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Varázsvég 
m mikor először láttam a holtai Róbert filmjét, a Sose 

halunk meg címűt, egy kicsit el is ájultam tőle az ész-
vesztés szintjén. Olyan oázis-féle volt ez a szociografikus 
magyar filmek, hadd ne mondjam, sivatagában, ahol min-
dent az általánosságig nem tágítható személyes problé-
mák, és a megkattant, nyomorúságos emberek, valamely 
kialakulni látszó tömegértékrendje köré forszíroztak. Ebbe 
a mondatba bele is sárgultam, anélkül, hogy tartalmát 
megkérdőjelezném. 

Mert hát nagyon lehetett akkor bízni a holtaiban. 
Összehozott egy csomó szponzort a filmjére, és úgy szpon-
zoráltatta le, hogy közben nem juthatott eszünkbe, mond-
juk, a MALÉV. Akkor azt lehetett hinni, hogy a holtai 
megcsinálta az áttörést, és a holtai lesz az indltógomb 
azon a röppályára állító gépezeten (képzavar), amely röp-
pályán szépen beállhat a gazdagabb vállalkozások nyújtot-
ta mecenatúra. És a mecénásoknak erre oka is lett volna, 
mert a film olyan sikerszériát mondhatott magáénak, 
amelyre nem volt példa az utóbbi évek magyar filmjei kö-
zött. És akkor... 

És akkor, valószínűleg, ezen rendesen föl is buzdult a 
holtai, és mindjárt egy nagy falatot akart, egy tévésoro-
zatot, a Patikát. Na, helyben vagyunk. Ide akartunk kilyu-
kadni. Hogy ez meg, hogy a lóversenypályákon gyakori, fi-
nom kifejezéssel éljek, a placcon sincs. Tovább: hogy ez a 
Patika egy olyan ló, amelyiknek eltörött mind a négy lába, 
de ha már elindult, csak a lendületben bízva, csak-csak át-
hatol a célon, még ha ott össze is esik, mint egy zacskó hí-
nár közé rejtett colstok. A holtai tehát elszállt, a szponzo-
rok csinálják a filmet, és innentől vége, nekem vége, vége 
a holtai varázsának. 

Pontosabb: vége a fárasztó kézimosásnak és dörzsölge-
tésnek, és neked is, Robi. 

Podmaniczky Szilárd 

• Apáczai Csere János-díjas: 

Pintéi Lajos matematikus 
A József Attila Tudomány-

egyetem docense; 40 éve vé-
gez kiemelkedő nevelő tevé-
kenységet - nemcsak az egye-
temen: 1964 óta szervez és ve-
zet középiskolai szakköri fog-
lalkozásokat a megye matema-
tika iránt érdeklődő tehetséges 
diákjainak és a Bolyai János 
Matematikai Társulat megbízá-
sából Gehér Lászlóval közösen 
úgynevezett „olimpiai szakkö-
röket" is vezetett közel húsz 
évig. Az egyetemen és a kö-
zépiskolások között egyaránt 
mindig önzetlenül segítette a 
matematikai tehetségeket, sok 
fiatalban sikerült felkeltenie a 
matematikai érdeklődést. 

Dr. Pintér Lajosnak nagy 
érdemei vannak abban is, hogy 
mára a JATE Bolyai Intézeté-
ben kialakult egy differenciál-
egyenletekkel fog la lkozó , 
nemzetközileg is elismert kuta-
tógárda. 

Több matematika tanköny-
vet írt; a speciális matematikai 
osztályok számára írt analízis 
tankönyvei több kiadást is 
megértek. Rendszeres előadója 
a matematikatanárok számára 
szervezett különböző tovább-
képző fórumoknak, a Bolyai 
Intézetben is ő szervezte a ta-
nári továbbképzéseket. 

Az elemi matematika, a ta-
nítás és a hallgatók szeretete 
tükröződik abban a fáradhatat-
lan munkában, amelynek ré-
szeként magas színvonalú spe-
ciálkollégiumokat tart, szak-
módszertani disszertációk ké-
szítésében nyújt segítséget, 
szerkeszti a Polygon c ímű 
szakdidaktikai folyóiratot, 
amelynek alapítója is. Elindí-
totta a Polygon kiskönyvtár el-
nevezésű sorozatot, amelynek 
társszerkesztőként jegyzi eddi-
gi három kötetét. 

