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A független újvidéki hetilap szegedi bemutatkozásáról 

HolNapló - holnap is A Napló merészen fölvállalta 

azokat a sorskérdéseket, ame-

lyekkel akkor a tájékoztatási 

eszközök nemigen foglalkoztak, 

nem véletlen tehát, hogy a dél-

vidéki magyar értelmiségiek, 

írók, költők, közéleti szemé-

lyiségek közül, egy-két kivétel-

lel szinte mindenki publikált a 

lapban. Szenzációszámba ment 

minden írás, ahogy Vicei fogal-

mazott, hisz az egyszerű igaz-

ságok kimondása akkor valóban 

szenzációnak számított. 

A beszélgetés során a ven-

dégek föl idézték az indulás 

éveit, Bódis a kérdésekre vála-

szolva beszélt a lap szerkesztés-

koncepciójáról, szellemiségéről, 

az anyaország érdektelen viszo-

nyulásáról, a háborús körül-

mények hatására igencsak meg-

fogyatkozott gárdával készülő 

lap gondjairól, a példányszám 

alakulásáról, a menekültek eset-

leges hazatérésének lehetőségé-

ről , a Nap ló magyarországi 

terjesztéséről, a jugoszláviai 

helyzet alakulásáról és a lehet-

séges végkifejletről. Az est után 

a vendégek és a közönség el-

látogatott a Fő fasor 7.-be, ahol 

a napokban otthont kapott a 

nemrég alakult Vajdasági Me-

nekültek Művelődési Társasága. 

A jelenleg 7-8 ezer példány-

ban megjelenő hetilap távlatai-

ról, a főszerkesztő szavaival él-

ve és az egyik állandó rovatcí-

met parafrazálva: Ha lehet, lesz 

HolNapló - holnap is. 

Az alábbiakban az esten el-

hangzott néhány érdekesebb 

kérdést és Bódis Gábor válaszát 

közöljük. 

- Hogyan magyarázod, hogy 

Magyarországon elképesztően 

kevesen ismerik, olvassák a 

Naplót, és egyáltalán, keveset 

tudnak a délvidéki magyarok 

gondjairól? 

MINDEN CSIZMA FELÁRON! 
Hámán K. u. 26. 

Használt import cipők boltja, 
február 3-tól, amíg a készlet tart. 

Női csizma 100-300 Ft-ig, 
férficsizma 100-400 Ft-ig. 

Nyitva hétköznap 14-18-ig. 

„TORPIKEK" 
gyermekcipőbolt 

T A V A S Z I - N Y Á R I A J Á N L A T A 

gyógybetétes BIO REN 

szandálok, fiú-, lánykafélcipők 

a Szilléri sgt. 24. sz. alatt, 
a Tabán ABC-vel szemben. 

CSEREPESVIRAG-VASAR 
30% engedménnyel, 

amíg a készlet tart. 

Mars téri csarnok, 

új virágüzlet, 

az élőhalárudával szemben. 

Centrum-
vásár 

Zsombón 
F e b r u á r 3 - á n , 

du. 13 órától é s 
február 4 - é n 
e g é s z nap . 

Rendkívüli 
árukínálattal és 

árkedvezményekkel 
várjuk vásárlóinkat a 

MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN 

- A Kádár-korszak idején 

nemigen volt szabad foglalkoz-

ni a határon túl élő magyarok 

problémáival. Egyetlen kisebb-

ség létezett csupán, az erdélyi, 

esetleg a felvidéki. Ró lunk , 

délvidékiekről az az általános 

vélemény terjedt el, hogy ott 

meg van oldva a nemzetiségi 

kérdés, és minden rendben van. 

Meg is látszik ma ennek a nem-

törődömségnek a következmé-

nye: a leggyorsabban a délvidé-

ki magyarság fogyatkozott . 

Ami a Napló itteni fogadtatását 

illeti, meg kell állapítani, hogy 

a budapesti értelmiségiek pél-

dául az erdélyi lapokat, folyó-

iratokat sem ismerik, nem ol-

vassák. 

- Hogyan tolerálta a hatalom 

a Naplót, voltak-e betiltási kí-

sérletek? 

- Különleges diktatúra ural-

kodott a most már volt Jugo-

szláviában. Puha diktatúrának, 

puha sztál inizmusnak is ne-

vezhetném akár. Egy ilyen tí-

pusú újság a rendszerváltás 

előtt Magyarországon elképzel-

hetetlen volt, Szerbiában nem 

történt meg a rendszerváltás, és 

mégis megjelenhetett. Nem pa-

naszkodhatunk, tapasztalható 

egy magyar összefogás a lap 

körül, s ez lehetővé tette a Nap-

ló eddigi zavartalan megjelené-

sét. Egyedi esetek, furkálódások 

előfordultak, ellenem is bűn-

vádi eljárást indí tottak, de 

mindez hozzátartozik a lapké-

szítéshez. 

