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Zöld hattyúk 

Szeged felett az ég 
Mert különben micsoda dolog is az ég? 
Isten arca az? Vagy inkább a szeme, a pupillája? 
Mert ha ilyesmi, akkor tán szebb és reménytelenebb dolog 

nincsen az égbámulásnál. Holott az ember csak akkor lesi az 
eget, ha fárasztják, eluntatják a lenti dolgok. Pihenésképpen 
bámul fö l fe lé . Mondják is, lusta ember az ilyen, 
semmirekellő. Nekem mégis régi tervem volt, egy álló napon 
át semmi mást, csak az eget bámulni. Tegnap, szeptember 28-
án megtettem, okosabb nem lettem, hasznom sincs a 
dologból, talán csak a nyakfájásom nagyobb a szokásosnál, 
mégse bánom, dehogy. Reménykedtem még a hajnal 
szürkéjében, lesz forgalom odafönt. És ahogy átverte a hajnali 
fény az éjszaka fekete vásznát, látszott ám, valóban nagy a 
forgalom odafönt! Laza rakodású, meg-megcsavarintott, 
fodrokkal cicomázott, széleiken világosabb, hastájra 
sűrűsödő, olykor egymásra torlódó bárányfelhők legelték az 
ég szürkéskék gyepét. Dehogy csámcsogtak. Szépen, 
illendően legelésztek, itt-ott kék foltokat hagytak, csakhogy 
összesimuljanak megint. Cirrokomulusznak hívja ezeket a 
szelíd lényeket a szakirodalom. Délelőtt kilenc óra felé, 
ahogy lent is szelídült a reggeli forgatag, fogyni kezdtek az 
égi bárányok. Előbb csak hosszú, kanyargós égkék utak törtek 
irányt a nyájban Vásárhely és Makó felé. Pest felől nagy kék 
mezők tolakodtak. Aztán a város fölött is mind tisztább lett a 
ég. Kelet nyelte a gyanútlan felhőtesteket. Tíz és tizenegy óra 
között már csak egy-két eltévedt komolusz használta társai 
portalan nyomát. Délre azok is eltűntek. Felhő fogytán úgy 
érzi az ember, közelebb van az ég. Ezt ntérecskélni mégse 
szükséges. Mert úgy van az, szerintem, hogy az Isten nem tud 
mérni, mert nem akar. Mert akkor, úgymond ellehetetlenülne 
a földi irányításban. Az ember viszont méregetős fajta. Ámha 
jól belenéz a fölé emelt légmagasságba, hát biztos szelídül a 
palikahajlam. Eszembe jut egy múlt századi angol 
meteorológus, bizonyos Glaisher, aki léghajóval mérte volna 
a magasságot. Éppen 8838 méterig jutott az árbockosárban, s 
ha még tíz métert emelkedik, képletesen szólva, már túl látott 
volna a Csomolungmán. De ő éppen ekkor ájult el. Szeged 
felett is csak délután egy óráig uralkodott a napfény áztatta 
kék. Akkor Dél felől újabb nyáj jött, nagyobb, feketébb és 
erősebb jószágok. Altokomuluszok, úgymond. Ismertem egy 
bolondot, aki folyvást azzal dicsekedett, hogy ó egy egész 
felhőtakarót sírt már össze az életében. S hogy Szegedet is 
beborítaná az. Mindenkitől azt kérdezte, látták-e az ő felhőit. 
Most amikor ezt front, nem tudom, lesz-e eső estig, s ha igen, 
bolondok sfrták-e őket, vagy csak boldogtalanok. Kérdés az 
is, miféle felhók lesznek az örömkönnyekből. Délután van, 
nagy odefent a tolakodás. Szól már, türelmetlen a szerkesztő. 
A negyedik zöld hattyú azt üzeni, lapzárta van, de fent az 
esemény lapzártakor is tartott. 
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Adria Tours Kft. Szeged, Gutenberg u. 24. ^ 

V 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, 

október 3-tól ismét Kotori-öböl. 
Elhelyezés: A kategóriás szállodában, teljes ellátással 13 500 Ft/hét. 

Utazás: autóbusszal és repülőgéppel. 

Időpont: október 3-10. 

Jelentkezés: A D R I A T O U R S , 
Szeged, Gutenberg utca 24. Telefon: 318-482. 

