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sorokban 

Változik 
a menetrend 

• Munkatársunktól 
A Tisza Volán Rt. tájé-

koztatása szerint szeptember 
l-jétől a Szegedről Csong-
rádra, Röszkére, Ásottha-
lomra, Csengelére, Gátérre 
és Szentesre közlekedő autó-
buszvonalakon minimális 
időadat módosításokat léptet 
életbe. A menetrendet érintő 
változásokról az utasok to-
vábbi részletes információt a 
buszállomásokon és a Tisza 
Volán Rt. szegedi Közönség 
Kapcsolatok Irodájában kap-
hatnak. 

A fenti időponttól termé-
szetesen ismét közlekednek 
az iskolai előadási napokra 
meghirdetett helyi és hely-
közi járatok is. 

Kincses 
a jándékok 
Tegnap az ú j szeged i 

EKO-parkban, a Hajtáson 
sorsolták ki a Kincses aján-
dékszelvényeket. Az alábbi 
sorszámú szelvények birto-
kosai a Déli Apró szerkesz-
tőségében, munkaidőben e 
héten vehetik át ajándékcso-
magjaikat : 16027, 28938, 
16390, 29694, 29693, 
29525. 

Kovács Gyula-
emlékest 

• Munkatársunktól 
A Közéleti Kávéház ren-

dezvénysorozata keretében 
ma este 6 órai kezdettel „In 
memóriáin Kovács Gyula" 
címmel tartanak előadást a 
Virág cukrászdában. A nem-
rég elhunyt művész lányával, 
Kovács Zsuzsával és barátai-
val Somló Gábor színművész 
beszélget. 

/ M é t e r t 
áru-

vásár 
a Márka 
Boltban 

Zseníliák, kártolt 
szövetek, viszkóz-

selymek 

30-40% 
engedménnyel. 

V
Szeged, 

Dugonics tér 11. J J 

.•' Last mlniite utak 
-—, - : Görögországba, 

,, Horvátországba, 
Spanyolországba, Mallorcára, 

Kanári-szigetekre, 
Tunéziába szeptemberben! 

- Pollchrono busszal, 
apartmanban 10 é| 29 900 ft-tól 
- Korfu repülővel, 
apartmanban 7 é| 39 900 fr-t6l 
- Kréta repülővel, 
apartmanban 7 é| 49 900 Ft-tól 
- Rodosz apartmanban, 
repülővel 7 é| 52 900 Ft-tól 
- Stavros busszal, 
apartmanban 10 nap 19 900 Ft-tól 
- Tunézia repülővel. 
3. 4- szállodában 69 900 Ft-tól 
- Mallorca repülővel 3 ' szálloda, 
félpanzió 95 000 Ft-tól 
- Kanári-szigetek repülővel, 
szállodában 69 900 Ft-tól 
- Costa Brava 4 fős apartman, 
busszal 25 980 Ft-tól 

Keresse egzotikus körutazásainkat, 
kedvező di)tetelu 

AHICO biztosításainkat! 
áletten be hotrAnk, 
hA repülni ueretnel 

Ne felerlle. a QuAeetor 
AM Utazás,.1 13 gAÍAnclAl 

• Látható lesz a teljes Aba-Navák-falfestmény 

Remekmű a vakolat alatt 

Aba-Novák Vilmos önarcképe előtt 

E lképze lhető , hogy 
már jövő májusban meg-
kezdődik a Hősök kapu-
ja boltozatán 1947-ben 
bevakolt Aba-Novák Vil-
mos-freskó teljes restau-
r á l á s a . A fa l festmény 
felújítási költségeinek 
mintegy felét a művész 
lánya, Aba-Novák Judit 
ajánlotta fel a család bu-
dai villájának árából. A 
házat hosszú huzavona 
után idén már el lehet 
adni. Az Aba-Novák vil-
lában pénteken „Ne va-
kolj f reskóra!" címmel 
rendeztek kiállítást. 

