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Ki kapott 
a Kulturális Alapból? 

A Szeged Táncegyüttesen 
kívül még két népláncsoport. a 
Borica és a JATE Olajbányász 
is kapott támogatást. 100 ezer 
forintot az előbbi . 50-et az 
utóbbi, s a Szegedi Nemzet-
közi Néptáncfesztivál - melyet 
szintén alapítvány formában 
próbálnak megőrizni - 600 
ezret. A Tudományos Ismere-
terjesztő Társulat az operairo-
dalom gyöngyszemei című so-
rozatának folytatásához nyert 
20 ezret, s a Hági Közéleti Ká-
véház sorozatához 100 ezret. A 
konzervatórium Musica Par-
lante Együttese 30 ezer forint-
nyi támogatást, Kikli Tivadar 
pedig 20 ezret kapott - novel-
láskötetének kiadásához. A 
Dugonics Társaság Értesttőjé-
nek megjelenését 25 ezerrel se-
gítik. A Démász Erkel kórusa 
20 ezret, Rácz I. Géza Kálvária 
Galériája szegedi képzőművé-
szek katalógusára 60 ezret ka-
pott. 

Az Alkalmi Színház és a 
SZ1TI Egyesület - ez utóbbi a 
már elmúlt Májulásra - 30-30 
ezer forintot nyert, a MASZK 
Egyesület pedig komplex szín-
házi projekt megvalósítására 
100 ezre t . A Százszorszép 
Gyermekház karácsonyi mű-

Tegnapi számunkban 
kezdtük el közölni azok-
nak a - nem városi fenn-
tartású - intézmények-
nek, s zerveze teknek , 
magánszemélyeknek a 
sorát, akik a Kulturális 
Alap idei 5 milliójából 
pályázat alapján nyer-
tek támogatást; a sort 
alább folytatjuk. 

sorra 30 ezret , a Sopmogyi 
Könyvtár fiókhálózati rendez-
vényekhez 40-et, a JATE kul-
turális titkárság 30 ezret ka-
pott. A Canticum Kamarakórus 
bérleti sorozatának költségei-
hez 50 ezerrel járul hozzá a vá-
ros; a Pedagógus Természetba-
rát Egyesület a Klébelsberg is-
kolák kuta tásához kaptt 20 
ezer forintot, ugyanennyit a 
Szegedi Televíziós Ifjúsági Ér-
dekvédelmi Egyesület. Az Eu-
rópa Alapí tvány a k iadója 
Szerdahelyi Zoltán könyvének, 
az Ifjúsági Ház igazgatója in-
terjúkötetet készít (Beszélge-
tések Hajnóczy Péterről), ame-
yet 50 ezerrel támogatnak. A 
Városszéle Lapkiadó Bt. a he-
lyi újság megjelentetéséhez is, 
a Színi Tanoda fenntartásához 

is 30-30 ezret kapott; Moldo-
ván László folk és country mű-
helyében az alapfokú hang-
szeroktatást 20 ezerrel támo-
gatják. 

A Szegedi Csillagvizsgáló 
Alapítvány ismeret ter jesztő 
tevékenységét 50 ezerrel se-
gítik, a Probitas táncklubot pe-
dig 30 ezerre l . Az Alkony 
nyugdíjas klub 20 ezret kapott 
a nyugdíjastalálkozó megszer-
vezéséhez. 

Dr. Cs izmazia György a 
Szeged madárvi lága c ímű, 
Sándor János rendező pedig 
Az elfeledett színidirektor cí-
mű kötetének kiadásához ka-
pott 30 ezer forintos támoga-
tást, míg 20 ezret dr. Ferincz 
Istvánné a Szeged temetőinek 
díszítőművészete című tanul-
mányhoz. A Pompeji Szerke-
sztőségét 125 ezerrel segítik a 
városi kasszából. 

Az „Életet az éveknek" me-
gyei nyugdíjas csoportjai 20 
ezret kaptak rendezvényeikre, 
a Juhász Gyula Művelődési 
Központban működő rekreáci-
ós klub ugyanennyit nyert. 

A sokoldalú szaxofonos, a 
Molnár Dixieland Band veze-
tője, dr. Molnár Gyula „Szerel-
mem a természet" című fotó-
tárlatához nyert 20 ezret. Az 
If júsági Ház a Szegedi Jazz 
Napokra kapott külön támoga-
tást, 120 ezret; Török György a 
középiskolásoknak illemórákat 
tart, 20 ezerrel támogatják. 

