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M I R Ő L ÉRT A D M ? 
• Hidasnémetinél immár két 
napja vár egy szlovák autó-
busz és egy lakóautó a kilé-
pésre, mert 15 szlovák állam-
polgárságú utas nem hajlan-
dó alávetni magát a magyar 
vámha tóság jogsze rű vám-
vizsgálatának. Laczó László 
alezredes, a Vám- és Pénz-
ügyőrség Országos Parancs-
nokságának szóvivője hétfőn 
reggel úgy t á j é k o z t a t t a az 
M T I m u n k a t á r s á t , hogy a 
szlovák á l lampolgárok még 
szombaton délelőtt érkeztek 
magyar területre Ártándnál , 

1 HÍR - 1 KOMMENTÁR 

s fel tételezhetően Tö röko r -
szágból jöttek. A hidasnémeti 
ha tá rá l lomáson há rom sze-
mély mindössze 22 ezer fo-
rint é r tékű vámáru t jelzett , 
ám kiderült, hogy hozzávető-
legesen 1,5 millió forint érté-
kű török eredetű áru lehet a 

szlovák u tasokná l . Amikor 
e g y i k ü k n é l a megv iz sgá l t 
vámköteles holmi ér tékéről 
k i d e r ü l t , hogy min tegy 30 
ezer forintot vesznek alapul, 
a többi utas megtagadta áru-
j á n a k bemuta tásá t és azóta 
sem volt hajlandó erre. 

A hír lapzártakor még igaz 
volt. Vele kapcsolatban több 
kérdés megfogalmazódik az 
emberben. Csak egyet emelnék 
ki. Ezek a nyakas szlovákok - a 
„hozzávetőlegesen 1,5 millió 
forint értékű török eredetű áru-
val" - nem tudnak kimenni az 
országból, mert a vámosok szi-
gorúak, és komolyan veszik fe-
ladatukat. Kérdés: hogyan jö-
hettek be? 

V. F. S. 

• A Dugonics Társaság mai ülése elé 

Mi jön a modern után? 
Alig váltak tettenérhetővé a 

posztmodern próbálkozások 
nálunk, máris búcsúzta t ták 
őket: löbbek között az a kiváló 
esztéta, aki (két évvel ezelőtt) 
elköszönt ettől az irányzattól. 

Volt-e modern utáni tenden-
cia? S ha igen, megérkezett-e 
hozzánk egyáltalán? 

E kérdéseket Balogh Tibor 
professzor, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola Pszicholó-
gia Tanszékének vezetője, a 
Dugonics Társaság ma 18 órá-
tól, a városháza dísztermében 
sorra kerülő rendezvényén 
kívánja vizsgálat tárgyává ten-
ni. A Humántudományi Szak-
osztály elnöke - amerikai ta-
pasztalatai alapján - az ameri-
kai költészet új fejleményeinek 
értelmezésére 1946-ban alkal-
mazott minősí tésként tart ja 
igazán elfogadottá váló besoro-
lásnak a posztmodernt. 

A modernizmus önálló ké-
pet alakított ki magának gazda-
ságról, kultúráról, politikáról, 
művészetről . Meghaladott-e 
vajon mára mindez? Ha igen, e 
kép úgy rajzolódik-e át, hogy a 
módosulás összefügg az érte-
lem, az ész szerepének átérté-
kelésével? Mi a hit rendelteté-
se a fundamentalista szemlélet-
tel perlekedő posztmodernben? 
Átértékeltetik-e az ok-okozati 
összefüggések meghatározó 
mozzanata? 

Ezek azok a részproblémák, 
melyekről előadásában feltétle-
nül szólni kivan dr. Balogh Ti-
bor. 

• 
Ezt követően a 75 éve el-

hunyt Kálmány Lajos folkloris-
tára emlékezik dr. Juhász Antal. 

Zsirinovszkij pályázik 
Vlagyimir Zs i r inovszk i j 

szélsőséges orosz nacionalista 
politikus bejelentette, hogy in-
dul az 1996 júniusában rende-
zendő elnökválasztáson. Zsiri-
novszkij arra számit, hogy el-
lenfelei Alekszandr Ruckoj, a 
korábbi orosz alelnök, a Jelcin 

elleni lázadás vezetője, Pjotr 
Romanov, a Szövetségi Tanács 
képviselője és Grigorij Javlinsz-
kij reformközgazdász lesznek. 

