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Ingyenes inzulin 
Új, ingyenes egész-

ségügyi szolgáltatást 
jelentett be újságírók 
előtt a Lilly Hungária 
Kft. Budapesten. Ne-
vezetesen: október 
24-töl minden olyan 
cukorbeteg, aki ú|on-
nan szorul inzulinke-
zelésre, ingyenesen 
megkapja a kezdő-
készletet a vércukor-
szintjüket beállító 
ambuláns vagy kór-
házi kezeléskor. 

Elhangzott: ha-
zánkban félmillió cu-
korbeteget tartanak 
nyilván, közülük 60 
ezren inzulinkezelés-
re szorulnak. Az új 
kezdeményezéssel 
javítani szeretnék a 
cukorbetegek ellátá-
sát. A Lilly Hungária 
Kft. - az Eli Lilly Com-
pany magyarországi 
leányvállalata - ügy-
vezető igazgatófa, 
Roland Powell hisz 
abban, hogy segítsé-
get nyújthat a ma-
gyar egészségügy-
nek betegoktatási 
kezdeményezéseivel 
és a kezdőkészlettel. 

• Megnyílt a Francia Pedagógiai Dokumentációs Központ 

Módszertani segítség nyelvoktatóknak 
A budapesti francia nagy-

követség és a szegedi Alli-
ance Fran^aise képviselői je-
lenlétében a Makkosházi Al-
talános Iskolában megnyílt 
a regionális, megyei, illetve 
városi célokat szolgáló Fran-
cia Pedagógiai Dokumentá-
ciós Központ. A legújabb 
franciaországi nyelvköny-
vekből és nyelvokta tás i 
módszertani szakkönyvekből 
álló dokumentációs tárnak az 
a rendeltetése, hogy a tanárok 
számára új módszertani is-
mereteket és eszközöket 
nyújtson a francia nyelv mo-
dern színvonalú oktatásához. 
A központ kölcsönkönyvtár-
ként és módszertani progra-
mok szervezőjeként fog mű-
ködni; a Makkosházi iskola 
francia nyelvi szaktermében 
csütörtökönként 16 és 18 óra 
között tart majd nyitva, illet-
ve havonta egy alkalommal 
rendez speciális programot. 

A Francia Pedagógiai Do-
kumentációs Központot a 

Francia vendégek a Makkosházi Általános Iskola 
szaktermében. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Francia Nagykövetség Kul-
turális Szolgálata keltette 
életre azzal, hogy a pedagó-
giai célra 340 értékes mód-
szertani könyvet, hang- és 
videokazettát ajánlott fel, 
mintegy 60 ezer f ranc ia 
frank értékben, továbbá vál-
lalta a központ könyvtárának 
későbbi bővítését is, azokkal 
a módszertani anyagokkal, 

amelyek iránt nagyobb lesz 
az érdeklődés. A megnyitón 
Bujdosó János, a Makkoshá-
zi iskola igazgatója köszön-
tötte a vendégeket, majd Ali-
ce Marteaux a francia nagy-
követség nyelvi attaséja adta 
át a pedagógiai központ 
könyvgyűjteményét. Alice 
Marteaux köszönetet mon-
dott a francia általános isko-

lai oktatással magas színvo-
nalon foglalkozó makkoshá-
zi iskolának a központ kiala-
kításában és működtetésében 
nyújtott segítségéért. A meg-
nyitón megje lent Patrick 
Prévost, a francia követség 
nyelvi és oktatási attaséja, 
valamint a szegedi Aliiance 
Francai se egyesület, a szege-
di felsőoktatási intézmények 
és iskolák képviselői. Az 
összegyűl tek előtt Denis 
Matté, az Aliiance Frai^aise 
igazgatója átadta az egyesü-
let által 1995-re kiírt Euró-
pai Francia Nyelvi Verseny 
szegedi díjazottainak könyv-
jutalmát; a versenyen máso-
dik helyet szerzett Julesz 
Máté, a Ságvári Endre Gim-
názium idén végzett diákja 
(Józsa György tanítványa), a 
negyedik helyen pedig Bar-
tha Eszter, a Karolina Iskola 
diákja (Kissik Noémi és Vin-
cent Lorrenzini tanítványa) 
végzett. 

