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Kezdődjék a játék! 
Kohlt Istenítik — Vranitzky dohog - A kormány kártalanít 

Szeged gazdagszik — MDF-jelölt: Borvendég Béla 
Ma kezdődnek a Szegedi Szabadtéri Játékok. Ügy tű-

nik, a nyár egyébként is a játék évadja, komoly politikai 
eseményről alig-alig kaptunk híradást. Még leginkább a 
kormányülés nevezhető annak, ez viszont szokás szerint 
az éjbe nyúlt, ezért csak holnap kapunk róla részletes tá-
jékoztatást. Annyi már biztos: a miniszterek tanácsa lét-
rehozta a Kártalanítási Hivatalt, s vezetésével Kiss Gyula, 
tárca nélküli minisztert bízta meg. 

Kohl nyugatnémet kancellár az egységes Németország 
első számú vezetője szeretne lenni — derül ki abból az 
írásból, melyben az MTI tudósítója egy sajtóértekezletről 
számolt be. Egy másik kancellár, az osztrák, pedig, nehez-
ményezte a magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint, 
Ausztriának előbb-utóbb fel kell adnia semlegességét. 

Márok Tamás 

Pravda 

Á magyar komp fölborulhat 

röljék a „kommunista or-
szágok" jegyzékéből, hogy 
így ú jabb kedvezményekhez 
juthasson a nemzetközi 
pénzügyi központokban. A 
Pravda emlékeztet arra, 
hogy éppen ezek a közpon-
tok követelték a magyar— 
szovjet kereskedelemben 
keletkezett magyar akt ívum 
visszaszorítását, aminek kö-
vetkeztében jelentős mér-
tékben csökkent az árucsere 
és így a Szovjetunióban is 
engedélyhez kötötték a Ma-
gyarországra irányuló kivi-
telt. 

A szovjet lap tényszerű-
en ismerteti a nyomasztó 

légkört teremtő nehézsége-
ket : állandósult az inflá-
ció, nőtt a munkanélküli-
ség, mind több vállalatot 
kell bezárni. — A Magyar-
országon zajló folyamatok 
összességében integrálják az 
ország gazdaságát a világ-
piacba, habár e komp 
könnyen borul. A nehézsé-
gek ellenére azonban az or-
szág mind gyorsabban kö-
zelít Nyugat-Európa par t -

jaihoz — állapít ja meg a 
Pravda tudósítója riportjá-
ban, reményét fejezve k i : a 
magyar komp szelni fogja 
még a keleti mély vizeket. 

Magyarország igyekszik 
minél gyorsabban eltávo-
lodni a Kelettől és a Nyu-
gat i rányába közelíteni — 
í r ja a Pravda terjedelmes 
csütörtöki riportjában a 
lap budapesti tudósítója. 

Vlagyimir Greszimov írá-
sa szerint a „Kompország" 
— Ady szavaival élve — 
mindig ide-oda ingázott a 
két par t között, de inkább 
a Nyugat felé próbált kö-
zeledni, s ezt teszi a jelen-
legi magyar vezetés is: erő-
teljes csapásokkal távolodik 

a keleti parttól. Szabad 
szemmel is látni, miként 
vagdossák el a köteléket — 
hangsúlyozza a Pravda tu -
dósítója, de megjegyzi, hogy 
az ingataggá váló komp 
könnyen felborulhat. 

Az SZKP KB központi 
napilapja részletes és ob-
jektív képet fest a magyar 
gazdaság jelenlegi helyzeté-
ről, az adósságállományról, 
keletkezésének gyökereiről, 
a külföldi tőke megjelené-
séről, a privatizációról. — 
Magyarország követeli: tö-

Kormányülés 

Kártalanítási Hivatal 
A kormány csütörtöki ülé-

sének napirendjét részben 
az elmúlt napok eseményei 
állították össze. László Ba-
lázs kormányszóvivő — szo-
kásos, pénteki sajtótájékoz-
tatója előtt — az MTI ké-
résére az ülés szünetében 
összefoglalta az addigi mun-
ka eredményeit. 

Az Antall József elnökle-
tével tanácskozó miniszte-
rek a mezőgazdasági ter-
mékek nem rubelelszámolá-

sú export jának támogatásá-
ról szóló javaslatot ismét 
a gazdasági kabinet elé utal-
ták. Ez lett a sorsa a kül-
kereskedelmi áruforgalmat 
szabályozó 1988-as rendele-
tet módosító indítványnak 
is. A kormány .intézkedé-
seket fogadott el, melyek-
kel a gázolaj á rának júliu-
si emelését ellentételezi.' 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szatymaz felzárkózik 
Hihetetlen történeteket hallgatok. 

