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Fürdők, táncok, fagylaltok 

Táborozó törökök 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

Nyár van... Nem hisszük, hogy ezzel a fölfedezéssel sikerült 
meglepnünk olvasóinkat, mégis körülnéztünk a városban, 

kinek mit jelent egy jú'liusi hétvége így kánikulában, lehetőleg 
egy szál ruhára vetkőzve... 

Hány fokos a Duna vize? 
Téved, aki azt állítja, keveset tudni a 96-os 

világkiállításról! 
Ha gúnyolódni akarnék, már most bizton állíthatnám 

például, hogy az 1996-os esztendő elsöprő sikerű 
rendezvényének ígérkezik, amit a Balaton-mellékiek 
terveznek: az édesvízi tavak világtalálkozója. (Még ha nem is 
a tavak gyülekeznek Keszthely és Világos között...) 
Hozzátenném azért, hogy inkább Az angolnapusztulás hatása 
az édesvízi tavak idegenforgalmára címmel kellene 
seregszemlére hívni a világ halbiológusait és utazási 
szakembereit, mert párbeszédük talán jobban hozzájárulna a 
Kommunikáció a jobb jövőért-alapgondolatra épülő 
budapesti Expo sikeréhez. 

De nem szívesen fűzök piklrt megjegyzéseket a világ-
kiállításhoz, még valaki azt hinné rólam, nincs elegendő 
információm. Pedig de bőséggel ontják a szervezésben 
érdekeltek a nyilatkozataikat! Interjút ad a főbiztos, a 
Világkiállítási Programiroda az MTI útján ígéri: még az idén 
kiírja a nemzetközi tendert (nem kapkodja el a dolgot, annyi 
szent!), a pályázatok elbírálására alakított bizottság sem 
tétlenkedik, noha még nincs mit minősítenie, s a 
Világkiállításri Tanácsról is lehet már annyit tudni, hogy 
holmi ötletszintű elképzelésekkel nem áll módjában 
foglalkozni. • 

Érthetetlen, miért állítják egyesek, hogy ennél sokkal 
többet nem árulnak el az Expo-előkészületekről szóló 
tájékoztatók. Véleményük szerint azzal, hogy 36 hektár, meg 
60 ezer négyzetméter, a legelszántabb tőkebefektetők sem 
tudnak egyelőre mit kezdeni. Azzal a nyilvánvalóvá lett, s már 
unalomig hangoztatott ténnyel sem, hogy a költségvetésből 
származó 17, s a főváros által megszavazott 5 milliárd 
forinthoz kell még majd vagy 75 milliárdnyi. Ennyire becsülik 
ugyanis (most!) az Expo összköltségét. Dollárban számolva 
másfél milliárdra. 

A hecc kedvéért elfogadva az információra éhesek 
érvelését, most tegyük föl, hogy jeles tőkebefektetőnk 
fölcimkézte már valamely millióját, s azt csakis a 
világkiállítással kapcsolatos ingatlanfejlesztési területek 
valamelyikébe fekteti be. Elgondolhatjuk, mit tart arról a 
legutóbbi, programirodai közleményről, mely a jórészt már 
ismert alapadatokon túl azzal csigázza föl érdeklődését, hogy 
az egyik, átépítendő tömbben a nem magastetős épületeken 
tetőkertet kell kialakítani. 

Ez körülbelül annyira fontos információ vállalkozónk 
számára most, mint ha azt is tudomására hoznák, átlagosan 
hány fokos lesz a Duna vize Budapestnél 1996. május 11. és 
október 4-e között. 

És még mondja valaki, hogy hiányos az Expo-val 
kapcsolatos tájékoztatás! 

PÁLFY KATALIN 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

A dorozsmai kempingből 
továbbra is hiányoznak a 
Szegeden megpihenő nyugat-
európai turisták, akik aztán a 
fehéren ragyogó Gö-
rögországba mennek tovább. A 
tőlünk délre dúló háború 
elriasztja őket. Nem úgy a volt 
NDK területéről érkező 
szervezett csoportokat, ame-
lyek némi gyógyírt jelentenek 
a tavalyinál is rosszabb 
szezonban. 