Zsirinovszkij pártja, a Libe-
rális Demokrata Párt már áp-
rilisban jelölte vezetőjét az el-
nökválasztásra. 

• November 29-én 13 órától, a 
Repharma égisze alatt, a Pohl 
Boskamp német gyógyszeré-
szeti cég két gyógyszerészének 
bemuta tkozására kerül sor. 
Ugyanezen a napon 18.15 órá-
tól a Nyelvtudományi Munka-
bizottság és a JATE Altalános 
és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszéke, a Nyelvészeti Mű-
hely soros rendezvényeként dr. 
Lerch Ágnes „Intézményes ke-
retek Tcözötti és mindennapi 
társalgások szabálykülönbsé-
gei" ctmű előadására várja az 
érdeklődőket. 

November 30-án 15 órától, 
a Neurológiai Munkabizottság 
és a SZOTE Alzhcimer-kór 
kutatócsoportja tudományos 
ülésén prof. dr. Chati iz Geula, 
a Bostoni Egyetem kutatója 
tart előadást „The i rlincrgic 
system in aging and -mentia" 
címmel. 

18 órától a Moil Filoló-
giai Munkabizottsá kérésé-
re Szalma Natália a rtelmi-
ség és diktatúra. A letiség 

A SZAB hírei 
igénye Oszip Mandelstam köl-
tészetében" címmel ad tájékoz-
tatást kutatásairól. 

December l-jén 10 órától, 
20 éves fennállása alkalmából 
a JATE Biokémiai Tanszék 
oktatói előadássorozatban szá-
molnak be munkájukról. 

17 órától a SZOTE Tudo-
mányos Ülések Bizottsága, az 
Orvostudományi Szakbizott-
sággal együ t tműködve dr. 
Fésűs László professzor „A 
sejthalál molekuláris biológiá-
ja" című beszámolóját rendezi 
meg. 

December 3-án 10 órától, a 
Petri Tanítványok Baráti Köré-
nek kilencedik találkozóján 
Gál György és Kovács Gábor 
professzorok elnökletével négy 
előadási hallgathatnak meg az 
é rdeklődők, majd a dia- és 
filmvetítést követően dr. Ke-
reszti Zsolt festőművész kiállí-
tása nyílik meg. 

SZEGED, ST 

ITT FELADHf 
REGGEL 7-TÖ 
DÉLMAQYARORSZÁV 

N I A 1 0 . , S A J T O H A Z 

HIRDETÉSÉT, 
I 7-IG! 

Ismét a patikaprivatizációról 
A patikaprivatizációt illető-

en nincs kibékíthetetlen ellen-
tét a gyógyszerész társadalom 
és a települési önkormányzatok 
érdekei között, mégis sok még 
a bizonytalanság a gyógyszer-
tárak magánkézbe adása körül 
- derült ki a Magyar Gyógy-
szerész Kamara és a Települési 
Önkormányza tok Országos 
Szövetsége sajtótájékoztatóján. 

Mert bár a két szervezet veze-
tői napokon belül megállapo-
dást kötnek a privatizációról, 
kérdés, hogy az önkormányzati 
választásokat követően meg-
alakuló új képviselőtestületek 
mennyiben veszik ezt majd 
figyelembe, hiszen a törvény 
szerint nincs privatizációs kö-
telezettségük. 

• A 95 éve született Bárdos 
Lajos elsősorban kórusművek 
szerzőjeként és muzsikusok 
generác ió inak nagy hatású 
nevelőjeként vált halhatatlanná 
a magyar zenekultúrában. Em-
lékére műveiből két hangver-
senyt adnak szegedi és kör-
nyékbeli énekkarok a József 
Attila Tudományegyetem aulá-
jában ma és holnap este 7 órai 
kezdettel. 

