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Bolt a vitézek földjén. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

Torpedó Bolond szakn,a 

' a mienk. Meg-
esik, ha a legjobbat akarjuk, 
akkor is rosszul sül el, máskor 
meg, ha megbotlunk, akkor is 
jóra fordul. Újságíróskodásom 
első tanácsválasztása volt ak-
koriban - 1971 májusában jár-
tunk - , amikor sorra alakultak 
az új végrehajtó bizottságok. 
Sokan reménykedtek még, 
hátha hoz valamit az új gaz-
dasági mechanizmus, az újság 
fejébe vette, minden falu és 
minden város eme legfon-
tosabb eseményéről rövidke 
híradásban számol be. 

Rám Kistelek esett. 
Hol van ide Kistelek? 
Általában az esti órákban 

zajlott le a győztes párt győztes 
tanácsának alakuló ülése, és 
általában este mindig szorított 
a lapzárta. Hiába volt meg-
áta lkodot t szokásom, hogy 
semmit le nem írok, ahol ott 
nem voltam, kénytelen voltam 
beérni avval, hogy előre meg-
szerveztem, ki telefonálja majd 
be az eredményt . Könnyen 
tervezhetlünk, tudni lehetett, 
hány tagja lesz a teslületnek, és 
az a hány ember összes caf-
rangjával mekkora helyre írha-
tó le. Sorokban számol a szer-
kesztő, meghagyta tehát, ennyi 
meg ennyi sor lehet. Se több, 
se kevesebb. Világnagy cím-

Algyű, hol vagy? 
(A.z igazság néha szeret 

egész.en másnak látszani) 

mel íródott a nagy mű: Meg-
alakult Kistelek tanácsa. És 
benne az a bizonyos mondat: 
„A nagyközségi tanács vég-
rehajtó bizottságában titkos 
szavazással a következő ta-
nácstagok kerültek be.,." Sok-
szor nehezebb húsz sorban 
megírni valamit, mint százban, 
néminemű tupírozási nyomok 
födözhetők föl ebben az egy 
mondatban is. Mindenki tudta, 
hogy Kistelek nagyközség, itt 
fö lös leges szószá tyárkodás 
volt megint leírnom. Az igaz, 
soha nem vettem részt addig 
egyetlen választáson se, ennél-
fogva szentül hittem, a szín-
tiszta igazat írom, amikor azt 
ál l í tom, hogy ti tkos szava-
zással választódnak ki ilyen 
fontos posztra az emberek, és 
jól is jött ez a két szócska, töl-
telék szempontjábó is. Meg is 
jelent másnap, május 7-én. 

Azt se gondolta volna senki, 
AI gyón csattan az ostor. 

Este, amikor itt alakult meg 
a tanács, előálltak a röszkei 

Termelési, raktározási 
és áruforgalmazási célra 
alkalmas 
1(X)0, 2000 és 4000 nm 
nagyságrendű 
épületeket 
bérbe adunk 

hosszabb időszakra is, teljes 
infrastruktúrával. 
Telefon: 62/435-144 
munkaidőben. 
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T./fax: 62/327-107 
Tel.: 62/480-166/153 

Biztosítók által minősített 
- páncélszekrény 

- bútortrezor 
- falba építhető trezorok 

nagy választéka. 
Mi vagyunk a biztonsági 

illetőségű járási pártmunkás 
nevével. A titkosan megvá-
lasztott tanácstagok elkezdtek 
követelőzni: ők is hadd szavaz-
zanak titkosan! Ha Kisteleken 
lehet, kerek a világ, miért ne 
lehetne Algyőn is? Tudták 
azonban, akiknek tudniok kel-
lett, azonnal elbukott a párt-
munkás, ha a titkos féreg be-
teszi a lábát, ezért idézték a vá-
lasztási törvényt: a vébétagokat 
kézföltartással kell megsza-
vazni. 

Hiába vallottam én, hogy a 
tiszta közélet legnagyobb gyá-
sza, ha ott válik valami titkossá 
ahol a legteljesebb nyitottság 
kel lene, nyílt lesz viszont , 
ahová pedig a teljes titkosság 
kellene, minden fiatalom ezt a 
kettőt akar ja összekeverni . 
Hosszú huzavona után hatalmi 
szóval mondták ki, mondhat az 
újság akármit, titkos szavazás 
pedig nem lesz. 

Megtorpedózták a véletlenül 
született legokosabb gondo-
latomat. 

Sajnos, még azt se mond-
hatom, mennyivel más lett vol-
na az élet, ha normális válto-
zatban játszódik minden, mert 
ezer más szorító csavar is volt 
a hatalom kezeügyében, hogy 
mindig az történjen, aminek 
történnie kell, de hadd köny-
veljem el magamnak: majdnem 
beleszóltam Algyő életébe. 

