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Göncz Árpád Vásárhelyen 

ORSZÁG 
HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 2 2 2 FT, ARA: 9 , 6 0 F T 

FOTÓ: ENYEDI ZOLTÁN 

„Polgárnak lenni annyi, hogy az ember ismeri 
felelősségét, tisztában van jogaival, amelyeknek 
hangot tud és mer is adni, sőt ha kell, azt meg is 
védi". Talán e mondattal lehetne röviden össze-
foglalni Göncz Árpád köztársasági elnök tegnapi 
vásárhelyi látogatásának szellemi sugallatát. Az 
elnök ugyanis dr. Rapcsák András polgármester, 
illetve a város korábbi meghívásának eleget téve, 
24-én egész nap Vásárhely értékeivel, az ott élő 
felnőttek és diákok életével, az őket foglalkoz-
tató gondolatokkal ismerkedett. 

A református Ótemplomban Dányi József 
lelkész fogadta a neves vendéget, ismertette a 
templom történetét, majd emlékül a templom 
plakettjét nyújtotta át az elnöknek. Ezt követően 
a Tornyai János Múzeumban az egykori évfo-
lyamtárs, dr. Dömötör János, nyugalmazott 
múzeumigazgató kalauzolta Göncz Árpádot, aki 
később a levéltár új épületében megtekintette 
Hódmezővásárhely a századfordulón című 
emlékkiá l l í t á s t , valamint a Nagy György 
emlékszobát. A városnéző körút után a Bethlen 
Gábor Gimnáziumban Földesi Ferenc igazgató 
üdvözölte a köztársasági elnököt és mint írót és 
családapát kérte, mondjon véleményt a tantestü-
let jelenlévő tagjainak arról, milyennek kellene 
lenniük a mai iskoláknak és a ma pedagó-

gusainak. Az elnök mindenekelőtt azt hangsú-
lyozta, hogy a világon egyetlen igazi művész 
van, a tanár, aki a legértékesebb anyaggal, a 
gyermekkel dolgozik, de ezt az anyagot el is 
lehet rontani. Ezért kell a tanári és általában az 
értelmiségi munkát komolyan venni. A program 
további részében az elnök a gimnáziumban 
felavatta a Návai Sándor szobrászművész által 
készített Nagy György emléktáblát. Kiemelte, 
hogy Tisza István egykori nagy politikai ellen-
fele, a függetlenségi gondolatoktól vezérelve 
vállalta magyarságát, az "feleseitek támogatását, 
az általános közoktatás ügyének képviseletét, 
mégpedig nem egyszer kockáztatva ezzel életét 
és biztonságát is. Végül az elnök kiemelte: „A 
múltat nem eltörölni, hanem meghaladni kell, 
akkor lesz belőle jövő!" 

Az elnök szavai után a gimnázium diákjai 
színvonalas műsorral tették emlékezetessé az 
ünnepséget, majd a könyvtárszobában Göncz 
Árpád a fiatalok kérdéseire adott választ. A 
délután folyamán ellátogatott még Mártélyra, 
megtekintette az Alföldi Galériát, majd lakossági 
fórumon találkozott a város polgáraival. 

(További információnk a 3. oldalon) 

N . RÁCZ JUDIT 

FÓKUSZ 
^ \ GÖNCZ ÁRPÁD köztársasági elnök táviratban üd-

vözölte Arnold Rüütelt, az Észt Köztársaság Legfel-
sőbb Tanácsának e lnökét az ország nemzeti ünnepe 
alkalmából. 
^ \ A LIBERÁLIS POLGÁRI Szövetség Vállalkozók 

Pártja hétfőn saj tótájékoztatót tartott abból az 
alkalomból, hogy a pénteki országos elnökségi ülésen a párt 
elnökévé választották Zwack Péter volt washingtoni nagy-
követet. Céljuk, hogy az 1994-es választásokon képviselőket 
juttassanak a Parlamentbe - hangzott el a tájékoztatón. 

