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A Civitan klub alapító gyűlésén Relle Ferenc, a Civitan International magyarországi 
ügyvezető titkára mondott megnyitó szavakat. 

A szegedi Civitan-klub el-
nöki tisztét városunk polgár-
mestere, dr. Lippai Pál vállalta, 
aki ünnepi köszöntő jében a 
többi között elmondta, hogy 
mflnkája során naponta talál-
kozik a helyi kisközösségek 
hiányából fakadó problémák-
kal, s azért is üdvözlendő a 
szegedi Civitan-klub megszü-
letése, mert e mikroközösség is 
kezdeményezője lehet egy-egy 
nagyobb, a rászorultakat segítő 
p rogram e l i n d í t á s á n a k . A 
gyenge, az egyedülálló kevéssé 
képes megállni a lábán, de ha 
olyan támogató közösség áll 
mögötte, mint a Civitan, akkor 
tán könnyebben megbirkózik a 
nehézségekkel. A polgármester 
köszöntő szavai után adták át a 
klub alapító okmányát, avatták 
fel az alapító tagokat és iktat-
ták be a klub tisztségviselőit. 

* 

A Civitan-klub alapító gyű-
lésén részt vevő John Rynear-
sontól, a Civitan International 
ügyvezető alelnökétől kérdez-
tük, kiket segít a Civitan klub a 
világban, és hogyan működik a 
gyakorlatban a támogatás? 

- Mindenekelőtt a szelle-
mileg és testileg rokkantakat, a 
többszörösen sérült s így több-
szörösen hátrányos helyzetbe 
került embereket segítjük. A 

A 75 éves fennállását idén 
ünneplő nemzetközi Civitan 

klubhálózat kötelékébe lépett 
- a magyarországi Civitan 

klubok sorában 
tizenkilencedikként -

a szegedi. Néhány hónapos 
előkészítő munka után tegnap 

este az önkormányzat 
klubhelyiségében megtartották 
az alapító ünnepi közgyűlést, 
ahol megjelent a nemzetközi 
Civitan-klubhálózat szinte 

valamennyi vezetője: alelnöke, 
John Rvnearson, vezetőképző 

igazgatója, Sámuel Hughes, 
soron következő nemzetközi 

elnöke, dr. J. F. Burney, 
valamint magyarországi 

ügyvezető titkára, 
Relle Ferenc. 

támogatás gyakorlati megva-
lósítása minden országban más 
és más, ám va lamenny iben 
azonos : a baráti szá lakkal 
ö s sze fonódo t t közösség re 
a l apozo t t . A C iv i t an -k lub 
tagjainak segí tő támogatása 
lehet egyszerű pénzgyűj tés , 
amikor ajtóról ajtóra kopog-
tatunk, és így kérjük az ado-
mányokat, példának okáért egy 
rokkantkocsira. De nem csak 
az egyes ember egyszeri meg-

segítése a cél és a feladat. A 
civitanosok nem egyszer saját 
kezük munkájával, vagy éppen 
szervezőmunkájukkal rámpát 
építenek a rokkantak mozgás-
korlátozását enyhí tendő egy 
étterem, vagy áruház elé. Vagy 
egy másik példa: a mi embe-
reink is segédkeznek a para-
olimpiák szervezésében, köz-
reműködnek ott a versenyek 
lebonyolításában. Tevékenysé-
günk lényege, hogy könnyít-
sünk a rokkantak életén. 

- Milyen feltételek szüksé-
gesek ahhoz, hogy egy-egy 
országban, városban Civitan-
klubok szülessenek? 

- E lvünk , hogy szoros 
közösséggé formálódva, leg-
jobb tudásunkkal szolgáljuk a 
rászorultakat egy jobb élet-
minőség elérésében, felkutas-
suk őket , és ta lá l juk meg a 
segítségnyújtás lehetőségeit. 
Akik a tudás-közösség-szol-
gálat hármas Civitan alapelvét 
elfogadják, azok bárhol a vilá-
gon megfelelnek az alapítás 
feltételeinek. 

- Pillanatnyilag hány em-
bert mozgat meg a Civitan-
klubhálózat? 

- Tevékenységünk évente 
egymillió emberre hat. 

K. K. 

Kádár-születésnap 

Vakvágány? 
Mi az, amit a Kádár-korszak 

35 éve sem tudott elérni, de az 
Antall-kormánynak két év alatt 
sikerült? A szocializmust meg-
szerettetni az emberekkel. - A 
viccet bizonyára ismerik. Annak 
a bizonyos korszaknak a név-
adójára, Kádár Jánosra születé-
sének 80. évfordulója alkalmá-
ból emlékeztek tegnap - például 
a Munkáspárt (MSZMP) szegedi 
szervezetének székházában. 

