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I HÍR - 1 KOMMENTÁR 

Apák napja 
az Aranyszigetben 

Már több európai és tengerentúli országban hagyománnyá 
vált az anyák napja mellett az apák napja megünneplése. Tehát 
nincs magára hagyva az a szép vállalkozás, amely a csongrádi 
Aranysziget Otthonból indul hódító ú t j á r a . Ugyanis június 
harmadik vasárnapját követő hétfőn, tehát az idén 20-án egész 
napos műsorral (reggel 9 órától délután 4 óráig) megrendezik az 
apák napját. 

Aki most azzal a leegysze-
rűsítő ötlettel akarná megtolda-
ni a kezdeményezés t , hogy 

rendezzék összevontan, mond-
juk a szülők napja elmen, az 
valószínűleg elfelejti, hogy ha 

anyák és apák még oly szere-
tettel is vannak gyermekük 
iránt, a gyermek mást kap any-
jától és mást az apjától. És ta-
lán éppen ezért másképp éli ezt 
meg mind a két szülő. Az, 
hogy eleddig csak anyák napját 
ünnepeltek, valahogy olyanra 
fes te t te a képet , mintha az 
apákban kisebb lenne a szere-
tet igénye, mintha az apaság-
nak nem lenne sok szép rejté-
lye és finom leleménye. Pedig 
bizony van. Ezt valószínűleg 
nagyon jól tudják Csongrádon 
az Aranysziget Ot thonban, 
ahol sok apa szíve lesz beara-
nyozva azon a hétfői napon. 

P. Sz . 

Molnái-dixie 
az Osztrák-Magyarban 

Nemrégiben megtartott si-
keres koncer t jük után az 
Osztrák-Magyar Étteremben 
ma ismét föllép a Molnár Di-
xieland. A Délmagyarország 
Kft. Stefánia Klubjának rende-
zésében, ma, június 16-án, csü-
törtökön este 7 órakor kezdő-
dik az előadás, amely - az elő-
zőhöz hasonlóan - valószínű-
leg sok vendéget csábít majd 
az Osztrák-Magyar Étterembe 
(Szeged, Sóhordó u. 18.). 

Dr. Katona Endre, nyugal-
mazott vegyés?: - Úgy néz ki, 
talán kedyejtő lesz ez a koalí-
ció az országnak. A bizakodá-
som oka főleg az, hogy nem 
egypár t i kormánya lesz az 
országnak az elkövetkezendő 
négy évben. A koalíciós tár-
gyalások biztatóak számomra. 
Meg kell mond jam, én az 
MDF sikerében reményked-
tem, így nagy csalódás volt ne-
kem ez a választás. Most még-
is optimista vagyok, talán nem 
is lesz ez olyan rossz. Nyugdí-
jas vagyok, több mint tizenöt 
éve, a nyugdíjam nagyon sokai 
veszített az értékéből. Bízom 
benne, az új kormány nem fe-
lejtkezik meg rólunk, s talán a 
szociális ellátás, biztonság is 
jobb lesz, mint volt. Gazdasági 
téren nem tud az új kormány 
sem csodát tenni, mert az or-
szág nagyon nehéz helyzetben 
van. A szándék azonban , 
amelyről már többször is nyi-
latkoztak, szerintem jó. Kez-
detben nagyon félteni Horntól, 
meg a visszerendeződéstől . 
Most már megnyugodtam, to-
vábbra is demokrácia lesz az 
országban. 