(Folytatjuk.) 

• Tegnapelőtt egy új álomha-
tárt lépett át a Pick-részvény 
árfolyama, a keddi utolsó üz-
letkötésnél már 2150 forintot 
adtak darabjáért. Pedig a de-
cemberi premier után sokáig 
alig mozdult az 1200 forintos 
kibocsátási árfolyam, még feb-
ruár közepén is csak 1210 fo-
rinton állt a papír. Ez a mozdu-
latlanság még nem feltétlenül 
jelentette a piaci pozíció stabi-
litását, lehet, hogy egyszerűen 
csak sikeres árfolyamkarban-
tartásról volt szó. Azután két 
hónapon keresztül , egészen 
május elejéig 1330 körül moz-
gott a részvény á r fo lyama, 
plusz-minusz 20 forintos elté-
résekkel, május végén azonban 
már jóval I SÍM) forint felett is 
cserél tek gazdát a papfrok. 
Ezen a héten azután követke-
zett egy újabb nagy ugrás. 

Bár a tőzsde mindig pro-
dukálhat meglepetéseket, most 
jól áll a Pick-részvény. Sokak 

• Kéiszmi Matti árfolyamon 

A hét sikerrészvénye a Pick 
szerint talán az egyik utolsó 
olyan papír volt. amelynél a 
kárpótlási jegyek ellenében 
megfelelő áron. a kisbefektető 
fantáziáját is megmozgató ál-
lami tulajdonrészt kínáltak fel. 
Természetesen túl is jegyezték. 
Aki vállalta, hogy egy éven be-
lül nem adja el. az egy az egy-
ben cserélhette részvényre a 
kárpótlási jegyet, aki nem, az 
hozzátett még 120 forintot. Az 
utóbbiak közül sokan még az 
1200 forinton értékesítették a 
részvényt, persze, (gy is sokkal 
jobban jártak, mintha hétszáz-
valahány forint készpénzért ad-
tak volna túl a kárpótlási je-
gyen. Azon a kárpótlási j e -
gyen, amelynek árfolyama leg-
utóbb kínosan megközelítette 

az 50 százalékot, azaz az 500 
forintot. Amin nagyon azért 
nem szabad csodálkozni, his-
zen a sok t ízmill iárd forint 
értékű kárpótlási jegyért kínált 
privatiaálandó állami vagyon-
rész nem olyan csábító befek-
tetés, ha az áramszolgáltató 
vállalatokban, alig ismert ma-
mutcégekben, bizonytalan osz-
taléké pénzintézetekben, le-
romlott. paneles szerkezetű ön-
kormányzati lakásokban testes-
ül meg. 

(Lapzártakor tudtuk meg, 
hogy a keddi Pick-siker nem 
egy napos pünkösdi királyság 
volt, hiszen a szerdai záró-
árfolyam is 2150 forint volt.) 

Kovács András 

• Határtalan „szerelem ** 

Gránáttal jött, nem rózsával... 
(Folytatás az I. oldalról) 

- Kedd reggel hat órakor 
léptünk szolgálatba, s az ilyen 
különleges esetek alaposan 
meghosszabbítják a „műsza-
kot" - világosított fel Keserű 
Géza százados, majd a rendőr-
tisztek elmondása alapján újra 
felidézzük a kedd esti törté-
néseket. 

A Május 1. utca 10. számú 
ház udvarára ismeretlen sze-
mély kézigránátot hajított el. 
Egy szomorúfűz ágai fogták 
fel a harci eszközt, s az a fa 
alatt robbant. Az elkövető fel-
tehetően gépkocsival közle-
kedett, majd amilyen gyorsan 
tudott, elhajtott a helyszínről. 
A repeszdarabok megtépázták 
a fa lombját és a mellék- és fő-
épület falába fúródtak, ablako-
kat törtek, mi több. a lakószoba 
mennyezetébe fúródtak... Az 
ott lakó I. E. és családja sze-
mélyi sérülés nélkül úszta meg 
a merényletktsérletet. A hely-
színre érkező rendőrök megta-
lálták a kézigránát robbanó 
szerkezetének biztosító részét 
és . számta lan repes /darabot 
gyűjtöttek össze. 