- az Aba-Novák-villában rendezett kiállításon. (Fotó: Karnok Csaba) 

Több éves kényszerű vára-
kozás után Aba-Novák Vil-
mos egykori budai villájának 
eladásával már jövőre lehető-
ség nyílik arra, hogy meg-
kezdődjék a szegedi Hősök 
kapuja boltlv-mcnnyezetén 
lévő Aba-Novák-falfestmény 
teljes kibontása és restaurálá-
sa. A kilencvenes évek elején 
a villa árából a freskó meg-
mentésére a szegedi Aba-No-
vák Alapí tvány javára 20 
millió forintot ajánlott fel az 
1941-ben elhunyt festőmű-
vész lánya és unokája. Aba-
Novák Judit művészettörté-
nész és Kováts Kristóf mér-
nök. A ház eladása azért hú-
zódott több éven át, mert a 
Budapest II. kerületi önkor-
mányzat késlekedett rendezni 
a villában élő kényszerbérlő 
ügyét. 

Az eladásra váró budai 
házban (Zuhany utca 6.) pén-

teken Aba-Novák Vilmos 
festőművész családja „Ne va-
kolj freskóra" címmel rende-
zett kiállítást, atneiyejt több 
szegedi alkotó műve is látha-
tó. A házbúcsúzlató megnyi-
tón Aba-Novák Judit, a festő-
művész lánya a villa történe-
tét felidézve elmondta, hogy 
Aba-Novák Vilmos 1940-ben 
nagybetegen, a korházból 
költözött a házba. 

- 1941. szeptember 29-én 
ebben a házban halt meg az 
apám - emlékezett vissza a 
művész lánya. - 1942-ben 
ebből a házból indult el fivé-
rem a háborúba, majd 1943 
januárjában, 26 éves korában 
a Donnál meghalt . Attól 
kezdve anyám és én próbál-
tunk talpon maradni, s ez 
azért sikerült, mert apám ré-
vén számtalan jó barát vett 
körül. 1944-ben ez a ház hat 
hétig a szó szerinti frontvo-
nalon volt. A pincében meg-
húzódva egyik felől orosz, 
másik felől német beszédet 
hallottunk; egyvégtében lőt-
tek. 1945-ben el kellett hagy-
nunk a házat, és én azóta 
nem laktam itt. A házat az 
ÁVH vette birtokba, 1956 
végén pedig bérlőt költöztet-
tek ide. A történet végét csak 
idén július 30-án értem meg, 
amikor a II. kerületi önkor-
mányzat hosszas ellenállás és 
halogatás után végre szabad-
dá tette a lakást. Azóta ismét 
bejöhetek ide." 

A szegedi Aba-Novák 
Alapítvány 1992-ben, Aba-
Novák Judit felajánlása nyo-

mán azzal a céllal alakult 
meg, hogy megmentse az 
1947-ben levakolt falfest-
ményt. Noha az Aba-Novák 
villa ügye egyre húzódott, a 
szegedi önkormányzat és az 
alapítvány számlájára ma-
gántámogatásokból össze-
gyűlt pénzből a Hősök kapu-
jának Tisza felőli kisbolttvén 
megkezdődött a felújítás. Az 
alapítvány elnöke, Berekné 
dr. Petri Ildikó tájékoztatása 
szerint az Aba-Novák család 
által felajánlott összeggel 
együtt a szegedi alapítvány 
pillanatnyilag 24 millió fo-
rinttal számolhat. A teljes, 
még bevakolt freskó (a Hő-
sök kapuja alatti nagyboltív 
és a Honvéd tér felőli kis-
boltív) felújítása egy jelenle-
gi ajánlat szerint 48 millió 
forintba kerül. Az alapítvány 
elnöke szerint a rendelkezés-
re álló összeggel nagyobb es-
éllyel lehet pályázni a céltá-
mogatásokra. Berekné dr. 
Petri Ildikó reménykedik ab-
ban. hogy a kulturális örök-
ség megőrzésére alakult mi-
nisztérium, illetve a város tá-
mogatásával, valamint helyi 
vállalkozói segítséggel előte-
remthető a szükséges pénz 
másik fele. A freskó felújítá-
sát előreláthatólag Forral 
Kornélia restaurátorra bízza 
majd a város, aki ki tűnő 
munkával tette láthatóvá az 
Aba-Novák-mű több fontos 
részletét. A szakember becs-
lése szerint a teljes munka el-
végzéséhez körülbelül két és 
fél esztendőre van szükség. 