S. P. S. 

„1956 intimebb, fölemelöbb 

Koszorúztak Szegeden 
a KSebelsberg - emlékbelyeii 

A Kereszténydemoktara Néppárt szegedi szervezete és a 
Barankovics Alapftvány kezdeményezésére megkoszorúzták 
Klebelsberg Kunó egykori művelődési miniszter emléktáblá-
ját a Dóm téri nemzeti pantheonban. A koszorúzáson dr. Ko-
vács Kálmán országgyűlési képviselő, a KDNP megyei el-
nöke mondott beszédet. (Fotó: Nagy László) 

és tragikusabb" 
Szoborpályázat Szegeden 

Szeged város önkormány-
zata májusban országos, 
nyílt, névaláírásos pályázatot 
hirdetett az 1956-os forrada-
lom méltó emlékét megörö-
kítő emlékmű tervezésére. 
Október 23-án délelőtt fél 
12-kor a Móra Ferenc Múze-
um Horváth Mihály utcai 
Képtárában a tervpályázatra 
beérkezett pályaművek ma-
kettjeiből nyflik kiállítás, 

melyet Nóvák István, a vá-
ros főépítésze nyit meg. (Az 
eredménytelennek bizonyult 
első pályázati forduló ta-
pasztalatairól lapunk 7. ol-
dalán olvashatnak interjút 
Szuromi Pál művészettörté-
nésszel, a zsűri egyik tagjá-
val.) 

Seregi György díjazott 
emlékmüterve. 

(Fotó: Gyenes Kálmán) 

A 301-es parcella. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

mm inden szerkesztő réme a képcsere. Berajzolja a 
#rI fotó helyét, leadja a tördelőnek az oldalt, éjsza-
ka nyúzottan még rápillant a filmre, s reggel megdöb-
benve látja az újságban, hogy fölcserélték a képet. 

A filmszínész fotója alatt a tömeggyilkosról szóló 
képaláírás olvasható, s fordítva. 

1956 novemberében egy Kádár János nevű felelős 
szerkesztő szándékosan cserélte föl a fotókat, s egé-
szen Pozsgayig nem történt helyreigazítás. Kádár 
alatt mindennap azt akarták elhitetni velünk, hogy a 
tömeggyilkos valóban filmszínész, s most épp szerepet 
tanul, sikeres lesz, mint mindig, sőt a filmvásznon ve-
le fogunk élni, izgulni, s ha azt mondja majd, hogy „a 
krumplileves legyen krumplileves", akkor elalélunk e 
gondolat hegeli eredetiségétől. 

Minden nemzet réme az ilyenfajta képcsere, a tör-
ténelem meghamisítása. Évtizedeket igényel, hogy a 
fejek újra normálisan gondoljanak a megmásított 
tényre, s hogy a szemek merjék az igazat látni. 

Mert itt ez a fotó, a 301-es parcella, hősök és áldo-
zatok nyughelye. Három évtizedig beszélni sem lehe-
tett róluk, vagy ha igen, akkor minden nyilvánosan 
elhangzott mondat hazugság, rágalom és gyalázat 
volt. Három évtizedig nem fejeződhetett be a forrada-
lom, s úgy tűnik, sajnos, hogy nem is fejeződik be. A 
rendszerváltó kormány fehér lovakat rendelt és Ken-
deresig masírozott, ez a mostani pedig a Kádár-rend-
szer hazudós beszédmódjával csapja be a választópol-
gárt, midőn koalíciós válságnak nevezi önnön kivagyi-
sággal takargatott alkalmatlanságát. 

Csak azt akarom mondani, hogy fájdalmasan nem 
törődünk eléggé ötvenhat szellemével. Ez a forrada-
lom ugyanis nem jön jól a hivatásos szónoknak: az a 
harc a hazáért és az önbecsülésért folyt, s ma Euró-
páról kell beszélni, sőt a mai Európát kell csinálni 
annak nemzetközi (vagy nemzettelen) jellegével, vagy-
is a nagyok cinizmusával és a kicsik végtelen kiszol-
gáltatottságával. 

