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• Ünnepség a jogi karon 

Veres professzor hetvenéves 

Dr. Veres Józsefet Besenyei Lajos dékán köszöntötte. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• „Kisjugoszláv" hétköznapok 

Keityérgondok 
szorításában Ünnepi 

szentmise 
• DM-információ 

A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat megalakulásá-
nak 10. évfordulójára és a 
szervezet alapítójára, Csilla 
von Boeselagerre emlékez-
nek ma Szegeden. Az ün-
nepi s zen tmise és az ezt 
követő baráti találkozó dél-
után 3 órakor kezdődik a 
Szent József - templomban 
(Dáni József u.) 

A fiókkönyvtárak 
nyitva tartása 

• Munkatársunktól 
V á l t o z o t t a S o m o g y i -

könyvtár négy f iókkönyv-
tárának nyitva tartása. A 
béketelepi (Tapolcsányi u. 
2.) kedden és csütörtökön 
15 és 18 óra között, a gyá-
laréti (Koszorú u. 35.) hét-
főn és csütör tökön 15.30 
órától 17.30 óráig, a kecs-
kés te lep i (Újv idék u. 4 . ) 
kedden és csütörtökön ló -
tól 18 óráig, a klebelsberg-
telepi (Zentai u. 29.) hétfőn 
12-től 14, és kedden 17-től 
19 óráig látogatható. 

Folkfarsnng 
a Tantuszban 

• Munkatársunktól 
Ma este 8 órától folkfar-

sangot rendeznek a Tantusz 
M ű v e l ő d é s i H á z b a n . A 
koncert és táncház kereté-
ben fellép a magyarországi 
és erdélyi népzenét já tszó 
szegedi Ros tás együ t t e s , 
valamint a moldvai csángó 
népzenét já tszó, hét tagú, 
budapes t i Kárpá t ia zene-
kar. Az esten közreműkö-
dik Nagy Gábor dudán, va-
lamint Szurdi Zsolt tekerőn 
és hegedűn. 

Dalok, akusztikus 
gitárral 

• Munkatársunktól 
Hétfőn 19 órakor a Bar-

tók Béla Művelődési Köz-
pont d ísz te rmében Dalok 
akusztikus gitárral címmel 
Dévényi Ádám, Vas Zoltán 
és Bocskai István ad kon-
certet. 

Kortárs-kiállítás 
• Munkatársunktól 

A szegedi Kortárs Mű-
vészeti Galériában az ere-
d e t i n é l h o s s z a b b i d e i g , 
március végéig látható Be-
liczay Mária szegedi szo-
rászművész és Martos Ka-
talin gobel inművész múlt 
héten nyílt kiállítása. 

MA 
I N G Y E N E S JOGI TA-

NÁCSADÁS 10-12 óráig a 
Bécsi körút 7. szám alatti 
nyugdtjasklubban. Jogtaná-
csos: dr. Fügi Réka. 

HÉTFŐN 
A SZOCIALISTA PÁRT 

irodáján (Tisza L. krt. 2-4., 
I./122.) dr. Bálint János in-
gyenes jogi tanácsadást tart 
az érdeklődőknek 15-16 óra 
között (telefon: 423-868). 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart hétfőn 17-18 óráig a Ko-
lozsvári Téri Általános Isko-
lában. 

A JATE jogi kara teg-
nap újabb, a tizenhato-
dik emlékkönyv kiadá-
s á v a l folytatta azt az 
1958-ban elindított ha-
gyományt, hogy a kar 
nyugállományba vonuló 
professzorai előtt a ba-
rátok, kollégák, pálya-
t á r s a k á l ta l írt tanul-
mánykötettel tiszteleg-
nek. Tegnap Veres Jó-
zsef professzor 70. szü-
letésnapját ünnepelték 
így. 

Több évt izedes hagyo-
mány a József Attila Tudo-
m á n y e g y e t e m Ál lam- és 
Jogtudományi Karán, hogy 
nyugállományba vonuló pro-
fesszoraikat tanulmánykötet-
tel búcsúztatják. Tegnap a 
hetvenedik születésnapját 
ünneplő Veres Józsefet kö-
szöntötték ily módon. 

Veres József professzor 
tanulmányait a JATE-n vé-
gezte, 1952-ben szerzett jogi 
oklevelet . Doktorrá 1957-
ben avatták, amikor vissza-
állították a doktori címet. 
1952-ben kinevezték a Me-
zőgazdasági és Munkajogi 
Tanszékre tanársegédnek, 
ahonnan „polgári származá-
sa" miatt távozni kénysze-
rült. 1958-ban került vissza a 
tanszékre, azóta megszakítás 
nélkül a kar tagja. 1970-tól a 
tanszék vezetője lett, ezt a 
feladatot 25 éven keresztül 
látta el. 1967-ben docensi, 
1979-ben egyetemi tanári ki-
nevezést kapott . Emellet t 
1964-69 között a dékánhe-

Február i s z á m á b a n 
szokásos rovatai mellett 
Discourse Dombos cím-
mel f ia ta l v a j d a s á g i 
szerzők írásaiból közöl 
válogatást a szegedi iro-
dalmi folyóirat, a Tisza-
táj. 