Szilcsné Forrai Katalin, 
szabadidő szervező: - Meg-
mondom őszintén, én azt sze-
rettem volna, ha SZDSZ több-
séggel alakul meg az új kor-

Mit vár az új kormánytól? 
A HÉT KÉRDÉSE 

Fotó: Gyenes Kálmán 

A koalíciós tárgyalások negyedik fordulója után már 
bizonyos, MSZP-SZDSZ koalíciós kormány kerül hata-
lomra. Fzen a héten az ú j kormány iránti várakozása-
ikról kérdeztük a szegedieket. 

mány. Ennek ellenére örülök a 
létrejött koalíciónak. Remény-
kedem benne, hogy a választá-* 
si ígéretekből sokminden meg 
is valósulhat. Tudom, kevés a 
pénz, s csodát nem lehet tenni, 
ennek ellenére mégis bizakodó 
vagyok. Ha tehetséges, becsü-
letes emberek kerülnek hata-

lomra, akik nem a saját pecse-
nyéjüket sütögetik, akkor azt 
hiszem, kedvező változások 
lesznek. Személy szerint leg-
fon tosabbnak a korrupció 
visszaszorítását tartom, illetve 
azt, hogy egyenlő esélyekkel 
indulhassanak az élet minden 
területén az emberek. Tisztes-

• Az egyetem és Amerika 

A bölcsekről és azok kövéről 
Hogyan kell egy felső-

okta tás i in tézményben 
meghatározni a prioritá-
s o k a t ? Megvá l toz ta tn i 
az. intézményi kul túrát? 
Sok vagy kevés hallgató 
j u t - e M a g y a r o r s z á g o n 
egy o k t a t ó r a , m u t a t -
nak-e feudális jegyeket a 
szegedi egyetemek? 

Efféle kérdésekről esett szó 
tegnap a József Attila Tudo-
mányegyetemen a helyi felső-
oktatási intézmények vezetői 
és néhány amerikai egyetem 
képviselői között. 

A Ci t i zens Democracy 

Corps elnevezésű szervezet ta-
nácsadói tavaly nyáron két he-
tet töltöttek a szegedi egyete-
meken és főiskolákon. Külde-
tésük célja az. volt, hogy a ma-
gyar f e l sőok ta tá s je len leg i 
helyzetét figyelemmel kísérve 
külső tanácsadóként értékeljék 
az ott folyó munkát, és olyan 
megoldási módszereket ajánl-
janak, amelyek sikerrel mű-
ködtek Amerikában a hasonló 
helyzetek és problémák kap-
csán. Tapasztalataikról és ja-
vaslataikról tanulmányt készí-
tettek - ezt a dolgozatot vitat-
ták meg tegnap az egyetemen. 

K. G. 

AZ IFJÚSÁGI HAZBAK 
holnap: SUNSHINE 

D1SCO. Sztárvendég: 
Suicide Life Style (Break 
Show) 

Összeül a testület 

Az Expo és Kistelek 
Ma 18 órától a városháza 

nagytermében tartja soron kö-
vetkező nyilvános ülését a kis-
teleki képviselő-testület. Az 
ülés napirendjén szerepelnek 
Ott József polgármester előter-
jesztésében a közoktatási tör-
vényből adódó önkormányzati 
és inzézményi feladatok, külö-
nös tekintettel a szerkezeti át-
alakításra, a tankötelezettség 
helyi megvalósítására, vala-

mint Lengyel Is tvánná dr. 
jegyző előterjesztésében a köz-
terület-használatról és a város 
külterületének átmeneti építés-
ügyi szabályozásáról szóló ön-
kormányzati rendeletek alkotá-
sa. Az aktuális kérdések között 
szó esik majd a te lepülés 
Expo-pályázatáról , és ezzel 
összefüggésben egy többfunk-
ciós csarnok építési tervéről 

séget, becsületességet várok az 
új kormánytól. 