A M I T A X O R G A N K F T 
jó megjelenésű, érettségizett 
hölgyek és urak jelentkezését 
varja 

üzletkötőnek. 
Fizetés: alapbér + jutalék. 
Jelentkezés személyesen hétköznap 9-17 óráig 
a Kálvária sgt. 44. szám alatt az irodavezetőnél! 

MASTER minitraktor 

A LEGOLCSÓBB MUNKAERŐ 
Széles körű felhasználását kiegészítő eszközei biztosítják. 

MEGRENDELHETŐ: 
FLEXROLL BT. 
6724 SZEGED, 
PACSIRTA U. 1. 
Tel ./fax: 62/23-988/11. 
MEGVÁSÁROLHATÓ, 
KIPRÓBÁLHATÓ: 
AGROFARM 
DESZK, BÉKE ÚT 6. 
(a benizkúttal szemben) 

. KOROM & KOROM BT. 
Szeged, Ságváritelep, 
Szabadkai út-Palánkai sor sarok. 
Tel.: 62/351-294. 

KIS HELYIGÉNY, MOZGÉKONYSÁG! 

Amatőr 
képző- és 

iparművészeknek 
A művelődési tárca és a 

Magyar Művelődési Intézet 
1993-ban rendezi a XV. 
országos képző- és ipar-
művészeti kiállítást, Buda-
pesten. Az e célból kiírt pályá-
zaton részt vehet mindenki, aki 
nem tagja a Magyar alko-
tóművészek Egyesületének 
(nem „alaptag") és elmúlt 16 
éves. 

A kiállításon lehetőséget 
boztosítanak a nem hivatásos 
képző- és iparművészeknek -
autodidakta, rajztanár, naiv és 
cigány alkotóknak - a bemu-
tatkozásra. Az országos kiál-
lítást megyei kiállítások előzik 
meg, az intézet és a megyék ál-
tal kijelölt zsűri ezeken válogat 
majd. 

Pályázni egyénenként és 
műfajonként 3-3 műtárggyal 
lehet. A paszpartuval ellátott 
grafikák szabványmárete 
50x70 cm, illetve 70x100 cm. 
Nevezési kategóriák: festészet, 
grafika, sokszorosított garfika, 
kisplasztika és szobrászat, 
textil, kerámia, új vizuális 
kísérleti műfajok (konceptak, 
performance, számítógépes 
garfika, video-installáció, stb.). 

Egyéni alkotók a területi-
leg illetékes művelődési köz-
pontokban jelentkezhetnek: 
Csongrád megyei Pedagógiai 
és Közművelődési Szolgáltató 
Intézet, Szeged, Közép fasor 
1-3. 

A beadás időpontja: 1992. 
október 1-2., 8-16 óráig. 

Orgonaestek a ferences templomban 
A Collégium Musicunt a 

JATE Kulturális Titkársága, a 
Pompeji szerkesztősége és a 
ferences rend példás össze-
fogásából született 1991-ben, 
nem titkoltan régen volt szép 
hagyományok újraélesztésének 
szándékával. Elsősorban a 
klasszikus orgonairodalom 
remekműveinek méltó meg-
szólaltatását tekinti céljának. 

Első alkalommal október 1-
jén Barna Máriát hallhatjuk, 
aki a Szegedi Konzervatórium 
orgona tanszakán II. évfo-
lyamos főiskolai hallgató. A 
most felhangzó J. S. Bach, J. 
Alain, P. Sivic, és Liszt F. mű-
veiből álló műsorával indul a 
néhány nap múlva Ljubljá-
nában kezdődő versenygyőz-
tesek nemzetközi versenyén. 

Október 8-án ismét gyö-
nyörködhetünk a tavaly mo-
numentális műsorral bemu-
tatkozó Alessandro Passuello 
játékában, aki egyszerre volt 

Október első három 
csütörtökén 19 órakor 

immár harmadik 
alkalommal rendezik meg 

az alsóvárosi ferences 
templomban (Szeged, Mátyás 

tér) a Collégium Musicum 
hangversenysorozatát. 

elmélyült, virtuóz, könnyed és 
világos. 

Az őszi sorozat harmadik 
estjén, október 15-én, Bednarik 
Anasztáziát, a Váci Zenemű-
vészeti Szakközépiskola fiatal 
orgonatanárát látjuk" vendégül, 
aki a Budapesti Liszt F. Nem-
zetközi Orgonaversenyen 
1983-ban különdíjat, 1988-ban 
pedig negyedik helyezést ért 
el. D. Buxtehude és J. S. Bach 
örökérvényű alkotásai után egy 
szinte teljesen ismeretlen, 
fiatalon elhunyt Liszt-tanít-

vány műve következik; J. 
Reubkenak a 94. zsoltárra írt 
megrázó szonátája. Több sza-
kértő szerint ez a zenemű még 
Liszt Ferenc két olyan gran-
diózus kompozíciójával is 
vetekszik, mint a h-moll Zon-
goraszonáta és az „Ad nos..." 
orgonafantázia. 

