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• Liga a gyermekekért 
A megyében is segítségre szorulnak Diakónusszentelés 

Diakónusszentelés volt a szegedi dómban. Szent Lőrinc mai 
utódait Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök szentelte 
fel szombat délelőtt a szentmise keretében, hívők népes sere-
ge előtt. 

Mise Vaszy Viktorért 

Fotó: Schmidt Andrea 
A szentmise Vaszy Viktorért szólt. A rókusi templomban teg-

nap, május 2-án emlékeztek meg Szeged jeles zenészéről közelgő 
90. születésnapja alkalmából. 

Megalakult a Pusztaszer Barátai Egyesület 

(Folytatás az I• oldalról) 
Eddigi munkájukról és ter-

veikről tájékoztatott az elnök, 
dr. Szabó G. Mária ny. főisko-
lai docens és a titkár, Csator-
dai Sarolta megyei vezető vé-
dőnő. 

Elmondták, hogy a tanárok, 
könyvtárások, óvónők, népmű-
velők azóta rendszeresen talál-
koznak, s fórumokon beszélik 
meg e térség gyermekvédelem-
mel kapcsolatos teendőit. Im-
már ötödik alkalommal rende-
zik meg az idén Szegeden az 
általuk kezdeményezett pszi-
chopedagógiai napokat, ame-
lyeknek eddigi témái voltak 
egyebek között a gyermekek 
megóvásának lélektani alapjai, 
és a gyermekek boldogsághoz 
való joga. Igyekeznek kapcso-
latot teremteni az itteni iskolák 
osztályfőnökeivel, hogy nap-
rakész információik legyenek a 
veszélyeztetett tanulókról, ott-
honi környezetükről. Céljuk, 
hogy a segítségnyújtás lehetsé-
ges módozatait közösen dönt-
sék el. A fillérekből gazdálko-
dó Liga anyagiak híján azon-
ban aligha tud hathatós támo-

Nyolc fordulón keresztül 
kísérhet ték f igyelemmel ol-
vasóink a Délmagyarországban 
a szegedi Széchenyi Kör 
vetélkedőjét, mely szombaton 
délután eredményhirdetéséhez 
é rkeze t t . A gróf Szécheny i 
István é le téhez f ű z ő d ő kér-
dések re főkén t Szegedrő l , 
illetve Csongrád megyéből, de 
a határon túlról is érkeztek 
válaszok. A Széchenyi kultusz 
meglé té t igazo l ja , hogy is-
kolásoktól - szépen szerepel-

Verőfényes péntek délelőtt. 
A Városháza előtt ünneplő tö-
meg. Közöttük Pertti Torstila 
Finnország hazánkban akkre-
ditált nagykövete is. Láthatóan 
élvezi a csodálatos napsütést, a 
szép tavaszi időjárást, ami ha-
zájában ilyentájt még nem gya-
kori... 

• Hogyan érzi magát 
Nagykövet úr Szegeden? 
- Két napja vagyok itt, cso-

dálatos ez a Tisza parti város. 
Ez az időjárás pedig nagyon a 
kedvemre való - mondja Tors-
tila úr tökéletesen csengő svéd 
nyelven. 

• Először jár Szegeden? 
- Szegeden, igen. Magyar-

országon pedig már korábban 
is dolgoztam, tavaly pedig én 
vettem át a finn nagykövetség 
vezetését. 

• Véleménye városunk-
ról... 
- Szeged, ezt nemcsak azért 

mondon, mert egy helyi lapnak 
nyilatkozom, biztosan az or-
szág egyik legszebb városa! 
Annak pedig külön örü lök , 
hogy most látogattam el a Ti-
sza-partra, hiszen a mai napon 
adjuk át a városnak azt a négy 
finn gyártmányú tűzoltókocsit, 
amelyre nagyon büszkék va-
gyunk . A c súcs t echno lóg ia 

gatást adni a rászorulóknak: 
törniük kell a fejüket a pénz-
szerzés „módozatain" is. A ta-
valy februári, Fodor Albertné 
által fölajánlott gyűjteményből 
rendezett babakiállítás három-
havi bevétele például 40 ezer 
forinttal gyarapította a kasszá-
jukat. Nehézségeiken enyhíteni 
fog az is, hogy intézményi hát-
térként megnyerték maguknak 
az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatot. Amel-
lett, hogy otthonra leltek az új-
szegedi épületben, újabb, nél-
külözhetetlen szakmai támaszt 
is kapnak itt. A védőnőknek 
ugyanis szintén fe ladatuk a 
gye rmekvéde lem, a csecse-
mőkortól az iskoláskor végéig. 
S minthogy közvetlen kapcso-
latuk alakul ki a családokkal, 
mondhatni, bejáratosak az ott-
honokba, számos fontos isme-
retet nyújthatnak a Ligának. 
Az sem mellékes, hogy rész-
vé te lükke l min tegy százra 
emelkedett a helyi csoport tag-
jainak száma. 

