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Mi is ott voltunk! 
A hétfői Délmagyarország 

5. oldalán megtaláltuk a gólya-
tábor programját, amiből, úgy 
gondoljuk, néhány dolog ki-
maradt. 

A sorok között csak a JATE 
klubról, a nagy vetélkedőről, 
az éjszakai akadályversenyről, 
a Dugonics téri éneklésről ol-
vastunk. Nekünk más progra-
mok is feltűntek. Meghallgat-
tuk Ördögh Ottó szegedi hu-
moristát, Hevesi Tamást, a Ge-
nius együttest. Részt vettünk 
egy egész délutános egyetemi 
tájékoztatón, ahol a karok dé-
kánhelyettesei tájékoztattak és 
tájékozódtak. Szót kapott az 
egyetemi kultúra szószólója, a 
Diákcentrum, és a Meló-Diák 
is. Bent ültünk az egyetem au-
lájában, ahol „kis városunk" 
méltán elismert diaporámása 
tartott előadást. Minden gólya 
beiratkozhatott az egyetemi 
könyvtárba. Esténként a főgó-

lyák által szervezett „Szakunk 
diákszemmel" című beszélge-
téssorozat is telt házat vonzott. 
A délelőttönkénti szerepjáté-
kokról, önismereti beszélgeté-
sekről meg csak suttogunk, 
mert igaz, ami igaz, csak né-
hány gólyát érdekelt. 

Az, hogy ezek a programok 
szintén a gólyatáborban voltak, 
arra a néhány száz ember a ta-
nú. Ha pedig egy szegedi ősla-
kosnak valóban az a legna-
gyobb gondja, hogy megkérde-
zik tőle: merre van a Gellért-
hegy, akkor minden a legna-
gyobb rendben. 

Mindenesetre a legjobb 
mégis az volt, hogy barátságok 
kötődtek jogász, bölcsész és té-
tékás hallgatók között, ame-
lyek, úgy hisszük, egy életre 
szólnak. 

Karsai Krisztina, 
Majó Zoltán 

Nagy Bandó András úrnak 
Tiszelt Művész Úr! 
Engedje meg, hogy hozzá-

szóljak a Délmagyarország au-
gusztus 27-i számában a Vizs-
latás rovatában megjelent „Cir-
kuszt minden áron?" című cik-
kéhez. Az Ön véleménye sze-
rint el kell vetni azt az évszá-
zados hagyományt, amelyet az 
uralkodó osztály a nép sanyarú 
helyzetén - csak tüneti keze-
lésként - cirkusz és kenyér 
adományával odázza el a szá-
mára megoldhatatlan problé-
mák sorozatát. 

Átlagpolgárként magam is 
részt vettem családommal az 
augusztus 20-án Szegeden 
megrendezett Tisza-parti ren-
dezvényen, melynek záró és 
csúcspontja volt a tűzijáték. 
Megállapítható volt, hogy: 1. 
Szeged lakosságának kb. egy-
nyolcada, azaz huszonötezer 
ember volt jelen, híven kitartva 
éjfélig. 2. A polgárság teljes 
rétege képviselte magát. Min-
denkinek kellett, igényelte az 
Ön által elvetett „cirkuszt", 
melynek főbb műsorszámai: 
bogárhátú autóstalálkozó és 
rendezvényei, árusok, Stone és 
Hevesi Tamás-koncert. Tehát 
ha ennyi ember szórakozhatott 
- akár bűfelejtőként - itt, már 
ez bizonyítja, hogy a jövőben 
is szükség lesz az ilyen, vagy 
ehhez hasonló rendezvényekre. 
A tűzijáték számláját sem a 
többségi nehéz anyagi helyzet-
ben lévők állták közvetlenül, 
hanem az — nevezetes a Papa-
gáj markét vezetője - , aki 
olyan helyzetben van, hogy ezt 
megteheti. 

Hungaroring Forma-1 a 
versenyt igénylők szemével. 
Tényként kell elfogadnunk, 
hogy ez a cirkusz a világ köz-
lekedéstechnikai fejlődésének 
csúcsüzeme. Az is igaz, hogy a 
világ összes országából csak 
16 mondhatja magát olyan sze-
rencsésnek(?), hogy évente 
legalább egyszer - hála a For-

Japán gépkocsialkatrészek 
legolcsóbban! 

Eredeti, utángyártott, bontott 
alkatrészek megrendelhetők! 

