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Rövid, bensőséges ünnep-
séggel kezdődött tegnap dél-
előtt a szegedi képviselőtestü-
let összejövetele. Dr. Lippai 
Pál polgármester miután meg-
nyitotta a testület októberi ülé-
sét, fe lkér te a j e len lévőke t , 
hogy egyperces néma felállás-
sal adózzanak a 13 aradi hős 
tábornok emlékének. Ezt köve-
tően a Deák Ferenc Kéttan-
nyelvű Gimnázium negyedikes 
diákjai színvonalas, megható 
ünnepi megemlékező műsort 
adtak elő, Imre Tamás felké-
szítő tanár szervezésében. 

Ezután a közgyűlés zárt ülé-
sen tárgyalt több, főleg szemé-
lyi ügyeket taglaló kérdésben, 
így például a Bábszínház meg-
bízott igazgatójává nevezték ki 
Kövér Lászlót, a Kórház igaz-
gató tanácsi tagságával Thurzó 
Ferenc képviselőt bízták meg, 
Fodor Rajmund vízilabdázó él-

sportolónak lakást utaltak ki, 
valamint határoztak arról is, 
hogy Szekeres Mihályt, a mi-
nap elhunyt neves szegedi bel-
sőépítészt a város saját halott-
jának tekinti. 

Hosszú vitát fo ly ta t tak a 
képviselők az 1994. évi költ-
s égve té s módos í t á sá ró l , de 
nem jutottak eredményre, mert 
a szavazásnál a határozat ja-
vaslat nem kapta meg a kellő 
többséget. Elfogadták viszont 
az utcai ideiglenes zöldség-
gyümölcs árusítás szabályairól 
szóló rendeletet és az önkor-
mányzatot érintő jövő évi köte-
lezettségről szóló tájékoztatót 
is. 

Nem döntöttek a városatyák 
a lapunkban tegnap közölt kér-
désről sem, amely szerint Ba-
logh László képv ise lő kéri , 
hogy az úgynevezett belvárosi 
felújítási, vagy ahogyan ő fo-

galmazot t : t i lalmi l is tákról , 
azok felülvizsgálatáról hozzon 
új határozatot a Közgyűlés. 

A nap nyilvánvalóan legfon-
tosabb kérdésében, a Vásár- és 
Piacigazgatóság átalakításáról 
előterjesztett javaslat ügyében 
sem született döntés. Csaknem 
két órán át vitáztak a képvise-
lők az előterjesztésről, amely-
nek két változata volt: az első 
szerint Szeged városa a Dél-
magyarországi Kereskedelmi 
és Iparkamarával közösen ala-
pítana Kft.-t, a második szrint 
egyszemélyes gazdasági társa-
ságot hoznának létre, termé-
szetszerűleg a város itt is ala-
pítói jogokkal rendelkezne. 

Ervek sorakoztak , pro és 
kontra. A felszólalók többsége 
szerint indokolt ez az átalakí-
tás, kiváltképpen azért, mert a 
korszerű, hatékony és dinami-
kus gazdálkodás ezt ma min-

denkitől megköveteli. A jelek 
tehát arra utaltak, hogy tegnap 
dönt a közgyűlés az átalakítás-
ról, amelyről különben több 
önkormányzat i bizottság is 
tárgyalt és többségük támogat-
ta az ilyen jellegű javaslatot. 
Dr. Lippai Pál polgármester elő-
ször azt az egyszerű határozati 
javaslatot terjesztette a város-
atyák elé, hogy a jelenlegi in-
tézmény alakuljon-e át Kft-vé, 
a szavazaton nemleges választ 
kapott. A voksoláson ugyanis 
a 25 igen, a 9 nem és a 4 tar-
tózkodás azt jelentette, hogy a 
képviselők nem adtak zöld utat 
ennek az előterjesztésnek. 

