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Epizódok a Tornádóból 
Születésnapi beszélgetés Dér Endrével 

Rokonszenves és szerény ember Dér Endre. Tegnap 
hetvenedik születésnapja alkalmából kapta meg a Szeged 

Emlékérmet. Egyébként nem ős-szegedi, sok ismert és tisztelt 
várospolgárhoz hasonlóan: „gyüttmönt". Vonakodva írom le 

ezt a szót, hisz a város befogadta. 

Biharzsadányi ifjúkora után 
Sopronban volt teológus, majd 
v isszament Békéscsabára . 
1953 nyarán Kékesdi Gyula, az 
í rószöve t ség szegedi cso-
portjának titkára Pestre köl-
tözött, s az írócsoport veze-
tősége átcsábította Szegedre. 
1956-ban Az első próba című 
kisregényéért József Attila-

, díjat kapott. Később a Tiszatáj 
fe le lős sze rkesz tő je , belső 
munkatársa. A hetvenes évek-
ben a békéscsabai Új Auróra 
köré csoportosult írók vezető 
személyisége. 

- Tu la jdonképpen gyüt t -
mönt vagyok, hisz Békéscsa-
bán születtem, s Biharzsadány, 
egy kis község nevelt engem. 
Ott találkoztam először a ma-
gyar nyelv szépségeivel. Zsa-
dány Nagyszalontától légvo-
nalban 12 ki lométerre van, 
Arany János nyelvét beszélik 
az emberek. Jelenleg egy tör-
ténelmi regényt írok Gyula 
vára ostromáról , s az egyik 
lektorom megjegyezte: jó, jó, 
de ne archaizálj. Váltig bizony-
gattam neki, hogy én nem ar-
chaizálok, a mai, élő, képgaz-
dag, szép békési, bihari tá j -
nyelven beszéltetem a végvári 
vitézeket. 

Békéscsaba után Sopron 
következett... 

- Magyar szakos tanárnak 
készül tem, de az anyagiak 
miatt nem tudtam beiratkozni. 
Azután arra gondoltam, hogy 
az evangélikus teológia szak 
után, majd elvégzem két év 
alatt a tanári szakot. Ez végülis 
megtör tént , de később, vén 
fejjel szereztem diplomát, mert 
szükséges volt a szerkesz-
téshez. 

- Említette, hogy gyüttmönt, 
de azt hiszem, befogadta a 
város. 

- Befogadott , bár az első 
időben nehezen tudtam beil-
leszkedni. Egy nagyon csen-
des, hallatlanul kihalt egyetemi 
városka volt '53 őszén, amikor 
idekerültem. Olyannyira csen-
des és hallgatag, hogy Kékesdi 
Gyula, az elődöm megjegyezte 
- épp a nagy tüdőműtét után 
voltam pont egy lábadozó 

embernek való. Megálltunk a 
Tisza Lajos körút közepén, s 
mondta: ha negyedóra lefor-
gása alatt látsz egy autót, akkor 
visszamehetsz az állomásra. 
Nem láttunk. Mindössze egy 
szeleburdi kislány akart minket 
kerékpárral elütni. 

- Eletének melyik korsza-
kára emlékszik legszívesebben 
vissza? 

- Arra amikor fiatal házas 
voltam, s '57 szeptemberében 
megszületett a fiam. O sokkal 
„normálisabb és értelmesebb" 
ember, realisztikusabb pályát 
vá lasz to t t : b iof iz ikus lett . 
Nagyon büszke vagyok rá, 
talán többre viszi nálam. 

- Elismerésre méltó sze-
rénység, de Ön erőteljesen 
dolgozik most is. 

- Három mű készül. Egyik 
az Affér című kisregény, me-
lyet elfogadott a békéscsabai 
Tevan kiadó. Valami olyasmit 
próbál ábrázolni, hogy ilyen 
átmeneti, csúszós korban mo-
rálisan is nagyon könnyen el-
csúsznak az emberek. Emellett 
már régebben megírtam Bé-
késcsaba képzőművészetéről 
egy anyagot, a város történe-
téről szóló sorozatba. Lassan 
már elavul, hisz 1984 áprilisá-
ban fejeztem be, eddig mind-
össze az első rész jelent meg -
ez pedig a negyedikben lesz. 
Folytatom az önéletrajzomat 
is, mely a Tornádó című köny-
vecske második részeként 
jelenik meg. 

- S hogy szolgál az egész-
sége? 

- Gyorsan lekopogom. Úsz-
kálni is szoktam a Tiszában, 
sa jnos már nem olyan szép 
tiszta, mint volt. A Sárgán van 
egy kis kulipintyóm, ott szok-
tam ihletet is meríteni. Látom 
a szép hölgyeket, egyik-másik 
monokiniben, néha le is skic-
celem őket , persze ők nem 
tudnak róla. 