Viszonteladóknak 
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ma-l-nek és vonzatainak - a 
világ érdeklődésének közép-
pontjába kerül. Ezt a helyzeti 
előnyt nem kihasználni, sőt el-
vetni, azt a nálunk sokkal gaz-
dagabb országok sem enged-
hetik meg. Olyan szívesen és 
büszkén hangoztatjuk, hogy 
országunk szellemi nagyhata-
lom. Felelősségünk: ha nem 
mi, legalább utódaink talán él-
ni tudnak ezzel a lehetőséggel, 
feltéve, ha motivációként nem 
üldözzük ki - mint oly sok 
mást - országunkból a világ ta-
lán legnagyobb cirkuszát. 

Gondolom, egyetérthetünk 
.abban, hogy Magyarország 
gazdasági leépülésének semmi 
köze nem lehet a nálunk meg-
rendezett Forma-1 versenynek, 
ha az ok-okozati összefüggését 
nézzük, elég, ha az események 
időbeni sorrendjét veti össze és 
vizsgálja az olvasó. 

Az viszont szintén megálla-
pítható, hogy nem állami pén-
zen kell megrendezni a For-
ma-1 -et, mert van sok foltozni 
valónk. De egészen biztos va-
gyok abban, hogy nálunk is 
vannak, akiknek extra profitot 
hoz ezen rendezvény, akik nem 
akarnak ettől elesni, bizonyo-
san vállalják érte a kétszázmil-
liós garanciát az állam helyett, 
a nálunk eddig megrendezett 
kilenc Forma-l-es futam ta-
pasztalatai alapján. 

S ha végül, de nem utolsó-
sorban egy olyan cirkusz lesz 
Szegeden, melynek porondján 
Nagy Bandó András a sztár, 
azt is szívesen megnézem, biz-
tosan lesznek még olyanok, 
akik elfogadják ezen nehéz kö-
rülmények között is az ősi jus-
sot, legalább kenyeret és azt a 
cirkuszt, amely a nép tudatát, 
kultúráját fejleszti. 

Ha soraim megjelenhetnek a 
Délmagyar hasábjain, köszö-
nöm, hogy beszélgethettünk -
legalább ily módon. 

Kois János 

• Alul nem áznak 

w Fölső" lakók panaszai 
Amióta a Tabán Lakás-

szövetkezetből a lakók 
többsége kivált, a lakóhá-
zak külön-külön kis lakás-
szövetkezetet alakítottak, 
eléggé magukra hagyatkoz-
va. Mint közismert, a lapos 
tetős házak szigetelése igen 
rossz állapotban volt már 
akkor is, míg a Tabán La-
kásszövetkezet üzemeltette 
azokat. Ez az üzemeltetés 
most a lakókra hárul, igen 
nagy problémát okozva 
ezzel a lakóközösségnek. 

Röviden: mivel a ta-
vasszal az alagsorig folyt a 
víz tetőbeázás miatt, há-
zunkban a lakók úgy dön-
töttek: megjavíttatják a te-
tőt még ezen a nyáron. Ez-
zel nem mindenki értett 
egyet. A tetőjavítást meg-
szavaztuk. Mire a pénzbefi-
zetésre került a sor, már 
több lakó, aki igennel sza-
vazott, nem akart fizetni 
(alsó szinten lakók). Há-
zunkban olyan hangulat 
uralkodott el e probléma 
miatt, hogy a lakók már 
nem köszönnek egymásnak, 
és a lakógyűlések olyan 
embertelen hangnemben 
zajlanak le, hogy alig lehet 

őket összehívni, hogy va-
lamilyen döntés születhes-
sen. 

Kérem az illetékeseket, 
világosítsa fel a lakókat -
hiszen Szegeden sok lapos 
tetős ház van -: hogyan is 
kell eljárni, mik a lakók jo-
gai és mi a kötelességük? 

1. A lakók, mint tulajdo-
nosok, kötelezhetők-e az 
épület állagának megóvá-
sára? 

2. Ha az alsóbb szinten 
lakók nem járulnak hozzá a 
tető javításához - mond-
ván: ők nem áznak -, köte-
lezhetők-e kártérítésre azon 
lakók felé, akik áznak, hi-
szen a biztosttót sem lehet 
„ kijátszani" folyamatosan. 

3. Az ötödik és negyedik 
emeleti lakóknak is van-e 
joga száraz lakásban élni? 

4. Milyen módon lehet 
kötelezni azokat a lakókat 
fizetésre, akik az épület ál-
lagának megóvásához nem 
járulnak hozzá? 