Ha akarom, levelekben olvashatok 
ezekhez mérhetőket. A második vi-
lágháború áldozatairól a velem 
egykorúak — gyermekkoruktól 
kezdve — számtalan hasonlóval 
szembesülhettek; abban az esetben, 
ha egyszerre több szemtanú, fel-
váltva képes ilyen emberi sorsok-
kal, tragédiákkal ébren tartani az 
érdeklődést, nem csak az én szem-
léletem a ludas —, azt jelenti, az 
átlagos érzékenységgel" megáldott 
olvasó is hasonló állásfoglalásra 
kényszerülne. 

Dr. Fehér László, a második vi-
lágégés áldozataival foglalkozó me-
gyei emlékbizottság mindenesének 
irodájában ülünk. Jelen van Tóth 
János, a Szegedi Helyőrségi Klub 
vezetője. Simor Ferenc, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt megyei el-
nöke, valamint két szatymazi ven-
dégünk: Hegedűs Tibor tanácselnök 

és Báló István gazda, lokálpatrióta. 
Olvasóim engedelmével, a további-
akban beszélgetésünk szatymazi 
vonatkozásait emelem ki, tekintet-
tel látogatásuk céljára. S mindar-
ra, amit ezzel kapcsolatban fölele-
venítettek. 

Báló gazda — a népszerű Berci 
bácsi —, akár Fehér László, szám-
talan, a bevezetőben említett törté-
netet tud emlékezete tárházából 
fölidézni. Bölcsessége megfogott. 
Akár Hegedűs Tibor érzékenysége, 
amivel az áldozatokat illető kérdés-
kört kezeli. Bár egyéb tevékenysé-
gét nincs a lkalmam megítélni, az 
összefüggések felismerése föltétlenül 
javára szól. Eleképpen fogalmazott: 

— Szatymaz befogadó falu. Én se 
töltöttem még másfél évtizednél 
többet a helységben. Tulajdonkép-
pen 1950 óta szerepel a térképen. 
Állandó feladatomnak tekintet tem 
a jó értelemben vett lokálpatriotiz-
mus erősítését. Olyan kitűnő segítő-
társa im voltak és vannak a törek-
vésemben, mint az itt lévő Berci 
bácsi. Ráéreztem, hogy az áldozati 
emlékmű felállításának kezdemé-
nyezésével e lérhet jük azt, hogy az 
emberek felfedezzék, megismerjék a 
„hely sze l lemét . . . " . 

— Egyéb lehetőség erre — az 
évek folyamán — nem adódott? 

— Adódott, és ki is használtuk. 
Emléktábla hirdeti a művelődési 
ház falán Kamenszky Béla kutató, 
a gazdakörök szervezőjének és Tóth-
Molnár Ferenc festőművésznek a 
munkásságát. 

— Az első világháború áldozatai-
nak nem állítottak emléket? 

— Létezik, sajnc«. megrongált ál-
lapotban. Az ötvenes években tönk-
rement, ránk vár, hogy felújítsuk. 

— Visszatérve a jelenhez: a falu-
közösség hogy fogadta a kezdemé-

nyezést? 
— Nyolcvannégy személyt tar tal-

maz a gyorslistánk. A Farkas, 
Gombos. Széli, Reizer, Tóth csalá-

dok például három-három személyt, 
míg a Kormányos família négy fé r -
f i t ve sz t e t t . . . Lassan csordogál az 
anyagi hoz2ájárulás is; a helyi, 
nem. tanácsi alárendeltségű intézmé-
nyektől és gazdasági egységektől 
vá r juk a fölajánlásokat. i> míg el 
nem felej tem: munkánkban számít-
hatunk Deli András plébános úr tá-
mogatására. 

— Hol szándékoznak felállítani az 
emlékművet? 

— Mindenképpen csendes, meghitt 
helyre gondolunk. Erre a legalkal-
masabb a templom bejára tának 
környéke —, ott, ahol az e lmúlt 
években például a május elsejei 
ünnepségeket tar tot tuk . . . így a ke . 
gyeleti hely jellege (a templom mi-
att) megmarad. Ez a kuratór ium 
döntése. 

— Mennyi kiadásra számítanak? 
— Előzetesen hatszázezer forintra 

taksáljuk az összeget. Eddig 200 
ezer gyűlt egybe. Jövőre, anyák 
nap ján szeretnénk f e l a v a t n i . . . 

— Gondolom, az elfogadott terv 
határozta meg az időpontot... 

— Szatymazról elszármazott mű-
vész, a Budapesten élő Gémes Kata-
lin tervét fogadta el a szakmai zsű-
ri. Az itt közölt gipszmintát süt-, 
tői márványba képzeljük el, mellé-
kelve az áldozatok névsorát egy 
emléktáblán. A háborúban mindenét 
elvesztő anya fá jda lmát érzékelteti 
a művész. 