Az alapítvány elnöke úgy vé-
li, a munkát akár már jövő ta-
vasszal el lehetne kezdeni, 
addig pedig neki lehet látni a 
szükséges pénzszerző pályá-
zatok beadásához. A nagy-
boltív mennyezetén lévő 
freskó felújítási költsége 33 
millió forint; ha az ehhez hi-
ányzó 9 millió forinthoz sike-
rül hozzájutni, akkor jövő 
májusban el kell kezdeni a 
munkát, különben az infláció 
tovább növeli a költségeket. 

Az Aba-Novák villában 
tartott eseményen Aba-No-
vák Judit a szegedi falfest-
ményről szólva úgy vélte: a 
freskó édesapja jelentős alko-
tása. „Ha csak az első világ-
háborús emlékműveket vesz-
szük, sokféle mű készült , 
sokféle patetikus szimbólum-
mal, de nem hiszem, hogy ta-
lálni egyhamar olyat, amely a 
háborút, mint borzalmat ké-
pes lett volna bemutatni . 
Édesapám 1914-től 1918-ig 
egyhuzamban a fronton volt, 
kivéve azt a kis időt, amíg 
Galíciában szerzett, majdnem 
végzetessé váló sebesülésé-
ből - amelytől időlegesen a 
jobb, festő katja megbénult -
felépült. De mihelyt ez meg-
történt, rögtön vitték is to-
vább Piavéhoz. Tudta, mi a 
háború. Tudta, hogy nem hő-
si lobogó, nem vágtató pari-
pák s nem egyéb hangzatos 
dolgok, hanem sár, nyomor, 
vér, pusztulás. Jobbra való 
emberek pusztulása. És ezt 
festette meg." 

Panelt Sándor 

• Zebegény (MTI) 
Két vonat ütközött 

N a g y m a r o s és Zebegény 
között szombat délután 
15 ára 50 perc és 15 óra 
55 perc között. Beznosz-
ka László, a MÁV föme-
netirányítója közölte, 
hogy három személykocsi 
felborult és az első számi-
tások szerint több mint 
negyven sérültje van a 
balesetnek. 

A Nyugati pályaudvartól 
Szobig közlekedő személyvo-
nat utolérte és ütközött a Bu-
dapest Keleti pályaudvartól 
Malmöig közlekedő Csárdás 
InterCity vonattal. A balesetet 
műszaki probléma okozta az 
első fel tevések szerint. A 
nemzetközi vonatokat e sza-
kaszról másik útvonalra irá-
nyították át, így azok forgal-

Emberi hiba okozta 
a vasúti tragédiát 

ma zavartalan volt. A Nagy-
maros és Zebegény közötti 
szakaszon autóbuszokkal 
szállították az arra közlekedő 
vonatok utasait. 

A zebegényi vasúti szeren-
csétlenségnek 3 súlyos és 14 
könnyű sérültje volt - közölte 
a helyszínről Garamvölgyi 
László, az Országos Rendőr-
főkapitányság szóvivője 
szombaton félhat körül. A 
szóvivő tájékoztatása szerint a 
baleset Zebegény-külsőnél 
történt, ahol a vasúti pályát 
felújítják. A vonalon haladó 
Csárdás nemzetközi gyorsvo-
nat valószínűleg a felújítás 
miatt lassított, amikor a mö-

götte haladó személyvonat 
hátulról belehajtott. 