Az életrajz fejezeteit a kom-
munista párt történetének feltá-
rása nélkül értékelni nem lehet. 
Ebben egyetértenek a mai kom-
munisták. Márpedig maguk is 
hézagos és elnagyolt ismeretek-
kel rendelkeznek az „elődpár-
tok" viselt dolgairól. A Kádárra 
való emlékezés - mint mondták 
- arra alkalom, hogy erőt merít-
senek az illegalitás nehézségei-
nek felemlegetéséből és egy 
pártjához hú kommunista élet-
fordulóinak tanulságaiból. A 
kádári életút összegezése lehető-
séget kínál, hogy a „szörnyű 
tévedések" is nevükön neveztes-
senek. A kommunista mozga-
lom vakvágányai közül Krajkó 
Gyula, a párt városi elnöke meg-
emlékező beszédében az ötvenes 
években kísértő belső terrort 
említette meg. Hibának nevezte, 
hogy a „szocialista tábor" nem 
vette tudomásul: két vágányon 
megy a fejlődés, s a „harmadik 
világgal" kárpótolta magát ahe-
lyett, hogy igyekezett volna fel-
zárkózni a kapitalista országok-
hoz. „A nemzetközi munkás-
mozgalom nagy tévedése volt, 
hogy a két világháború között a 
Szovjetunióban kialakult, nem 
hatékony gazdasági mechaniz-
must erőltette a szocialista or-
szágokra, ahol a rendszerbe nem 
építette be a demokratizmust." 
Máig ható katasztrofális hibának 
mondta, hogy „mikor felismerte, 
a szocializmus e régióban sem 
tarható, akkor nem szervezetten 
vonult vissza a mozgalom, ha-
nem vezetői otthagytak csapot-
papot". A kádári életút mérle-
ge? A szónok szerint az, hogy 
emberi és történelmi tévedései 
ellenére a „határokon belül" 
kereste a jobb megoldást. Ezért 
érezik azt a mai kommunisták: 
az emberek többsége most sem 
Kádár-ellenes... 

Öböl-

BOZOT. „EZ a könyv a közelmúlt megidézése, a rendszer-
változás ellentmondásainak bemutatása. A megszálló 

csapatok kivonulása után sem szabadult fel a magyarság. A 
modern társadalmi élet fontos gócait magyarellenes erők 
bitorolják. Jellemző rájuk, hogy már magától a nemzet 
fogalmától is undorodnak. A gyűlölet által bekerített ma-
gyarságot belülről fojtogatják: nacionalistának, sovinisztának, 
antiszemitának, fasisztának, antidemokratikusnak, nyugatelle-
nesnek stb. nevezik. A rágalmazás célja a pártállam alatt 
szerzett kiváltságok megerősítése. Marxista szocializmus helyett 
most a liberális bozótba szeretnék beterelni a magyarságot, 
hogy sivatagi vad ösztöneiket korlátlanul kiélhessék." (Előszó a 
Hordót a sajtónak című 1992-es kiadványból, a Hunnia 
Kiadótól.) 

Álljon itt egy párhuzamot rajzoló történet: 1944 őszén a sze-
gedi helyőrség udvarán a fővárosból idelátogató politikus a 
következőkkel kezdte mondandóját az összesereglett katonák 
előtt: 

- Sötét viharfelhők gyülekeznek hazánk ege felett. 
A helyi illetőségű zászlóaljparancsnok erre elüvöltötte magát: 
- Nem hallották, marhák? Öt perc múlva esőköpenyben 

sorakozó! 
Végezetül pedig: sem a hordóhoz, sem a bozóthoz, sem pedig 

a viharfelhőkhöz nem ragaszkodunk. 
Csak a tollúnkhoz. 

A Göncz-ügy 
folytatódik 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Göncz Árpádot figyelmeztesse, 
hol, a határ. Megjegyzem, a jól 
felépített szónoklatban csendült 
föl először - e napon legalábbis 
- a lábbal tiprás szófordulata. A 
fideszes Orbán Viktor a sport-
szerűségről beszélt, miszerint 
nem fair a hárompárti nyilat-
kozat súlyát parlamenti szava-
zással megemeltetni. Hiába kérte 
Kónyát, vonja vissza az egészet, 
túloldalról lakógyűlési fölhördü-
lések szokott zenéje volt a felelet. 

Mosoly, fütty, taps, egyszóval 
átmeneti jókedv hullámzott 
végig a Házon, mikor Torgyán 
József emelkedett szólásra. 
Bonyolult eljárásjogi fejtegetése 
közben sem tagadta meg ön-
magát. midőn kiszólt egy zsírosi 
közbekiáltásra: „Attól még, hogy 
Zsíros Géza a búzához jobban 
ért, mint az ügyrendhez, a kérdés 
kérdés marad." 

