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Ausztria szegedi vendégei az idegenforgalmi bemutató nyitányán (Fotó: Révész Róbert) 

• MATUR-közgyűlés, képkiállítás, országbemutaté 

Szervusz, Ausztria! - Szegeden 
Csütörtöktől idegenforgalomban érdekelt 

csongrádi szállásadó vállalkozókkal, utazá-
si iroják képviselőivel, vendéglátó cégek 
munkatársaival, idegenvezetőkkel, s más, 
turisztikai szakemberekkel találkozhatott az 

e m b e r l é p t e n - n y o m o n a m e g y e h á z á n : 
tegnap folytatódott a vendégvárók vására 
az aulában. S közben a reggeli órákban 
megalakult a Magyar Turisztikai Egyesület 
Csongrád megyei tagozata. 

(Részletek a 3. oldalon.) 

Az együttműködés 
zászlaja 

,,Budapest mannupszida" -
Viszontlátásra Budapesten -
invitálta meg a világot Kádár 
Béla a következő expo szín-
helyére, a magyar fővárosba 
tegnap délelőtt, amikor Ma-
gyarország nevében átvette a 
Kiállítások Nemzetközi Irodá-
jának zászlaját. Dél-Koreában, 
a Tedzsoni Expón adta át a 
világkiállí tások nemzetközi 
együt tműködését j e lképező 
zászlót O Mjung kormány-
biztos Kádár Bélának, a ma-
gyar kormány Világkiállítási 
Programirodájá t f e lügye lő 
miniszternek. 

A Tedzsoni Expo magyar 
vonatkozású eseményein részt 
vevő Göncz Árpád köztársa-
sági elnök azt emel te ki a 
tedzsoni és a budapesti rendez-
vény összeve tése kapcsán, 
hogy ha ,,mi a szűkös anyagi 
körülményeink között tisz-
tességesen meg tudjuk rendezni 
az eseményt, úgy morális 
teljesítményünk még nagyobb 
lesz". A köztársasági elnök 
egyébként szombaton utazik 
Szöulból Párizson keresztül 
haza, s várhatóan az esti órák-
ban érkezik meg Budapestre. 

Antall József Itthon 
Egy hónapig tartó gyógykezelés után pénteken elbo-

csátották a kölni egyetem I. számú belgyógyászati 
klinikájáról Antall József kormányfőt. A miniszterel-
nököt szállftó különgép a kora esti órákban startolt a 
köln/bonni repülőtérről, s nem sokkal később meg-
érkezett Budapestre. 

Kis lábaskában 

• Egy kiállításra való szocio-
fotót készíthetett kollégám a 
Jósika utcai központi konyha 
előcsarnokában. Már ha elő-
csarnoknak lehet nevezni egy 
romos ház kapualját, lépcső-
házát, ahol is a szegénység 

Fotó: Nagy László 
ebédre várakozik; A helyzet a 
várónál beljebb sem jobb. E 
lerobbant épület minden pisz-
kával maga a nyomor, a hami-
sítatlan és emberhez méltatlan 
nyomorúság. 

(Riportunk a 6. oldalon.) 

IRÁNY A DELTA AIR LINES 
és a MORTON'S ajándékaként 
amerikai utazásokat nyerhet! 
L A P O Z Z O N A STEFÁNIA 
MELLÉKLETÜNKHÖZ! 

Molnár Péter is 
távozik a Fideszből 

Molnár Péter, a Fidesz 
alelnöke pénteken hivatalosan 
bejelentette, hogy november 
15-i hatállyal kilép pártjából, s 
ezzel egyidejűleg lemond va-
lamennyi pártbeli tisztségéről 
és országgyűlési képviselőt 
mandátumáról is. Molnár két 
nappal követte Fodor Gábor-
nak, a Fidesz másik alelnöké-
nek példáját. 

Molnár Péter kilépéséről 
levélben értesítette a Fidesz 
vezetését és hasonló tartalmú 
nyilatkozatot jut tatot t el az 
MTI-hez is. Ebben leszögezte. 

hogy nem látja megállítható-
nak azt a folyamatot, amely 
ellen a debreceni kongresszu-
son is felszólalt, nevezetesen: a 
Fidesz nyitott, liberális közép-
pártból konzervatív, jobboldali 
i rányba való e l to lódását , a 
baloldali veszély tartalmi kri-
tika nélküli emlegetését, a kor-
mánykoalíció bírálatának in-
dokolatlan hiányát. Meglátása 
szerint már csak a „tekintély-
elvűség párton belüli kialaku-
lása és megerősödése" miatt 
sincs esély e tendenciák meg-
változtatására. 

M a i mellékletünk 
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Kritikus szakaszon túl a restaurálás 
Felfüggesztették Ópusztaszeren a Feszty körképet 

A szakértők a múzeumban tanácskoztak a helyszíni szemlét követően (Fotó: Somogyi Károlyné) 

• Restaurálása rendkívül ér- látható az ópusztaszeri csar- emberekből álló zsűri mondjon 
dekes és fontos szakaszának nokban felfüggesztve a monu- véleményt arról, mit végeztek 
végére érkezett a Feszty kör- mentális alkotás valamennyi eddig a körkép felújítói, és ho-
kép - s tegnap először volt megmaradt része. Hogy szak- gyan dolgozzanak tovább. 

A legkritikusabb szakaszon 
vannak túl a hatalmas fest-
mény helyreállítói: most derült 
ki, a tizennégy, nyolc méter 
széles képszeletet sikerül-e úgy 
felfüggeszteni és egymáshoz 
illeszteni, hogy gyúrődésmen-
tesen visszakapja eredeti for-
máját. A feladatot megoldani 
azért is rendkívül nehéz, mert a 
képdarabok sokáig hányódtak, 
erősen megrongálódtak, vás-
znuk egyes helyekfen meg-
nyúlt, s ezt kell különféle trük-
kökkel , technikákkal olyan 
formába visszakényszeríteni, 
hogy a szeletek pontosan il-
leszkedjenek egymáshoz. A 
kép megerős í tő vásznát a 
lengyel restaurátorok sikerrel 
tették fel, hónapokig, függött, 
míg felvette formájá t , majd 
levéve felszabták, ráerősítették 
a képdarabokat, s újra felfüg-
gesztették. Most a tizennégy 
szeletben lévő kép összedol-
gozása, varrása, festése, teljes 
restaurálása következik. Feb-
ruárban már festeni szeret-
nének. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Az AgipLubricants Kft. az Agip márkájú termékek kizárólagos importőre 
és forgalmazója dél-magyarországi hálózatának továbbfejlesztéséhez aktív, 
megbízható 
viszonteladókat és márkakereskedő-jelölteket keres. 
Magánszemélyek és gazdasági társaságok jelentkezését egyaránt várjuk. 

Jelentkezni írásban a következő címen vagy telefaxszámon lehet: 

Szénási Ferenc regionális értékesítési vezető 

AgipLubricants Kft. 2041 Budaörs 1. Pf.: 164. Fax: 23/313-513 