A szóvivő szerint nem zár-
ható ki, hogy a balesetet 
műszaki hiba, vagy emberi 
mulasztás okozta. Elképzel-
hető, hogy a személyvonat 
szabadjelzést kapott és ennek 
megfelelően közlekedett, de 
az is, hogy a mozdonyvezető 
figyelmen kívül hagyta a tilos 
jelzést. A sérültek kizárólag a 
belföldi vonaton utaztak, a há-
rom súlyos sérült egyike a 
mozdonyvezető. 

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság szóvivőjének leírá-
sa szerint egy kocsi siklott ki, 
egy pedig belecsúszott a moz-

donyba. Feltehetően a nagy-
marosi forgalmi szolgálattevő 
hibája okozta a Zebegénynél 
összeütközött két vonat bal-
esetét - mondta Sipos István, 
a MÁV vezérigazgatója 
szombaton. 

A szolgálattevő rossz in-
tézkedése annak tudható be, 
hogy úgy engedte ki a nagy-
marosi állomásról a Buda-
pesttől Szob irányába haladó 
személyvonatot, hogy nem tu-
dott róla, illetve elfeledkezett 
a Zebegénynél álló Csárdás 
InterCityről - vélekedett 
Gyurkovics Sándor, a Közle-
kedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium közigazgatási 
államtitkára. 

Gyurkovics szerint a bal-
eset elkerülése érdekében a 
szolgálattevőnek a nagymaro-
si állomáson kellelt volna tar-
tani a szerelvényt. 

• A Cenzor-Értékpapír Rt. jelenti 

Szezon végi 
részvénykiárusitás 

Fekete hét áll a nemzetközi végzett 2021 pontos zuhaná-
tőzsdék mögött, s a vesztesek sával. A Blue Chip részvé-
élén a Budapesti Értéktőzsde nyek elmúlt heti adatai: 

Matáv 
T V K 
Mol 
Démász 
Richter 
Rorsodchem 
OTP 
Grabop la s t 
R ába 
Pick 
Égis 
BUX 

milliárd Ft 

23 
11,23 
37,4 

0,25 
2,76 
3,86 
5,5 
1,46 
0,64 
0,23 
0,76 

Elűző heti Heti Változás 
záróár záróár % 

1222 910 -25,53 
4110 2800 -31,87 
5875 4495 -23,49 

15200 10950 -27,96 
12700 7100 -44,09 
6395 4950 -22,60 

10415 7300 -29,91 
4700 3500 -25,53 
2850 2020 -29,12 

11100 8100 -27,03 
6650 4950 -25,56 
7189,28 5167,71 -28,12 

Viktor Csernomirgyin ki-
nevezésének htrére - főleg a 
kormányfő igen erős érdekelt-
ségébe tartozó Gazprom-rész-
vények forgalmának köszön-
hetően - több mint öt száza-
lékkal erősödött az elmúlt hét-
főn az orosz tőzsdeindex. Ám 
az újonnan előtérbe került po-
litikus bejelentett tervei egyel-
őre nem tudták megakadá-
lyozni a rubel további érték-
vesztését, s a hét végére az 
RTS-index újabb 18 százalé-
kos eséssel 66,77 ponton zárt. 
A Nikkei index Japánban 9 
százalékos heti veszteségével. 
13 916 pontos zárásával 12 
éves minimumára, az 1986 
márciusi szintre zuhant 
vissza. Jókedvű brókerek tap-
soltak New Yorkban a csütör-
töki záráskor - a Dow Jones 
történetének második legfor-
galmasabb napján kétmilliárd 
részvény cserélt gazdát - , ám 
az index aznapi. 357 pontnyi 
vesztesége csak a kezdet volt, 
hétvégére újabb 100 pontot 
faragtak le belőle, s végül 5,6 
százalékos heti csökkenéssel 
8052 pont lett a vége. 

Budapesten az egyre mé-
lyülő orosz gazdasági valgás 
hatására gyengülő forint vé-
delmében a Magyar Nemzeti 
Bank szerdán és pénteken -
1995 óta először - interveni-
ált, elemzői vélemények sze-
rint a két nap alatt a bankközi 
piacon eladott devizamennyi-
ség 70-80 millió dollár volt. 
A pénzügyminiszter szerint a 
forint leértékelésétől nem kell 
tartani, az intézkedések sávon 
belül tartják nemzeti fizető-
eszközünket. 