• Temesvárról érkeztek a 
Szegedi Körzeti Televízióhoz 
azok a nemzetközi televíziós 
szakemberek, akik szerződést 
kívántak kötni ifjú és tehetsé-
ges tévések képzésésre. Az 
erre irányuló megállapodás 
már e lőzőleg megköttetett, 
most csak a részleteket kellett 
tisztázni. Ez azonban nem üt-
között különösebb akadályba, 
így tegnap aláírták a dokumen-
tumot. Peter Zimmermann-nal, 
a Circom Régiónál nevű szer-
vezet képviselőjével, és Didier 
Desormeaux-ve 1, a Francé 3 cí-
mű adó újságírójóval beszél-
gettünk. 

• Hogyan kerültek kapcso-
latba a szegedi stúdióval? 
P. Z.: Egy szemináriumot 

szervezünk ez év áprilisában, 
melyen fiatal tévések, újság-
írók, operatőrök vesznek részt. 
Ide jelentkeztek a szegediek, 
azonban nemcsak Szegedről, 
hanem más körzeti adóktól, sőt 
Romániából is érkeznek ma-
gyar ajkúak. 

• Kik támogatják ezt a vál-
lalkozást? 
P. Z.: Két szervezetről kell 

szólni. Az egyik a Circum Ré-
giónál, mely az európai, s első-
sorban regionális televíziókkal 
foglakozik. Ezen szervezetnek 
tagja Magyarország is, Kelet-
Európából elsőként. Jómagam 
a Circum Régiónál specionális 
programjaiért vagyok felelős. 
A másik cég a Francé 3 - szin-
tén tagja a Circum Regional-
nak a francia televíziónak 
speciális oktatással foglalkozó 
tagozata. Ők az európai szoli-
daritást képviselik. 

• Bővül a tévé körzete? 

Átszólnak a hatáion 
jai szeretnének lenni. Egy de-
mokratikus struktúrában az új-
ságírás nagyon fontos szerepet 
játszik, s ez a televízió eseté-
ben különösen fontos. Romá-
nia és Magyarország azon or-
szágok közé tartoznak, akiknek 
taggá kellene válniuk. Ezért 
vagyunk itt, erre alkalmaztak 
minket. 

Megkérdeztük a körzeti stú-
dió vezetőjét. Bán Jánost is, 
mit remél ettől a megállapo-
dástól. A főszerkesztő elmond-
ta, hogy azért is fontos ez a 
kapcsolat, mert így közelebb 
kerülhet egymáshoz Szeged és 
Temesvár. Azáltal, hogy a ro-
mániai tévések itt, a magyarok 
pedig ott dolgozhatnak, hallat-
lanul sokat segíthetnek egymá-
son. 

• A körzeti tévé így átlép-
heti az országhatárt is? 
- Eddig sem titkoltuk -

mondotta Bán János - , hogy át 
akarunk szólni a határon, hisz 
most is van Temesvárott, illet-
ve Újvidéken állandó tudósí-
tónk. Fontos, hogy onnan az 
ottaniaknak hiteles beszámolót 
adjunk. Újdonság, hogy a csá-
volyi adót átállítják, s nem a 
pécsieket, hanem minket sugá-
roz egész Vajdaság területére. 

Arató 

Peter Zimmermann és Bán János, az MTV szegedi 
stúdiójában. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Mit tanulhatnak önöktől 
a tévés szakemberek? 
D. D.: - A kép és a hang 

kapcsolatával szeretnénk fog-
lalkozni. Azt akarjuk elérni, 
hogy a tévé ne úgy működjön, 
mint képekkel illusztrált rádió. 
Képszerű televíziót próbálunk 
létrehozni. Ezen túl az újság-
írás technikáját, a dokumentá-
ciót, a kutatómunka metódusát 
szeretnénk megtanítani. Fon-
tos, hogy a riporter jó kérdése-
ket tegyen fel, jól szerkesszen 
meg egy tízperces műsort. Il-
lusztrációként felhasználunk 
Magyarországon és Romániá-

ba készült riportokat. Termé-
szetesen nemcsak elméleti, ha-
nem gyakorlati képzésről is 
szó van. 

