
DM exkluzív 
Gallov Rezső újonnan kínevezett sportminiszter in-

terjút adott lapunk sportrovatvezetőjének, Gyúrki Er-
nőnek. Többek között szól szegedi éveiről, kanadai ta-
pasztalatairól, terveiről, elképzeléseiről, az újságíró tár-
sadalommal kialakítandó kapcsolatáról. Az interjú la-
punk 4. oldalán olvasható. 

Ismét meghalt 
a cselszövő 

Ki tudja, hányadik alkalommal csendült föl a Dóm 
téren a Hunyadi László híres kórusa tegnap este. Idén 
ugyan a hazafias folytatás („Egymásra leltek újra nemzet 
és király") kapott némi pikáns aktualitást, ám a zene ez-
úttal sem téveszti hatását. 

Olyan művészek léptek föl Erkel operájában a régeb-
bi előadásokon, ,mint Simándy József, Ilosfalvy Róbert 
(Hunyadi László), Takács Paula (Szilágyi Erzsébet) vagy 
Fodor János (Gara). Az idei felújítást Nagy Viktor ren-
dezte, aki először dolgozott a Dóm téren. Ugyancsak itteni 
debütáns címszereplő Molnár András és a király, Daróczi 
Tamás. Közreműködők többsége azonban már jó néhány 
alkalommal fellépett e hatalmas színpadra. A legutóbbi, 
1983-as felújítást is Pál Tamás vezényelte, s akkor is Mi-
sura Zsuzsa volt Erzsébet, Gyimesi Kálmán pedig Ciliéi. 
De komoly szabadtéri tapasztalatokkal rendelkezik Né-
meth József (Gara), Szakály Péter (Rozgonyi) és Iván 
Ildikó is, aki viszont életében először énekli Máriát. 
A díszleteket Csikós Attila, a jelmezeket Rátkai Erzsébet 
tervezte. Karigazgató Gyüdi Sándor, közreműködik a Sze-
ged Táncegyüttes. A tegnapi bemutató után ma, szomba-
ton este fél 9-kor lesz a második utolsó előadás. Az éne-
kesek többsége ott lesz vasárnap este a Tanácsháza ud-
varán, az Operagálán is. 

Szegeden a világ szeme 
Megkezdődtek a szabadtéri játékok — Kisegít-e az emelt összeg? 

Agrárvita — A Balkán kapuja: Röszke 
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Czeged ismét ünnepnapjait éli. Felhangoztak a fanfárok 
^ a Dóm téren, megtisztelte jelenlétével a nyitányt 

Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke. 
Ott voltak a díszbemutatón az új testvérváros, az NSZK-
beli Darmstadt küldöttei, élükön Gúnther Metzger főpol-
gármesterrel és hatezer érdeklődő néző. A „magyar évad" 
kezdete máris bizonyította — Szeged nem írható le h ha-
zai művészet palettájáról, igényli a kollektív szeretetet, a 
közös bölcsességet, az együttgondolkodást, az anyagi tá-
mogatások sokféleségét. Kiharcolta az elmúlt évtizedek-
ben rangját, kivívta presztízsét, bebizonyította a létreho-
zók igazát. Új viszonyok között, új feltételek mellett és 
megnövekedett elvárásoknak kell eleget tennie a jövőben 
mindenkinek, akinek köze van a szabadtérihez. Helyi, or-
szágos és nemzetközi érdekeket szükséges egy mederbe 
terelni. Esélyek yannak, tervek születnek, évente bizonyí-
tékokat tesznek a deszkákra a tehetséges alkotók — a sze-
gedi szabadtérinek nemcsak múltja és jelene van, jövője 
is! Európai mértékkel mérhető, nemzetközileg számon tar-
tott, igényes színház. A nyár közepén, annak minden va-
rázsával, szépségével, eredetiségével . . . 

