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ajánló 

MA 

INGYENES KÉPESSÉG-
VIZSGÁLAT, illetve intelli-
genciateszt kitöltése és érté-
kelése a Mátyás tér 4 /b . 
alatt , délelőtt 9 órától 19 
óráig (péntekig minden 
nap!) Dianetikai Központ 
szervezésében. 

K I S M A M A K L U B a 
Vértói u. 3. szám alatt dr. 
Erdei Katalin pszichológus 
vezetésével kötetlen beszél-
getések, tanácsadások, dé-
lelőtt 10 órakor. 

AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-
BAN 13 órától Alba óra; 
14.30 órától 15.30 óráig 
pszichológiai- és életvezeté-
si tanácsadás; 16 órától 18 
óráig védőnői-életmód ta-
nácsadás és életmódklub. 

A T E C H N I K A HÁZÁ-
BAN (Kígyó u. 4.) 15.30 
órától 18 óráig építész szak-
tanácsadás. 

HOLNAP 
AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-

BAN (Dózsa Gy. u. 5.) 13 
órától Alba óra; 17 órától 
mobilitás (speciális külfödi 
csereprogramok); 17 órától 
Amiga klub. 

A T E C H N I K A HÁZÁ-
BAN (Kígyó u. 4.). 15.30 
órától energiatakarékossági 
tanácsadás. 

AZ IFJÚSÁGI Házban: 
16.30 órakor: Ingyenes jogi 
tanácsadást tart dr. Eperjesi 
Ágnes. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZ (Ár-

boc u. 1-3.) programja: ma, 
16.30 órától 19 óráig fazekas 
szakkör gyerekeknek. 

0 S Z E G E D I 
V A K Á C I Ó 

Szerdán: a Pedagógiai 
Központban szórakoztató 
szórakosgató, 9-től 10 óráig 
nagycsoportos óvodások-
nak, a Százszorszép Gyer-
mekházban 9 órától kézmű-
ves szerda - agyagozás; az 
Ifjúsági Házban délelőtt 10 
órakor: Az ismeretlen Ga-
lapagos című filmet vetítik. 
A Dugonics Moziban dé-
lelőtt 10 órakor: Háry János 
ctmű filmet vetítik. 

Csökkenés 
• Budapest (MTI) 

A Budapesti Értéktőzsde 
r é szvény indexe , a BUX 
7754,73 ponton zárta a na-
pot, ami 96,48 pontos, több 
mint 1,2 százalékos csökke-
nés. A határidős piacon a 
BUX idei decemberi értéke 
8400 ,50 pont , ami 129.5 
pontos esés, míg a jövő év 
decemberi határidő 145 pon-
tot veszítve értékéből, 9985 
ponton zárt. A legnagyobb 
forgalmú részvények közül a 
Mol erősödött: az olajpapír 
ára 5835 forint lett zárásban, 
ami 35 forintos emelkedés. 
A vegyipari papírok értéke 
csökkent, a BorsodChem 65 
for int ta l 6255 fo r in t ra , a 
TVK 20 forinttal 4280 fo-
rintra gyengült. A bankpapí-
roknál az OTP 160 forinttal 
zárt alacsonyabban, utolsó 
ér téke 10 ezer 460 forint 
volt. A Matáv ára 15 forint-
tal gyengült, 1260 forinton 
fejezte be a napot. A Richter 
17 ezer 725 forinton zárt, 
ami 375 forintos csökkenés. 
A kárpótlási jegyek ára 40 
forinttal 800 forintra csök-
keni. ,, , 

• Szegediek sikere a Közép-Európa fesztiválon 

A Sárember Londonban 

A Kortárs Balett produkciója a britek tetszését is elnyerte. (Fotó: Nagy László) 

A londoni Osztrák In-
tézet háromhetes Közép-
Európai Kulturális Feszti-
vált rendez a brit fővá-
rosban a z z a l a cél lal , 
hogy ízelítőt adjon a ré-
gió gazdag és sokszínű 
kultúrájából . A június 
21-én kezdődött és júli-
us 12-ig tartó rendez-
vénysorozatnak szegedi 
résztvevői is voltak, a 
Kor tá r s Balett két 
előadásban nagy siker-
rel játszotta Juronics Ta-
más Sárember cimú da-
rabját. 