- Jó egészséget kívánok, s 
remélem még sokáig olvas-
hatjuk Dér Endre novelláit és 
írásait! 

TAKÁCS VIKTOR 

Kedvezményes faanyagvásár! 
Sárléc: 9 Fl/hi. cserépléc: 25 
Frin, bőrdeszka: 10 Ft4n 
Gerenda, deszka, palló 
részletre is. 

ABC Kft. Szeged, Külső ip. öv. 
III. sz. út 6. Tel/fax: 6261-011. 

A FÖLDI ÉLETED 
ÉRTELME ÉS CÉLJA 

Information: . 
Universelles Leben 624 
Postfach 5643, D-8700 

WÜRZBURG * 16772/3H* 

NA VEGRE, 
VALAMI JÓ! 

Bizony jó, mert a MITAX-nál többszázféle tartós fo-
gyasztási elektronikai cikkből választhatja ki a szá-
mára legmegfelelőbbet (hűtőszekrényt, fagyasztót, 
mikrohullámú sütőt, videomagnót, televíziót, hifi-
tornyot, CD lemezjátszót, fénymásolót, telefont, faxot, 
számítógépet, írógépet, stb.) 
Valamint az ország legnagyobb bútorválasztékából 
(többszázféle bútorból) választhatja ki bútorait la-
kásába, irodába, üzletbe. 
Minderre kétféle vásárlási formát biztosítunk kedves 
vevőinknek. 

I. Speciális vásárlási lehetőség: 
24 HAVI KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSSEL. 

II. 30-70% fizetési felbontásban. 
NÁLUNK A VEVŐ A KIRÁLY! MITAX 
Irodáink címei: Szeged, Kálvária sgt. 44., 
Hódmezővásárhely, 6800 Andrássy u. 32. 
Szentes, 6600 Kossuth u. 24. 

Dr. Csoda Budapesten 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

mégpedig 80 fokon, közepes 
száraz levegőben. A rossz 
zsírokat jó zsírokkal pótolják, 
melyeknek összetétele titkos. 
Annyit elárultak az elixírről -
ami kísértetiesen hasonlít a 
desztillált vízre - , hogy vita-
minokat és nyomelemeket bő-
ségesen tartalmaz. A méreg-
telenítést pszichoterápia kö-
veti , aminek természetesen 
semmi köze a hagyományos 
pszichoterápiához. 

Az eredmény a fel ta lá lé-
kony orvosok szerint kolosz-
szális. Ennek igazolására kiül-
tettek elénk három aktív AIDS 
beteget. Láthatta ország-világ, 
hogy Szikra doktor megítélése 
szerint jó erőben vannak. Ezt 
egyikük meg is erősítette: a ke-
zelés nyomán, mely egy hóna-
pig se tartott, s az azóta magá-
ba csöppentett elixír segítsé-
gével visszatért az életkedve, 
hízott, s bár továbbra is vírus-
hordozó, csodadoktorai azzal 
bátorítják, hogy ez már csak 
múló állapot, hamarosan kö-
vetkezik a teljes gyógyulás. (A 

László Kórház képviseletében 
a hagyományos orvoslást ke-
mény szavakkal illető szóno-
kokat illedelmesen hallgatta 
végig dr. Szlávik András szak-
orvos. A betegről megjegyezte, 
hogy ő mindig is kivételesen jó 
állapotban lévő AIDS-es volt. 
Ezt azonban ki teregetni a 
szépszámú tévékamerák előtt 
hiba lenne, mert első a beteg 
önbiza lma, amit rombolni 
egyenlő a műhibával. Egyéb-
ként a Szikráék kezelésén 
átesett hat beteg mindegyi-
kének állapotát változatlannak 
találták a laborvizsgálatok. 

A világszenzáció tehát ab-
ban áll, hogy mind a hat ember 
gyógyul szépen, bár a beteg-
sége változatlan. 

Valójában az AIDS gyógyí-
tásánál is nagyobb a horderő -
bizonygatta a két fiatal orvos. 
Az emberiség szellemi-filozó-
fiai válságban van, ami rontja a 
túlélés esé lyei t . Ennek az 
ellenszerét dolgozták ki ők, 
divatszóval élve komplex mó-
don. Bejelentették, hogy a ránk 
köszöntött v ízöntő korszak 

jegyében új irányt vett az or-
vostudomány alternatív, tehát 
nem a medicinákra hagyatkozó 
ága, s ezt az új irányt elsősor-
ban kettejüknek munkássága 
hozza el a számunkra. 

