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Békekölcsön 
S ikerült minden tekintetben tönkre tenni a kárpótlási 

jegyet: az elmúlt hét utolsó napjaiban már csak 140 
forintot adlak érte a Budapesti Értéktőzsdén. Ha nem is 
fogadjuk el minden esetben a magyar tőzsde klasszikus ér-
tékmérő funkcióját a vállalati részvényeknél, a kárpótlási 
jegynél azért nagyon jól érvényesül a kereslet-kínálat 
törvénye. Sokan kínálják és kevesen keresik, s ez egyetlen 
dologra vezethető vissza: a kormány minden ígérete 
ellenére sem teremtett privatizációs kínálatot a kárpótlási 
jegyekkel szemben. Nem ajánlott fel üzleti befektetésnek 
megfelelő állami tulajdonrészeket, bank-, energiarészvé-
nyeket. Gyakorlatilag áll a privatizáció, s nem csak a kis-
befektetők szempontjából. 

A kárpótlási jegy története elején még tényleg ért is va-
lamit, kezdetben a névérték 70-80 százalékát is megadták 
érte készpénzben a brókercégek. Meghatalmazással még 
többet ért, hiszen igen kedvező feltételű kárpótlásijegy-
részvénycserék is belefértek az akkori privatizációs stra-
tégiába. Az első néhány körben az élelmesek sokat nyertek 
- például a Pick, hogy ne menjünk messzire -, később már 
sorba kellett állni egy-egy előnyös részvénycseréhez a bró-
kercégek hétvégére bezárt ajtajai előtt. Az önkormányzati 
lakás megvásárlásához viszonylag kevesen használhatták 
fel, a földdel sem mindenki tudott mit kezdeni. Ahogy telt 
az idő, ahogy a későbbi csomagok megérkeztek a kárpó-
toltakhoz, úgy csökkent az érdemi felhasználási lehetőség. 

Az idősebbek még jól emlékeznek a békekölcsönökre, s 
miután életkorukból adódóan pontosan ez a korosztály 
kapta a kárpótlási jegyeket, óhatatlan a párhuzam. Akkor 
az sem ért igazából semmit, most már ez sem. Be lehetett 
keretezni a békekölcsön mai szemmel nézve tetszetős köt-
vényét is, lassan a kárpótlási jeggyel is hasonlót tehetnek 
tulajdonosaik. A különbség az, hogy az utóbbiból többet 
nyomtattak, s csak később számít majd ritkaságnak, vala-
mint a békekölcsön azért sokkal fantáziadúsabb rajzolatú 
volt. 

Kovács András 

En elmentem a vásárba... 
Félidejéhez érkezett a má-

sodik budapesti nemzetközi 
könyvfesz t ivá l . A Kong-
resszusi Központban tartott, 
vásárlással egybekötött rendez-
vényen 19 ország 580 kiállítója 
garantálja a rendezvény kultu-
rális, nacionális sokszínűségét. 
Akik könyvvásárláson törik a 
fejüket, jól teszik, ha elláto-
gatnak Budapestre: a kiállított 
könyvek egy része 10-40 szá-
zalékos árengedménnyel kap-
ható, ami több könyv vásárlása 
esetén igen je lentós megta-
karítást eredményezhet. 

A kiállítás Csongrád megyei 
vona tkozása , hogy Borbás 
László szegedi üzletember az 
egyik legjelentősebb németor-
szági gazdasági könyvkiadó 
kizárólagos magyarországi 
képviselőjeként van jelen a 
Kongresszusi Központban, s 
összegzi eddigi tapasztalatait: 

- Mint kiállítók, először ve-
szünk részt a budapest i 
nemzetközi könyvfesztiválon, 
Közép-Kelet-Európa kétség-
telenül legjelentősebb könyv-
szakmai bemutatóján. A kia-
dókon és terjesztőkön kívül 
számos szakmai fórumnak ad 
otthont a rendezvény, például 
az idén nyílt először lehetőség 
a könyvtárosok szakmai ta-
lálkozójára. 