A keddi hangversenyen dr. 
Mihálka György emlékezik a 
komponistára, majd műveit a 
Szegedi Egyetemi Énekkar 
Kohlmann Péter, Száz Kriszti-
na és Gyüdi Sándor, a Széche-
nyi István Gimnázium Leány-
kara dr. Hofszang Józsefné, a 
MÁV „Hazánk" Kórus Erdős 
János, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola I. sz. Gyakorló 
Általános Iskolájának Bartók 
Gyermekkórusa Erdősné Fag-
ler Erika, a Hódmezővásár-
helyi Városi Vegyeskar Ordasi 
Péter, a Tömörkény István 
Gimnázium Leánykara Do-
hány Gabriella, valamint a 
Szegedi Ifjú Zenebarátok Kó-
rusa Erdős János vezényleté-
vel szólaltatja meg. 

A szerdai koncerten énekel 
a Szegedi Konzerva tór ium 

Vegyeskara Rozgonyi Éva, a 
Liszt Ferenc Kamarakórus Illés 
Mihály, a Rókusi Általános 
Iskola Kicsinyek Kórusa Ácsai 
Gabriella, a Rókus Gyermek-
kar dr. Baricz Zsoltné, a Bár-
dos Lajos Kórus Delleyné Ha-
lama Piroska, a Szentesi Váro-
si Vegyeskar Nagy János és a 
Bartók Kórus Rozgonyi Éva 
irányításával. Ezen az esten 
Lukin IMSZIÓ mond bevezetőt. 

Mindkét hangversenyen 
összkarok is elhangzanak: ked-
den Gyüdi Sándor és Erdős Já-
nos, szerdán Rozgonyi Éva ve-
zényli az egyesített énekkaro-
kat. A rendezvényt a városi ön-
kormányzat támogatásával 
szervezi a nemrégiben alakult 
Szeged Városi Kórusegyesület, 
amelyhez a helyszínen csatla-
kozni is lehet. 

DÉLMAGYARORSZAG 80 éve 
Mit kapnak a katonák karácsonyfa 

(...) Tegnap érkezett le 
Szegedre egy-egy mutatvány-
példány a katonáknak külden-
dő ajándékból. Két arasz hosszú 
és másfél arasz széles kemény 
papir doboz ez, rajta az egyik 
sarokban Őfelsége és a német 
császár fényképe, amint kezet 
fogva tekintenek a diadalmas 
jövő elé. (...) Benn a dobozban 
(...) egy Ízletes 20 cm hosszú 
mákos patkó. 1 szappan, 1 do-
boz gyufa, 3 kuba és 3 porto-

nics szivar. 10 drb cukros mé 
zes kalács, 20 drb Duna és ki-
rály cigarette, 1 drb szalonna, 8 
tábori levelezőlap. Egyik leve-
lezőlapon a király fényképe, 
egy másikon Hevesi József 
gyönyörű Imádsága (versi es 
végül egy ceruza egészíti ki az 
ajándék doboz tartalmát, amely-
ből minden harctéren levő 
katonánknak küldenek egyet. 

(1914. nov. 29.) 

DÉLMAGYARORSZAG I 40 éve 
Választott a magyar nép 

Hetek óta készült Szeged 
népe és a környező vidék a vá-
lasztások napjára. Még deren-
gett a hajnali világosság vasár-
nap reggel, amikor egyik perc-
ről a másikra, a zenés ébresztő-
vel egyidőben felébredt a nagy 
város és megindultak az elszórt 
tanyák lakói is az urnák felé. 
Az üzemek munkásai, dolgozó 
parasztokkal és értelmiségiek-
kel együtt elsők akartak lenni, 
elsőnek akarták adni voksaikat 
jelöltjeikre, a Hazafias Nép-
front jelöltjeire. Minden túlzás 
és szépítés nélkül elmondhat-
juk: - ilyen egyakarás, össze-
fogás soha nem voll talán váro-
sunk és a környezó vidék törté-
netében. Hogy is lett volna, hi-
szen a múlt földesúri-kapitalis-
ta Magyarországában, itt Sze-

