok 
a menekültáradattal érkez-
tek először Szegedre, ideig-
lenes otthont és munkát is 
kaptak. A romániai forra-
dalmi események után haza-
tértek, kis idő múlva újra 
Szegedre jöttek, egyikük 
mór érvényes útlevéllel, 
míg másikuk továbbra is 
csak ideiglenes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik. Itt-
létük négy hete alatt alkal-
mi albérletekben laktak, eL 
mondásuk szerint munkát 
is akartak vállalni. A tör-
téntek bizonyítják, a betö-
résektől sem tartották tá-
vol magukat. Az általuk fel-
tört autók mindegyike Da-
cia: egy ügyes kulccsal nyi-

kapitányság mindenesetre 
kéri a lakosokat, akik a ro-
mán rendszámú fehér Da-
ciát látták, hollétéről tud-
nak valamit, értesítsék a 
rendőrséget 

Szemészek 
Szingapúrban 
A Szent-Györgyi Albert 

Orvostudományi Egyetem 
Szemészeti Klinikájának hat 
oktatója részt vett a szem-
orvos társaságok Szingapúr-
ban megtartott nemzetközi 
kangresszusán. ahol tudo-
mányos előadásokat tartot-
tak. 

Miért csírázik a burgonya ? 

Pszichológiai találkozó 
Történt pedig mintegy ötven évvel ezelőtt, hogy egy 

Carl Rogers nevű fiatal orvos — aki pszichiáterként lelki 
betegekkel foglalkozott — rájött arra, hogy a gyógyítást 
nemcsak a hagyományos orvosi modell, úgymint: vizsgá-
lat — diagnosztizálás — kezelés alapján lehet végezni. Az 
akkor még forradalmi módszer szerint a terápiás folyamat 
középpontjába a kliens — nem beteg! — került, akit a te-
rapeuta, vagyis az orvos ezentúl nem kizárólagosan, a lel-
ki folyamatok mindentudójaként irányit, mint inkább tá-
mogat és serkent. 

A pszichoterápiában tehát 
kialakult egy új irányzat, 
melyet először nondirektiv 
elnevezéssel illettek. Csak-
hogy ez pontatlan volt, hi-
szen a Rogers által kidolgo-
zott kliensközpontú pszichi-
átriai eljárásban is működik 
egyfajta irányítás a terapeu-
ta részéről, ám ez egészen 
más jellegű, mint egy hagyo-
mányos orvosszerepben. Eb-
ben az eljárásban tudniillik 
a kliens került a középpont-
ba. Valójában ő határozza 
meg a terápia menetét, tar-
talmát. Carl Rogers ama ős-
régi filozófiai világnézeti té-
telt hívta segitségül, misze-
rint a világon 
munkálkodnak romboló és 
építő tendenciák. „Építeni 
pedig nem nekünk kell" 

sában, a személyiségfejlesz-
tő hatásban három alapvető 
feltételt kell szem előtt tar-
tani. 1. a terapeuta legyen 
mindig őszinte, 2. legyen fel-
tétel nélkül elfogadó, és 3. le-
gyen empatikusan megértő. 

A publikációt kísérletek 
sokasága követte, melyekből 
kiderült, a módszer nemcsak 
a pszichoterápiában, de az 
élet bármely területén alkal-
mazható, ahol emberekkel 
foglalkoznak. így kap — a j í g z ö bctc^" i s Nekünk 

pszichiátereknek szabadságot pszichiáter rendelőjéből ki-
keli neki adni, hogy önnön lépve — az eljárás általáno-
emberi kvalitásait megmu- s a b b elnevezést: „Személyi-
tassa . . ." ségközpontú megközelítés." 