• Miért pont Szeged és Te-
mesvár az a két város, ahol 
ezt a kezdeményezést meg-
valósítják? 
P. Z.: - Van egy szponzo-

runk, mely fedezi a szeminári-
um költségeit . Az Európai 
Unió PHARE-programjáról 
van szó. Ezen szervezetnek 
van egy olyan projectje, ami 
azon országok demokratizálá-
sát segíti, melyek az Unió tag-

• A Közlekedési, 
Hírközlési és Víz-
ügyi Minisztérium 
kész a déli autó-
pálya projekt nem-
zetközi koncessziós 
versenytárgyalását 
kiírni, ha a Déli 
Autópálya Rt. ele-
get tesz a törvényes 
előírásoknak és a 
hatósági egyezteté-
seknek. Emellett 
szükség van arra is, 
hogy igazolja: pénz-
ügyi megvalósítha-
tósági vizsgálatok 
alapján kellően tő-
keerős befektetők 
szándékukat nyil-
vánították a vállal-
kozás finanszírozá-
sára. A tájékoztatás 
szerint a minisztéri-
um megkapta az 
amerikai Nations-
bank londoni pénz-
intézete által veze-
tett nemzetközi 

Oldaná a sugaras 
úthálózatot 

i i i 

pénzügyi csoport 
anyagát, amely a fi-
nanszírozási me-
morandum címet 
viseli. Ennek alap-
ján a minisztérium 
közölte, hogy az 
ország közlekedés-
fejlesztése, a dél-
magyarországi tér-
ség gazdasági fel-
lendítése, valamint 
a nemzetközi kap-
csolatok fejlődésé-
nek biztosítása ér-
dekében e térség-
ben autóút vagy au-
tópálya megépítését 
indokoltnak tartja. 
Tudomásul veszi , 
hogy a déli autópá-

lyát magánbefekte-
tésként, elsősorban 
külföldi források 
bevonásával, állami 
pénzügyi támogatás 
nélkül kívánják a 
k e z d e m é n y e z ő k 
megvalósítani . A 
minisztérium kívá-
natosnak tartja, 
hogy a magyar köz-
lekedési infrastruk-
túra európai színvo-
nalú kiépítésének 
finanszírozásában a 
jelentős állami for-
rások mellett be-
vonják a magán és 
külföldi működőtő-
két. 

Ágoston András, Fritz Péter és dr. Szalay István a tegnapi 
megbeszélésen. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Ágoston Szalaynál 

• Átjutni a sáron = művé-
szet... Most, hogy elolvadt a 
hó, egyre többen hívnak ben-
nünket „sártenger-ügyben". 
Szerdai lapszámunkban az 
ősz, illetve a Sólyom utca la-
kói panaszkodtak. Tegnap Al-
sóvárosról és a Tölgyes utcá-
ból kaptunk hívást. Bartucz 
Lajosné (Középkapu u. 27.) 
elmondta: tavaly év elején 
összefogtak az utca lakói, s 
fehér salakkal feltöltötték az 
utat, hogy azon hóolvadáskor 
vagy esős időben is közleked-
ni lehessen, igen ám, de kis 
idő múlva jöttek a csatorná-
zók, akik lefektették a csöve-
ket, mindent feltúrtak, és a fe-
hér salak helyett ragadós, ta-
padós, iszapos fekete földdel 
töltötték fel az utat. Azóta 
„művészet" átjutni a Közép-
kapu utcai sártengeren. Ol-
vasónk közölte: az illetékesek 
először tavaly májusra ígér-
ték, hogy leaszfaltozzák az 
utcát. Az ígérgetés azóta is 
tart, aszfalt viszont továbbra 
sincs. A lakók egyre türel-

CSÖRÖG A I X K I E S T E L 
Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a heten ügyeletes munkatársunkkal, 

Szabó C. Szilárddal oszthatják meg. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Munkanapokon 8 és 10 óra, vasárnap 

pedig 14 és 15 óra között hívható. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, 
hogy Szegedről is mindegyik számot 

tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete pont 
című rovatunk számára, kérjük, 

ugyanitt tudassák velünk. 

metlenebbek... T. I-né (485-
223) már többször hívta fel a 
Csörögön keresztül az illeté-
kesek figyelmét a Tölgyes és 
Lőcsei utcai sártengerre. El-
eddig mindhiába... Most azért 
fordult ismét hozzánk, mert 
kedden sajnálatos baleset tör-
tént. Egy személygépkocsi a 
Tölgyes utcában, amelynek 
eleje ráadásul még kivilágítat-
lan is, a sárnak „köszönhető-
en" belecsúszott az árokba. 
• Buszos sztorik. Egy hölgy 