Mármost a legyintgetős jött 
divatba, méghozzá liberális ol-
dalon, néhány „mit akar ez itt"— 
tel tűzdelve, dr. Füzessy Tibor 
kereszténydemokrata frakcióve-
zető nevének hallatán. Az ősz 
férfiú józanul érvelt: egy indít-
vány tartalmát nem a címe 
határozza meg, nem is az, amit 
beleolvasnak. Nevezhet jük 
irányelv tervezetnek is a 

hárompárti feddést, ha úgy jobb. 
Ilyet pedig igenis megszavazhat 
a Parlament. 

„Kérem meghallgattatáso-
mat" - rázta újra a csengőt a 
magasból Szabad György ház-
elnök. Magára vállalta az értel-
mezést , hogy miért bocsát ja 
szavazásra a kérdést: legyen, 
vagy ne legyen érdemi vita az 
államelnök úr szíves feddéséről. 
Többen tiltakoztak, Orbán Vik-
tor szóba hozta, hogy ha ürese-
dés lenne Göncz Árpád posztján, 
átmenetileg Szabad György ülne 
oda. ezért ő nem kívülálló. Ezt 
viszont Szabad György nevében 
Papp András magyar demokrata 
honatya verte vissza azzal, hogy 
szégyelli magát, amiért efféle 
gyanúsí tgatás e lhangozhat , 
plenárisan. 

Másfél óra elteltével szava-
zás. Az eredmény: lesz vita, 
méghozzá sürgősséggel lesz. A 
jövő héten. Legalábbis akkor 
kezdődik. Mostmár csak Katona 
Béla volt hátra, aki némi kétség-
beeséssel közölte ügyrendileg, 
hogy ő a „nem" gombot nyomta, 
mégis „igent" jelzett a gépe. 
Ragaszkodik a maga neméhez. 

Déltájban napirendjére tért a 
Tisztelt Ház. 

GAZSÓ L. FERENC 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
Az újjászerveződő MUNKANÉLKÜLIEK és ÁLLÁSKE-

RESŐK EGYESÜLETE, valamint az alakulandó Munka-
nélküliek Szakszervezete ideiglenes szervezőbizottsága 10-15 
óra között várja az érdeklődőket, a csatlakozni szándé-
kozókat a szakszervezeti székházban (Eszperantó u. 3-5.). 

A SZEGEDI NŐK KLUBJA 17 órakor a Tisza-parti 
irodaház (Tisza L. krt. 2 -4 . ) 101-es szobájában divatta-
nácsadást tart. A foglalkozást Csizmadiáné Fülöp Éva vezeti, 
s videófelvételekkel illusztrálja. 

DR. PIRI JÓZSEF, a 27-es választókerület - Algyő -
képviselője 17 órától fogadóórát tart a polgármesteri hivatal 
algyői kirendeltsége épületében (Kastélykert u. 40.). 

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE 
Katolikus Szabadegyeteme keretében 17.30 órakor a Dugo-
nics tér 12-ben Rezsőházy Rudolf, a leuweni katolikus egye-
tem politológus professzora tart előadást: Értékváltozások a 
nyugati világban az utolsó 30 évben címmel. 

AZ I N G Y E N E S S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A I tanfo lyam 
következő témája: A Star típusú nyomtatók használata. Elő-
adás minden szerdán 17 órakor az MDF-székházban (Római 
krt. 31.). 

HOLNAP 
AZ MDF-székházban (Római krt. 31.) 17 órától dr. Kiss 

Lajos ügyvéd jogi tanácsadást tart. 
LOVAS ZOLTÁN újságíró a Liberális klub vendégeként 

18 órakor a Földváry utca 3. szám alatti SZDSZ-székházban 
.Jöttem, láttam, győztek" címmel fórumot tart. A rendezvény 
nyitott. 

Két sógor, hatszáz palimadár 
E hónap közepén a Csong-

rád megyei főkapitányság 
gazdaságvéde lmi osz tá lya 
számára még ismeretlen volt a 
tettes. A szentesi közlekedési 
rendőr sem sej te t t semmi t , 
amikor f e l f i gye l t a Strand 
vendéglő fel tűnő gyülekeze-
tére. A két osztrák egyike -
mint az amatőr videofelvétel 
dokumentá l ja - e lementár is 
e rővel győzköd te az egybe 
gyúlteket a fenti idézet iga-
záról. Mert ebben a világban, 
ugye, mindenkinek kell magá-
val kezdeni valamit, legjobb, 
ha a gazdagodás t vá lasz t ja . 
Elvégre is, az 3600 schilling 
nem is olyan nagy összeg 
beugrónak . Ennyi t kel le t t 
letenni az Ausztria Lottó 6 a 
45-ből című „fal"-játékra. 