Mialatt beszéltek, körbejárt 
a Magyarországi Scientology 
Egyház fe lh ívása , melyben 
közlik, hogy az „új" eljárást 
Ron Hubbard, amerikai filo-
zófus már ötvenben feltalálta, s 
az, mint lelki misszió kezdettől 
fogva egyházi szolgál tatás . 
Ezért semmiféle közösséget 
nem vállalnak a tájékoztatón 
elhangzott „gyógyászati fel-
fedezéssel." 

A feltalálótársak többször 

utaltak rá, hogy zaklatják, sőt 
üldözik őket az országban. A 
rendőrség százezer for in t 
é r tékű e l ix í r t kobozot t e l , 
csalóknak t i tu lá lva őket . E 
sorok írója megkérdezte, hogy 
bejegyzett szerrel van-e dol-
gunk? Nem. Akkor nyilván 
ingyen osztogatják a csodában 
reménykedő rászorulóknak? 
Szó sincs róla, egy évi adag ára 
12 ezer forint - felelte Szikra 
doktor , aki .nem érzi jogá l -
lamban magát . A sa j tó tá jé -
kozta tó dús uzsonnával ért 
véget , amit a B+T Betét i 
Társaság adott. 

GAZSÓ L. FERENC 

A Szent László Kórház AIDS-vírussal fertőzött bete-
geit érintő szenzációs orvosi felfedezés nem létezik. Az üggyel 
összefüggő hírverés ugyanakkor a betegek némelyikét a korábban 
alkalmazott és a betegség romlási ütemét lefékező gyógyszeres 
kezelés feladására készteti és ezzel óriási károkat okoz. Ezt 
Mikola István, a Szent László Kórház orvos-igazgatója kedden 
délután hozta az MTI tudomására. Miként elmondta: a 
pszichoterápiás kezelésre a kórház HIV-fertőzöttei közül hatan 
jelentkeztek. Őket a László Kórház orvosai kérték: a kezelés alatt 
is folytassák a gyógyszerszedést, és továbbra is vegyenek részt a 
rendszeresen végzett ellenőrző vizsgálatokon. 

Magyarok Alaszkában 

Fjordok, fókák s más fotótémák 
Nos, kérem? Nem tudják? 

Nem csoda... Magyar turista -
legalábbis szervezett út kere-
tében - nem tette még a lábát 
Alaszka földjére. Idehaza elő-
ször az Atlasz Utazási és 
Kereskedelmi Kft.-nek „jutott 
eszébe", hogy alaszkai utazást 
szervezzen. Az idén próba-
útként július 25. és augusztus 
7,-e között. 

Dehogy nekünk támadt ' 
ilyen képtelen ö t le tünk! -
igazí t ki Dr. Bottyán Éva 
ügyvezető igazgató, amikor 
Alaszka-ügyben érdeklődőm. 
Egy szegedi , szenvedélyes 
világutazó vetette föl közel-
múltbeli rendezvényünk, az 
Amerika-nap után - amelyen 
partnereink, a Delta Air Lines 
és a Tradesco Tours is bemu-
tatkozott - , hogy volna egy kis 
csapat, mely érdeklődne egy 
alaszkai túra iránt. így kez-
dődött... 

Az volt a benyomásom, az 
ügyvezető maga sem hiszi még 

Kezdjük egy turistáknak szánt találós kérdéssel! Melyik 
az az USA-tagállam, amely 16-szor nagyobb 

Magyarországnál, fővárosában 30 ezren, egész területén 523 
ezren élnek, a júliusi-augusztusi átlaghőmérséklet 15-20 

Celsius fok közötti, de esténként 7-8 fokosra hűl le a levegő? 
A késői naplemente miatt este is világos van, s a Budapesthez 
képesti időeltérés plusz tíz óra. A Hungary Direct hívószáma 

1 800 353 9469. Segítségül még annyit: bálnák, fókák, 
fjordokkal ékes tájak, tengeri oroszlánok és jávorszarvasok 

fotózására van lehetőség, az állam eredeti termékeinek 
címkéjén pedig egy jegesmedve látható. 

el, hogy viszonylag rövid idő 
alatt sikerült a magyar utazási 
irodák „járatlan" terepén olyan 
programot összeállítaniuk, ami 
igazán ínyenc turistáknak való. 
S mikor ezzel a vé lekedé-
semmel előhuzakodom, meg-
kapom az újabb kiigazítást . 
Nehogy azt h iggyem, hogy 
Alaszkába a luxusútra vágyók, 
a sznobok, vagy a milliomosok 
j e len tkez tek! Éppenséggel 
azok, akik az utazásban 
é lményt , főképp természeti 

csodák élményét várják, akik 
nem a bankszámlájukról eme-
lik le az út árát, hanem akár 
lemondások árán gyűjtik össze, 
mert egyszerűen fanatikusok, 
„ettől boldog'-mániákusok. 