5. A lakók hány száza-
lékának kell hozzájárulni 
egy tető felújításához? 

Név és cím 
a szerkesztőségben 

Filozófia, franciául 
Csupán egyetlen sztorit 

hadd említsek a Francia Nyel-
vű Filozófiai Társaságok Szö-
vetségének idei 25. Nemzetkö-
zi Kongresszusáról. A világ 
minden tájáról érkező több 
mint kétszáz résztvevő augusz-
tus 25-én délután hat órától 
kezdett gyülekezni a Genfi-tó 
partján, az ultramodern 
Lausanne-i Egyetem impozáns 
aulájában. Nyitó előadás este 
nyolckor, addig tolongás a re-
gisztrációs asztaloknál, zaj, tö-
meg, büfé, no meg kezdődő és 
folytatódó ismerkedések. Egy-
szer csak mellettem terem a 
konferencia svájci elnöke, s ta-
lálomra odavezet egy épp sor-
banálló grenoble-i kollégához: 
- Az úr Magyarországról érke-
zett - mondja neki - , s feltét-
lenül szeretne megismerkedni 
önnel. 

Ebből persze egy szó nem 
igaz, de ha már így alakult, be-
szélgetni kezdünk. Mint meg-
tudom, középkori arab filozó-
fiával foglalkozik, s erősítgeti. 

10., hanem a 11. században élt 
- sóhajt fel szemmel látható 
megkönnyebbüléssel, mint aki 
egy nyomasztó teher súlyától 
szabadult meg. És így is van. 
Az ég hirtelen kitisztult, a fo-
lyók ismét rendes irányba in-
dultak meg, helyreállt a világ-
rend, s én is, aki egész idő alatt 
nem tudtam, hogy mi bajom 
van, most megnyugodva indu-
lok szálláshelyemre. 

Egyébként az imént említett 
Szövetség, melynek székhelye 
Párizsban van, kétévenként 
tartja nemzetközi kongresszu-
sait. Az idei általános témája a 
Természet volt, s a plenáris 
üléseken kívül nyolc szekció-
ban tartottak előadásokat. A 
Szövetség tagszervezetei ma-
gától értetődően francia nyelvű 
filozófiai társaságok, akár fran-
kofon országokban találhatók 
ezek, akár nem. így például ér-
keztek előadók Európa szinte 
valamennyi országából, az 
Egyesült Államokból, Kanadá-
ból, Japánból és Francia Af-
rikából is. Házigazdaként ez-
úttal a Francia Svájci Filozó-
fiai Társaság szerepelt, amely 
ízelítőt adva a híres „svájci 
pontosságból", nagyszerű szer-
vezőmunkát végzett. 

Magyarországról egyetlen 
résztvevőként Lukács György-
nek a felvilágosodás természet-
fogalmáról adott értelmezését 
választottam előadásom, témá-
jául. Úgy éreztem, a kérdés 
élénk érdeklődést váltott ki a 

filozófiatörténeti szekcióban, 
ami nem csoda, hiszen Lukács 
filozófiáját sokan tanulmá-
nyozzák szerte a világon. így 
például a japán Shoji Ishitsuka, 
a Toyamai Egyetem Kelet-Eu-
rópa Tanszékének professzora 
is, aki egyenesen a budapesti 
Lukács Archívumból érkezett a 
kongresszusra, és akivel az 
előadásom után jóízűen el-
beszélgettem. 

A frankofon filozófiai világ-
kongresszus a szakmai találko-
zó-jellegen túl jó alkalomnak 
bizonyult arra, hogy az ember 
hosszú távú ismeretségeket 
kössön a francia nyelven filo-
zofáló legjelesebb szakembe-
rekkel. És a folytatás? A Szö-
vetség hivatalos bulletinjének a 
konferencia ideje alatt kiadott 
Lausanne-i különszáma arról 
tudósít bennünket, hogy a leg-
közelebbi, 26. kongresszus két 
év múlva lesz Párizsban, A 
kartéziánus szellem címmel, 
így emlékezve meg a legna-
gyobb francia filozófus, René 
Descartes születésének négy-
századik évfordulójáról. 1996 
talán számunkra is megfelelő 
alkalom lehetne, hogy az egye-
tem Filozófiai Tanszéke és a 
Magyar Filozófiai Társaság -
akár Szegeden - hasonló ren-
dezvénnyel tisztelegjen a mo-
dern európai filozófia megszü-
letésének e jeles évfordulója 
előtt. 

Dékány András 

Köszönet - Szegedről és Rómából 

hogy Descartes-nak, a modern 
európai bölcselet megalapító-
jának előzményeit az arabok-
nál is kell keresnünk. - Van 
például egy arab gondolkodó a 
Kr. u. 10. században - magya-
rázza, és egy kiejthetetlen, 
húsz szótagból álló arab nevet 
mond - , aki már módszeresen 
vonta kétségbe a Korán állí-
tásait. - Ebben maradunk, mert 
a nagy előadóterem felé nyo-
muló tömeg elsodor bennünket 
egymástól. Kezdődik a hivata-
los megnyitó, utána pedig az 
első plenáris ülés. 