Idei bőséges tennivalójuk 
közül csak néhányat említek. 
Nagy vállalkozásuk, hogy me-

tek a szegedi Szécheny i 
Gimnázium diákjai - nyugdí-
jasokig 89-en vettek részt egy 
vagy több fordulóban, 45-en 
mind a nyolc kérdésre igyekez-
tek jól válaszolni. 

Szombat délután a szakszer-
vezeti könyvtárban dr. Nóvák 
Ákos i gazga tó kérte fel dr. 
Bátyai Jenő zsűrielnököt, hogy 
a szoros végeredményt ismer-
tesse : az e lső helyen pont-
egyenlőséggel dr. Pleskó And-
rás és Németh Gyuláné vég-

Fotó: Nagy László 

produktumai ezek, a Széchenyi 
téri demonstrálásuk alkalmával 
erről most a szegediek is meg-
bizonyosodhattak. 

• Ön nem csak Buda-
pesten, hanem Zágrábban 
is képviseli hazáját. Közel 
került tehát a válságöveze-
tekhez, látja és tapasztal-
hatja nap nap után a há-
ború okozta borzalmakat. 
Mi a véleménye erről? 
- Óriási katasztrófa ez a vé-

res háború. Nemcsak a szer-
bek, muzulmánok és a horvá-
tok, hanem egész Európa szá-
mára. A kommunista rendsze-
rek letűnése nagy zűrzavart 
okozott ebben a térségben. Ma-
radványai azonban most is fel-

gyeszerte föl szeretnék mérni, 
mennyi itt a hátrányos helyzetű 
gyermek, különös figyelmet kí-
vánnak szentelni a cigány ta-
nulók oktatására. A rászorulók 
közül 9 gye rmek részére 
gyorssegélyt utalnak ki költ-
ségvetésükből, s pályázatot ír-
nak ki üdültetés támogatására. 
Máris fölhívással fordultak az 
iskolai szakkörökhöz, a rajz 
szakos tanárokhoz, művészek-
hez, az operabarátok köréhez, 
hogy a maguk módján járulja-
nak hozzá a gyermekek műve-
lődéséhez, szórakozásához. A 
megyei pedagógiai és közmű-
velődési szolgáltató intézettel 
karöltve gazdagítani szeretnék 
azoknak a tanulóknak a nyári 
programját, akiknek szülei -
munkanélküliség vagy szenve-
délybetegségek miatt - a társa-
da lom szé lére sodród tak . 
Olyan tábort szerveznek ré-
szükre, ahol a közösségi élmé-
nyek mellett hasznos tudás bir-
tokába is jutnak: játékot készí-
tenek, szabnak, varrnak, külön-
böző kézműves fogásokat sa-
játítanak el. Az ehhez szüksé-
ges költséget részben egy mú-

zett, sorsolással utóbbi ver-
senyző lett az első és nyerte el 
az észak-olaszországi törté-
nelmi társasutazást. Ugyancsak 
sorsolás döntött a harmadik 
hely felől, ahol Nyári Zoltán-
nak, Kovács Lajosnak és Ágos-
ton Istvánnak volt egyforma 
pontszáma. Ágoston István lett 
a harmadik. A második he-
lyér t 5000 fo r in tos , a har-
madikért 2000 forintos Cent-
rum vásárlási utalvány járt. 

P. I. 

lelhetők, s ez okozza a konflik-
tusokat. Az akkori lappangó el-
lentétek most elemi erővel tör-
tek a felszínre. Meg a mérhe-
tetlen nacionalizmus, amelyet 
úgy tűnik egyszerűen nem le-
het leküzdeni, állandóan újra 
és újra éled, iszonyatos erővel 
tombol tovább , be l evonva 
mind nagyobb területeket és 
tömegeket. 

