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Bős, a „csereüdülő" 
A MAGYAR KORMÁNY örömmel veszi az Európai Közösség 
együttműködési készségét a bős-nagymarosi magyar-csehszlovák vita 
megoldásában, és elfogadja az EK levelében megfogalmazott felté-
teleket. Erről Jeszenszky GéZa külügyminiszter levélben tájékoztatta 
Frans Andriessent, az EK Bizottságának elnökhelyettesét. 
HIVATALOSAN még nem kapott értesítést a kormány azokról a 
döntésekről, amelyeket a csehszlovák szövetségi kormány csütörtöki 
ülésén hozott a bős-nagymarosi vízlépcső ügyében, s várhatóan jövő 
heti ülésén foglalkozik behatóan a témával - hangzott el a 
kormányszóvivői tájékoztatón. 
EGYELŐRE NEM TUDNI, hogy Líbia hány magyar diplomata 
kiutasítására készül. Csütörtökön éjjel Tripoliban behívatták a 
külügyminisztériumba a magyar nagykövetet, s közölték vele, hogy 
az öt diplomata kiutasítására Líbia válaszlépésként magyar 
diplomatákat utasít ki. 
MEGALAKULT a Közép-európai Együttműködési Bizottság, 

magyar-lengyel-csehszlovák részvétellel. Létrehozói szerint a 
bizottság új fejezetet nyithat a közép-európai országok kapcso-
latában. 
CSAKNEM HÁROM TUCAT JELENTKEZŐ... Összesen 34 
pályázat érkezett az Országos Társadalombiztosítási Főigazga-
tósághoz (OTF) azután, hogy a szervezet márciusban felhívást tett 
közzé a társadalombiztosítási börze lebonyolítására. A jelentkezők 
között bank, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, sőt 
magánszemély is van. Közülük azonban mindössze egy kapja meg a 
felkérést azoknak az ingó- és ingatlan vagyontárgyaknak az érté-
kesítésére, amelyeket az adósok járulékfizetési tartozásuk fejében 
felajánlanak. 
KAPCSOLATBA lépett egymással a Zala megyei önkormányzat 
balatonberényi gyermekotthona és a szlovéniai Verzej gyermek-
nevelő intézete, s mindjárt csereüdülési megállapodást is kötöttek. 

Alliance Francaise 

Közgyűlés két részletben 
Az elmúlt év összegező beszámolójával és a határozati 

javaslatok megismerésével volt kénytelen megelégedni az 
Alliance Francaise Szegedi Kulturális Egyesület tagságának az a 
része, amely csütörtökön megjelent a városházán, az egyesület 
közgyűlésén. Nem születhetett döntés sem a tagdíjak idei 
megállapításában, sem a következő év egyesületi költségve-
tésének elfogadásában - a közgyűlés ugyanis, kevés híján, de 
határozatképtelen volt. A jelenlévők mindenesetre felelevenít-
hették az első, 1991 május 30-i közgyűlés óta eltelt időszak 
e redménye i t : az egyesüle t megszervez te könyvtárát és 
kazettamásolási szolgálatát, s ezek 1992 március elseje óta az 
Alliance Francaise saját szegedi központjában (Szűcs u. 19/B) 
működnek; az Alliance a Sajtóház klubhelyisége után már saját 
központjában működteti francia nyelvű klubját, amelynek eddig 
három összejövetele volt ( G e o f f r o y Cáron expozéja - Keleti 
változások nyugati szemmel; Mireille Galloni svájci francia 
kutató beszámolója a biológiai központban végzett munkájáról; 
Genevieve Brachet e lemzése Jean Rouaud Goncourt -dí jas 
regényéről). Az egyesület által szervezett nyelvtanfolyamokat 16 
hónap alatt összesen 201-en hallgatták. A tagság a következő 
össze jöve te l ig az in tézőbizot t ság határozat i javas la ta i t 
fontolgathatja, többek között azt, hogy emeljék-e meg (400 
forintra) a rendes tagdíjat, hogy bizottságot hozzanak létre a 
székház jobb kihasználásának megszervezésére, s hogy anyagi 
támogatásáért köszönetként Cristian Theodose-t. a Délma-
gyarország Kft. ügyvezetőjét fogadják az egyesület tiszteletbeli 
tagjává. 

A közgyűlés folytatását illetően a jelenlévők május 2 l - e , 17 
órában egyeztek meg (helyszín: a városháza klubja). 

S. P . S . 

A Szegedi Akadémiai Bizottság 
rendezvényei 

A Húsvét utáni rövid héten 
érdekes programokra várják az 
érdeklődőket a SZAB Somogyi 
utcai székházába: 

A vendégprofesszorként Sze-
geden oktató Doyle R. Slater, az 
oregoni egyetem kutatója angol 
nyelven, de szinkrontolmács 
közreműködésével mondja el 
22-én, szerdán délután 5 órától, 
hogy melyek a tanárképzés új 
tendenciá i az USA-ban . Az 
előadást az okta táse lméle t i 
munkabizottság szervezi. 