A DLS, magyarul Három 
ország játék, klubtagjai csütör-
tökönként találkoztak a Strand 
v e n d é g l ő n a g y t e r m é b e n , s 
reménykedtek a telitalálat, 1 
millió 820 ezer ATS megnye-
ré sében . A 3600 sc i l l inges 
betétből 700-at a részvétel i 
okmány l i s tá ján sze rep lő 9 
játékos lottószelvényére köl-

töttek, egyet magukra, 800-at a 
központ kapott befektetésre, 
900 ATS újfent a központot 
illette, pontosabban ez a szá-
mítógépes feldolgozási, vala-
mint adminisztrációs költség 
fedezésére szolgált, 1200 schil-
ling járt az előző játékosnak, a 
beszervezőnek. A piramis elvű 
hólabdajáték nálunk sem volt 
i smere t l en , csak mi lo t tó-
szelvények nélkül játszottuk. 
(Emlékeznek, Szegeden nem is 
oly régen d ívo t t a „ feke te 
bongó"?) A szelvényeket pos-
tán küld te a cég, s az egy-
szerűség kedvéér t a nyerő-
számok itt is az Ausztia Lot-
tón kihúzott számok voltak. 

A r endőr ség e lőbb vé le -
ményt, majd szakértői állás-
foglalást kért a Szerencsejáték 
Fe lügye le t tő l , e l l enőr i z t e , 
jegyzik-e valamely cégbírósá-
gon a DLS-t. A klub közben 
jobbnak látta, ha átteszi szék-
helyét Csongrádra, a Csuka 
csárdába - ugyanis Szentesen 
k i szúr t ák , r endőrök az ú j 
be l épés iránt é r d e k l ő d ő k . 
Május 14-e óta hiába keresték 
a magyar engedélyeztető szer-

vet . Az osz t rákok ugyan a 
Nemzetközi Gazdasági Kapcso-
latok Minisztéruma hozzájáru-
lására hivatkoztak, ám kiderült, 
csupán kérelmet nyújtottak be. 
Egészen fölöslegesen, mert e 
minisztérium szerencsejáték-
ügyekben nem illetékes - ezt a 
címzett tárca is közölte. Ter-
mészetesen cégbí róság i be-
jegyzése sincs a DLS-nek. Az 
állami Ausztia Lottó magyar-
országi képvise lő je is igen-
igen sápadozott, amikor hírét 
vette honf i tá rsa i konkurens 
„cégének". (Amely áll í tólag 
működik Svá j cban , Német -
o r szágban O la szo r szágban 
Sz lovén iában és H o r v á t o r -
szágban.) 

A játék ápril isban kezdő-
dött, valamennyi tagjáról pre-
cíz nyi lvántar tást találtak a 
házkutatás során az osztrákok-
nál. Hatszáznégy, jobbára al-
földi magyar polgár bukott a 
játékon, az állam kára úgy 14 
millió forint - ennyit vittek ki 
schillingben. 

M~R 

Kormányülés 
- ezúttal szerdán 

John Major brit miniszter-
elnök csütörtöktől esedékes 
budapesti látogatása miatt 
ezúttal szerdán tartja szokásos 
heti ülését a kormány. 

A testület előterjesztést hall-
gat meg a kárpótlási jegyek élet-
járadékra váltásának eljárási 
szabályairól. A május 5-én el-
fogadott, de még ki nem hir-
detett törvényt ugyanis a végre-
hajtási utasítással együtt célsze-
rű nyi lvánosságra hozni. A 
testület foglalkozik a Magyar 
Könyv Alapítvánnyal, amelyet 
100 millió forintos alaptőkével 
hoz létre a kultuszminisztérium. 
Az alapítvány célja, hogy pályá-
zati úton támogassa a kortárs és 
a klasszikus szépirodalom ki-
adását, illetve az induló könyv-
kereskedők hi tel igényeihez 
nyújtson garanciát. Az alapít-
vány forrását kiegészítheti az 
állami tulajdonban lévő könyves 
vállalatok ingatlanvagyona is. 

A Jcormány foglalkozik az 
elmaradott térségek fejlesztésé-
vel és új munkahelyek terem-
tésével is. Ez elsősorban a legel-
maradottabb Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyét érinti, ahol még az 
idén 5100 új munkahely létesül, 
mintegy 5,5 milliárd forintos 
beruházással. 


