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Pénzzel nem 
lehet jóllakni? 

Előbb csakis pénzt vesz 
magához, csak azután ételt 
- ezzel az elhatározással 
telepedett ki a Jobb fasor-
ra Gercsó László asztalos-
vállalkozó. Az éhségsztrájk 
oka, mint azt tegnapi szá-
munkban megírtuk, üzleti 
tartozás. Csakhogy ki tar-
tozik kinek? A gubancos 
ügyről az asztalosmester 
kempingszékén ülve úgy 
informált bennünket, hogy 
a mögöt te l évő házban 

végzett munkálatainak el-
lenértékét nem fizette ki a 
külföldi tulajdonos. A bí-
rósági e l járástó l , annak 
vélt hosszadalmassága mi-
att , h ú z ó d o z o t t , ezért 
kezdte meg éhezését a jár-
dán. Hozzátesszük, titok-
ban talán arra is gondolt, 
hogy a sajtó is előbb-utóbb 
megjelenik a helyszínen. 
(Megjelent.) 

(Ódor József cikke 
a 3. oldalon) 

m Héra: alapítványi csiki-csuki 

Adni is, meg nem is 
Emlékszünk: a mesében né-

mi furfangot kívánt az „adj is, 
meg ne is" feladat teljesítése. 
Nos, nlost a Héra Alapítvány e 
mesét idéző, de egyáltalán nem 
mesés csiki-csukis mutatványa 
miatt bosszankodhat sok-sok, 
többek közöt t 927 szegedi 
család. 

Rögtön a történet elején le-
s zö gezzük : a cél nemes. A 
nagycsaládosok, a gyermekü-
ket egyedü l neve lő szülők 
helyzetén könnyíteni, igazán 
szép elhatározás. Követésre 
méltónak tetszik, ha egy alapít-
vány, történetesen az energia-

ipari cégek és dolgozók alapít-
ványa, a Héra, úgy dönt, hogy 
a nehezedő helyzetű családo-
kon ez. évben egyszer segít , 
történetesen azért , mert úgy 
találja, a fölfelé kúszó áram-
árak (is) növelik a e háztartá-
sok kiadásait. Ám az is igaz, 
minden elhatározás annyit ér, 
amennyi abból megvalósul. E 
pil lanatban úgy tűnik, ez az 
alapítványi e lhatározás nem 
segítséget, hanem bosszúságot 
és új terheket hozott. 

(Újszászi Ilona írása a 3. 
oldalon) ' 

• Az átlagember ha heggyel 
találkozik, akkor kikerüli. Nem 
így azonban az ANA-Konda 
kalandsportegyesület sziklamá-
szói. Ok annak örülnek, ha mi-
nél meredekebb, szabdaltabb 
és csúszósabb a kiszemelt me-
redély oldala. Hogy miért te-
szik? Nos ez az a kérdés, amit 
soha nem szabad nekik felten-
ni. Hiszen már legendás a -
„Miért mászta meg a Csomo-
lungmát?" - kérdésre adott vá-
lasz: Mert ott volt. Ha pedig itt 
vagyunk az Alföld közepén, 
ahol éppen nincs hegy, akkor 
keresnek valami mást. Mond-
juk a Somogyi Könyvtár égbe 
szökkenő üvegfalait. így ösz-
szeköthetik a kellemest a hasz-
nossal, hiszen a mászással és 
mosással még pénzt is keres-
hetnek. Melyet természetesen 
sziklamászásra fordí tanak. . . 
(Takács Viktor írása a 7. olda-
lon) 

Akiknek a lógás munka 

„Nem akaiok 
világmegváltó Aidát 

Resch professzor 
megrovást kapott 

Képünkön a rendező és az egyik főszereplő, 
Gail Gilmore (Fotó: Nagy László) 

• Szombaton este Nagy Viktor 
rendezésében mutat ják be a 
szegedi szabadtéri idei legmo-
numentálisabb produkcióját, az 
Aidát. A Magyar Állami Ope-
raházzal kooprodukcióban ké-
szülő előadás költségvetése kö-
zel 17 millió forint, közösek a 
díszletek, a jelmezek, a szerep-

lőgárda egy része. A rendező-
vel, aki a korábbi években a 
Hunyadi Lászlót és a Carment 
is színpadra állította a szabad-
térin, az egyik próba közti szü-
netben beszélgettünk. 

(Hollósi Zsolt interjúja a 7. 
oldalon) 

• Warum, Sir, warum? - kér-
dezi kézzel- lábbal segítve a 
miért kérdés megértését a tes-
tes török és követeli azonnal 
helyettünk a BBC rádiót, hogy 
sokadik órája csak vár és vár. 
Nagy pénzt fizetett, hogy át-
mehessen országunkon. Miért 
nem halad? - hadonász fűnek-
fának. A kocsisor vége még 
nem Magyarcsanádnál torkol-
lik, de Nagylak már megköze-
líthetetlen. A kendergyár hatal-
mas tornya, mint valami alkal-
mi szivar pöfékel, a feketetarka 
gulya tart a vályú felé és a 
nagy magyar puszta igazi si-
vársága érhető tetten a várako-
zók hosszú menetoszlopából. 
Azért a határtalanságnak is van 
határa. Az alkalmi árusbódé-
nak kiszuperált katonai áram-
fejlesztő ad elektromosságot, a 
tetején lengő nemzetiszín zász-
ló pedig a hovatartozást a náci-
ók határmenti nagy keveredé-
sében. (Majoros Tibor riportja 
a 11. oldalon). 

nevezett egyetemi tanárok és 
intézményvezetők tiszteletére 
rendezett, hagyományteremtő-
nek szánt fogadás fényét az 
tompí to t t a , hogy e lőt te az 
egyetem egyik tanárának fe-
gyelmi büntetését jelentette be 
a rektor. (Tudósításunk a 3. ol-
dalon) 

• Hová kerül a török pénze? 

A határtalanság határa 

Ők aztán tényleg nem ártottak még a légynek sem. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem nemré-
giben újabb négy évre kineve-
zett rektora, dr. Fráter Loránd 
régi ceremóniák felújításával 
és újak honosításával is igyek-
szik növelni az intézmény te-
kintélyét, de azt nem mondhat-
ni, hogy kezére játszik a sze-
rencse. Tegnap az újonnan ki-
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