A válság hatása a buda-
pesti tőzsdét sem kerülte el; 
az index kiemelkedően nagy 
forgalom mellett 28 százalé-
kot csökkent, ezen belül a 
BUX történetének második 
legnagyobb esését produkálta 

csütör tökön, a 918 pont 
14,38 százalékos veszteséget 

jelentett. A származékos pia-
con a csütörtöki egész napos 
felfüggesztés után a két leg-
likvidebb határidőre - több 
klíringgel színesítve - óriási 
BUX-tételek keltek el a hét 
utolsó napján. 

Az elmúlt héten sokakban 
felmerüli, hogy mi közünk is 
van a moszkvai események-
hez, mikor nemzeti expor-
tunknak csak kb. 4 százaléka 
irányul Oroszországba, s a 
budapesti tőzsdén is csak 
négy-öt társaságot érinthet 
esetleges piacvesztés. Nos, a 
kelet-európai tőzsdéket a kül-
földi - leginkább angolszász 
- intézményi befektetők vá-
sárlásai vagy eladásai moz-
gatják. Ezek a befektetési 
alapok - tapasztalataik alap-
ján - nem tesznek különbsé-
get a régiók országai között. 
Jelen esetben, miután az 
orosz államkötvényekbe év 
elején befektetett egy dollár 
mostanra tizenöt centet ér, s a 
részvénypiacon valószínűleg 
rosszabb a helyzet, a portfóli-
ókezelők kénytelenek meg-
válni a kisebb veszteséggel 
eladható magyar részvénye-
iktől, állampapírjaiktól. Miu-
tán a BÉT-en kevés a likvid 
részvények száma, a draszti-
kus eladási hullám magával 
rántja az összes papírt és zu-
hanó árfolyamokat okoz. Ta-
lán az egyetlen pozitívum a 
mostani helyzetben, hogy a 
hazai befektetési alapok és a 
bátor kisbefektetők ezeken az 
árakon már érdemesnek tart-
ják a vásárlást. Szakértők 
szerint nem biztos, hogy a 
múlt héten volt a mélypont, 
ám a kivezető utat minden-
képpen az orosz helyzet meg-
oldásajelentené. 

Simády Béla 

„Befektetni pedig szükséges... 
- ...mozgásban a Cenzor. 
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SZEGED 

Bácsi zsarolók 
- rendőrkézen 

• Bácsbokod (MTI) 
Kommandósk bevetésével 

zsarolókat fogtak el a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság munkatársai. 

Robbantással, megöléssel 
fenyegette egy ismeretlen te-
lefonáló a 45 éves K. Zoltán 
bácsbokodi vállalkozót és 
családját, közölve, hogy csak 
úgy menekülhetnek, ha adnak 
neki 2 millió forintot. A vál-
lalkozó a rendőrségtől kért se-
gítséget, s a nyomozók taná-
csára színleg eleget tett a zsa-
rolásnak. 

A megbeszélt helyen Bács-
bokod és Bácsborsod között 
egy dűlőutat átszelő csatorna 

hídjára erősített egy táskát, 
amelyben bankjegyeket után-
zó, újságpapír-szeletekből 
összeállított csomagokat tett. 
A zsaroló pénteken este társá-
val kerékpározott a helyszínre 
a 2 millió forintért. A lesben 
álló rendőrök egyiküket már a 
helyszínen elfogták, a másik 
férfit, akinek sikerült a közeli 
kukoricásba menekülnie, pár 
órával később Bácsbokod 
egyik utcáján vették őrizetbe. 
A két 23 éves fiatalember, Sz. 
Mátyás csávolyi és Sz. Nor-
bert bácsbokodi lakos ellen 
zsarolás miatt indított bünte-
tőeljárást a Bács-Kiskun Me-
gyei Rendőr-főkapitányság. 