Dr. Fantoly István, ügyvéd: 
- A koalíció létrejöttének job-
ban örülök, mintha ismét az 
egypár t rendszer tért volna 
vissza az országba. Őszintén 
szólva nem igazán a kedvem 
szerint alakult a választás, egy 
kicsit csalódot t is vagyok, 
hogy így döntött a magyar nép. 
Személy szerint nem nagyon 
hiszem, hogy jelentős változás 
lesz a munkanélküliség terén, 
nem hiszem el a programjukat 
sem. Nem hiszem, hogy az 
életszínvonalunk emelkedhet a 
közeljövőben. Ennek ellénére 
mégis azt mondom, adja Isten, 
hogy tévedjek , s mégis így 
legyen. Mindannyiunk érdeke 
a kibontakozás. Nagyon szeret-
ném a jelenlegi életnívó meg-
tartását, de ha ez egy kicsit ja-
vulna is, az természetesen még 
örvendetesebb lenne. Attól tar-
tok, a gazdaságban lényegi vál-
tozás az elkövetkezendő négy 
évben sem várható. Bizako-
dom, a demokrácia továbbra is 
irányadó lesz, s semmiféle pa-
rancsuralmi rendszer nem fog 
visszatérni. 

P. T. P. 

M I R Ő L I R T A D M ? 

DFIMAGYARORSZAG 80 eve 
Festőiskola Szegeden 

Általános érdeklődés nyilvá-
nul meg az iránt a festőiskola 
iránt, amelyet az országos nevü 
szegedi festőművész, Joachim 
Ferenc vezet. Nemcsak urileá-
nyok, de asszonyok is jelentkez-
nek, akik festeni tanulnak. Az 
iskolába még a legteljesebb kez-
dők is felvételnek, kor és nemi 
különbség nélkül. Tanyanyag: 

figurális és tájképfestészet. 
Mindkettő a természet után. (...) 
Munkaidő naponta, közös meg-
állapodás után. délelőtt vagy 
délután. Korrigálás hetenkint 
kétszer, a külföldi akadémiák 
mintájára. Joachim iskolája vol-
taképen előkészítő tanfolyam is 
a képzőművészeti főiskola fel-
vételére. (1914. jún. 16.) 

DftMAGYARORSZAG 4Óéve 
Forgóesxközcsökkentési kiállítás nyílik Szegeden 

Június 26-án nyílik meg Sze-
geden a forgóeszközcsökkcntési 
kiállítás. Nagyban folynak már 
az előkészületek. Az elfekvő 
készletek kiállítását előkészítő 
bizottság jó munkája nyomán 
egymásután jelentkeznek az 
üzemek, hogy a raktárukon el-
fekvő felesleges árut és anyagot 
a kiállításra bejelentsék. (...) 

Az üzemeken kívül több kis-
ipari termelőszövetkezet is beje-
lentette részvételét. (...) 

A II. szegcdi forgóeszköz-
csökkentési kiállításon már meg 
kell mutatkozni a III. pártkong-

resszus határozatai végrehajtá-
sának. Meg kell mutatkozni ab-
ban. hogy az üzemek, kisipari 
termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok, földművesszövet-
kezetek elhozzák a kiállításra el-
fekvő készleteiket és átadják 
olyan vállalatoknak, melyek fel-
használják azokat. 

A II. forgóeszközcsökkentési 
kiállítás tehát nagyban hozzá-
járul a kormányprogramnak és 
pártunk határozatainak mielőbbi 
és maradéktalan végrehajtásá-
hoz. (1954. jún. 16.) 

DÉLMAGYARORSZÁG 4 M 
Hagyományok Tápén 

A falu szakrális hagyomá-
nyai közül pompájával emelke-
dik ki az űrnap. Idejét tekintve a 
pünkösd utáni tizedik napon 
van. A szegedi Lányi-kódex 
szentvérnapként említi. Az úr-
napi kultuszt hazánk Európában 
az elsők között karolta fel 1261-
ben, s mint kedvelt egyházi ün-
nep, 1271 -re az egész országban 
elterjedt. Ennek függvényében 
föltételezhető, hogy Tápén már 
az első irodalmi említés (1138) 
évében megtartották. 

Az 1940-es évek végéig fa-
lunkban is állítottak úrnapi sát-
rakat, a négy égtájnak megfelelő 
részeken. (...) 

Az 1950-cs évek elején 
betiltották az utcai körmenete-
ket. Persze, nem csak Tápén, 
hanem az egész országban. (...) 