- A háború kitörése óta a 

magyarság egyfajta összefogá-

sa tapasztalható, ez a Napló 

hasábjain is nyomon követhető, 

de létezik egy másik áramlat is. 

- Békeidőben könnyen vitat-

kozhattam Ágoston Andrással, 

a VMDK elnökével, most ilyen 

viszonyok közepette furcsának 

PÁLYAVÁLASZTÓK 

FIGYELMÉBE! 

Ismét beiskolázunk 
1992. szeptember l-jével: 

•
1,5 éves képzési idővel, 
gazdaasszonyképzőbe 

lányokat gimnáziumi, vagy nem 
szakirányú szakközépiskolai 
végzettséggel; 

•
1 éves képzési idővel 
gazdaképzőbe fiúkat 

mezőgazdasági szakirányú 
szakközépiskolai, vagy 
szakmunkás végzettséggel; 

•
4 éves képzési idővel 
szakközépiskolába az 

általános iskola 8 osztályát 
elvégző fiúkat (mezőgazdasági 
gépjavító és karbantartó szak). 

•
Jelentkezés, érdeklődés: 

Mezőgazdasági 

Középfokú Szakoktatási 

Intézet, Jánoshalma, 

Béke tér 13. Tel/fax: 77/21-746. 
Telex: 26-664. 

R E K L Á M Á R O N ! 

1992-es NAPTÁRAK 
és TAPÉTÁK 

a Képesbo l tban . 

A r ad i vér tanúk tere 4. 

Te le fon : 24-860. 

AKKUMULATOR-
SZAKÜZLET - T.: 24-360. 

Szeged, Római krt. 30. 

IFA. AWIA, MTZ, ARO, AUTÓ-
BUSZ és minden típusú nyugati és 
keleti, benzines és dízelautókhoz 
osztrák és magyar akkumulátorok 
feltöltve. 1 év garanciával, széles 
választékban 

VALLALATOK. VALLALKOZASOK, 
MAGÁNMEGRENDELÓK. 

MIKROTRANS KFT. 
szállít, szervez, szolgáltat. 

5-10-13 tonnás, fixes és 
billenős szerelvényekkel áll 
megrendelői rendelkezésére. 

Telefon: 6273-304. 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Szombaton délután a szegedi JATE-klubban bemutatkozott 

a kis számú, főleg vajdasági magyar közönségnek az újvidéki 

Napló című független hetilap alapító főszerkesztője, 

Bódis Gábor és Vicei Károly író. 

A Napló a délvidéki magyarság életébe nem pusztán egy 

hetilappal egyenlő, ez a rendhagyó vállalkozó egy liberális, 

nyitott szellemiséget hozott magával, olyan kemény, 

szókimondó és bátor ellenzékiséget, 

amelyből 1990 májusában, a lap indulásakor 

Szerbiában és Jugoszláviában is kevés volt. 

találom, ha valaki a magyarság 

érdekeit védő szervezet ellen ír 

lejárató cikkeket. Ennek most 

nincs itt az ideje. Ha lesz sza-

bad, független Vajdaság, és mű-

ködő többpártrendszer, akkor 

mindenkinek lehet különböző 

politikai platformja. A VMDK 

szerint is legalább két részre 

szakadt a délv idéki magyar 

értelmiség: azokra, akik fel-

vállalták és harcolnak a ma-

gyarság ügyeiért, és azokra az 

úgynevezett pozícionált értel-

miségiekre, akik közel álltak a 

korábbi hatalomhoz, és ma ne-

hezen veszik tudomásul, hogy 

azóta a dolgok alakulása más 

irányt vett. A Naplóban is tük-

röződnek ezek az ellentétek, 

azért talán mégsem annyira 

kiélezettek, mint Magyarorszá-

gon a népi-urbánus vita idején. 

- Mi a véleményed a Ma-

gyarországon menedéket találó 

délvidéki magyarok tömeges, 

szervezett hazazúdulásáról, a 

Nenad Csanak-féle akcióról? 

- Jelenleg az egyetlen elfo-

gadható szerb politikusnak tar-

tom Csanakot. A zentai, adai 

békemegmozdulások óta nagy 

népszerűségre tett szert az ott-

honi magyarok körében is. Sze-

rintem az általa kezdeményezett 

akciónak sok negatív következ-

ménye lehet. Ha csak mi, ma-

gyarok akarunk független Vaj-

daságot, akkor abból nem lesz 

semmi. Az otthoni szerbségnek 

is erőt kell gyűjtenie a válto-

zások kivívásához. Nem biztos, 

hogy most az ide menekült ma-

gyarokat kell kiugratni. Milo-

sevity náci rendszerének a ki-

alakulásakor a vajdasági tős-

gyökeres szerbek sem mondtak 

nemet neki. Meg kell nézni, 

van-e a szerbek körében akkora 

többség, aki ugyanazt akarja, 

mint mi. Ha nincs, akkor másért 

kell harcolni . Nem akarom 

megfúrni az akciót, szép lenne, 

ha több ezer magyar elindulna 

és megdöntené a szerb kor-

mányt. Ez szép, de jelenleg ir-

reális. 