Alaszkát az út szervezőinek 
is „ki kellett tanulniuk", mint 
ahogy az egyébként különleges 
utak idegenveze tésére spe-
cializálódott utaskísérőjük is 
már egy hónapja bújja az is-
mereteit bővítő könyveket. Ma 
már tudják például , hogy a 

Denali Nemzeti Parkban azért 
ül ma jd csopor t juk iskola-
buszra, mert ezt a járműfajtát a 
vadon állatai ismerik, meg-
szokták, s a közelébe mernek 
menni. A programban szereplő 
nyomozóközpont pedig való-
jában kutyakiképző, ahol az 
életmentésre szakosodott álla-
tok produká l ják magukat , 
színlelt hegyimentőként. 

Érdekelt, hát megkérdez-
tem: ha történetesen volna rá 
pénzem, s szabad két hetem, 
beférnék-e még a csoportba. 
Nos, mehetnék,.mert az ilyen 
utakat eleve rugalmasan, nyi-
tottan szervezik. Három-öt ér-
deklődő még meggondolhatja 
magát. Sajnálom, hogy nem 
lehetek egyikük, ha az indián-
falura, a gleccserekre, a rezer-
vátumokra, az aranyláz-show-
ra, a fotószimfóniára gondolok, 
az alaszkai utitervet olvasván... 

P. K. 

mmm 
R E N D K Í V Ü L I 
Á F É S Z - A K C I Ó 
H É T N A P O N Á T 

IB&mg&ilS' r&klám 

5 kg-os spanyol MOSOPORT 
$79 IFúért 

1,5 literes spanyol mosogatószert 
im 

Nagy kiszerelés, jó minőség, a legkedvezőbb áron. 
Ennyiért csak egy hétig 
és csak a következő üzleteinkben: 
Nagyáruház élelmiszer- és háztartási osztályán 
102. ABC, Szeged, Olajbányász tér 3. 
103. ABC, Újszeged, Temesvári krt. 34. 
116. Élelmiszerbolt, Szeged, Szt. István tér 16. 
119. Élelmiszerbolt, Mihálytelek 
120. ABC, Szeged, Makkosházi krt. 
201. ABC, Kiskundorozsma, Felszabadulás u. 1. 
701. ABC, Szőreg, Hősök tere 1. 
149. Diszkont, Szeged, Szt. István tér. 
Pille utcai diszkontáruházban 
410. Iparcikkbolt Algyő, Kastélykert u. 41. 

Várjuk üzleteinkben hét napig és azon túl is. 

T A N K A U T Ó K 
eladók: 
Típusok: Schwarzmüller, 
Mercedes, Steyr, MAN, 
Schwingenschlögel 5000-
18 000-24 000-30 000-
35 000 literesek, 
Vizsgáztatás, ADR eng. 
hitelesítés. 
Cent Unió Kft. Budapest 
Telefon: 201-0533. 

Értesíti 
a Borostyán Gmk. 

Kedves ügyfeleit, hogy 

a Fonógyári úti telepén 
megkezdte 

az olcsó, 
import cement 
értékesítését. 
Mázsánként: 

570 Ft egységáron. 

PADLÓSZŐNYEGVÁSÁR 

200 F t f m ÁRENGEDMÉNY! 
J ú l i u s 1 2 - i g 

Csongrád: 
Lakbér. Üzlet, Szőlőhegyi u. 2. 
Hódmezővásárhely: 
BÚTORBOLT, Kistópart u. 1. 
KISS ANDRÁSNÉ, 

Nyizsnyai íyA. 
Makó: 
OTTHONSZÉPÍTŐK Boltja, 
Gárdonyi u. 10. 
IDEÁL Lakásfelszerelés, 
Széchenyi tér 10. 
Mindszent-
GAZDABOLT, 
Köztársaság tér 5. 

Nagymágocs: 
RUHÁZATI Bolt, 

Mátyás Kir. u. 22. 

Szatymaz: 
DIVATÁRU, Dózsa u. 49. 

Szeged: 
Fix-Pont Diszkont, 

Dorozsmai út 14. 
Ez+Az üzlet, Rókusi krt. 5. 
Szentes: 
DOBRAI FERENC, 

Vásárhelyi u. 73-

Kereskedők, Figyelem! Padlószőnyeget minta után értékesítő 
üzleteket keresünk. (Szőnyegboltok előnyben!) 

TELEFON.: PÉCSI-KER (72) 71-921, 71-932. 