Tandi Lajos 

Alamizsna vagy segítség? 
A kormány sürgősségi in-

dí tvánnyal terjeszti a Par -
lament elé a Társadalom-
ibiztosítási Alap módosításá-
r a vonatkozó törvényja-
vaslatot. A kormány azt 
szeretné ugyanis , ha a 
nyugdíjasok, illetve a kis-
gyermekesek már a terve-
zet t időponttól, augusztus 
l - jé tő l a felemélt összegeket 
vehetnék kézhez. A Minisz-
tertanács lényegében ugyan-
olyan összeghatárokat ja-
vasol, min t • amelyéket a 
költségvetés egyensúlyát 
javító intézkedések parla-
ment i v i tá jában m á r ismer-
tetett.' A főbb tételek: a 
4700 forint alatt i nyugdíja-
ka t 300 forint tal emelik, a 
4700 felettiéket 5000-re 
egészítik ki, a házastársi 
pótlékban részesedők jöve-
delempótlékát ugyancsak 
300 forint tal emelik, és 300 
for int ta l növekedik a gyed 
minimuma, illetve a gyes 
jövedelempótléka. IA sa j á t 
jogú és özvegyi nyugdí jak 
összegét ugyancsak 300 fo-
r int ta l emelik. A szociális 
intézkedéscsomag összesen 
1,4 millió emfbert érint , s 
mintegy 1,9 milliárd for int 
kiadási többletet jelent. A 
jövő évre áthúzódó ha tá -

sokkal együtt pedig, min t -
egy 2,7 milliárd for intra te-
hető. 

A kormány ülésén egy 
•távlati koncepció részéként 
elhangzott az is, hogy szük-
séges lesz a nyugdíjak in-
dexálásának bevezetése, 
vagyis olyan rendszer ki-
alakítása, amely automat i -
kusan biztosítja a nyugdí-
jak értékállóságát. A kor-
mány azt szeretné elérni, 
hogy jövőre a nyugdíjak az 
átlagbérek növekedéséhez 
igazítva, azzal arányosan 
emelkedjenek. Ehhez min-
denképpen szükség lesz a r -
r a is, hogy féltöltsék a Tár-
sadalombiztosítási Alapot. 
Igen nagy hiányok forrása 
ugyanis, hogy a sorban á l -
lásban" ludas vállalatok 
összesítve már , mintegy 17 
milliárd forinttal tartoznak 
a Társadalombiztosítási 
Alapmák, e lmaradt járulék-
befizetések miat t . (A mos-
tani intékedéscsomag lé-
nyegében emiat t szorítkozik 
a kisnyugdíjak emelésére.) 
A járulékfizetési késedel-
meket gyakorlatilag ösz-
tönzik azok a pénzügyi sza-
bályozók is, amelyek a fe l -
számolás, csődeljárás eseté-
ben a társadalombiztosítási 
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járulékot, mint rendezendő 
kötelezettséget az utolsók 
közé sorolja. Ezt fokozza, 
hogy a késedelmi befizeté-
sek kamatai is meglehetősen 
alacsonyak. így a vállala-
toknak nem különösebben 
érdekük, hogy a járulékot 
rendszeresen fizessék; ezek 
késedelmes befizetésével 
gyakorlatilag hiteleznek 
maguknak. A kormány en-
nék 'kivédésére a késedelmi 
kamatok emelését tervezi, s 
a felszámolási el járásoknál 
a társadalombiztosítási já-
rulék kiegyenlítése az e lma-
rad t bérköltségek kiegyen-
lítésével egyenlő rangra 
emelkedik. Ez várhatóan a r -
r a ösztönzi a Társadalom-
biztosítási Főigazgatóságot, 
hogy sa j á t hatáskörében is 
kezdeményezze vállalatok 
felszámolását. A Társada-
lombiztosítási Főigazgató-
ság addig is, m á r a nyáron 

sa já t hatáskörében felméri 
és szeptemberben nyilvá-
nosságra hozza a legna-
gyöbb „adós" vállalatok 
l istáját , amelyek gyakorla-
tilag az egész társadalomnak 
tartoznak, s nehezítik pél-
dául a nyugdíjasok helyze-
tének javítását. 

A kormány megbízta az 
ipari és kereskedelmi mi-
nisztert, hogy mér j e fel, mi-
kén t lehetne a leghatéko-
nyabban hasznosítani a volt 
MSZMP egykori nagyértékű 
üdülőingatlanjait . Az ötle-
tek között felmerült példá-
ul, hogy célszerű lenne üdü-
lőláncot kialakítani. A hasz-
nosítás leghatékonyabb 
módozatainak k imunkálá-
sába bekapcsolódik a va -
gyonügynökség is. Az egy-
kori üdülők hasznosításából 
befolyó jövedelmek egy je-
lentős részét a Társadalom-
biztosítási Alap kapja . 