• Milyen hatással van egy 

ilyen rendezvény a hazai 
könyvszakmára? 
- Minden ilyen kiál l í tás 

magában hordozza új kezde-
ményezések lehetőségét is. Ez 
év őszén egy több szempontból 
egyedülálló vándorkiállításra 
kerül sor az ország egyetemi 
központjaiban - (gy természe-
tesen Szegeden is - . melyen a 
legjelentősebb német, svájci és 
osztrák germanisztikai kiadók 
mintegy kétezer könyvvel 
fogják képviseltetni magukat. 
A kiállítás nonprofit rendez-
vény lesz, a lapí tványok és 
szervezetek támogatásával va-
lósul meg. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a szegedi olvasó-
közönség is örömét fogja lelni 
benne. Megbeszélésünk ered-
ményeképpen dr. Ottó Raban 
Heinichen, Németország ma-
gyarországi nagykövete is 
megtisztel i je lenlé tével az 
egyik kiállítást - szeretném, ha 
ez a rendezvény a szegedi 
lenne. 

Végül egy információ azok 
számára, akik még el szeret-
nének menni a Kongresszusi 
Központban zajló kiállításra: a 
rendezvény hétfőn 10.00 órától 
18.30-ig, kedden, a zárónapon 
10 és 14 óra között várja láto-
gatóit. 

Beck Artúr 

A Klauzál téren mégsem szónokoltak A vadasparkban több volt az érdeklődő. (Fotó: Nagy László) 

• Vártuk, utóvégre mi is be-
harangoztuk az eseményt. De 
nem lón, legalábbis nem olyan 
formában, ahogyan azt vártuk. 
A Föld napján ugyanis a város 
illetékes intézményei, egyesü-
letei igazán kitettek magukért, 
nagyszerű programokat szer-
veztek, rengeteg helyszínnel, 
sok rész tvevővel , színes, 
érdekes látványossággal . A 
„park" azonban nem jött össze. 

Az eredeti terv ugyanis az 
volt , hogy a Klauzál téren 
úgynevezett Környezetvédelmi 
Hyde parkot rendeznek, s 
akinek véleménye és mondan-
dója van a helyi vagy a glo-
bális természet i -környezet i 
problémákról, vagy javasolni 
tud és akar valamit, az 5 perc-
ben elmondhatja a nagyérdemű 
közönség előtt. A téren ugyan 
volt élet, mert itt írhattuk alá 
azt a gyűjtőívet , amellyel a 
Mohi atomerőmű építése ellen 
t i l takozunk, s a másikat , 
amellyel „két villamost aka-
runk a városnak". Itt adták elő 
természet és környezetvédelmi 
témájú frappáns kis je lene-
teiket a Csongor téri. a Tarján 
Ill-as és a JATE Ságvári Endre 
gyakorló Iskola diákjai, vala-
mint a Tömörkény Gimnázium 

• A Föld napján 

Nem volt hangos 
a „Hyde park"! 

tanulói, itt láthattuk a termé-
szetvédelmi poszterpályázat 
anyagát is - szendvicsembe-
reken, de a természetes ener-
giákra épülő szerkezeteket, a 
környezetbarát járműveket és 
termékeket is. 

Nézelődtek is szép számban 
az emberek. Az idei év eddigi 
legmelegebb napján jól esett a 
kis séta, a napsütés kissé bódí-
tó hatása, a lazítás. A szikrázó 
napsütésben egyszerre valami 
hatalmas fekete árnyék takarta 
el előlem a kilátást: a villamos 
makettje és köztem egy igen-
csak sötétbőrű atyafi tornyosult 
és azt suttogta kellemes tenor-
ján : Márka, dollár , svájci 
frank... Hát ennyi volt (nekem) 
a Hyde park. 

Érdekes programok vártak 
délután a szegediekre a vadas-

Collegium Musicum 
Alsóvároson 

A JATE kultu-
rális t i tkársága, a 
Pompeji szerkesz-
tősége és a Feren-
ces Plébánia közös 
szervezésében az 
alsóvárosi Ferences 
Templomban idén 
tavasszal is meg-
rendezik az immár 
h a g y o m á n y o s s á 
vált Collegium Mu-
sicum orgonahang-
verseny-sorozatot. 

Ápri l is 25-én 
Jakab Hedvig deb-

receni orgonamű-
vész műsorán Cle-
rambaul t , Bach, 
Gárdonyi Zs. és 
Vierne alkotásai 
szerepelnek. 

Május 2-án Csa-
nádi László, a Sze-
gedi Konzervató-
rium orgonatanára 
Bach, Reger és 
Franck műveiből 
játszik. 

Május 9-én Pas-
suello Alessandro, 
a Szegeden már is-

mert olasz művész' 
e l ő a d á s á b a n 
Bruhns, Bach, Re-
ger és Dupré al-
kotásai hangzanak 
fel. 