_ . „ „ , „ . , Hiszen iskolákban, gyárak-
Carl Rogerst sok tamadas b a r l ) i rodákban alkalmazha-

érte. Nem csoda, hiszen eljá- tó. 
rása kikezdte a hagyományos Mindezt Klein Sándor 
orvosszerepet. Nem azért ta- pszichológus, az irányzat ha-
nultunk hosszú éveken át - "úttörője;- mondta el a 

^ , , aki azért is igen sokat tett, 
háborogtak az orvosok - , h o g y é p p S z e g e d l e g y e n R o _ 
hogy egy „tudatlan" vízveze- gers szellemi örökségének 
ték-szerelő meghatározza ne- honi központja. 
künk, hogyan gyógyítsuk 1983-ban gyűlt össze elő-
meg. Pedig éppen erről van ször egy kicsiny nemzetközi 
szó! A hagyományos szere- stáb egy szegedi hétvégén; a 
pet játszó analitikus mindig kliens-központú, illetve a 
értelmezi, definiálja a bete- személyiségközpontú eljárá-
get, míg a Rogers-féle tera- sok lehetősége volt a téma. 

í z " " W - nagyszabású 
az álma, ezt jelenti. A tera- konferencia színhelye volt 

.ren.Ui.n „ c . — P®uta kérdez, feltételes mó- Szeged, több mint 300, leg-
mondta^— ,'hanem olyan kö- alkalmaz. „Én úgy gon- a i á b b 2o országból érkező 
rülményeket ke., biztosíta- " E J ^ ^ J j " f £ g résztvevővel. Ámbátor 

dönthet, az orvos nem kény-
szeríti rá akaratát és elkép-
zelését, a viszony a szabadsá-
gon alapul. 

nunk, melyek kedveznek a 
pozitiv tendenciáknak." Ro-
gers ekkor mutatott a világ-
nak egy csírázó burgonyát. 
„Látják, a burgonyát nem én 
csíráztatom ki, csak a körül-
ményeket teremtem meg a 
számára. Ilyen a hozzánk ér-

Rogers 1958-ban publikálta 
először eljárásának lényegét. 
A lelki betegségek gyógyítá-

Szemünk láttára 

Porondon a Hungarofilm 
Vajon milyen útja lehet egy külföldi filmnek, mire 

elér hozzánk? Milyen alapon vetítenek egy filmet, esetleg 
ízlésdiktatúrát vélhetünk a háttérben? Mivel a mozik is 
a bevételből élnek, nagy valószínűséggel állithatjuk, hogy 
a várható bevétel eloszlása olyan döntő motívum a vá-
logatás szempontjai között, amely a mozik fennmaradását 
szolgálandó, a művészi értékeket esetleges, másodlagos fel-
tételként kezeli. Hollywoodban, ha a rendező „elbukja" az 
első filmjét — ami azt jelenti, hogy a bevétel nem tölti 
meg a kasszát —, akkor még egy dobása marad. De ehhez 
már minden tudását fókuszálni kell, ellenkező esetben 
olyan lesz a névjegye, mint egy hamis bankjegy. Pénz 
mindenütt. 

pótolni. Szeretnék „megmoz-
gatni" azokat a rétegeket is, 
amelyek már leszoktak a 
„mozizásról". Az első bemu-
tatón Dávid Lynch nagv 
port kavart filmjét, a Kék 
bársonyt (Blue velvet) vetí-
tik. Az időpontról később 
adunk tájékoztatást. A má-
sodik film a Cinema para-
diso lesz, mely idén elnyer-
te a legjobb külföldi (nem 
amerikai) filmnek járó Os-
car-díjat. A programban 
gyermekeknek szóló rajzfilm 
is szerepel, és hogy a vállal-
kozásnak anyagi tartópillé-
re legyen, Schwarzenegger 
is vászonra kerül. 