- Milyen típusú kézigránát-

ról van szó? - tettük fel a kér-
dést a szakértőnek, Potoczki 
Lipót őrnagynak, a helyőrségi 
rendészeti kommendáns hi-
vatal vezetőjének. 

- Magyarországon az 1942-
ben rendszeresített kézigráná-
tokat használják ma is. Más 
változat a honvédségnél nem 
ismeretes. Ez nem hazánkban 
rendszeresített szerkezet volt. 

A Május I. utca 10. szám 
alatti ház lakói kedden este tíz 
óra után nyugovóra tértek. Sze-
rencséjük volt.. .? Az anyagi 
kár mintegy harmincezer fo-
rint. A rendőrség a Btk. 259. 
paragrafusa - közveszély oko-
zása - szerint indított eljárást 
ismeretlen tettes ellen. 

Tettes vagy tettesek? Az ed-
digi adatok szerint a fölbujtót 
vagy a tettest nem politikai in-
dítékok vezérelték. Ezek sze-
rint mellőzhető a klasszikus 
terrorcselekményre utaló kife-
jezés , besorolás. Személyes 
bosszúról, szerelemféllésről 
van szó... A Május 1. utcában 
lakó család lánya kiadta az út-
ját egy udvarlónak, aki félté-
kenységi rohamában követhet-
te el a kézigránátos támadást... 

A nagyerejű kép 
Európai ikonográfia - nemzetközi konferencia 

A különleges tudományte-
rület művelői nem először ta-
lálkoznak itt: 1984-ben ugyan-
csak az angol tanszék, személy 
szerint Fabiny Tibor szervezte 
meg a Shakespeare és az 
embléma című konferenciát. 
Az ikonográfián belüli, talán 
legérdekesebb terüle t , az 
emblémakutatás jórészt hazai 
művelői i smer te t ték akkor 
e redményeike t . A szegedi 
tanszéken folytatott kutatások 
eredményei - Pál József, 
Fabiny és Szőnyi tanár urak 
munkája révén - azóta rendkí-
vül érdekes, népszerű könyv-
sorozatban látnak napvilágot: 
az Ikonográfia és műértelme-
zés című sorozatnak eddig öt 
kötete jelent meg - szétkap-
kodták. 

A mostani, tegnap megnyílt 
konferencián a szegedi és ha-
zai kutatók mellett holland, 
lengyel, német, angol, cseh tu-
dósok tartanak előadásokat 
plenáris és szekcióüléseken. 
Az ikonográfiának nemcsak a 
legnagyobb, legrégibb, klasszi-
kus területeivel foglalkoznak -
egyébként sem lehet pontos 
határvonalat szabni e téren régi 
és új között, hiszen bármeny-
nyire pusztulófélben látjuk né-
ha a kulturális örökséget, mai 
életünket is átszövik a biblikus, 
vagy a görög-római mito-
lógiából származtatható szim-
bólumok, emblematikus jelek. 
Hogyan je lenik meg a mű-
vészetekben - elsősorban a 
képzőművészetben és az iro-
dalomban - a zsidó-keresztény 

Mi az ikonográfia? A 
képiség, a hagyományon 
alapuló vizual i tás be-
kapcsolódása az iroda-
lomba; szövegek és ké-
pek összefüggése inek, 
egymást erősítő, külön-
böző érzékelési szinteket 
érő hatásuknak a kuta-
tása. Az európai ikonog-
ráfia - keleti és nyugati 
- tradícióinak avatott is-
merői a következő na-
pokban szinte vala-
mennyien Szegeden ta-
lálhatók: a JATE angol 
tanszékének oktatója , 
Szőnyi György Endre 
ugyanis nemzetközi iko-
nográfiái konferenciát 
szervezett, amelyet az 
Akadémia területi b i -
zottságának Somogyi ut-
cai székházában t a r t a -
nak tegnap óta. 