Ugyanezen a napon este 
6 -kor a Modern Fi lológiai 

Társaság szegedi szekció ja 
hirdet előadást : Fejér Adám 
Freud és a kultúra című tanul-
mányát ismerteti. 

A SZAB klubjának tagjai 
mellett sokak érdeklődésére 
számot tartó klubrendezvény 
lesz 23-án délután 4 órától: 
Bodó Sándor, a Nemzeti Múze-
um főosztályvezetője és Mrázik 
László művészettörténész diva-
tos témáról mond újdonságokat. 
Előadásuk címe: „Hadizsák-
mány? Eltűnt műkincsek nyo-
mában. " 

Budapesti cég keres 
termékeinek 
dél-magyarországi 
forgalmazásához 

területi képviselőt 
Feltételek: szervezőkészség, 
jó megjelenés, saját gépkocsi 
(gyakorlott fiatal hölgyek 
előnyben) 
Alapbér+jutalék+költségtérítés. 
Jelentkezni lehet 
a 185-62-62-es telefonon 
8-16 óráig. 

Lakossági fórum 
Algyő Településrészi Önkormányzata április 22-én, 18 órakor, 

a művelődési házban lakossági fórumot tart a 30 ezer köbméteres 
pb-tároló biztonsági követelményeiről, meghívott szakemberek 
tájékoztató közreműködésével. 

Öböl 
TJULTOK. Azt hiszem, elég sokszor mondtam már el, hogy 

nem nagyon tudom támogatni a pesszimizmust, különösen 
nem akkor, amikor az általános pénzügyi helyzetről beszélünk. 
Az általános alatt természetesen az ország zsebét és pénz-
tárcáját értem, mégpedig abban a tekintetben, hogy ez az or-
szág hosszú idő után tavaly először oldotta meg kamat- és 
kölcsöntörlesztését további hitelfelvétel nélkül, ráadásul az 
inflációs ütem megfordult, tehát történt valami fontos, amiről 
- így, ünnep tájékán - érdemes szót ejteni. 

Ugyanakkor, ha a borúlátást erősítenénk, ki kell jelenteni, 
hogy alig vásárolunk. 

Bementem néhány boltba tegnap, előtte reggel a piacon is 
jártam, és azt Japasztaltam, hogy nagypénteken a Mars tér du-
gig volt, az élelmiszerboltok pedig forgalmaztak csupán, mint 
máskor. Beszéltem fővárosi kollégámmal, aki épp pihegni tért 
haza a bevásárlásból, s két korty alkoholmentes sör közepette 
a legújabb pesti csodáról számolhatott be: a pultok tele, a 
boltok üresek. 

Íme, a a bimbózó magyar kapitalizmus. Az ország fizető-
képes, a költségvetési hiány viszont méretes, az árukészlet 
fantasztikus, a polgár meg szegény. 

Ki érti ezt? 

FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ 

Vajon mit szólna Feszty Árpád, ha a restaurálásra pillanthatna 

Szabad György lesz az ünnepi szónok 

A bizot t ságnak nem volt 
ellenvetése dr. Szűrös Mátyás 
elnök javaslata ellen, amely 
szerint dr. Szabad György tör-
ténész-akadémikus t , az Or-
szággyűlés elnökét kérnék föl 
az államalapításunkat ünneplő 
Szent István-nap szónoki szere-
pére. Szóba került ugyan - mi-
ként tavaly is - Antall József 
miniszterelnök neve is, ám a 
kormányfőnek Budapesten lesz-
nek kötelességei az ünnepen. 

A je len leg harminchárom 
tagot számláló bizottság sze-
mélyi változásairól megtudtuk, 
hogy Keszthelyi Ferenc, az új 
váci püspök örömmel vette át 
nyugdí jazot t e lődje helyét a 
testületben. Új tagok fölvételét 
is tárgyalták: fölkérték dr. Far-
kas László köztársasági megbí-
zottat, Fekete György államtit-
kárt, és a választókerület min-
denkori képviselőjének felada-
tát jelenleg ellátó dr. Eke Ká-
rolyt, hivatalosan is végezzenek 
állandó munkát a bizottságban. 

Körkép és környéke 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark országos 

emlékbizottságának legutóbbi ülésén szó esett 
az augusztus 20-i ünnep előkészítéséről, és a Feszty-körkép 
restaurálásának jelenlegi állásáról is. Arról is halihattunk 

a Parlamentben tartott tanácskozáson, hogy a skanzen 
milyen építményekkel gyarapszik a közeljövőben. 

Fekete György kivételével elfo-
gadták a meghívást - az állam-
titkár a bizottság státusának 
pontosítása után kíván tag lenni. 