Ogy tűnik, lassan, de biz-

Nálunk az elmúlt néhány latok eddig bejáratlan csa-
évtized ideológiai diktatürá- tornákat is nyitottak, ezért 
ját felváltották a filmkészí- — amint a Hungarofilm 
tés és -forgalmazás anyagi igazgatója, Várady István 
szempontja. Az ideológiai elmondta — a jövőben kül- tosan pótolhatjuk több éves 
diktatúra természeténél fog- földi filmek magyarországi lemaradásunkat. Ennek 
va veszélyesebb, brutáli- forgalmazásával is foglal- újabb biztosítéka a Hunga-

koznak. Ebben az évben rofilm vállalkozása. A töb-
nyolc alkotással jelentkez- bit pedig „szomjúhozva" 
nek majd. melyekkel főként várjuk, 
a hiányosságokat akarják P. Sz. 

sabb. Valójában egyik sem 
kíméli az értékeket. Ennek 
köszönhetően lemaradtunk 
már a világ egy-két „film-
csodájáról", vagy oly késve 
érkezett, hogy szellemkata-
lizátorként művészeti éle-
tünkre nem tudott oly nagy 
hatást gyakorolni. (Még ha 
idővel nem múló értékek-
ben gondolkodunk is, mert 
a korszellem nem egészen 
hiányérzetből építhető.) 

De a hiányt mégis pótol-
ni kell. A Hungarofilm ed-
digi profilja a magyar fil-
mek külföldi képviseletét 
szolgálta. A sokrétű kapcso-

nem 
hagyományos konferenciára 
kell gondolni, ahol a. vég-
eredmény a fontos, s ahol 
mindenkinek az előre meg-
határozott sorrend szerint 
fel kell szólalnia. Nem. A 
,.konferencia" csak keretet, 
lehetőséget adott, tartalma 
az adott emberi szituációkból 
következett, hol kiscsoportos, 
hol nagycsoportos foglalko-
zásokon. 

1986-ban két egymást kö-
vető héten újfent találkoztak 
Szegeden az „iskola" hazai és 
külhoni képviselői. 

S most, 1990. március utol-
só péntekétől, vasárnap dé-
lig újra nagyszabású találko-
zó színhelye Szeged, tovább-
ra is Rogers szellemében. A 
színhely a Fürj utcában 
épült ifjúsági központ. A ta-
lálkozót a JATE Pszicholó-
giai Tanszéke, a Dél-magyar-
országi Pszichológiai Társa-
ság és a Mandala-alapítvány 
rendezi. Támogatják pedig 
mindazok, akik meglátogat-
ják. A kapuk bárki előtt 
nyitva állnak. 

Darvasi László 
S n . 

AZ ORSZÁGOS 
KIRAKÓVÁSÁR 

1990. április 8-án, 
AZ ORSZÁGOS ÁLLATVÁSÁR 

1990. április 14-én 
Kerül megrendezésre 

a kiskundorozsmai vásártéren. 

A Kereskedelmi Szakközép-, Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola igazgatója 

pályázatot hirdet 
német—egyéb nyugati nyelv 

szakos tanári álláshelyre 
B é r megegyezés szerint. 
Az álláshelyet 1990. augusztus l-jével kell elfoglalni. 
Pályázatot az iskolában kell benyújtani 1990. április 
30-áig (Szeged, József Attila sgt. 1 2 2 - 1 2 6 . ) 

„Otthon" 
Ingatlanközvetítő 
Társaság 

Szeged, Szent István tér 3. 
Telefon: 62/25-382. 

cseréje, bérletének 

jogi ügyintézés, 
jogi személyek részére is, 

. 
Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 
9 - 1 5 óráig, szombaton: 9 - 1 8 
óráig. Tisztelettel állunk 
ügyfeleink rendelkezésére. 

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, 
hogy a Magév 
Dél-magyarországi alközpontja 
(Dorozsmai út 76. sz.) 
1990. április 2-án 11 órakor nyitja meg 

BEMUTATÓ 
termét. 
Nagy választékban kínálunk: 
— villamossági anyagokat, 
— kéziszerszámokat, 
— világítástechnikai cikkeket, 
— különféle számos műszaki cikkeket, 
— villanymotorokat,szivattyúkat, 
ahol megrendelheti, megvásárolhatja, előjegyeztetheti 
a forgalmazási körünkbe tartozó, önnek szükséges 
áruféleségeket. 
Kérjük, látogassa meg Bemutató termünket. 

Magév. 