A rajtunk átvonuló törökök 
ittmaradása is kívánatos lenne 
- nem úgy, mint ama száz-
ötven év idején... Viszont csak 
hozzávetőleg minden negyedik 
igazhitű tér be szállásért, a 
többiek inkább az utak mentén 
ütnek alkalmi tábort éjszakára, 
így olcsóbb. 

Két éve még a jelentkezők 
negyven százalékát is el kellett 
utasítani a telt ház miatt, most 
viszont döcög a szezon, a 
sátras kemping pedig pang... 

* 

- Hrrrrklugklugklugkhmmm...! 
...szönti önöket a Strand-
Diszkódoktor...! Hallgassák meg 
tanácsainkat a kulturált 
stran(gghrr)lásról! 

Sziksósfürdőn rémülten 
kapják föl a fejüket azok, akik 
elővigyázatlanul az özönvíz -
de legalábbis huszönt-harminc 
év - előtti hangszórók alá 
terítették takaróikat. Az 
idegesebbek („Már itt se 
hagyják békén az embert!") 
azonnal menekülnek valami 
csöndesebb zugolyba, a többi 
megadóan végighallgat ja a 
krákogással, hörgéssel, ha-

rákolással színesített 
kiselőadást (medence helyett 
használjuk a mellékhelyiséget 
stb.), amelyet helyenként -
hogy alkalmuk legyen meg-
emészteni a hallottakat - zene 
(?) tesz még élvezetesebbé. 

Azért nagy baj nincs. A 
tömeg nagy, a belépőjegy ára 
fölötti morgolódás elhal a 
medencékhez érve, a víz 

befogad, a Nap mindenkihez 
meleg (a sör ellenben hideg). 

* 

A Vigadóban idős hölgy 
mosolyog át a cigarettafüstön. 
A fák alá kirakott nehéz 
fémasztalok és farácsos, 
vasvázas székek pont olyanok, 
mint gyerekkoromban, amikor 

piros színű, émelyítően édes 
málnaszörpöt ittam, amíg a 
szüleim táncoltak egyet. 

- No igen, a tánc... -
hunyorít vissza vagy negyven 
évre az időben az ősz hajú 
asszony. - Akkor még hoz-
zátartozott egy lány nevel-
tetéséhez, hogy tánciskolába 
járjon! Anyám mindig velem 
jött, hiába voltam már tizenhat 
éves. Ha egy fiú hazakísért, 
még a kisujja sem érhetett a 
kezemhez. Amikor meg valaki 
szerenádot adott (tudja, ott 
muzsikáltak a cigányok az 
ablakunk alatt, megtörtént ám 
többször!), még nógatni kellett, 
hogy ugyan tegyem már ki a 
gyertyát az ablakba, így 
fogadtuk el a megtiszteltetést... 

Ma meg hol lehet táncolni? 
A kamaszok persze elmennek 
a diszkóba, de az öregeb-
bek...?! Itt még egészen jó 
zenét hallani - mutatott a 
zenekarra. - akarja, hogy 
megtáncoltassam? 

* 

A Palánk cukrászdából az 
utcára kígyózik a sor. Odabenn 
tizenhatféle finom nyalnivaló, 
idekinn egyöntetű vélemény 
arról, hogy ideje volt bezárni a 
Virágot, mert az utóbbi időben 
csak úgy-ahogy megfa-
gyasztott cukros vizet mértek 
fagyi helyett. Remélik, hétfőtől 
(vagyis mától) az új tulajdonos 
megmutatja a tudományát. 
Akkor majd „visszaeszik" 
magukat a Virágba... 