Indulatoktól sem mentes vi-
tát eredményezett az az előter-
jesztés is, amely a 3-as villa-
mos végállomásának (a Dugo-
nics térről a Kelemen utcához 
való) visszahelyezéséről szólt. 
A képviselők 28 igen, 5 nem és 
4 tartózkodó szavazattal azt a 
döntést fogadták el, hogy en-
nek az előterjesztésnek a költ-
ségvonzatait alaposan meg kell 
vizsgálni, s a következő képvise-
lőtesti^jeti ülésen újra napirendre 
tűzni a kérdést. Addig a mostani 
végállomásra fut be a hármas... 

Kisimre Ferenc 

Draskovits 
„védi" a forintot 

Nincs napirenden a forint 
újabb leértékelése. Ezt Drasko-
vits Tibor, a Pénzügyminisz-
térium közigazgatási államtit-
kára jelentette ki csütörtökön 
az Országgyűlés Költségvetési 
és Pénzügyi Bizottságában az 
ez évi pótköltségvetéshez be-
nyújtott módosító indítványok 
tárgyalása során. 

A bizottsági vitában előző-
leg a képviselők Kádár Bélá-
nak (MDF), a bizottság elnöké-
nek módosító indítványait vi-
tatták meg. Kádár Béla élesen 
bírálta a kormány azon szándé-
kát, hogy a Kereskedelemfej-
lesztési Alap, a Központi Mű-
szaki Fejlesztési Alap és a Be-

fektetésösztönzési Alap elői-
rányzatait összesen 1,5 milli-
árd forinttal akarja csökkenteni 
a pótköltségvetésben. így az 
MDF-es képviselő módosító 
javaslataiban az eredeti, ez évi 
költségvetés előirányzatait kí-
vánta visszaállítani. A bizott-
ság végül is elvetette Kádár 
Béla indítványait. Az ellenzék 
részérói előzőleg azonban töb-
ben felvetették, hogy a Keres-
kedelemfejlesztési Alap forrá-
sainak szűkítésével nem marad 
más hátra idén a külkereske-
delem további ösztönzésére, 
mint a forint újabb leértéke-
lése. 

Draskovits Tibor e felveté-
sekre válaszul leszögezte, hogy 
a kormány a közeljövőben nem 
készül a forint újabb leértéke-
lésére. 

• Együtt menetelve Európába 

A tizenhárom 
aradi fáklya 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az emlékező ünnepi szent-

misét Gyulay Endre, szeged-
csanádi megyéspüspök celeb-
rálta. A vértanúkról szólva el-
mondotta: tiszta lélekkel áll-
hattak valamennyien a bakó 
elé. Halálukkal 13 fáklya gyul-
ladt meg a Kárpát-medencé-
ben. A fáklyák fénye ma is vi-
lágít. Nyugodtan mehettek a 
halálba, mert lelkük tiszta volt. 
Csak azok teremthetnek nagyot 
az emberiségnek, akik erősek 
meggyőződésükben! 

Hogy a magyarság önbizal-
ma túlságosan ne szárnyaljon, 
arról azért jól időzített akciók-
kal igyekeznek gondoskodni. 
Az ünnep előestéjén az Aradon 
megjelenő Adevarul, „Igazság" 
c ímű napi lapban meg je l en t 
cikk arról győzködi olvasóit, 
hogy aki a 13 magyar „gyil-
kos" - románokat, szászokat 
öldöklő - tábornok ténykedé-
sére, a '48-49-es forradalomra 
és szabadságharcra emlékezik, 
az a román nemzet á ru ló ja . 
Erre nehéz mit mondani... 

A magyar kormány delegá-
ciója és a vendéglátók az egy-
kori aradi Ceausescu-villában 
ültek asztalhoz. Mielőtt az ebé-
det elfogyasztották volna, a két 

ország jövőbeli kapcsolatáról, 
az együttműködés hangnemé-
nek megváltozásáról váltottak 
szót. 