V E L U X 
TERÜLETI KEPVISELÖ Tetőtéri ablakok 

Dél-Magyarország 
Fiatal, dinamikus munkatársat keresünk, aki a VELUX tetőtéri ablakokat 
képviselné Dél-Magyarországon. 

A VELUX tetőtéri ablakok 50 éve vannak jelen a világpiacon. 
A mi ablakrendszerünk teszi lehetővé hasznos terek létrehozását a tetőtérben. 

FERBAU gyártja és értékesíti a VELUX tetőtéri ablakokat Magyarországon. 
Képviselőink fő feladata építészek látogatása, ahol a tetőterek hasznosításáról 
tartanak előadásokat szakmai anyagaink segítségével. 

Társalgási szintű angol nyelvtudás, valamint jogosítvány előfeltétel 
az állás betöltéséhez. 

Kérjük, küldje pályázatát 1994. február 1 -jéig a következő címre: 

FERBAU 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15/A. 
Tel.: (06/1) 268-0986. 

Hazudnék ha tagadnárm most 
is jólesik visszagondolnom rá. 

Kicsi kell a boldogsághoz. 
Néha a tévedés is elég. 

Akkor jut mindez eszembe, 
amikor a hajdanában Vitézte-
leknek, aztán Vitéztelepnek 
nevezett tiszántúli területre 
megyek, amit az én időmben 
már csak a Rákóczi Téesz 
földjének emlegettek. Biztosan 
azért, mert tagja lett akkor a 
végrehajtó bizottságnak Pa-
rónai János is, a szövetkezet 
elnöke. Ha sikerülne találkoz-
nom vSe, rákérdeznék, hogyan 
zajlott le az incidens. 

Annak is van már legalább 
huszonöt éve, hogy vele jöttem 
ki először ide. Valami közgyű-
lés-féle lehetett, és kemencés 
pogácsával fogadták a vendé-
geket. Ő mondta útközben, vi-
tézek fö ld je volt ez, de aki 
mostanában kiejti a régi nevét 
mindjárt hazátlan bitang lesz 
belőle. Hogy a hajdani vitézek 
vérében volt-e benne a jó mun-
ka, vagy jobban lehetett rájuk 
ijeszteni, már akkor se tudtam, 
de azt igen, hogy Algyő akkori 
négy szövetkezetéből csak ez 
az egy zárta nyereséggel az 
évet. 

Hétköznapi parasztember 
volt az e lnökük. Azt is el-
mondta, amikor nem kerülhette 
el a megválasztást, így szólt az 
emberekhez: Ha már egyszer 
nem rajtunk múlott, hogy be-
lépünk vagy nem lépünk, 
legalább jól csináljuk a dol-
gunkat. Rá is szólt a járási elv-
társ: Parónai elvtárs, ezt nem 
így kellett volna mondani! De 
én csak így tudok beszélni. 

Ne hánytorgassa föl senki, 
hogy huszonvalahány évvel 
később nem akarok ráismerni 
erre a vidékre. Akkor nyakig 
sárban jártunk, most aszfaltos 
úton jöhettünk. Ahová az ola-
josok betették a lábukat, oda 
kellett a műút. Előzni akar egy 
kocsi bennünket, álljunk félre! 
Le is húzódunk, de akkor 
vesszük észre, már be is ka-
nyarodott mögöttünk a téesz-
major kapujába. Visszatola-
tunk hozzá, kiderül , jobba t 
nem is találhattunk volna. Ő 
volt a legutolsó elnök. Mond-
hatnám másodiknak is, talán 
szebben is hangzana, mert más 
falvakban akár évenként volt 
kettő, de többet mondok avval, 
hogy az ő idejében ment széjjel 
teljesen a kolhoz. 

(Folytatjuk.) 

Horváth Dezső 

ELESTÁRHÁZ 
Mirelit kétdarabos készétel több, 
mint 30-féle választékban 
Töltött paprika 146 Ft 
Töltött káposzta 152 Ft 
Bableves kolbásszal 153 Ft 
Halászlé 232 Ft 
Kínai fűszerek, szószok teljes 
választéka! 
Viszonteladókat nagyker.-áron 
szolgálunk ki! 
Clm: SZEGED, TISZA L. KRT. 20. 
T.: 313-162 Nyitva: H - P 6-22-ig 
Szomb.: 6-16-ig. 