^ X VALÓSZÍNŰLEG GÁZROBBANÁS miatt a levegőbe 
* repült Békéscsabán hétfőn déli fél tizenkettő előtt pár 

perccel a Madách utca 23. számú emeletes családi ház; a 
felrobbant ház levegőbe emelkedő darabjai mintegy másfél 
tucat környékbeli házat rongáltak meg. A tűzoltók daruk 
segítségével még a kora délutáni órákban is bontották a ház 
maradványait, hogy megtalálják a valószínűleg a romok alá 
temetett B. J. műköves iparost. A család többi tagja a tragédia 
idején házon kívül tartózkodott. 

UGRIN EMESE HÉTFŐN levélben közölte Szabad 
György házelnökkel , hogy az FKgP által legális 

pártfrakciónak tartott csoport tíz tagból áll. Balogh György 
hétfőn délelőtt jelentette be a 33-ak frakcióülésén, hogy kilép 
az Ugrin-frakcióból, de hétfőn délután még nem volt világos, 
hogy ki a másik személy, aki kiválik a 12-ek közül. 
~ N A NIGÉRIAI ELNÖK arra szólította fel a hitelezőket, 

hogy engedjék el az afrikai országok tartozását. Ezt a 
Der Spiegelben megjelent nyilatkozatában mondta. Ibrahim 
Babangida - aki egyben az Afrikai Egységszervezet elnöke is -
a Németországban teendő háromnapos hivatalos látogatá-
sának küszöbén többek között kijelentette: — Teli torokkal 
kiáltjuk, engedjék el adósságainkat. Hogyan is tarthatnak 
igényt visszafizetésére, amikor egy sor afrikai ország még arra 
sem képes, hogy saját iskolarendszerét és egészségügyi ellá-
tását finanszírozza! 

A drogambulancia 
klubjáért 

„ Vészhelyzet van " - mondják. 
A tv, a rádió, az újságok na-

ponta foglalkoznak a droggal, a 
kábítószerek erőszakos terjedé-
sével, használatának mérték-
telenné válásával. 

Ám arra kevesen gondolnak, 
hogy az ország kb. 10 működő, 
droggal foglalkozó intézménye 
közül az egyik itt van Szege-
den. Nehéz lenne felsorolni 
azokat a problémákat, ame-
lyekkel a Drog Ambulancia 
fennmaradása , funkció jának 
ellátása érdekében naponta küzd. 

Az intézményen belül műkö-
dik egy klub, azért, hogy az ide 
járó, perifériára szorult fiatalok-
nak legyen egy helye, ahol 
otthonosan érezhetik magukat, 
ahonnan nem nézik ki őket ru-
hájuk, arcuk, gondolataik miatt. 

Ez a klub létezik, de anya-
giak h iányában - merthogy 
erkölcs i támogatás naponta 
érkezik mindenfelől - nem tud 
megfelelő programokat össze-
állítani, amelyek igazi szellemi, 
szórakozás i lehetőségeket 
biztosítanának az ide járóknak. 
Céljaink megvalósításához kb. 
80 ezer forintra van szükség. 
Az önök (vál la la tok, intéz-
mények) anyagi támogatását 
kérjük. 

Csekkszámla: OTP Csongrád 
Megyei Igazgatósága (289-98008) 
33126-7. 

Közérdekű Adományok Drog 
Ambulancia, Szeged 

Romániai helyzetkép 

A voksolók fele jött el... 
A romániai helyhatósági választások vasárnapi második 

fordulóján a választók valamivel több mint fele élt szavazati 
jogával. 

A bukaresti rádió vidéki tudósítóinak értesülései alapján a 
Nemzeti Megmentési Front j e l en tős győze lmeket aratot t 
Olteniában és Moldovában. A nem hivatalos részeredmények 
szerint a Front győzött Tirgu Jiu, Craiova, Iasi, Vaslui, Tulcea és 
Constanta városokban, többnyire a Demokratikus Konvenció 
elnevezésű ellenzéki választási koalíció jelöltjével szemben. A 
Front szerezte meg a polgármesteri széket Nagyváradon, itt az 
RMDSZ jelöltjével, Jankó Szép Sándorral szemben. 