A három est 
közreműködői sor-
rendben: Sutyinszky 
Beáta fuvola. Sza-
badi József és Bé-
kési Magdolna ma-
gánének, valamint 
Kővári Réka és a 
JGYTF vonószene-
kara, Monoki Lajos 
vezényletével. 

A hangverse-
nyek kedd estén-
ként 19 órakor kez-
dődnek, és szokás 
szerint ingyenesek. 

• Társkeresés. Tápainé pár 
hete fajtiszta. 9-10 hónapos 
magyar vizsla kant talált. Mi-
vel eddig nem jelentkezett 
érte a gazdája, jószándékú 
kutyabarát elviheti a Rigó u. 
10. alól. 
• Lassú lefolyású ügy. A 
Petőfi Sándor sugárút 25. 
számú ház udvarán tavaly 
nyáron javították a csatornát. 
Az akkor keletkezett törme-
lék azóta is ott csúfítja a kör-
nyezetet. F. G. már többször 
szólt az IKV-nak, de ered-
ménytelenül. 
• Csomagterv . Egy nyug-
díjas hölgy nagyon megörült, 
amikor az egyik csomagküldő 
cég névreszóló levelében 
a jándékút ta l kecsegte t te . 
Felhívta a megadott számot, s 
akkor már kiderült, nem is 
annyira tuti az a nyeremény, 
az viszont biztos , hogy a 
megrendelhető áruik páratla-
nok a maguk nemében. A 
megszólított mindebből azt a 
tanulságot vonta le. hogy ma-

CSÖRÖG A 
K((<f>)))))))) 
VINIESTEL 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
az elmúlt héten Tóth Szeles Istvánnal 

oszthatták meg. Kzen a héten ügyeletes 
munkatársunk. Hollósi Zsolt várja 
hívásaikat 

munkanapokon 8 és 
10 óra között, 

vasárnap pedig 14-
tó'l 15 óráig. 

Rádiótelefonunk 
száma: 

06-60-327-784. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 

Szegedről is mindegyik számot tárcsázni 
kell. Ha ötletük van Fekete pont rovatunk 

számára, kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

napság nagy divat bolondot 
csinálni az emberekből. 
• Biztatás . Kiskert utcai 
telefonálónk sorra fedezi fel 
lapunkban a lomtalanítási ak-
ciókról szóló híreket. Véle-
ménye szerint Baktóban is 
volna rá igény, nem maradna 
szégyenben a szervező. 

• Lélekkel. Csontos Erzsé-
bet szerdán nagyon megijedt, 
amikor másfél éves kislánya 
játék közben hátra vágódott, s 
percekig nem mozdult. Édes-
anyja hívására nagyon gyor-
san kiértek a mentősök. Ez-
úton köszöni meg embersé-
güket, amiért szép szavakkal. 

biztatással oszlatták el nagy 
ijedtségét. Igaz, a lázgörcs 
nyomán elvitték a kis beteget 
a gyermekkórházba, de azon 
már nem bánkódik annyira. 
Ott is rendesek, hisz hétvé-
gére hazaengedték. Ha tudná, 
hogy létezik a mentősöket 
támogató alapítvány, szívesen 
viszonozná a segítséget. 
• Megszerezni és megtar-
tani. Szerencsésné a HBO 
csatornát üzemeltetők figyel-
mébe ajánl ja javaslatá t . A 
törzstagok megérdemelnék, 
hogy a 760 forintos havi elő-
fizetési díjból engedményt 
kapjanak, hisz ők sok-sok 
filmet már többször ismételve 
látnak. Ha a kívülállóknak 
lehet ajándékműsort adni a 
belépésük reményében, akkor 
a régi előfizetők megtartása is 
legalább olyan fontos. Ért-
hető, hogy az állandó nézők-
nek nehezebb újdonsággal 
szolgálni, de telefonálónk 
nem is ezt kémé. 

parkban. Az egyre terebélyese-
dó és szépülő intézményben 
természetismereti já tszóház 
várta a gyermekeket: a park 
igazgatósági épülete előtt 
felállított asztalokon szép szí-
nes „műveket" alkottak, úgy-
mint kavics fes tés , ágszob-
rászat. agyagozás, kukoricara-
gasztás műfajban. Az alpakák, 
lámák, majmok, s a szabadon 
legelésző őzek, az emuk stb. 
szemlélésében elfáradt vendé-
gek számára igazi felüdülést 
je lentet t két szegedi f iatal-
ember, Dohóczki Zsolt és Sze-
pesszentgyörgyi Adám diapo-
rámáinak bemutatója. 