A megemlékezés helyszíne 
évek óta az aradi vesztőhely, 
amelyet kerítéssel és sportpá-
lyákkal barrikádoztak körbe az 
elmúlt években, évtizedekben. 
Nem is olyan régen még szo-
kás volt: az emlékhely tőszom-
szédságában, 20 méterre on-
nan, a megemlékezésekkor ja-
vában dúlt a küzdelem a foci-
pályán. Tegnap ez a szokásos 
intermezzo elmaradt... 

Délután négy órakor ezrek 
gyülekeztek az emlékműnél . 
Diákok, felnőttek, őszülő idős 
emberek. 

A Szózat hangjait követően 
a Romániai Magyarok Demok-
ratikus Szövetségének képvi-
selője, majd Szent-Iványi Ist-
ván kért szót. A külügyi állam-
titkár elmondta, hogy a Kárpát-
medence népei csak összefog-
va válhatnak igazán európaivá. 

A gyülekezetet Gyulay püs-
pök úr megáldotta. A magyar 
Himnuszt könnyezve énekelték 
el a jelenlévők. 

Ezt követően virágok hal-
mai borították el a 13 hős tá-
bornok emlékhelyét. 

¥. F. S. 

A gazdakörök 
és az amerikai farmerszövetség 

A pénzhiány enyhíté-
sét, valamint a földtulaj-
don rendezését tartották 
az amerikai szakértők a 
két legsürgősebben meg-
oldandőnak ahhoz, hogy a 
magyar mezőgazdaság-
ban megindulhasson a fej-
lődés. A Magyarországi 
Gazdakörök Országos 
Szövetsége és az amerikai 
Nemzeti Farmerszövetség 
együttműködése kétéves 
múltra tekint vissza. Az 
együttműködést anyagilag 
támogatta az USAID. Az 
ún. Farm a farmerhoz 
program keretében tavaly 
tiz amerikai gazdálkodó 
érkezett Magyarországra 
azért, hogy két hetet a 
magyar gazdákkal dol-
gozva együtt töltsön itt. 

Az új típusú szövetkezetek 
alakításáról a hazánkban tar-
tózkodó Leland Swenson, az 
amerikai farmerszövetség el-
nöke elmondta: olyan szövet-
kezetek létrehozását segítették 
elő az amerikai szakértők Ma-
gyarországon, amelyek a gaz-
dák valós magántulajdonán és 
az önkéntesség elvén alapul-
nak, s elsősorban a kereskede-
lemben, valamint a szolgáltatá-
sokban tevékenykednek. Sze-

retnének egy olyan pénzügyi 
alapot létrehozni, amely az új 
típusú szövetkezetek finanszí-
rozási gondjait enyhítené. Ezt 
szövetkezeti bank formájában 
lá tnák a l e g c é l s z e r ű b b n e k , 
amely független volna a kor-
mányzattól. 

Csongrád megyéből dr. So-
mogyi György (Szatymaz) és 
Farkas Tibor (Szeged-Alsóvá-
ros) is részt vett azon a kiskun-
majsai tanácskozáson, ahol a 
magyar délvidék mintegy öt-
ven gazdaköri vezetője tanács-
kozott az amer iakaiakkal , s 
melynek e redményeképp az 
amerikai farmerszövetség ve-
zetői bejelentették: 

Szabolcs-Szatmár és Győr-
Sopron megyében, valamint a 
Kiskunmajsa - Szatymaz ten-
gely mentén támogatják a gyü-
mölcs- és zöldségfeldolgozásra 
alakuló új, amerikai típusú szö-
vetkezeteket, melynek során 
tőkével, gépekkel és tapaszta-
lataik átadásával beszállnak az 
üzletmenetbe. Amennyiben a 
három területen a kísérlet sike-
resnek bizonyul, vállalják to-
vábbi hasonló érdekképvise-
letek szervezését. Az amerikai 
f a rmerszöve t ség (amelyhez 
230 ezer termelő család tarto-
zik) vezetői találkoztak Géczi 
József és Nahimi Péter ország-
gyűlési képviselőkkel is. 