kultúra, a keleti ortodoxia ké-
pisége, a középkor, a rene-
szánsz és az azt követő korok 
ikonográf iá i t radíciói - ezt 
mutatják be az előadásokon. 
Emellet t egészen modern 
témákkal is szerepelnek kuta-
tók: plenáris előadásokon is-
mertetik például, hogyan hasz-
nálják fel a számítógépet a 
szimbólum- illetve művészet-
történeti kutatásokban, de arról 
is szó lesz, hogyan jelenik meg 
az első emberpár , Ádám és 
Éva szimbólummá vált alakja a 
mai reklámban. Itt lesz és elő-
adást tart a jezsuita emblémák 
világelső kutatójaként számon-

tartott Richárd G. Dimler, a 
nagytekintélyű kanadai emblé-
makutató, Peler M. Daly, az 
Ohio Egyetemről John N. 
King. A hazai résztvevők kö-
zött van Jankovics Marcell, 
Téglásy Imre - aki a 16. szá-
zadi humanista, a legnagyobb 
magyar emblémagyár tó , a 
Habsburgok főkönyvtárosaként 
emblémakö te t eke t kész í tő 
Zsámboki János munkásságá-
ról beszél Klaniczay Gábor 
és mások . A szegediek -
Szkárosi Endre, Baróti Tibor, 
Gaál Márta, H. Tóth Imre és 
mások - közül a konferenciát 
szervező Szőnyi György Endre, 
aki okkult, alkimista emblé-
mákkal foglalkozik, ezúttal A 
nagyerejű kép címmel a taliz-
mánokról, vajákos emblémák-
ról tart előadást. 

Mint a jól szervezett tudo-
mányos üléseken ál talában, 
ezen is megfelelő „társasági 
program" egészíti ki az előadá-
sokat: a vendégek megnézik a 
dóm freskóit, a zsinagógát, a 
Somogyi Könyvtár régi anya-
gát, a kiszombori templomot és 
Kalocsára k i rándu lnak , az 
alsóvárosi templomban pedig 
koncertet hallgatnak. 

A számos más tudomány-
területen - az irodalom, a mű-
vészettörténet mellett a szemi-
otikában, a retorikában, a filo-
zófia-teológiában, néprajzban, 
történelemben - is járatosságot 
igénylő sz imbólumkuta tá s 
művelőinek nemzetközi talál-
kozója szombaton zárul. 

S . E . 

Elfogása érdekében intézked-
tek. Az adatok pontos í tása 
után, remélhetőleg rövid idő 
alatt, elfogják a rózsa helyett 
kézigránáttal kedveskedő szív-
tiprót. 

• 
A petőfitelepi Május 1. utca 

hepehupái ezúttal gránáttöl-
csérhez vezetnek. A takaros 
ház lakói - érthető módon -
bezárkóztak s nem kívánnak 
szót váltani senki fiával. A 
szomszédság úgyszintén. A 
rendőrség részéről Farkas Jó-
zsef biztosítja a helyszint; az 
udvaron megszemlélhetők a 
kézigránát okozta sebek. A né-
met juhászkutya a teraszon pi-
heg, ügyet sem vet a „betola-
kodókra". Mutatóba kezembe 
adnak egy frissen talált repesz-
darabot. Lehet, hogy jövőre, a 

.szépen karbantartott kiskert 
ásásakor újabbakat lelnek a la-
kók. A pihenőre állított terep-
járót a kerti székek védték a re-
peszektől, erről a forgácsdara-
bok tanúskodnak. A megtépá-
zott szomorúfűz friss ágai a 
földön hevernek. 

Jövőre újra hajt. 
Pataki Sándor 

HUNGÁRIÁN TRAVEL COMPANY 

Pályázati felh ivás! 
Az IBUSZ Rt. az alábki irodái 

franchise rendszerben 
történő üzemeltetésére pályázatot hirdet: 

1. 6800 Hódmezővásárhely, 
Andrássy u. 5—7. 

2. 6900 Makó, Széchenyi tér 18-20. 
3. 6600 Szentes, Kossuth u. 12. 

Az IBUSZ-iroda bérlője teljes üzleti csomaggal védett jogokat 
szerez meg a turizmus területén, meghatározott időtartamra, 
hogy a rendszer egy egységét (irodát) az IBUSZ neve alatt, 
annak standardjai szerint, valamint az IBUSZ-hálózathoz 

tartozásból eredő előnyöket élvezve saját hasznára, 
saját jogon, nyereségesen üzemeltesse. 

Azoknak az idegenforgalomban jártas, az előírt képesítéssel 
rendelkező vállalkozóknak a jelentkezését várjuk, 

akik elkötelezetten, hosszú távon kívánnak az idegenforgalom 
területén tevékenykedni. . 
Részletes felvilágosítás: 

IBUSZ Marketing igazgatóság 1053 Budapest, Ferenciek tere 10. 
Telefon: 118-7680, Fax: 117-7723 

Kérésére írásos tájékoztatót küldünk. 