NYILAS PÉTER 

MA 
A SZOCIALISTA PÁRT 

i r o d á j á n (Szeged, Tisza 
Lajos kr t . 2-4. I. em. 123.) 
15-16 óra között dr . Bálint 
János ügyvéd ingyenes jogi 
t a n á c s a d á s t t a r t az 
érdeklődőknek. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az SZDSZ Földváry utca 3. szám 
alatt. Tartja: dr. Pesti Gábor 
ügyvéd, 16-17 óráig. 

A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) 
Csap utca 62. szám alatti 
székházában, 16-18 ó rá ig 
ingyenes jogi t a n á c s a d á s t 
tartanak. 

Budapesten 

Nemzetközi médiakonferencia 
Szegeden járt Temesvár polgármestere 

Nemzeti hősként tisztelik Közép-Kelet- és Dél-Európa 
médiapolitikájáról és a médiák 
fejlődéséről kétnapos tanács-
kozás kezdődik hétfőn a ma-
gyar fővárosban. A bajor Ke-
resztény-Szociális Unióhoz, a 
CSU-hoz közelálló Hanns 
Seidel Alapítvány Külkapcso-
latok Intézete az említett 
térségből és Nyugat-Európából 
hívott meg magas rangú mé-
diapolitikusokat, szakértőket és 
újságírókát a budapesti Hotel 

Kempinskiben július 27-28-án 
megrendezendő 11. Nemzetkö-
zi Médiakonferenciájára. 

Több magyar szakértőt és 
politikust is meginvitáltak, 
köztük a magyar Országgyűlés 
kulturális bizottságának tagjait 
és Katona Tamást, a média-
ügyekért felelős államtikárt is. 
Katona Tamás hétfőndélután 
előadást is tart a magyaror-
szági gyakorlatról. 

Viorel Oancea a romániai 
forradalom idején még a 
temesvári, december 22-i 
események előtt katona-
tisztként a város operaházának 
erkélyéről jelentette ki, hogy a 
katonaság nem fog civil 
tüntetőkre lőni. Nemzeti hős-
ként tisztelik ma is a temes-
váriak. A változásokat köve-
tően először megyei rendőr-
parancsnok volt, majd az első 
szabad választások nyomán 
közakaratból lett Temesvár 
polgármestere. Sikerült néhány 
perces interjút készíteni vele. 

- Szeged és Temesvár 
kapcsolatai történelmiek, bár 
az utóbbi évtizedekben az 
ismert okok miatt nagyon sok 
szál megszakadt. Az elmúlt két 
esztendőben azonban több 
kísérlet történt a közeledésre. 
Ennek pregnáns tanúságtétele 
az ön mostani látogatása. 

- Természetesen ismerem a 
két város közös múltját, az ott 
élő emberek hasonló sorsát. 
Éppen ez kötelez bennünket 
arra, hogy kapcsolatainkat még 
szorosabbá fűzzük, ennek 
azonban feltétele, hogy minél 
mélyebben ismerjük egymás 
problémáit, tisztában legyünk 
azokkal az erővonalakkal, 
amelyek segíthetik együtt-
munkálkodásunkat. Szegeden 
nagyon hasznos 
megbeszéléseket folytattam a 
polgármester úrral és munka-

társaival, sok olyan területet 
találtunk, ahol közösen tudunk 
továbblépni. Az együttmű-
ködés konkrét témáinak meg-
határozása céljából viszontlá-
togatásra hívtam ez év őszére 
dr. Lippai Pált. Remélem, 
akkor papírra vethetjük az 
együttműködés legfontosabb 
téziseit. Szóba került egy új 
határátkelő megnyitása Kis-
zombor és Csanád között, s ez 
esetben a megnyitás a magyar 
fél gondjai miatt késik. Román 
oldalon fél éve készen állunk a 
sorompó fölnyitására, önöknél 
jelentkeztek némi gazdasági 
problémák. 

- Milyen gondokkal, 
feladatokkal kell szembenézni 
önöknek? 