Kolozs megyében a helyhatósági választások vasárnapi, 
második fordulóján valósággal aratott a Vatra Romaneasca 
politikai szervezete a Román Nemzeti Egységpárt. Polgármes-
terjelöltjeik győztek a megyeszékhelyen, Kolozsváron kívül 
Tordán, Désen, Szamosújváron, Aranyosgyéresen, sőt a Kalota-
szeg központjában, Bánffyhunyadon is. A nacionalista RNEP 
győzött Maros megye négy városában is, ahol ugyancsak második 
fordulót kellett tartani, nevezetesen Segesváron, Ludason, 
Szászrégenben és Radnóton. Az RNEP hódította el a polgár-
mesteri széket Máramaros megye székhelyén, Nagybányán is, 
míg a megye második legnagyobb városában, Máramarosszigeten 
a Demokratikus Konvenció jelöltje győzött. A Vatra pártja a 
Kárpátokon kívül Munten iában megszerze t t egy megye-
székhelyet. 

Az RMDSZ-t is magában foglaló Demokratikus Konvenció 
az eddigi adatok szerint Brassóban, Fogarason, Nagyszebenben, 
Déván és Gyulafehérváron, Aradon szerezte meg a polgármesteri 
tisztséget. A koalíció je löl t je Bukarestben a szavazatok 55 
százalékával győzöt t és várha tóan mind a hat kerület i 
polgármesteri széket is megszerzi. Margittán az RMDSZ jelöltje 
győzött , Belényesen az RNEP je lö l t je lett a polgármester . 
Székelyudvarhelyen egy magyar nemzetiségű független jelöltet 
szavaztak meg polgármesternek az RMDSZ jelöltjével szemben. 

A Demokratikus Baloldal Szövetsége elnevezésű balos 
koal íc ió legnagyobb sikerét Gala t iban, a moldovai dunai 
kikötővárosban aratta, ahol a polgármesteri posztot a Front 
jelöltjével szemben szerezte meg. 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

A parafenomén újabb felszólítása 
Geller nem az emberrablókat, Helgát keresi 

Nem az emberrablókat, hanem Helgát akarom megtalálni -
kezdte tegnap délután a Farkas házban összegyűlt népes újságíró 
társaságnak adott - és igencsak rövidre szabott - tájékoztatóját a 
nagy hírű parafenomén, Uri Geller. Ezért csak annyit kér az elkö-
vetőktől, illetve azoktól, akik konkrétummal szolgálhatnak az 
ügyről, adják tudtára, hol van a lány, akkor is, ha már nem él. 
Ma, kedden délután 4 és 6 óra között ő ül majd a 62-es körzet-
számú 22-005-ös szegedi telefonnál, és várja a hívásokat. 

Uri Geller persze nem a telefonügyelet miatt jött Szegedre. 
Helga otthonába, hanem azért, hogy megismerkedjék az eltűnt 
lány egykori környezetével, és végigjárja Helga kocsijával azokat 
a helyszíneket, ahol legutoljára megfordult. A bejárás azért fontos 
mert - amint Geller állítja - e helyszíneken érezni fogja, mi történt. 

Megérzései már eddig is születtek, amelyeket közvetlen 
élmények hívtak életre benne. Szegedre tartván ugyanis megálltak 
a lajosmizsei benzinkút melletti telefonfülkénél - ahonnan az 
emberrablók annak idejen telefonáltak Farkas Helga apjának - , és 
itt a látnoknak az a sugallata támadt, hogy két férfi az elkövető, 
közülük az egyik bajuszos. Érzései azt is súgják: a bűnösök látták 
őt a tévében, és mérhetetlen félelemmel Figyelik magyarországi 
ténykedését. 

A Szegedre vezető úton, "Városunkhoz közeledvén egyre 
inkább erősödött benne a meggyőződés, hogy Helga e környéken 
van, körülbelül 100 kilométeres körzetben lelhető fel. Á már 
Angliában is alaposan áttanulmányozott Magyarország-térképen 
meg is mutatta azt a két helyet, ahová - mint mondotta 
mágneses erő húzta az ujját. Ma elmegy ezekre a látnoki élmény 
megszületéséért. 