A londoni Lancaster Hou-
se-ban a fesztivált megnyitó 
d í szünnepség szónoka -
hangsú lyozo t t an frói 

minőségében - Göncz Árpád 
köztársasági elnök volt, aki 
kifejezetten erre a rendez-
vényre érkezett magánláto-
gatásra az Egyesült Király-
ságba. 

Göncz beszédében azt 
hangsúlyozta, hogy a feszti-
válon rész tvevő osz t rák , 
bosnyák, olasz, horvát, cseh, 
magyar, szlovák, szlovén és 
lengyel művészek nem egy 
egységes , hanem egy na-
gyon is különböző és sokar-
cú közép-európai kultúrából 
adnak (zelftőt. „Az a közös 
bennük, hogy valamennyien 
az egységes, európai gondol-
kodás részesei, és igazi arcu-
kat, értékeiket a történelem 
igazságtalanságai miatt so-
káig nem mutathatták be 

kedvük szerint." Göncz Ár-
pád úgy vélte, a térség gyü-
mölcsöző szellemi élete a 
történelmi hatások hordalé-
kának ellentmondásaiból fa-
kadt. 

A fesztivál hihetetlenül 
gazdag programja több mint 
százötven rendezvényt tar-
ta lmaz; hangversenyek , 
filmbemutatók, kiállítások, 
sz ínházi és táncsz ínház i 
előadások, irodalmi viták 
igyekeznek b izonyí tan i , 
hogy a közép-európai pro-
dukciók komoly értéket kép-
viselnek, s érdekesek lehet-
nek a britek számára is. 

A Szegedi Kortárs Balett 
produkcióját, Juronics Ta-
más koreográfiáját, a Sárem-
bert a „Man of Mud" angol 

címmel hirdették, s a múlt 
héten két estén volt látható a 
belvároshoz közeli Blooms-
bury Theatre-ben. Mindkét 
előadás nagy sikert aratott, 
még Szeged testvérvárosá-
ból, Cambridge-ből is voltak 
érdeklődők, akik közvetlen 
kapcsola to t szere tnének 
majd kialakítani a társulattal. 
A szegedi balet tegyüttest 
egyébként a magyar kultusz-
tárca a jánlot ta az osztrák 
szervezők figyelmébe, s a 
fesztivál rangját jelzi, hogy 
rajtuk kívül Magyarországot 
Szabó István filmjei, Kurtág 
György és Kurtág Márta, va-
lamint a Fischer Ádám ve-
zette Haydn Zenekar képvi-
seli. 

H. Zs. 

Új nyomtatványok a tb-bevallásban 
• Budapest (MTI) 

Július 1 -tői új nyomtat-
ványokon kell benyújta-
niuk az egyéni váltako-
zóknak a tb-járulék befi-
zetés alapjául szolgáló 
jövedelembevallást - tá-
jékoztatta Berényi Sán-
dorné, az O r s z á g o s 
Egészségbiztosítási Pénz-
tár (OEP) főigazgató-he-
lyettese a sajtó képvi-
selőit hétfőn Budapesten. 

Az adminisztráció egy-

szerűsítését célzó változás a 
fó- és a kiegészítő foglalko-
zású vállalkozókat egyaránt 
érinti. A kiegészítő tevékeny-
séget végző egyéni vállako-
zók negyedéves bevallásaikat 
már csak az új, 980 L2-es szá-
mú nyomtatványon nyújthat-
ják be, július" 10-ig, közölte 
Kremlicska Katalin, az OEP 
Járulék és Folyószámla 
Főosztályának megbízott ve-
zetőhelyettese. Hozzátette: a 
havi bevallásra kötelezett 
főfoglalkozású egyéni vállal-

kozók év végéig a régi 
nyomtatványokat is felhasz-
nálhatják. Az új nyomtatvá-
nyok vidéken már hétfőtől 
kaphatóak, a fővárosban csak 
szerdától árusítják. A beval-
lások postán is feladhatók. 