— Érzése szerint, sikerül a szaty-
maziak lokálpatriotizmusát oly 
mértékben táplálni, hoay maguké-
nak vallják az emlékművet? 

— Ez a célunk. A kuratór ium (el. 
nöke Báló István) a biztosítók, hogy 
lehetőségeinkkel okosan fogunk 
gazdálkodni. 

. . . . Szatymaz „felzárkózása" az 
országos kezdeményezések hálózatá-
hoz egyrészt a fiatal település ha-
tárain belül érvényesülő erőviszo-
nyok alakulása miat t érdekes, más-
rész t az eredeti kompozíció fogad-
tatását is érdemes figyelemmel kö-
vetni. Az egyetemes emberi f á jda -
lom mélyrétege az anya fá jdalma. 

Pataki Sándor 

Dcarmstadt 
nászajándéka 

Ha azt írom. tűzfolt, valószínűleg az olvasók többsé-
gének nem a bőrbetegség egy f a j t á j a ju t eszébe. De gon-
doljanak csak a Gorbacsov úr fe jén látható sötét foltra, 
s már is elképzelhetik, miről van szó. 

Sainos, nem ri tka betegség e veleszületett fel tűnő 
bőrelváltozás, amely kivált kellemetlen és zavaró azok 
számára, akik arcát borítja, csúfí t ja e vöröses-lilás — leg-
többször nagy kiterjedésű — éraláfutások okozta folt. 

Gyógyítására Magyarországon eleddig nem volt lehe-
tőség megfelelő műszer hiányában. A vadonatúj — a vi-
lágpiacon csúcstechnikának számító — lézerkészülék e 
héten érkezett meg a szegedi bőrgyógyászati klinikára. A 
korszerű műszer Darmstadt polgárainak a jándéka testvér-
városi szerződésünk megpecsételésének — holnapi — ün-
nepélyes alkalmára. 

A műszer á rá t — 90 ezer nyugatnémet márká t — 
darmstadti bankok, vállalatok és magánemberek adták 
össze, s a szállítás, beszerelés költségeit is nyugatnémet 
testvérvárosunk finanszírozta. 

Miért éppen a modern bőrgyógyászat szolgálatába álló 
lézerkészülék let t a nászajándék? 

Nos, a Szegedre gyakran ellátogató, a szegedi bőr-
klinika egykori igazgatójával, Simon Miklós professzorral, 
igen jó barátságot kialakító, városunkat szívébe záró Wiif-
ried Seipp bőrgyógyász professzor kezdeményezte Darms-
tadt—Szeged testvérvárosi kapcsolatának felvételét. A pro-
fesszor vetette fel azt is. hogy a testvérvárosi szerződést 
olyan ajándékkal kellene megpecsételni, amely Magyaror-
szágon egyszersmind újdonságnak számít, és a honi pol-
gárok hasznára lesz. Így került a szegedi bőrgyógyászati 
klinikára — az egész ország rászoruló betegeit szolgálan-
dó —, a lézerkészülék, amely a tűzfoltok eltüntetésén kí-
vül egyéb éreredetű bőrelváltozások, anyajegyek, jóindu-
latú daganatok, tetoválások eltüntetésére, gyógyítására al-
kalmas. és amely úgy süti össze az ereket, hogy a kör-
nyező bőrt ós szöveteket nem roncsolja. 

A korszerű bőrgyógyászati műszerrel a gyógyítás m 
is indulhat, hiszen kezelését a szegedi bőrklinika tanái 
segédje, Morvay Márta, már megtanulta Darmstadtban. 

á t 

Darmstadt város küldöttsége — Günther Metzger pol-
gármester vezetésével — ma. pénteken, délután érkezik 
ötnapos látogatásra Szegedre. Ma este a szabadtéri játé-
kok idei első bemutatóját , Erkel: Hunyadi László című 
operáját élvezhetik. 

Holnap, szombaton, délelőtt vendéglátóink városnézés-
re invitálják őket, délután pedig a dómbeli orgonahang-
versenyre. A szegedi nyári tár lat megnyitójáról a városj 
tanács dísztermébe mennek, a testvérvárosi szerződés alá-
írásának ünnepségére. 

A vasárnap délelőttöt az Ópusztaszeri Nemzeti Em-
lékparkban töltik darmstadt i vendégeink, ebéd után pedig 
sétahajózáson vesznek részt. Majd este zenei programok 
vár ják őket. Előbb a Molnár-dixieland műsorát tekintik 
meg, ma jd az operagálát. A darmstadti küldöttség tagjai 
hétfőn a pártok szegedi képviselőivel találkoznak. Test-
vérvárosunk delegációja kedden, ebéd után indul a Feri-
hegyi repülőtérre, s onnan repül Darmstadtba. 

(kalocsai) 

Nagy László felvétele 