Vajon segít-e Gellernek a nyomkeresésben, a látnoki képek 
előhívásában az az erős baráti kapcsolat, ami kialakult közte és 
Farkas Helga édesapja között, sok minden egyéb mellett tán eldől 
mára. A kedd este hat órára meghirdetett saj tótájékoztatót 
mindenesetre kíváncsian várjuk. 

KALOCSAI 

Március 9. 
„Közeleg a gyászos évforduló, 

növekszik a feszültség 

Szerbiában." 2 

Földet, 
csak eredeti helyén 

„...nagy a tétje, hogy a kárpótolt 

és a tagi részarány eredeti 

helyén, vagy legalább 

a közelében legyen" 4 

Marancsik, 
az új csillag... 

„.. .Benkő Gyula mesteredző 

szinte áradozot t ró la ." 8 

Sz. Simon István 
tárcája 16 

Téli álom 
Néhány napja biztosan tu-

dom, hogy a téli sportokkal 
ugyanúgy vagyok, mint az 
atlétikával. Próbálok árnyalt 
lenni: afféle plátói szerelem a 
miénk... 

A televízióban akár huszon-
négy órán át is boldogan fi-
gyelem a „propellervádlival" 
megáldott vágtázókat, a század-
másodpercekig medúzaként 
lebegő rúdugrókat, uram bo-
csá' a formás női lábakat - ám 
eleddig egyszer sem jutott 
eszembe Lewis vagy Bubka 
mozdulatait (Mar lene Ottey 
alsó végtagjairól nem is be-
szélve...) „lekopírozni". 

Szóval, a havas-jeges sportok 
művelőit is csak „messziről" 
csodálom. Oroszlánszívű gim-
nazistaként ugyan - „a buli 
kedvéért" - széles vigyorral fel-
csatoltam egyszer egy (hála 
istennek...) törhetetlen sílécet, 
de az ötfokos lejtő közepén -
egy életveszélyes manőver vé-
gén... - „egymásba gaba-
lyodtunk". A diagnózis: ha 
kicsivel is szellősebben öltözöm, 
alkalmi járgányom hegyesebbik 
vége vélhetően nem csupán a 
dzsekimet szakítja át..* 

Egy másik alkalommal éppen 
„Tretyakot játszottam" az ide-
jekorán fellocsolt iskolaud-
varon, de szókimondó társaim 
szerint csak annyiban hasonlí-
tottam a legendás jégkorong-
kapusra, hogy néha-néha 
engem is fejbe talált a korong... 
Mindezt csak azért meséltem el, 
hogy érzékeltessem: legalább 
két okom van arra, hogy szívből 
gyűlöljem a kifejezetten téli 
mozgásformákat. 

De kérdem én: hogyan is 
lehetne utálni a síelést, a hokit, 
a gyors- és műkorcsolyát (a 
bobot, a síugrást, a...), amikor 
ezeket a sportokat olyan zsenik 
is űzik, mint Jagge, Tómba, 
Bürke, Homutov, Archibald, 
Yamaguchi, Nieminen, Schroll 
és még sokan mások?... Egy 
olimpia hősei ők. Albertville 
legemlékezetesebb figurái. 
Akikért az elmúlt két hétben 
nem egyszer éjfél után is 
szívesen fennmaradt az ember, 
és akik megtanultak (?) új 
csodákat csempészni a távolban 
is kitartó hódolók minden-
napjaiba. Alighanem nekik 
köszönhető, hogy a Kárpát-
medencében élők többsége 
cseppet sem keseredett el 
amiatt, hogy egy minden szem-
pontból pazar világverseny tűnt 
tova - parányi magyar rész-
siker nélkül... 

Én persze leginkább a kígyó-
kat és a medvéket sajnálom: az 
albertville-i olimpia ürügyén ők 
nem halaszthatták el téli álmukat... 

RÉTHI J . ATTILA 
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