/ 7 j z alkotmány - majd másfél évszázaddal Arany János 
<-lU után - a Parlamentben veszett el múlt pénteken. A 
honatyák és -anyák persze azonnal elkezdték keresni Az 
ellenzékiek kirohantak "a folyosóra, a kormánypártiak pe-
dig odabent nyomták a gombot, hogy rátaláljanak. Nem-
igen lehetett sikeres a dolog, mert hétfőn újra egymásra 
mutogattak, ki sértette meg az alkotmányosságot. Egyszó-
val, máris igazi választási hangulat uralkodott mindenfele, 
aminek első jele az, hogy palira akarják venni a nagykö-
zönségei 

Én már megmondtam és megírtam, hogy a beterjesztett 
törvényben sem láttam eluralkodni a pártpolitikák fölé 
emelkedő közérdeket. Taktikai lépések tekerte nyomait 
hordozza a törvények patyolat szövedéke. Például a kor-
mányprogram ígérete ellenére meghagyták a megyét 
vagyis a regionális szintet annak a kis vagyonkezelő hol-
dingnak, amivé zsugorodott a múlt választási törvénnyel 
végrehajtott osztozkodásnáL De el kell ismerni: sok hasz-
nos, szükséges újdonságot tartalmazott ez a törvény, ami 
egybeesett a társadalom igényeivel és a többi párt korábbi 
szándékaivaL Csupán a küszöbök, illetve azok hiánya oko-
zott problémát. Azzal korábban nagyjából mindenki egyet-
értett, hogy a választási küszöbökkel kikényszerített máso-
dik fordulók valószínűleg nem hoznak lényegesen eltérő 
eredményeket az önkormányzatok összetételében sem. De 
lassan minden érdekelt rájött arra, hogy az egy forduló 
azért fontos a kormányzatnak, mert abban még mindenki 
önmaga mellett agitál. A másodikban viszont már kény-
telen társat keresni, és nagyon sok olyan település van szé-
les e hazánkban, amelyben a parlamenti választások két 
fordulója közt éppen a Szabad Demokraták művelték leg-
látványosabban a modern magyar népművészetet, a ke-
reszti nyelvjöltéses pufajkahímzést. így aztán a választások 
eredményének statisztikája mindenképpen a kormánypár-
tokra lesz valószínűleg hízelgőbb. Ám a második fordulók 
pártösszefogásainak statisztikája inkább blamázst ígér a 
koalíciónak. Megértjük az ellenzéki pártokat, hogy nehe-
zen mondanak le erről a kis kárörömről, de alkotmányfél-
tő érveik ettől nem lesznek hitelesebbek. El kell fogadnunk 
az ellenzéki szónokok érvelését, hogy az elmúlt időszakban 
a kormányzat nem élt vissza kétharmados többségével, hi-
szen - tehetjük hozzá - ilyen nem is volt neki. 
j fJ érem, higgyék el, az állampolgár úgy látja, hogy nem 
LiLl veszett el az alkotmány. A kormánypárti szándék is 
alkotmányos, az ellenzéki reakció is alkotmányos. leg-
feljebb az a baj, hogy közben reménytelenül fogy az idő. 

E P I T K E Z O K N E K ! 

MODUL BAH 
- Jomlna tégla, cserép 
- Therwoolin hő-, hangszi< 
- lindab csatorna, barna, 

i áron! Valamint: 
színes 

gyári aron! 
- bátaszéki (ödémbéléstest FB 60/19 
- olcsó csempék, padlóburkolók, ragasztók, 

fugázók 
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Koszorúzás Szegeden is 
A hideg idő ellenére több százan jöttek el az Aradi vértanúk 

terén arra a megemlékezésre, amelyet a 13 vértanú emlékére tar 
t o l t a k tegnap este Szegeden. A rövid, bensőséges ünnepségen dr. 
Ványai Éva alpolgármester mondott beszédet, majd koszorút he-
lyeztek el az önkormányzat, a honvédség, a forradalmi és a tár-
sadalmi szervezetek képviselői. 