• Mi lenne a megoldás a 
vérontás megfékezése érde-
kében? 
- A j ó z a n ész , a mérsé-

keltebb magatartás és a tárgya-
lókészség. Nem utolsósorban 
pedig egymás megbecsülése, a 
másság elismerése, más nem-
zetek kultúrájának, nyelvének 
elsajátítása. 

(Tors t i l a űr ez u tóbbi ró l 
nem véletlenül beszél, hiszeri a 
F innországban é lő mintegy 
300 ezer svéd „kisebbség nyel-
vét" tökéletesen beszéli, de 
németül, angolul is tökéletesen 
értekezik...) 

• Mikor látjuk ismét Sze-
geden? 
- Ha ilyen szép idő lesz a 

nyári hónapokban, akkor... De 
őszre mindenképpen eljövök, 
tárgyalópartnereimmel ebben 
megegyeztem. 

Kisimro Ferenc 

vészek és mesterek alkotása-
iból rendezendő kiáll í tás és 
aukció bevételéből fedeznék. 

S minthogy fokozott támo-
gatásban szeretnék részesíteni 
a testileg, szellemileg vagy tár-
sadalmilag hátrányos helyzet-
ben lévő gyermekeket , nem 
nélkülözhetik a Liga eszméivel 
egyetértők pénzbeli segítségét 
sem. Aki tehát b á r m i n e m ű 
együttműködést, adományt tud 
fölajánlani a megye rászoruló 
gyermekeinek egészségesebb, 
boldogabb élete érdekében, te-
gye meg. (A Liga címe: Der-
kovits fasor 7-11.) 

A Liga tevékenységével ta-
lán elérhető, hogy minden ed-
diginél több figyelmet szentel-
jünk a körülöttünk élő gyerme-
kekre, még ha nem is a mieink. 
Valamennyiünk közös felelős-
ségérzetét ébreszti föl egyebek 
között a gyermeknap is, amely-
nek fő r endezvénye i éppen 
Szegeden zaj lanak majd: az 
országos tévésjátéki^k három 
városunkbeli iskola is résztve-
vője lesz. 

Chikán Ágnes 

A SZAB hírei 
Május 3-án 9 órától kezdődik a 

JATE Angol Nye lv és Irodalom 
Tanszékének a TEMPUS-program 
keretében rendezett háromnapos 
konferenciája. 

Május 4-én 16 órától, a SZOTE 
Tudományos Bizottsága és Élettani 
Intézete dr. Horváth Gyöngyi kan-
didátusi értekezésének munkahelyi 
vitáját rendezi meg. 17 órától a Fi-
lozófiai és Történettudományi Sza-
kbizottság, a Magyar Történelmi 
Társulat Csongrád Megyei Szer-
v e z e t e é s a JATE Új- é s Leg-
újabbkori E g y e t e m e s Történeti 
Tanszéke szervezésében Merk Zsu-
zsa „A székely telepítés problémái 
az e g y h á z i források t ü k r é b e n 
( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ) " c í m m e l tart e lő -
adást. 

Május 6-án 16 órától a Kémiai 
S z a k b i z o t t s á g F i z i k a i - K é m i a i 
M u n k a b i z o t t s á g a , va lamint az 
MKE Csongrád Megyei Csoport-
jának Fizikai-Kémiai Szakosztálya 
várja az érdeklődőket Ivan Gutman 
professzor előadására, melynek cí-
me „Origin of chirality of biomo-
lecules". 

Május 7-én 18 órától a SZAB 
kamarazenei klubcsoportja Mesz-
lényi Lászlót látja vendégül, aki 
tanítványaival együtt szerepel. 

(Folytatás az I. oldalról) 
A Szegedi Nemzeti Színház 

mecánásait arról tájékoztatták, 
hogy egy korábbi találkozójukon 
megismert terveknek megfele-
lően április 29-én megalakult a 
Pusztaszer Barátai Egyesület. 
Azzal a céllal, hogy elősegítse, a 
honfoglalás- évforduló központi 
és méltó megemlékezésének 
helyszíne az ópusztaszeri emlék-
park legyen; hogy ezek az ün-
nepségek összekapcsolódjanak a 
világkiállítással, s előtérbe ke-
rüljön a dél-alföldi régió kultu-
rális és gazdasági jelentősége. A 
célok közé sorolták a honfog-
lalás és Árpád fejedelem iránti 
kegyelet ébrentartását, s a Pusz-
taszeri Árpád Egyesület hagyo-
mányai szerint egy kápolna 
felépítését az emlékparkban. 