Az idei tápai úrnapi ünnep-
ség a szokottnál is nagyobb lesz. 
Idén 50 éve, hogy a felújított 
templomot felszentelték. Az idei 

alkalmon Marosi Izidor István 
váci püspök celebrálja az ünnepi 
misét, mely alkalmon megemlé-
keznek dr. Bogoss Béla főespe-
resről, aki a templomot meg-
mentette a végső pusztulástól, és 
népével újjáépítette, jelentősen 
bővítette. S emlékeznek azokra 
a helyi családokra - nem utolsó-
sorban a földesúr Szeged váro-
sára - , akik anyagiakkal és te-
mérdek „ingyérmunkával" járul-
tak hozzá az Árpád-kori temp-
lom mentési, és újjáépítési mun-
kálataihoz. 

A jubileumi szentmise vasár-
nap délelőtt 10 órakor kezdődik. 
Majd, a negyven évvel ezelőtti 
helyeken ismét felállított úrnapi 
sátrakhoz halad - régi hagyo-
mány szerint a főutcán - a kör-
menet. 

Ifj. Lele József (1990. jún. 
16.) 

PROGRAMAJÁNLAT 

MA 
VAKÁCIÓ AKCIÓ: Termé-

szetfilm mozi - Dél-amerikai 
macskafélék. Gorillák, A polip -
9.30 órakor a Szegedi Vadas-
parkban; A csodálatos fa című 
foglalkozás (Fülöp-szigeteki me-
sék, érdekességek, szokások) 
délután fél 3-kor a Somogyi-
könyvtárban; a János vitéz cimű 
rajzfilmet délután 3 órakor ve-
títik a Dugonics moziban. 

AMIGA KLUB 17 órától az 
Ifjúsági Irodában (Arany J. u 7.). 
Az e heti téma: Felhasználói 
alapismeretek. 

A KOZMIKUS ÚT TÁRSA-
SÁG előadássorozatában, a 
MÁV Nevelőotthon előadóter-
mében, 17 órakor, A személyi-
ségfejlesztés és ennek kérdései 
címmel Borsi Istvánné, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola ta-
nára tart előadást. 

KOZMO ARKANUM KLUB. 
Az engedelmesség győzelméről 
címmel Benárik Adám asztroló-
gus tart előadást a Juhász Gyula 
Művelődési Központban, 18 órá-
tól. 

VÁROSVÉDŐ VÁLLAL-
KOZÓK KLUBJA 18.30 órától, 
a Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. Vezeti: Györkey László. 

A JAZZ KOCSMÁBAN 
(Kálmány L. u. 14.) 19 órától a 
Jazz Moments játszik. 

A JATE KLUBBAN 20-02 
óráig Nosztalgiabuli lesz. Házi-
gazda: Poór Zsolt. 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 
.Walhalla teaház. 

HOLNAP 
VAKÁCIÓ AKCIÓ: 9 - 1 2 

óráig játékok (rulett, kártya, 
kockajátékok) a Százszorszép 
Gyermekházban; Volt egyszer 
egy Vadvízország címmel a Fe-
hértóról, madarairól, a természe-
tet szerető emberekről beszélget-
hetnek az érdeklődő gyerekek dr. 
Csizmazia Györggyel, a Móra 
Ferenc Múzeumban 10-12 óráig; 
délután fél 3-tól videóvetítés a 
Somogyi-könyvtárban. 

A MOZGÁSKORLÁTO-
ZOTTAK Csongrád megyei 
Egyesületének Szeged városi 
csoportja a mozgássérült gyer-
mekek szüleinek találkozót szer-
vez a Petőfi Sándor sugárút 75. 
szám alatt, délután 4 órakor. 

FANTÁZIA-JÁTÉK KLUB 
közép i sko l á soknak 17 órá tó l a 
BBMK Belvárosi klubjában. 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(Kertész utca) 18-21 óráig lá-
togatható. 