Mindhárom orgonahangver-
senyt értékes közreműködők 
fognak gazdagítani, az elsőt 
Nagy Ágnes brácsán és Körösi 
Róbert harsonán, a másodikat 
az Ifjú Zenebarátok Kórusa 
Erdős János vezetésével , a 
harmadikat pedig Laczy Júlia 
szoprán és Varjasi Gyula 
tenor. A belépés szokás szerint 
díjtalan, azonban önkéntes 
adományokkal hozzájárul-
hatunk a koncertek költsé-
geihez. 

CSANÁDI 

Képek az erőszakmentességről 
A szegedi Alba Klub rende-

zésében „Képek az erőszakmentes 
mozgalom történetéből (Tisztelet-
adás Gandhinak)" címmel kiállítás 
nyílik ma 18 órától a Szegedi 
Ifjúsági Házban. A tárlatot Derdák 
Tibor (SZDSZ) országgyűlési 
képviselő, a Gandhi Alapítvány 
titkára nyitja meg, s ez egyben a 
szegedi klub évadnyitó eseménye 
is. 

A Gandhi Alapítvány a Ma-
gyarországon élő cigány nem-
zetiségek számára középiskola 
alapításáért született idén ta-
vasszal. A kiállítás látogatói Gan-
dhi mellett dokumentumok, fény-
képek révén megismerkedhetnek 
az erőszakmentes mozgalmak 
gyökereivel, egy-egy akciójukkal, 
valamint a hazai előzményekkel és 
mai törekvéseikkel. 

Az Alba Klub a IH-ban eztán 

GRAFIKA: ERDÉLY DÁNIEL 

minden csütörtökön este 6 órától 
várja programjaival az érdek-
lődőket. 

A S Z A B h í r e i 
A Neveléstudományi és 

Pszichológiai Szakbizottság 
mellett működő Tudós Tanár 
Kör tagjai szeptember 29-én, 
ma, kedden délután 3-kor talál-
koznak a Somogyi utcai 
SZAB-székházban. Vitaülé-
sükük témája: A tanárképzés 
aktuális problémái. 

A Modern Filológiai Tár-
saság szegedi tagozata szep-
tember 30-án, szerdán este 18 
órakor tart előadóülést. A té-
ma: Népiesek és urbánusok a 
XX. századi magyar gondol-
kodásban; az előadók: Fejér 
Adóm, Jobbágy József, Szigeti 
Lajos. 

Aktuális pedagógiatörténeti 
és egyházoktatási kérdésekről 
lesz szó október 1-én, csütörtö-
kön este 7 órától, a Neveléstu-
dományi és Pszichológiai 
Szakbizottság pedagógiai és 
neveléstörténeti munkabizott-
ságának felolvasó ülésén. 

MMMMMHNMWMMMMnMMMMMM 

A SZOTE vállalkozót 
keres az Oktatástechnikai 
és Technológiai Központ 
épületében levő (Szeged, 

Dóm tér 13.) büfé 
üzemeltetésére. 

A pályázatokat kéljük 
a hirdetés megjelenésétől 
számított 8 napon belül 

az alábbi címre megküldeni: 
6701. Szeged, Pf.: 427. 

A hagyományos 
tápéi húcsú 
1992. október 4-én 

kerül megrendezésre. 
A mutatványosok és árusok 
részére 1992. október l-jén 

9 órakor helysorsolást 
tartunk a Rév u. és Budai 

Nagy Antal u. sarkán. 
Helyfoglalási díj: 

100,- Ft/hm. 

II. országos groteszkpályázat 

Új, szegedi hetilap 
= új munkalehetőség 

Hetente megjelenő szegedi lap szerkesztősége keres 
a lap árusításához állandó munkatársakat. 
Jelentkezés: szeptember 30-ig, 
minden munkanap 9-12 óra között, személyesen 
a Sajtóház portáján, 
Stefánia (volt Tanácsköztársaság útja) 10. szám. 