Új velencei karfa ? 
Tüntetés zavarta meg az 

Országgyűlés Környezetvé-
delmi Bizottságának Velen-
cén megtartot t kihelyezett 
ülését. A képviselők, akik 
a tópartot járva a hely-
színen igyekeztek benyomá-
sokat szerezni a üdülőkör-
zet környezet- és vízvédel-
mének eredményeiről, gond-
jairól, délután a Pro Rec-
reatione Alapítvány Juven-
tus nevű, most elkészült 
szállodájában vitatták meg 
a tapasztaltakat. Ottani 
munká juka t kellett félbe-
szakítani a velencei lakosok 
mintegy 100—150 főnyi — 
a helyi MDF-szervezet által 

rendezett, a Kisgazdapárt, a 
Kereszténydemokrata Nép-
párt és a Szabad Demokra-
ták Szövetsége helyi szerve-
zete által is támogatott — 
demonstrációja miat t . A 
tüntetők ugyanis, mivel az 
alapítvány céljainak ismer-
tetésére 16 órára saj tótá jé-
koztatót hívtak össze, azt 
hitték, m á r ta r t az újság-
írók informálása. Az ellen 
tiltakoztak egyébként, hogy 
az alapítvány létesítményei-
nek felépítése miatt a park 
mintegy 30 méteres s áv já t 
elzárták a helyi lakosok 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szellemi 
és lelki gazdagodást 

Göncz Árpád nyitotta meg a szabadtérit 
Tegnap este ismét meg-

szólaltak a fanfá rok a Dóm 
téren. A Himnusz elhangzá-
sa után Göncz Árpád, a 
Magyar Köztársaság ideigle-
nes elnöke megnyitotta az 
idei Játékok rendezvény-
sorozatát. Megnyitójában 
többek között a következő-
kiet mondta: 

'„Megtiszteltetés számom-
ra, hogy 43 év után, amikor 
ismét rá tér tünk a demokrá-
cia út jára , én nyithatom 
meg a szeged) ünnepi játé-
kokét) E játékok, mint maJ 
ga Szeged városa, ú j ra , meg 
ú j r a megújul ták. Változnak 
az időben, és változik az 
üzenetük, mondanivalójuk 
is. 

Talán nem véletlen, hogy 
az idei ünnepi játékok csak 
magyar szerzők művei t m u -
ta t j ák be. Szegeden nyaran-
ta Közép-Európa egyik leg-
jelentősebb kulturális talál-
kozója zajlik, és a városra, 
ha nem is a világ, de egy 
nagy tájegység szeme irá-
nyul. Nem mindegy, hogy 
imi az üzenet, ami t Szeged 
közvetít. 

Az idén bemutatot t dara-
bok műfa j i lag eltérők, de 
szellemük egy: mind miró-
lunk szólnak. A Hunyadi 
László nemzeti romantikánk 
jelentős darabja . A szúzai 

menyegző, Sütő András m ű -
ve, újkori drámairodalmunk 
központi jelentőségű a lkotá-
sa, amely a magyarság meg-
maradásának kérdését veti 
fel. A Magyar rapszódia, az 
Állami Népi Együttes mű-
sora. A magyar néptánckul-
túra antológiája, amelynek 
értékét immár nemcsak egy 
világrész tanúsí t ja . Az Ist-
ván, a király, mondha tnám 
nemzeti rockopera, amely 
tárgyát tekintve ál lamisá-
gunk kezdetére, szellemi ro-j 
konságát tekintve nemzett 
romantikánk korára, stílus-
jegyeiben napja ink ízlésvi-
lágára utal. A mosoly orszá-
ga az elmúlt nyá r program-
jából került vissza. Talán 
Közép-Európa közelmúltunk, 
kissé nosztalgikus recenzió-
jaként. Ügy érzem, a músof 
jelenünket, múl tunkat fog-
lalja csokorba. Egészében 
előrelépést jelent a Já tékok 
műsortörténetében. 

Kívánom a szabadtéri va-
lamennyi nézőjének, hogy 
szellemileg, lelkileg gazda-
gabban, a Já tékok vala-
mennyi művészének, hogy 
az őszinte siker emlékével 
tér jenek haza, Szeged váro-
sának pedig, hogy az ünne-
pi játékok révén ú j abb ba-
rátokkal szaporítsa híveinek 
visszatérő táborát." 