Előadás után este tíz órakor 
a kifelé araszoló tömegben egy 
dúlt arcú ember nyomakodik 
felém, már messziről integetve. 
Iménti ismerősöm az. - Uram, 
én becsaptam önt - mondja ha-
lálra váltan - , az arab szerző, 
akit említettem, sajnos nem a 

Főszerkesztő Ur! 
Bár tudom, hogy önöknél 

inkább csak reklamálni szoktak 
és nem megköszönni, én mégis 
ez úton szeretném megköszön-
ni lapjának és szerkesztősé-
gének jóleső figyelmét, melyet 
a szegedi biblikus konferencia 
iránt tanúsított. Gondolok a 
program meghirdetésére, az 
augusztus 31-i tudósításra, va-
lamint Ugo Vannival készült 
rövid riportra és a szeptember 
3-i cikkre. 

A hazai és a külföldi vendé-

geink, közöttük a római Grego-
riana professzora Ugo Vanni 
is, jóleső érzéssel nyugtázta az 
önök sajtóetikai szempontból 
kiváló munkáját. 

Kérem, tolmácsolja a szer-
kesztőnek, Panek Sándornak és 
a fotós kollégáknak is köszö-
netemet és nagyrabecsülésemet 
azért a munkáért, amellyel 
hozzájárultak a konferencia si-
keréhez. 

Önnek és a lap minden dol-
gozójának további sok sikert 
kívánva, őszinte tisztelettel: 

Dr. Benyik György 

Jenő templomáért 
Csóka György, Jenő jegyző-

je az alábbi felhívást juttatta el 
szerkesztőségünkbe: 

„Az a Jenő község, amely 
1257-ben említtetett először, 
utifaluból kialakult, többutcás 
szalagtelkes település Nyugat-
Mezőföld északi részén, Fejér 
és Veszprém megye határán, 
szólítja önt, hogy legyen a se-
gítségére az 1200 lelket szám-
láló kisközségnek, amely Isten 
házát kívánja felépíteni. 

Az egyre ritkuló, erdővel 
ölelt, volt szőlőhegyi települé-
sen mindig is szorgalmas, dol-
gos emberek éltek, művelték a 
termékeny csernozjomt, és 
nem az ő hibájuk, hogy ez ide-

ig nem épült templom a Sárrét-
nek ezen a 169 méter magasra 
kiemelkedő pontján. 

Az adományokat a székesfe-
hérvári OTP 299-98001, és Je-
nő község önkormányzata 
679-364430 számú számlája 
javára lehet befizetni „TEMP-
LOMÉPÍTÉS" megjelölésével. 
Kérésre befizetési csekket kül-
dünk. A támogatásról igazolást 
adunk, így ez az összeg az adó-
alapból levonható. Minden 
személy nevét feljegyezzük -
még ha csak jelképes összeg-
gel járult is hozzá céljaink 
megvalósításához - a temp-
lomépítők sorában." 

Használt bútorok, 
készpénzes vétele-
eladása, bizományi 

értékesítése. 
CSm: Gyöngytyúk u. 6. 

K E N Y E L E M , S Z É P S É G , E L E G A N C I A ! 

Bútorszalon 
Szeged, Mars tér „M" pavilon 
Telefon: 62/321-389, 421-368, 312-090. 
Nyitva: H-P: 9-18.30, szombat: 9 -13 óráig. 

OLASZ IRODABÚTOROK, KONYHÁK, 
SZÖVET- ÉS BŐRGARNITÚRÁK. 

INGYENES KIÁLLÍTÁS 
Az Avon Cosmetics Hungary Kft. ezúttal meghívja Tanácsadónőit, 
vásárlóit és minden érdeklődőt teljes termékskálájának bemutatójára, 
beleértve női divatfehérnemű kollekcióját is. 
A belépés díjtalan, sőt minden látogató ajándékot kap 
termékbrosúránk mellé! 
A kiállítás helye: Szeged, Deák Gimnázium, József A. sgt. 118-120. 

Weje: 
Ha többet szeretne megtudni az AV0I1 -ról, töltse i 

ki ezt a kupont és küldje el az 
AV0I1 Cosmetics Hungary Kft. címére. 

Az első ötven kupont beküldő olvasó ajándékot kap! j 

1994. szeptember 10. 
17 és 21 óra között, 

szombaton 

Szeretettel 
várjuk! 

Név: 

Cím: 

A v o n AV0I1 Cosmetics Hungary Kft. 
1108 Budapest, Kozma u. 4. 
Tel.: 262-7777 d.M. 