• Galgóczy Judit rendezé-
sében a jövő pénteken mu-
tatja be a Szegedi Nemzeti 
Színház Bizet Carmen című 
operáját. A díszlet és a jel-
mez Juhász Katalin munká-
ja, aki ugyan nem a színház 
tagja, de régóta alkotótársa 
a rendezőnőnek. Szegeden 
is több sikeres produkciót 
hoztak létre közösen, pél-
dául az országos sikerű Fi-
garo házasságát, A truba-
dúrt és legutóbb az Oedipus 
rexet és a La Lupát. Juhász 
Kata l in k é p z ő m ű v é s z e t i 
szakközépiskolába járt já-
tékkészítő-grafika szakra, s 
azután bábtervezést szere-
tett volna tanulni Prágában. 
Az éret tségi utáni évben 
épp nem indult ilyen szak, 
ezért a budapesti főiskola 
díszlettervezői szakára je-
lentkezett, ahová - ami rit-
kaság - rögtön felvették. 

• Ön nemcsak operák-
hoz készít díszletet, jel-
mezt, hanem egy tévés 
szappanoperához, a Fa-
mília Kft.-hez is. Miben 
különbözik leginkább a 
két feladat? 

KÉRDÉS 

A Carmen díszlettervezőjéhez 
- Nincs nagy kü lönbség , 

mert műfajtól függetlenül min-
den munkát ugyanolyan igény-
nyel s ze re tnék e lvégezn i . 
Talán másfaj ta gondolkodást 
kíván a színház mint a televí-
zió. Bevallom, a színházat sze-
retem jobban, de remélem, ezt 
nem olvassák majd a televíziós 
kollégáim. A színház jelenlétet 
és igazi csapatmunkát igényel, 
minden itt tör ténik, minden 
egyszeri, még akkor is, ha min-
dennap ugyanaz t a da rabo t 
játsszák. 

• Eddig valamennyi szege-
di díszlete eredeti ötleteivel, 
újszerű megoldásaival kel-
tett feltűnést. Tudatosan tö-
rekszik erre? 
- Szerintem nem az a lé-

nyeg, hogy valami hagyomá-
nyos vagy abszolút újszerű. Ez 
tel jesen mindegy. Most épp 

ilyen, de lehet, hogy jövőre tel-
jesen másmilyen lenne. A dísz-
leteim, jelmezeim mindig olya-
nok, amilyennek a rendezővel 
e lképzel tük . Cs iná l tam már 
festett díszletet is, de olyat még 
nem, mint amilyeneket Varga 
Matyi bácsi készített. Bár az 
sem kizárt, hogy egyszer olya-
nokat is csinálok majd. 

• Csak épp egy pillanatra 
kukkantottam be a Carmen 
próbájára, s egy autót lát-
tam a színpadon, amiből 
már nem nehéz kitalálni, 
hogy az előadás nem az 
eredeti korban játszódik. 
Miért? 
- A Carmen története egy 

modernebb közegben - ahol 
heroincsempészek, munkások, 
csalók, fegyverrel üzletelők 
vannak - jobban érvényesül. 
Reményeim szerint színházi 

Juhász Katalin 

marad a dolog, de ugyan-
akkor reális, sőt naturális 
is. Nagyon sok filmes ele-
met is terveztem. Egy fur-
csa, modern világot mi már 
jobban megértünk, és kö-
zelebb is áll hozzánk, mint 
egy 1800-ban játszódó tör-
ténet . Ga lgóczy Judi t ta l 
azér t szere tek do lgozn i , 
mert értem a gondolatait, s 
mindig tudom, hogy mit 
akar. 

H. Zs. 