A Somogy Megyei Művelő-
dési Központ meghirdeti az 
1993-as II. országos groteszk 
képző- és iparművészeti pályá-
zatot. Az ajánlott téma. „Zárt 
és nyitott ablakok", melyben a 
vizuálisan megjelenített köz-
lendő lényege mikrovilágunk 
és tágabb környezetünk leg-
újabbkori viszonyait érinti. A 
pályázaton részt vehet minden 
képző- és iparművész, bárhol, 
bármilyen művészeti iskolát 
képvisel, mindenféle műfaji 
megkötöttség nélkül. 

Pályázati feltételek: a be-
küldhető művek száma mű-
fajonként 3 darab. A sorozat 
egy műnek számít, a darab-

számot a zsűri korlátozhatja. A 
grafika paszpartu méretek: 
50x70, 60x80, 70x100 cm, az 
ettől eltérő méreteket kiállí-
tásra kész állapotban kérik. 

A beérkezett munkákból 
Kaposvárott a Somogy Megyei 
Múzeumban, valamint a Ka-
posvári Galériában nyílik kiál-
lítás. 

A művek beadási helye és 
további információk Csongrád 
megyében: Csongrád Megyei 
Pedagógiai és Közművelődési 
Szolgáltató Intézet, Szeged, 
Közép fasor 1-3. 

A beadás időpontja: 1992. 
október 21-22-én, 8-16 óra kö-
zött. 

Biztos, jó kereseti 
lehetőség! 

Abri 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

a könyvvel jelenleg nem, 
vagy rosszul ellátott 
településeken egy újfajta, 

országos 
könyvterjesztési 

rendszer kiépítéséhez 
keres vállalkozó 

magánszemélyeket, 
ill. kereskedőket, 
intézményeket. 

Az indulókészletet 
a folyamatos újdonságellátást 
a kft biztosítja. 
Érdeklődésükre részletes 
tájékoztatással szolgálunk. 
Cím: Koller Péter. 
Libri Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 
1050 Bp .V . , Nádor u. 22. 
Tel.: 111 -46004 96. 
Fax: 111-4032. 

a. b. c. 
Idegenforgalmi Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 
6722 Szeged, Nemes takács u. 
<LB. Telefonfax: 62321-364. 
Párizsban beszökött az ősz! 

Indulás: 1992. október 21-25. 
(5 nap) Szegedről autóbusszal. 

Gazdag program, szállodai 
elhelyezéssel, reggelivel. 
Részvételi d(j: 10 582 Ft. 

Költőpénz: 6000 Ft. 

Bevásárlóút 
Triest-Tarvisióbaü 

Indulás: 1992. október 22-24. 
Szegedről autóbusszal. 
Részvételi díj: 1900 Ft. 

Kirándulás Isztambulba!!! 
Indulás: minden kedden. 

Szegedről, török Mercedes 
autóbusszal. 3 éjszaka, reg-

gelivel. Részvételi díj: 7200 Ft. 
Költőpénz: 6000 Ft. 

Jelentkezés és felvilágosítás: 
Szeged, Nemes takács u. 943. 

a.b.c. Idegenforgalmi Kft. 
Tel.: 321-364. 

N e k e m pont jó. 
Vo lkswagen Transporter 

zárt furgon. 
A Volkswagen Transporter zárt 
furgóQ egyvalamiért tökéletes. 
Azért, mert pontosan megfelel 
annak, aki dobozolt átüt, szer-
számokat, festékeket, vagy más 
hasonlót kíván szállítani. Tehát 
pont jó. 
A vezetőfülkéje, amelyben a 
vezetőn kívül még két utasnak 
van hely, olyan, akár egy ké-
nyelmes személyautó. Rakodó-
tere azonban egy teherautónyi. 
Ugyanis a Volkswagen Trans-
porter zárt furgon rakodótere 

Brill Kft./Kecskemét 
Petőfi S. u. 14 
Tel./Fax: 76/21-343 

Importőr: Porsche Hungaria 

5A m \ illetve hosszabb ten-
gelytáv esetén 6,3 m'. Ez a fur-
gon igazi Volkswagen. Igényte-
len, mégis elegáns. Strapabíró, 
hasznos, mégis kényelmes. 
Sőt, megéri, mert az árból az 
ÁFA visszaigényelhető. Tehát 
a Volkswagen Transporter zárt 
furgon egyszerűen pont jó. 
A Volkswagen Transporter 
zárt furgon lízingelhető, sőt 
9-13%-os kamatozású részlet 
re is megvásárolható. 

Volkswagen. 
v A y Biztos lehet benne. 