Áz egyesület alapító tagjai a 
színház, valamint más intézmé-
nyek és gazdasági szervezetek 
képviselői: Kormos Tibor, Jóni 
Gábor, dr. Szeri István, dr. 
Kovács László, dr. Trogmayer 
Ottó, Szabó Jenő, Zádori János, 
dr. Győry András, Gyuris Dániel 
és Kiss Lajos. A civil kezdemé-
nyezésre megalakult , nem 
politizáló szervezet tagja lehet 
az alapítók mellett minden ter-
mészetes és jogi személy, aki két 
alapító tag hozzájáruló nyilat-
kozatával jelentkezést nyújt be; 
a belépés dija egyszer fizetendő 
ezer forint. Az egyesület párt-

fogókra számít, akik vagyoni 
eszközökkel, és védnökökre, 
akik politikai, erkölcsi súlyukkal 
támogatják a célok megvaló-
sítását. Á munkát a közgyűlés 
által választott választmány irá-
nyítja: az elsőnek a tagjai: Jóni 
Gábor, Szabó Jenő és Gyuris 
Dániel; Jóni Gábort megvá-
lasztották ügyvezető elnöknek, 
dr. Győry András ügyvéd pedig 
elkészítette az alapszabályt. 

Szűrös Mátyás elmondta, 
hogy az emlékbizottság is a 
honfoglalás-évforduló és a 
világkiállítás eseményeinek 
összekapcsolásán munkólkoilik 
Személy szerint ő mindig • 
eltökélt híve volt az expo me;. 
rendezésének, mert hisz abba 
hogy Magyarország a világkiál-
lítással gazdagodik. Jelenleg 
azon dolgoznak az emlekbi 
zottságban, hogyan állítsák a/ 
emlékpark és a világkiállítási 
rendezvények szolgálatába a 
pusztaszeri magyar honvédségi 
bázis területét és létesítményeit. 
Ennek hangárában dolgoznak a 
Feszty körkép restaurálásán. A 
27 hektáros területen nemzetközi 
menedzserképző központot 
terveznek létrehozni, szállodát 
akarnak építeni , valamint 
lótenyésztésre és lóversenyek 
rendezésére alkalmas létesít-
ményekre gondoltak. Sürgette az 
1996-os ópusztaszeri emlékün-
nepségek és a világkiállítási 

ügyek összehangolásával, elő-
készítésével foglalkozó országos 
bizottság életrehívását. 

A Bécsben élő Pallavicini 
Károly - aki. mint mondta, csak 
volt őrgróf, egész életében ban-
kárként dolgozott - érdekes 
egybeesésnek mondta, hogy az 
emlékpark-helyet adományozó 
nagyapja éppúgy 70 esztendős 
volt a birtok átadásakor, mint ő 
most.. . Üdvözölte a s /egedi 
állampolgárok egyesületének 
kezdeményezéseit, hiszen neki is 
meggyőződése a világkiállítás 
hasznos lesz az országnak. 

A Móra Ferenc Múzeum 
igazgatója, dr. Trogmayer Oltó 
elmondta, hogy a pusztaszeri 
szélmalom szomszédságába egy 
múltszázadi templomot szerein.; 
nck telepíteni, hozzá kálváriát, s 
a dél-alföldi múzeumok gyűjte-
ményeiben található sírkeresz-
tekből egy műemlék temetőt. 

A beszélgetést vezető szegedi 
alpolgármester, TtJhegyi József 
kifejtette, a város érdekelt ab-
ban, hogy kiemelt szerepe legyeit 
az ópusztaszeri nemzeti emlék-
helynek 1996-ban. Szeged kul-
turális eseményekkel készül a 
világkiállításra, és a megszokott-
nál nagyobb vendégforgalom 
feltételeit kívánja megteremteni 
az önkormányzat. 

S. E. 

• A Széchenyi Kör vetélkedője 

Sorsolás az első helyért 

A délszláv háború 
katasztrófa 
Pertti Torstila, linn nagykövet nyilatkozata 