Xéli v á s á r . 
az ARKAD TEXTILHAZBAN 
Gabardinok: - 500Ft- ló l 
Kabátszövetek: 680 Ft-tól 
Kordnadrágok: 1250 Ft-tól 
Szövetnadrágok: 1800 Ft-tól 
Női blúzok: 840 Ft-tól 
Bébi kordnadrágok: 530 Ft-tól 
Bébifarmer: 375 Ft-tól 
Bébi bélelt nadrágok: 990 Ft 
Tollkabátok/ffi. női, kamasz, 
gyermek 30% engedménnyel! 

Cím: Szeged. Bartók tér-
Zsinagóga átjáró 
Nyitva: 9-17-ig. 

• Nemzetközi balettgála 
Szegeden 

A jövő sztárjai 
a Nurejev-versenyen 

Elsőként az egyik harmadik 
dí jat e lnyer t versenyző , az 
orosz Román Rykin mutatko-
zott be, az ufai színház baleri-
nájával, Tatjana Szulimanová-
val táncolt. Az egykori lenin-
grádi Kirov Balett szólistája, 
Rudolf Nurejev - aki a szó 
szoros értelmében elszökött az 
1961-ben Párizsban vendég-
szereplő együt tesétől és az 
emigrálásával szinte egyidőben 
megkezdődöt t nemzetközi 
karrierje - életében először 
Ufában látott balettet... 

A méltó gálanyitó után a 
verseny döntőjébe jutott tánco-
sok következtek, bizonyítva, 
hogy valóban magas színvo-
nalú volt a vetélkedő. Fellépett 
a magyar színekben indult, s 
második díjat kapott Aleszja 
Popova, s különleges színpadi 
egyéniséget se j te tő mongol 
partnerével Petipa Kalózából 
mutattak kettőst. Sikere volt a 
Győri Balett versenyzőjének, 
Sebestyén Ákosnak, aki be-
jutott a döntőbe, mégnagyobb 
tapsot aratott az ugyancsak 
döntős kazah versenyző, s a 
közönség hangos tetszésnyil-
vánítása kísérte az elsődíjas 
amerikai testvérpár, April és 
Simon Ball produkcióját. Itt 
volt a Grand Prix nyertese, a 
dán Johan Kobborg; ki tűnő 
technikával, csodálatos köny-
nyedséggel táncol - alighanem 
érdemes megjegyezni a nevét,* 
sokat fogunk még hallani róla. 

A Szegedi Balett jóvoltából 
mi színvonalas modern tánc-
színházi produkciókhoz szok-
tunk; a Nurejev-verseny szer-
vezőinek és igazán tehetséges, 
ifjú résztvevőinek köszönhető-

Budapest volt a hely-
színe annak a nagysza-
bású nemzetközi balett-
versenynek. amelyet Ru-
dolf Nurejev emléké-
re rendeztek. A század 
egyik legnagyobb tánc-
művésze életében utoljá-
ra Magyarország fővá-
rosában lépett színpad-
ra: 1992-ben táncolt az 
Operaházban, a Chris-
toforo című produkció-
ban. Az AIDS-ben szen-
vedő művész kérte, hogy 
halála után itt rendezze-
nek róla elnevezett ver-
senyt fiatal tehetségek-
nek. Tizennyolc ország 
negyvennyolc táncosa 
jelentkezett a szervezők 
felhívására; az erős me-
zőny megdolgoztatta a 
nemzetközi zsűrit, végül 
a díjak megosztásával is-
merték el a k imagas-
ló te l jes í tményeket . A 
résztvevők produkciói-
ból szerkesztett gálamű-
sort Budapesten kívül 
négy vidéki nagyváros-
ban is bemutatták, Sze-
geden szombaton este 
léptek színpadra - a ver-
seny direktorának, Bo-
kor Rolandnak a szavai-
val - a jövő sztárjai. 

en ezen az estén a klasszikus 
balett szépségeit élvezhettük. 

A kiszámíthatatlan sors úgy 
hozta, hogy az egyik legna-
gyobb magyar klasszis, Róna 
Viktor halálhíre éppen akkor 
érkezett, amikor a következő 
mondatot akartam leírni: j ó 
volt látni a jövő sztárjait... 

S. E. 

Japán páros a színpadon; Nakuta Aki kapta a férfitáncosok 
közül a verseny harmadik díját. (Fotó: Nagy László) 

FLfiT-CLÜB^i 
Lakásépítő 
és Értékesítő Kft. 

Ha január végi indulással 
és kamatmentes 
részletfizetéssel 
lakáshoz, ingatlanhoz 
szeretne jutni, 
jelentkezzen! 
Cím: Szeged, Szilágyi u. 2 . 1 / 1 1 5 . 
Tel.: B 2 / 4 8 9 - Ü Ü 9 
Nyitva tar tás: H - P . : 9 - 1 2 - i g , 
J 3 - 1 7 - i g , sz . :9 -12 - ig . 