KOLTA1 RÓBERT-estet 
rendez a Tanusz Művelődési Ház 
(Dankó Pista u.) 18 órától. A 
program: Sose halunk meg -
filmvetítés; Hogyan készül a 
film - emlékfilm Csákányi 
Lászlóról; beszélgetés a rendező, 
főszereplővel: Koltai Róberttel. 

A HIT GYÜLEKEZETE 
jubileumi országos konferenciája 
Budapesten, a Sportcsarnokban 
lesz. A program: 18 órakor meg-
nyitó ünnepi istentisztelet; szom-

baton délelőtt 10 és délután 4 
órakor istentiszteletek. A házi-
gazda: Németh Sándor alapító és 
vezető lelkész; vendég: Derek 
Prince. 

A FŰ-VÉSZ KLUBBAN 
diszkó. 

IDŐSZAKI 
KIÁLLÍTÁSOK 

A MÓRA FERENC MÚZE-
UMBAN: Peru Pizzaro előtt; 
Aba-Novák Vilmos emlékkiállí-
tása 

A KÉPTÁRBAN (Horváth 
M. u.) a makói grafikai művész-
telep kiállítása 

A FEKETE-HÁZBAN: 
mondhatatlan örömmel szem-

lélem Szeged népében a lelkese-
dést... - emlékkiállítás Kossuth 
Lajos halálának 100. évforduló-
jára; Mérnökök, mérnökök című 
kiállítás 

A K A S S G A L É R I Á B A N 
(Vár utca): Kass János grafikái; 
100 éves a Feszty-körkép - bé-
lyegterveket bemutató kiállítás 

AZ IMPALA HÁZBAN (Zár-
da u. 9.): IGLU Művészeti Cso-
port kiállítása 

A RÓKUSI FIÓKKÖNYV-
TÁRBAN (Vértói u. 5.): termé-
szetfotó-kiállítás 

A SZÁZSZORSZÉP GYER 
MEKHÁZBAN: a Mozaik Stú-
dió lapozgatója 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN: az Új-
szegedi Gimnázium nyári tárlata 

A HUNGALÉRIABAN (De-
ák F. u. 29.): Vinkler-hagyaték 

és Sinkó János (Szeged), Erdélyi 
Tibor (Vásárhely) kamaratárlata 

A DECORAMA STÚDIÓ 
GALÉRIÁBAN (Hajnóczy u. 
4.): Kiss Alice divattervező ipar-
művész és Simon Miklós festő-
művész kiállítása 

A KÁLVÁRIA GALÉRIÁ-
BAN (dr. Boros J. u. 27): Michel 
Bona és Francoise Rio francia 
festők képei 

A SZEGEDI VADASPARK 
BAN, a Zooiskolában: Élet az 
őserdőben és az Andok vidékén 
- a dél-amerikai élővilágbemuta-
tóhoz kapcsolódóan az ott élő in-
diánok életének bemutatója 

A FORRÁS SZÁLLÓ Móra 
termében: Forintos Anna buda-
pesti festőművész képei (a Poszt-
Art Galéria rendezésében) 

A 6. SZ. GONDOZÁSI KÖZ-
PONTBAN (Kereszttöltés u. 
29/B: Borbély Zsolt festőművész 
kiállítása (a Poszt-Art Galéria 
rendezésében) 

A POSZT ART GALÉRIÁ-
BAN (Hajnóczy u. 5.): Szabó 
Edit vajdasági festőművész be-
mutatkozó kamarakiállftása 

30% 
A M t ó Y'UZ.Utés 

gyorsan, részletre! 
elméleti 
kedvezménnyel! 

Tanfolyam indul 
június 21-én, 16 órakor 

vasútforgalmi szakközépben. 
Mars tér 14. sz. Jelentkezni: 

Bodó Autósiskola, 
Mars tér 20. 

Nyitva: 9-17-ig T.: 325-083 