Auguszus 20-ára újabb épít-
ményekkel gyarapszik az em-
lékpark. A skanzen tavának 
partjára gátőrház épül, és már a 
jövő hónapra elkészülhet a sze-
gedi Alsóvárost reprezentáló 
paprikaház. A mindig sok 
látogatót vonzó ünnepi műsor 
idén már új szabadtéri színpa-
don zajlik. Dr. Trogmayer Ottó, 
a Csongrád megyei múzeumok 
igazgatója azt is bejelentette, 
hogy tizenegy pavilonból álló 
együttes építését kezdik el. Az 

épületek terveit Csete György 
kész í te t te . Augusztus 20-ra 
három egység készül el: egy 
ökumenikus kápolna a hozzá 
tartozó harangtoronnyal, és két 
pavilon, amelyekben a világban 
szétszóródot t magyarságró l 
láthatunk kiállítást. 

Bereczky Lóránd, a Feszty-
körkép restaurálását felügyelő 
kuratórium elnöke hangsúlyoz-
ta: helyes volt a kuratórium ko-
rábbi döntése, amellyel a len-
gyel Ars Antiqua csoportot bíz-
ta meg a Magyarországon 
páratlan mű helyreállításával. 
A munka tavaly szeptemberben 
kezdődött, s jelenlegi szaka-

szában a konzerválóanyagok 
e l távol í tása , és a képfelüle t 
tisztítása folyik. 

A felügyelő szakértők véle-
mény* szerint a lengyelek 
lelkiismeretesen dolgoznak, és 
máris négy hónapos előnyük 
van az eredeti (1995-ös) befe-
jezési határidőhöz képest. Ha 
továbbra is ilyen jól haladnak, 
akkor már 1994-re végleges 
állapotát mutathatja a közön-
ségnek Feszty Árpád honfogla-
lást ábrázoló képe. 

Bereczky Lóránd azt is el-
mondta, hogy elsőként a tar-
tóvásznat függesztik rá a kör-
csarnokban fölépített tartószer-
kezet re , s miután „beá l l t " , 
vagyis a feszítő- és húzóerők 
hatására e lnyer te végleges 
formáját, helyezik el a festmény 
képszeleteit. 

NYILAS PÉTER 

Egy jó leosztás. 
...a kártyában mindjárt a játék elején előnyhöz juttatja a 
szerencséseket, de ha valaki a megfelelő helyen kap földet, abból 
is származhat némi haszon. Dr. Eke Károly, az ópusztaszeri 
emlékparkért is felelős országgyűlési képviselő elmondta a 
bizottságnak, hogy a falubeliektől értesült az emlékhely közvetlen 
szomszédságában fekvő tsz-földek kiosztásáról. (Sejthető, hogy 
egy későbbi kisajátítás anyagi lehetőségeiben bíznak a 
tulajdonosok.) 

Kérte, hogy a bizottság vizsgálja meg az így kialakult 
körülményeket, mert a mostani állapot nem használ a történeti 
emlékpark távlati fejlesztéséről szóló terveknek. 

Bereczky Lóránd ehhez azt tette hozzá, hogy nem elegendő a 
park jelenlegi 54 hektáráról gondoskodni, mert ha a környező sáv 
ellenőrizhetetlenné válik, akkor az emlékhelyhez méltatlan 
jelenségek színterévé lehet. 

Szentgyörgyi András, a miniszterelnök helyettes kabinetfőnöke 
szerint indokolt lenne egy nagyobb területre kiterjedő védettség, 
amit több tárca egyetértése eredeményezhet. 

Sértődöttek a magyar restaurátorok? 
Annak idején, amikor még folyt a vetélkedés a Feszty-kör-

kép helyreállításának megbízatásáért - a festmény restaurá-
lásáról kiadott írásos tájékoztatót idézve - „a sajtóban több 
alkalommal tárgyi tévedésekben bővelkedő támadások érték a 
lengyelek foglalkoztatását". Ismerve az azóta sem csillapuló 
szakmai feszültségeket, nem meglepő, viszont igen elkeserítő 
az a helyzet, ami most előállt. 

A restaurálás menetében fontos szerepe lenne annak a 
szakértő bizottságnak, amelynek elnöke dr. Trogmayer Ottó. 
A bizottság hét főből állna, s a tagok felét a lengyelek, felét a 
magyarok delegálnák. Úgy tűnik azonban, hogy a hazai 
szakemberek nem bocsátják meg a kuratórium döntését, 
amellyel a lengyeleknek adta a munkát: nem kívánnak részt 
vállalni a szakmai ellenőrzésben. 

Bereczky Lóránd elmondta: a képzőművészeti szövetség 
restaurátorai még csak nem is válaszoltak fölkérő levelére, a 
főiskolán pedig úgy vélekedtek, hogy majd meglátják, éppen 
ki ér rá.. . Egy német professzor máris örömmel (és 
díjtalanul!) vállalná a feladatot. 

Úgy gondoljuk, ehhez nem kell kommentár... 