A saj tótájékoztatón az 
úgynevezett egyablakos ügy-
intézési rendszerről Molnár 
Sándor, az OEP Járulék és 
Folyószámalafőosztályának 
megbízott vezetője elmondta, 
hogy június 16-tól a cégbíró-
sági bejegyzésre kötelezett 

vál la lkozások az összes 
törzsszámot a cégbíróságon 
kapják meg. Az egyéni válta-
kozókat július 1-től érinti a 
változás: nekik szerdától a te-
rületileg illetékes gazdasági 
kamarák adják ki a törszszá-
mokat. Vámosi Róbert, az 
OEP Informatikai Főosztá-
lyának. vezgtője elmondta, 
hogy az egyablakos rendszer-
ben a.cégek egy perc alatt és 
az egyéni vállalkozók öt na-
pon belül kapják meg tb-azo-
nosftójukat. 

Környezetvédelemre nem költünk 
• Munkatársunktól 

Az 1992 és 1996 között 
eltelt négy esztendőben régi-
ónk fordított a legkevesebbet 
környezetvédelmi beruházá-
sokra. Évente átlagosan közel 
2,5 milliárd forintot költött 
ilyen célra a három déli me-
gye. A beruházásokat komo-
lyan igényelné e terület, a 
statisztikai hivatal szakembe-
rei szerint ugyanis itt a legje-
lentősebbek a környezetvé-
delmi hiányosságok. Csong-
rád megyében az egy főre ju-
tó, ilyen célú beruházás évek 
óta a legalacsonyabb, 1996-
ban 1500 forint alatt volt. 
Ugyanebben az időszakban 
Tolna megyében fejenként 
több mint 11 ezer forint ju-
tott. Az ország teljes terüle-
tén e négy év átlagát véve az 
esztendőnkénti beruházások 
alig haladták meg a harminc 
milliárd forintot. 

Környezetvédelmi beruházások átlagértéke, 
1992-1996 közötti milliárd forintban 
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• 75 éve 
Nem marad magyar 

tanító Erdélyben 
Erdély magyar lakossá-

gát egy újabb közoktatá-
sügyi rendelet foglalkoz-
tatja. 

A román közoktatásü-
gyi miniszter ugyanis mi-
niszteri rendeletet adott 
ki, melyben kötelezi az 
összes magyar tanítókat, 
akik állami kötelékben ta-
nítók, hogy románnyelvű 
történelem földrajz és al-
kotmánytani kurzusokon 
résztvegyenek. Egy másik 

rendelet az összes nem ro-
mán tanítókra kötelezővé 
teszi egy újabb vizsga le-
tételét, melynek tárgyai: 
román nyelv, történelem, 
fö ldra jz , a lkotmánytan. 
Ezzel a rendelettel éles el-
lentétben állanak a triano-
ni szerződésben biztosított 
kisebbségi joggal, és azt 
fog ják e redményezn i , 
hogy rövidesen alig lesz 
magyar tanító az erdélyi 
falvakban. (1923) 

• 50 éve 
Rajk László beszéde 

A Himnusz eléneklése 
után Rajk László elvtárs 
belügyminiszter a hallga-
tóság feszült érdeklődése 
mellett emelkedett szólás-
ra: Lelepleztük a suttogó 
propagandát, amely azt a 
rémhírt terjesztette, hogy 
a demokrácia csajkarend-
szert akar bevezetni és eb-
ben a rendszerben az ipari 

munkásosztály a paraszt-
ság kizsákmányolója. Eb-
ben a p róbá lkozásban 
előljárt a katolikus egyhá-
zi rekció, élén Mindszenty 
érsek-prímással. Ezek a 
körülmények arra kény-
szer í tenek bennünke t , 
hogy éberen figyeljük a 
reakció próbálkozását és 
mesterkedését. (1948) 