geden is a dolgozók tízezreit 
zárták ki a választásokból, a 
környező falvak Gyálarét, Mi-
hálytelek, Dorozsma, Sándor-
falva. Kübekháza és Ószent-
iván - és a tanyavidék: Gajgo-
nya, Bakló, Feketeszél, Ásott-
halom vagy a Gyevi-tanyák né-
pe buta parasztnak pocskondé-
rozott, jogtalan ember volt. A 
felszabadulás utáni idők adták 
meg mindenkinek kivétel nél-
kül az embert megillető jogot 
és biztosították a választások 
szabadságát, demokratizmusát. 
És ezzel a joggal, a pártfogói 
joggal, - mint Móra Ferenc fel-
jegyezte - Szeged vidéke nc 
vezi a választójogot - most élt 
mindenki. (...) 

(1954. nov. 29.) 

.DÉLMAGYARORSZÁG 4 ÉVE 
Gorbacsov nem ér rá 

Mihail Gorbacsov mégsem 
utazik december 9-én Oslóba a 
Nobel-díj átvételére. Erről 
szerdán közölt jelentést a 
TASZSZ hírügynökség a szov-
jet államfő sajtóirodájától ka-
pott tájékoztatás alapján. 

A norvég és a svéd kor-
mányfőnek, illetve a két ország 
Nobel-bizottsága elnökének el-
küldött levél szerint, Gorba-
csov, legnagyobb sajnálatára, 
nem tud az eredeti időpontban 
utazni, mert a Szovjetunió szá-
mára sorsdöntő időszakban az 
elnök rendkívüli mértékben el 
van halmozva tennivalókkal. 

Moszkvában remélik -
hangzik a TASZSZ jelentése 
hogy a Nobel-bizottság megér-
téssel fogadja mindezt, s lehe-

tővé teszi, hogy egy későbbi 
időpontban kerítsenek sort a díj 
átadására. 

Gorbacsov döntésében min-
den bizonnyal belejátszott az 
is, hogy - ellentétben a világ 
közvéleményének osztatlan 
egyetértésével - hazájában 
nem volt egyértelmű a Nobel-
békedíj odaítélésének fogad-
tatása. A mind súlyosabb napi 
gondokkal viaskodó Szovjet-
unióban a közvélemény már 
nem nemzetközi sikereket, ha-
nem, elsősorban az ellátás, a 
gazdaság területén, kézzelfog-
ható eredményeket vár a pe-
resztrojkától, és személy szerint 
az átalakítás politikájával azo-
nosított Mihail Gorbacsovtól. 

(1990. nov. 29.) 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
ma: 19 órától Amari vo-

ja... (A mi kedvünk...) - az 
Ando Drom együttes auten-
tikus és kortárs, nagyvárosi 
cigányműsora; 

holnap: Videóklub. 17-19 
óráig. Amerikai filmek angol 
nyelven. Amadeus. 17 órakor 

ma és holnap: Francia 
reklámplakát és videófilm-; 
Szürke Péter festőművész ki-
állítása. 

PROGRAMAJÁNLAT 

MA 
INGYENES JOGSEGÉLY-

SZOLGÁLAT működik 14-16 
óráig az Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Szolgálatnál (Arany 
J.u. 7., tel.:310-310). 

BOA NAP (folyóirat-bemu-
tatkozó) a Százszorszép Gyer-
mekházban, 14.30-16 óráig. 

NAGYOTHALLÓK FI-
GYELMÉBE! A Bartók Béla 
téri Hallássérültek Székházában 
15 órától Az idegen szavak létjo-
gosultsága címmel klubfoglalko-
zást tart Reményi György . 

ZENÉS BESZÉLGETÉS. Vá-
mossy Évával és Andrejcsik Ist-
vánnal, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház magánénekeseivel beszélget 
Gyémánt Csilla. 18 órától, a Bar-
tók Béla Művelődési Központ-
ban. 

A JATE KLUBBAN 20 órá-
tól Hobo és Tóth János Rudolf 
József Attila-estjét rendezik meg 
Légy ostoba! címmel. 

HOLNAP 
ÉKSZERKÉSZÍTÉS III. 

(textildarabból, fonalból) 14.30 
órakor a Százszorszép Gyermek-
házban. 