A leghosszabb és legválto-
zatosabb programot kétség-
kívül a Szegedi Ifjúsági Ház 
szervezte. Felsorolni is sok 
lenne, de a négynapos, ma zá-

ruló rendezvény-sorozaton volt 
bonsai-, kaktusz-, dísznövény-, 
hüllő- és ásványbemutató, vá-
sár és szaktanácsadás, voltak 
szakmai előadások, filmvetí-
tések, gyermekrajz-kiállítás, 
könyvárusítás, sőt, vegetariáus 
büfé is. Kipróbáltuk. Hát, a 
húsvéti sonka után, nem volt 
az csudajó... De, hogy a fia-
taloké a jövő, s ők már más 
táplálkozási szokásoknak (is) 
hódolnak majd, azt bizonyítja 
az alábbi ellesett eset is, amely 
arról szól, hogy a biobüfében 
apuka kislányának vesz valami 
harapnivalót. A csemete legyű-
ri, majd iszik rá valamilyen 
biolevet, s azt mondja: Apu, ez 
nagyon finom volt. Sör helyet 
te is ilyet igyál... 

K. F. 
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KÖZÉLETI NAPLÓ 

J O G S E G E L Y S Z O L G A -
LATI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete munkavállalók, 
munkanélküliek, pályakezdők 
és nyugdíjasok részére (Sze-
ged, Eszperantó u. 3-5., I. em. 
5.) 14-16 óráig. A kérdésekre 
dr. Hajdú István válaszol (tel.: 
473-633). 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza Lajos körút 
2-4. 1. em. 123-as szoba) dr. 
Bálint János ingyenes jog i 
tanácsadást tart az érdek-
lődőknek, 15-16 óra között. 

J O G S E G É L Y S Z O L G Á -
LAT az SZDSZ Földváry utca 
3. szám alatti i rodá jában , 
16-17 óráig. Tartja: dr. Pesti 
Gábor. 

KATONA GYULA, a 13-as 
választókeriilet (Móraváros) 
képviselője fogadóórát tart 
17-18 óráig a Kolozsvári Téri 
Általános Iskolában. 

GILA FERENC tanácsnok, 
a 24-es választókerület (Pető-
f i te lep, Baktó) képvise lő je 
17.30 órától lakossági fórumot 
tart a Balaton Utcai Általános 
Iskolában, ahol tájékoztatás 
hagzik el a baktói busz nyom-
vonalának módosí tásáról . 
Meghívott vendégek: dr. Csen-

ke László alpolgármester, Ko-
pasz Géza, a Városüzemelte-
tési és Műszaki Iroda mun-
katársa. 

HOLNAP 
A MUNKÁSPÁRT Szeged 

városi koordinációs bizottsága 
ülést tart 16 órakor a Fő fasor 
9. szám alatt. 

MUNKAJOGI TANÁCS-
ADÁST tart dr. Óvári Judit, a 
KKDSZ (Közgyűjteményi és 
Közművelődés i Dolgozók 
Szakszervezete) megyei iro-
dáján, a Bálint Sándor Művelő-
dési Házban (Temesvári krt. 
42., tel.; 432-578, 433-213), 
délután 5-6 óráig. 

KISS TAMÁS, a 3-as vá-
lasztókerüle t (Felsőváros) 
képviselője fogadóórát tart 
17-18 óráig a Szilléri sgt-i 
Általános Iskolában. 

PASKUJ MÁTYÁS, a 19-
es választókerület (Felsőváros, 
Fodor-kert) képviselője foga-
dóórát tart 18-19 óráig a 
Csongrádi sgt-i á l ta lános 
iskolában. 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
tart a Városrendezési és Épí-
tésügyi Iroda a Klebelsberg te-
lepi Sínpár sor részletes ren-
dezési tervéről a Rendező Téri 
Általános Iskolában. Előadó: 
Orosz Bálint városi főépítész. 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
SZALAGFÜGGÖNYÖK, NAPELLENZŐK, 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ALUKERETES 
SZÚNYOGHÁLÓ-AKCIÓ. 

REDŐNY, RELUXA 
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