(474-574) azt jelezte Kecs-
késtelepről, hogy a 74-es busz 
reggelente immáron folyama-
tosan előbb indul el, mint ami 
a menetrendben írva vagyon. 
A baj csak az, hogy utána 
húsz percet kell várni a követ-
kező buszra... Lackó János-
nak tegnapelőtt óta fáj a bor-
dája. Telefonálónk elmesélte: 
kedden kora délután utazott a 
BRN-963-as 10-es autóbu-
szon, melynek sofőrje oly na-
gyot fékezett a Centrum Áru-

ház előtt, hogy olvasónk sza-
bályosan nekicsapódott a fel-
szálló részben található ka-
paszkodónak. Az eset után a 
tömegközlekedési eszköz ve-
zetője és Lackó utas purpar-
léja azzal végződött, hogy a 
buszsofőr kijelentette: Lackó 
János tehet egy szívességet... 
• Eb keresi gazdáját. Előző 
héten szombaton a Bérkert 
utca végén találtak egy ma-
gyar vizsla szuka kutyát. A 
gazdája hívja a 401 -182-es te-
lefonszámot. 
• Kurucsainé logikázik.. . 
Kurucsainé (485-582) a Cse-
repes sori piacon járt a minap, 
vesztére. Ugyanis nyakig sá-
ros lett. Telefonálónk felhá-
borodottan mesélte, hogy a 
piacon felemelték a parkolási 
díj összegét ötven forintról 
hetven forintra. Szerinte a par-
koló tulajdonosának először a 
szolgáltatáson kellene javíta-
ni, magyarán lebetonozni a 
sáros parkolót, s utána emel-
getni az árakat... így lenne lo-
gikus - így Kurucsainé. 

Fritz Péter, országgyűlési 
képviselő, az MSZP megyei 
szervezetének elnöke látta teg-
nap vendégül Ágoston Andrást, 
a Vajdasági Magyarok De-
mokratikus Közösségének el-
nökét. A politikusok véle-
ményt cseréltek a két párt 
együttműködésének feltételei-
ről, illetve a kapcsolatok bőví-
tésének lehetőségeiről. A dél-
vidéki magyarság érdekszer-
vezetének elnöke tájékoztatta 
vendéglátóját a jelenlegi politi-
kai helyzetről, a VMDK auto-
nómia koncepciójának megva-
lósítására irányuló tevékenysé-
géről is. Fritz Péter ez utóbbi-
val kapcsolatban elmondta, 
hogy messzemenően támogat-
ják az autonómia-elképzelést, 
amely egy jól megfogalmazott 

kisebbségi önrendelkezési 
modell, s gyakorlati megva-
lósítását kell szorgalmazni. 
Napjaink politikai eseményei, 
például az RMDSZ elleni tá-
madások, igazolják e törekvé-
sek létjogosultságát. 

Tegnap délután a Torony 
alatt dr. Szalay István polgár-
mester fogadta Ágoston And-
rást és Fritz Pétert. A megbe-
szélésen szó volt a kapcso-
latteremtés fontosságáról és az 
együttműködés továbbfejlesz-
tésének lehetőségeiről. Ennek 
keretében jelölték ki azt a feb-
ruári időpontot, amikor a délvi-
déki érdekszervezet vezetőjé-
vel ismét találkoznak és kime-
rítőbben tárgyalnak a fenti kér-
désekről. 

K. F. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

GILA FERENC, a 24-es vá-
lasztókeriilet (Petőfitelep és Bak-
tó) képviselője 17 órától fo-
gadóórát tart a Balaton Utcai Ál-
talános Iskolában. 

DR. TICHY-RÁCS CSABA, 
a 14-es választókerület kép-
viselője fogadóórát tart 18-19 
óráig az Alsóvárosi Általános 
Iskolában (Dobó u. 42.). 

BOLMAP 
DR. CSENKE LÁSZLÓ al-

polgármester 16.30-17.30 óráig 
fogadóórát tart a Tabán Utcai 
Általános Iskolában. 

SZEMŐK ÁPRÁD, a 20-as 
választókerület önkormányzati 
képviselője 16.30-17.30 óráig a 
Rókus II. Általános Iskolában 
(Csáky u.) lakossági fogadóórát 
tart. 

AZ MDF székházban (Római 
krt. 31.) 17 órától dr. Varga 
László jogi tanácsadást tart. 