Dr. Lippai Pál meghívására 
az elmúlt hét yégén Szegeden 

töltött két napot Viorel 
Oancea, Temesvár 

polgármestere, négytagú 
delegáció élén. 

Megbeszéléseket folytattak a 
városházán az önkormányzat 
vezetőivel, részt vettek a 27. 

Szegedi Nyári Tárlat 
megnyitó ünnepségén, majd 
megnézték az idei szabadtéri 

játékok premierjét, a La 
Mancha lovagja című zenés 

játékot. Szombaton a 
várossal ismerkedtek és 

befejezték tárgyalásaikat 
Szeged vezetőivel. 

- Románia-szerte, (gy Te-
mesváron is a helyi költség-
vetések tisztázatlanságai je-
lentik a helyhatóságoknak a 
legnagyobb gondot. A köz-
pontosítás bűvköréből még 
nem lépett ki az ország. Az 
örökölt szemléletet és a so-
kakban még élő gesztusokat az 
oly nagyon várt helyi köz-
igazgatási törvény segít majd 
oldani. Bár a régi reflexek 
működésének megszüntetése 
akármilyen fucsán hangzik is, 
elsősorban pénzkérdés, amiből 
igencsak kevés van. 

- Ön katonatiszt, majd 
megyei rendőrparancsnok volt. 
Mint polgármester, ennek 
előnyeit vagy hátrányait élvezi 
inkább? 

- Katonaként is, a terület 
rendőrparancsnokaként is 
rengeteg tapasztalatot szerez-
tem. Akkor is és most is az 
volt, illetve az a meggyő-
ződésem, hogy a tekintélynek, 
a bizalomnak és a megbe-
csülésnek nem a legsze-
rencsésebb módja a parancs-
uralom. így aztán remélem, 
polgármesterként nem ka-
tonatiszt vagyok, s a lakosság 
választott első polgárát, nem 
pedig egy egyenruhás tisztet 
lát bennem. 

- Milyen benyomásokat 
szerzett rövid szegedi láto-
gatása során ? 

- Egy alkalommal már tet-
tem egy vil lámlátogatást , 
amikor mint rendőrkapitány 
közös találkozásra hívtak 
Csongrád és Békés megye 
rendőrkapitányai. Most több 
időm volt körülnézni a vá-
rosban. Magával ragadtak a 
nyílt tekintetű emberek, igen 
szép és hatásos városképekben 
gyönyörködhettem, példamu-
tató az a tisztaság, amely 
városukat jellemzi. Vonzó és 
rokonszenves számomra ennek 
a városnak az atmoszférája, s 
remélem, még sokat fogunk 
találkozni önökkel. 
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AKCIÓ - PADLÓSZŐNYEG - AKCIÓ 
200 FT/FM ÁRENGEDMÉNY! 

AUGUSZTUS 1-IG 

Csongrád: 
LAKBÉR.ÜZLET, 

Szőlőhegyi u.2. 

Hódmezővásárhely: 
BÚTORBOLT, 

Kistópartu.1. 
KISSAndrásné, 

Nylzsnyai 13a. 

Makó: 
OTTHONSzépítők Boltja. 

Gárdonyi u. 10. 
IDEÁL Lakásfelsz., 

Széchenyitér 10. 

Deszk: 
SZÉP András, Tlszau. 18. 

Mindszent: 
GAZDA Bolt, 

Köztársaságtér 5. 

Szeged: 
FIXPONTDiszkont, 

Dorozsmai u.14. 
"EZ+Az", Rókusi krt.5/b. 

Szentes: 
DOBRAIFerenc, 

Vásárhelyi u. 73. 

K E R E S K E D Ő K F I G Y E L E M ! P A D L Ó S Z Ő N Y E G E T 
b e f e k t e t é s né lkü l , M I N T A U T Á N é r t é k e s í t ő ü z l e t e k e t k e r e s ü n k ! 
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