A gyarmatokon sohasem illett a legyűrt nép hősei-
ről társalogni 

A forradalom tehát eleve befejezhetetlen. Ez a sor-
sa. 

Mondom, a képcsere maga az őrület, másként néz-
ve: a képaláírás cseréje is az. Pedagógus ismerősöm 
meséli, hogy iskolájában szinte nyűg az ötvenhatos 
megemlékezés. Egyik kollégája ki is fejtette, hogy az 
az október nem volt semmi, kis lázadás csupán, nem 
kellene felfújni 

| | gy érzem, újra le kellene játszani, mostmár a 
V Kossuthon azokat a sorozatokat, amiket a Sza-
bad Európa Rádió szerkesztői készttettek, s amiket 
minden évfordulón szívszakadva hallgattunk gondo-
san bezárt ajtók és elfüggönyözött ablakok mögött. 
Újra kellene hallgatni, hogy „csapataink harcban áll-
nak, a kormány a helyén van", s újra kellene beszélni 
például Bibóról, aki államminiszterként a Parlament 
épületében még akkor is dolgozott,-amikor orosz kato-
na nyitott rá, vagy újra kellene pergetni azokat a do-
kumentumfilmeket, amelyek a szétlőtt főváros ször-
nyű sebeit tárták ki. 

Szükségünk van ötvenhatra. 
1956 mindenek előtt: magyar. 

A gazdasági szervezetek 
száma 1995 harmadik ne-
gyedévében tovább emelke-
dett, de kevesebb jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező 
vállalkozás működik az or-
szágban, mint tavaly - kö-
zölte a Központi Statisztikai 
Hivatal legfrissebb jelenté-
sében. A gazdasági szerve-
zeteken belül a vállalkozá-
sok száma 7959-cel csök-

Több gazdasági 
szervezel 

kent, mert a jogi személyisé-
gű vállalkozások köre 3506-
tal gyarapodott , de a jogi 
személyiség nélkülieké 11 
ezer 465-tel csökkent. 

L ^ / ^ s 
Rendörök és képviselők találkozója 

• Az SZVSE-s hatalmi harc újabb állomása 

Kiss Tibori és Csikós Ferencet menesztették! 
Városszerte rebes-

gették a hírt, hogy az 
SZVSE-ben az elnökvá-
lasztás óta forrnak az 
indulatok, hatalmi harc 
folyik a színfalak mö-
gött. A jelek szer int 
nem voltak alaptala-
nok ezek a híresztelé-

sek, hiszen tegnap dél-
után rendkívüli esemé-
nyekről kaptunk tájé-
koztatást. Információ-
ink szerint az SZVSE el-
nökségi ülésen úgy ha-
tározott, hogy Kiss Ti-
bort, a birkózó szak-
osztály elnökét tisztsé-

géből azonnali hatály-
lya l fe lment ik . Nem 
járt jobban az idén a 
FI LA érdemérem ezüst 
fokozatával kitüntett 
Csikós Ferenc, a birkó-
zók edzője sem. Bár a 
sikeredzö szerződése 
december 31-ig szól. 

elképzelhető, hogy már 
a jövő héten másvalaki 
fogja tartani a vasutas 
birkózóinak edzését. 

Az eseményre ked-
den, a Dél Sportja mel-
lékletünkben még ter-
mészetesen visszaté-
rünk, s az elbocsájtot-
tak közlendője mellett 
helyt kívánunk adni az 
új SZVSE-ügyvezetőel-
nök, Szabó István véle-
ményének is. 

Beck 

A Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság vezetőivel, a megye városainak 
rendőrkapitányaival találkoztak tegnap a térség országgyűlési képviselői. 

A rendőri vezetők tájékoztatták a honanya Rózsa Editet és honatyákat 
a megye bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség lehetőségeiről. 

(Fotó: Nagy László) 