• 25 éve 
Megjelölt halak 

A Tisza-kutató Bizott-
ság egyik fontos munkate-
rülete a Tisza halainak 
v izsgála ta . Igyekeznek 
megállapítani a jelenlegi 
á l lomány nagyságá t és 
felderíteni azokat az oko-
kat, amelyek ennek csök-
kenését okozzák. A Tisza-
kuta tó Munkaközösség 
Tiszafüreden működő tag-
jai évek óta vizsgálják a 
halpopulációt. Megállapí-

tot ták, hogy huszonkét 
ha l fa j él a holtágakban. 
Tiszafüreden megjelölték 
a halakat, s Szegeden ép-
pen most fogtak ki közü-
lük néhányat. Az adatok-
kal ellátott címkéket visz-
sza kell küldeni a Szarvas 
HAKI címére. A Szarvasi 
Haltenyésztési Kutató In-
tézet harminc forint jutal-
mat ad a je lek bekül -
dőinek. (1973) 

• Azok a hatvanas, 
hetvenes évek 

Régi idők bulija 
A mai h a r m i n c a s , 

negyvenes korosztá ly 
szegedi tagjai közül ke-
vesen lehetnek, akik ne 
emlékeznének Bene Gá-
borra, az egykori lemez-
lovasra, s buliaira. Gá-
bor a nyolcvanas évek 
elején hirtelen eltűnt 
Szegedről, de közel 15 
évi távollét után vissza-
tért, s újra „megkísérti" 
a h a t v a n a s , hetvenes 
évek ifjúságát itt, Szege-
den. 

Bene Gábor újra bulikat 
akar azoknak, akik számára 
nincs olyan hely, ahol a régi 
hangulat felidézhető, ahol 
ott vannak a régi cimborák, 
ahol kicsit el lehet hinni, 
hogy volt egyszer egy gene-
ráció, ha nem is az a bizo-
nyos nagybetűs. A lemezlo-
vas nem minden előtanul-
mány nélkül próbálkozik 
egybe 7gyűjteni saját kor-
osztálya tagjait, Pesten évek 
óta működtet egy klubot a 
harmincas-negyveneseknek. 

- A l egnagyobb é lmé-
nyem az volt - mondja - , 
hogy láttam, nemcsak azok 
jönnek el az estékre, akiknek 
szántam a bulit, hanem rend-
re ott vannak a fiatalok is. 
Az értelmes srácok és lá-
nyok, fő leg egyetemis ták 
szeret ik a ' 60 -a s , ' 70 -e s 
évek dala i t , s megérz ik , 
hogy ezeknek az éveknek 
stílusa, sajátos arculata volt. 
Ismerkednek annak a kor-
szaknak a zene által közvetí-
tett hangulatával, amelynek 
nem lehettek tanúi. S éppen 

az ő jelenlétükből látszik, 
hogy a mi akkori zenénk 
nem korosztályhoz kötött, 
hanem érze lmi-é r te lmi 
szinthez. így biztos vagyok 
abban, hogy a mai negyve-
neseknek szervezendő buli-
jainkon lesznek majd fiata-
lok is. 

Van ideáíásaljb he.ly a Vi-
gadónál? - kérdezi Bege.Gá.-
bor, s a válasz egyértelmű, 
csak mint tudjulf, ezen kor-
osztálynak egykori nyári 
törzshelye, a Vigadó romok-
ban hever. így aztán a han-
gulatában némi hasonlóságot 
mutató Tisza Gyöngye lesz a 
régire e m l é k e z t e t ő bulik 
sz íntere , ahová Gábor az 
összes egykor i zenekar t 
szándékozik meghívni. Kris-
tály, Fortuna, Móra, Mák, 
PRT - a nagy csapatok űjra 
együtt, a számok azonban a 
régiek. Nem nosztalgia, csu-
pán újramerítkezés egy már-
már elfeledett hangulatban. 

Bene Gábor ragaszkodik 
a csütörtökhöz, mert mint 
emlékeztet rá, a csütörtöki 
buliknak hagyományai van-
nak Szegeden. A hatvanas 
években a Kristály a Textil-
ben csütörtökönként játszott, 
a hetvenes években ugyan-
csak ezen a napon voltak a 
Gyöngye-bulik. Az első ta-
lálkozást július 2-ára szerve-
zik, amikor egy régi zene-
kar, egy régi lemezlovas, 
sok régi nóta lemezről és 
élőben, s egy régi hangulatot 
ke rge tő korosz tá ly lesz 
együtt. 

K. K. 