PSZICHOLÓGIAI TA-
NÁCSADÁS az Ifjúsági Irodá-
ban (Arany J. u. 7.) 15-17 óráig. 

SÍPOS ISTVÁN, szupermara-
toni győztes New York-i él-
ménybeszámolót tart 18 órakor, 
a Vasutas Művelődési Házban. 

A NYELVÉSZETI DÉL-
UTÁNOK SOROZATBAN dr. 
Nagy János főiskolai tanár, Ker-
tész Józsefné szakvezető tanár és 
Palotásné Nagy Éva szakvezető 
tanár tart előadást Újszegeden, a 
Csongrád Megyei Pedagógiai 
Szolgálatató Intézetben 15 óra-
kor Kreatív-produktív szövegjá-
tékok az iskolában címmel. 

BIBLIA A TÁRSMŰVÉSZE-
TEKBEN - Jézus Krisztus lelkü-
lete sorozatban Hogyan tanított 
még Krisztus? címmel 18.30 
órától Csabai Tamás tart elő-
adást, Juhász Gyula Művelődési 
Központban (Vörösmarty u. 5.). 

AZ AURA természetgyó-
gyász klubban (Teleki u. 3.) Tes-
tünk a lelkünk temploma címmel 
Boros Imre klubvezető tart elő-
adást 18.30 órakor. 

A JATE KLUBBAN 21 óra-
kor Nyers koncert. 

IDŐSZAKI 
KIÁLLÍTÁSOK 

A MÓRA FERENC MÚZE-
UM KÉPTÁRÁBAN (Horváth 
Mihály u. 5.): Tóth Magdolna 
keramikusművész Tálak című 
kiállítása; Darázs József és Sej-
ben Lajos festőművészek tárlata; 

A MÓRA FERENC MÚZE-
UMBAN: A képíró üzenete - 50 
éves lenne Zoltánfy István festő-
művész - kiállítása; 

A FEKETE-HÁZBAN Zsidó 
egyházművészeti kincsek című 
kiállítása; 

KÁLVÁRIA GALÉRIA (dr. 
Boross József u.) Császár Attila 
kiállítása; 

A KASS GALÉRIÁBAN 
(Vár utca): Kass János grafikái; 
100 éves a Feszty-körkép - bé-
lyegterveket bemutató kiállítás; 

A HUNGALÉRIÁBAN (De-
ák F. u. 29.): Fontos Sándor em-
lékkiállítás és Fontos Zoltán fest-
ményei; 

A GARDEN ÉTTEREM-
BEN: Vanko Basa Lenke, ko-
lozs'vári festőművész kiállítása; 

AZ ÚJSÁGÍRÓK STEFÁ-

NIA KLUBJÁBAN (Sajtóház): 
Sinkó János festőművész kiállí-
tása; 

RÓZSASZÍN REPÜLŐ GA-
LÉRIA (a Vidámparkban): Vi-
dám valóság címmel (600 gyer-
mek alkotása) a repülőben és a 
villamosokban; 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR-
BAN: A várnai csata 550. éve -
dokumentumok a kor hadtörté-
netéből; írások, képek a 80 éves 
Határ Győző költő születésnap-
jára: 

AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN 
(Kereszttöltés u. 19/B.): Veres 
Sándor festményei láthatók; 

A JATE Ságvári Endre Gya-
korló Általános Iskolájának Suli-
galériájában: Máté Eszter kiállí-
tása; 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN: fclagy 
Károly festőművész tárlata: 

A MEGYEHÁZA AULÁJÁ-
BAN (Rákóczi tér 1.): Somos); ö-
vi Sándor grafikai kiállítása. 

AZ ALK0T0HAZBAN 
(Árboc u. 1-3.) 

holnap: 15-18 óráig: fa-
zekas szakkör (felnőttek-
nek); 15-18 óráig: hímzés. 

f a m í l i a d i v a t a r u 
- Szíriai ezüst ékszer, dísztárgyak 
- Kézi munkával késztteti solyemterítők 
- Női, férfi- és gyermek-felsőruházat 
MFS'YASSSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS 10 000 FT 
N)it\'a tanús: H-P 9-18. Sio 9-13 áráig. Takaréktár u. 1 