- Szerinted, lévén hogy te is 

katonaszökevény vagy, hogyan 

illeszkedtek be a Vajdaságból 

menekültek az itteni környe-

zetbe? 

- Két véglet között vagyunk. 

A menekültek egyik része már 

ma haza akar menni, a másik 

fele többé-kevésbé a beillesz-

kedés hosszú útját választotta. 

Ide egy, a legújabb Naplóban is 

megjelent vicc k ívánkoz ik : 

„Grün hosszú évek után felke-

resi Londonban élő barátját, 

Kohnt. Nem akar hinni a sze-

mének, amikor egy hatalmas 

palotából libériás ajtónállók 

tisztelgése közepette, a nyilván-

valóan dúsgazdag, de szemmel 

láthatóan magába roskadt 

Kohnt egy vadonatúj Rolls 

Royce-ba igyekszik beszállni. 

Bátorságot véve, Grün meg-

szólítja: 

- Mondd, ez a palota a tiéd? 

- Igen - mondja lógó orral 

Kohn. 

- S ezek a szolgák is nálad 

szolgálnak? 

- Igen - hangzik az egykedvű 

válasz. 

- És ez a gyönyörű autó is? 

- Igen. 

- Akkor miért vagy ilyen 

szomorú? 

- Hát lehet egy angol vidám, 

amikor elvesztettük Indiát?! " 

Néhány év múlva az itt élő 

vajdasági magyar is hasonló-

képpen válaszol majd a kér-

désre: Hogyan lehetek vidám, 

ha ilyen áldat lan á l lapotok 

uralkodnak a Szegedi Nemzeti 

Színházban? 

TURI TIBOR 

SVÁJCI 

KILÓSRUHA-VÁSÁR 

kedvező áron, 

február 4-5-én (kedd, szerda) 

9-18 óráig, a SZOTE-klub-

ban (Dóm tér!3.) 

<sx 
. . F L A N C " 

<sx 
Franciu 

<sx halásruhu-vá.sár 
. a .1 \ l F.-klubbiin 
k BíiluhonUis: 
KI.. 12.. 14.. 16-kor 

minden kedden. 

szerdán, csütörtökön 

Faxon kéri, faxon kapja. 
Idegen nyelvről magyarra, 
magyarról idegen nyelvre 

fordítjuk üzleti és 
magánlevelezéseit, 48 órán belül. 
Cím: Szeged, Csöndes u. 5. 

Fax: 26-771. 

Ó N O D Y & FIA 
Bizományba átveszünk, 

Közvetítünk - adunk - veszünk 

• Ingatlanok, ház, lakás, kert, 
garázs, műhely, üzlet, iroda 

• Fa- és fémipari gépek 
• Teher- és személygépkocsik 

• Markoló- és emelő 
munkagépek 

• Vállalatok, kisiparosok, 
vállalkozók áruit, elfekvő 

anyagait - országos hálózaton 
keresztül - értékesítjük 

• Mezőgazdasági termékek 
• Elektronikai cikkek, tévé, 

videó, magnó 
• Videófilmes, számítógépes 

nyilvántartást vezetünk 
díjtalanul. 

Ön helyett, az Ön érdekében 

Telefon: • 62-51-068, 
• 6253-991, •62-51-057, 

• 6253-327. • Fax: 6261-677. 
„A lehetetlent azonnal megoldjuk, 
a csodákra pár napot várni kell" 
ÓNODY & FIA 

* DAIWA-MKB 
Befektetési és Értékpapírforgalmi Rt. 

az alábbi értékpapírok 

adásvételénél ajánlja fel 

szolgáltatásait: 

- Kötvények : állami és banki garanciával kibocsátott 

kötvények (régebbi kibocsátásúak is). 

Részvények: elsősorban tőzsdén forgalmazott vállalatok 

részvényei, valamint banki és egyéb részvények. 

- Egyéb rövid és hosszú lejáratú értékpapírok 

(kincstárjegy, diszkontkincstárjegy). 

Várjuk jelentkezésüket az alábbi címen: 
DAIWA-MKB Befektetési és Értékpapírforgalmi Rt., 

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

(Kelet-Nyugati Kereskedelmi Központ) 

Telefon: 118-8220, 117-7770, 252-3293 

Fax: 251-4762 

DAIWA-MKB 