Tornai József két versével 
- Minden árny, De nem vagy 
- indul a Tiszatáj 53.évfo-
lyamának február i száma. 
Különösen gazdag a lírai vá-
logatás: Lázáry René Sándor 
három költeménye (Arnautz 
D'Aubéronz dala; Piere de 
Montsalvatz sestinája; Ram-
bautz D 'Aurenga nevére), 
Gömöri György két verse 
(1945. május 9.; Panasz), az 
itt először publikáló Marno 
János verse (A pék leánya), 
Villányi László három haiku-

lyettesi, 1979-85 között a 
dékáni tisztet töltötte be. Ok-
tatói t evékenysége során 
több új főkollégium alapjait 
dolgozta ki; így a szociális 
jogot, az agráijogot és a kör-
nyezetvédelmi jogot. Közel 
száz tanulmánya, négy mo-
nográfiája és négy tanköny-
ve jelent meg. 

A tegnapi rendkívüli kari 

ja , valamint két vajdasági 
költő, B. Kovács Kázmér és 
Pressburger Csaba versei ol-
vasha tók a fo lyó i r a tban . 
Darvasi László Szerezni egy 
nőt címmel, Jász Attila Villá-
nyi napló címmel publikálja 
í rását . A f ia ta l va jdaság i 
szerzők összeállítása Cser-
nák Péter A lendület eleje cí-
mű novellájával indul, s az 
újvidéki Új Symposion szer-
kesztői, Aaron Blumm, Mir-
nics Gyula és Szerbhorváth 
György is e lbeszé lése ik -
kel szerepelnek. Ezenkívül 

t anácsü lésen Veres p ro-
fesszort először a kar dékán-
ja, Besenyei Lajos köszön-
tötte, majd Tóth Lajos tan-
székvezető emlékezett meg-
lehetősen kötetlen formában 
közös m ú l t j u k ra . Mint 
mondta, az ünnepelt 45 évet 
töltött a karon, nem véletle-
nül nevezte őt Molnár Imre 
professzor „az elnyűhetetlen 

Nyárfás Alitta novellája és 
Papp P. Tibor címadó írása, 
a Discourse Dombos (A 
szétfutás lapjai) olvasható a 
válogatásban. 

A „Honnan jövünk? Mik 
vagyunk? Hová megyünk?" 
sorozatban Pál József Vázlat 
a filozófusok államáról (Pla-
tón, Dante , Mon ta igne , 
Kant) és Csiki László Ki mi-
csoda a magyarban? című 
esszéje kapott helyet. A kri-
tika rovatban Pomogáts Béla 
Dunaregény címmel Kabde-
bó Tamás: Danubius Danu-

Veres Jóská"-nak. A nyugál-
lományba vonuló mezőgaz-
dasági és munkajogász szak-
mai-emberi kapcsolatait pe-
dig az a tény minősíti, hogy 
az ünnepségre Hamburgból 
Szegedre utazott egyik kol-
légája, a 72 éves Klaus Soj-
ka, az egyetem egyik dísz-
doktora. 

K. G . 

bia c ímű háromrészes re-
gényfolyamát, Kelemen Zol-
tán György Attila: A boszor-
kányok fe l t ámadása c ímű 
könyvét, Sánta Gábor Szán-
tó T. Gábor: Mószer című 
legújabb kötetét, Szabó Jó-
zsef pedig a Zalabai Zsig-
mond gondozásában nemré-
giben megjelent Baráti Sza-
bó Dávid-kötetet elemzi. A 
folyóiratot az Újvidéken élő 
költő és grafikus, Maurits 
Ferenc Kafka-il lusztrációi 
díszttik, amelyekről Bányai 
János kritikája is olvasható a 
lapban. A Tiszatáj diákmel-
léklete ezúttal Az elveszett 
alkotmány című Arany-mű 
e l emzésé t közl i „aká rmi 
egyéb, csak víg eposz nem" 
címmel Hász-Fehér Katalin 
tollából. 

H. Zs . 

Komolyra fordult a Ram-
bouillet-ben használt hang-
nem: a Koszovó konferenci-
án résztvevá nyugatiak 
szombat éjféli határidőt 
szabtak a szerb és az al-
bán delegáció számára -
addig meg kell egyezniük a 
jövőt illetően. Már egy nap-
juk sincs tehát hátra, hogy 
döntsenek sorsukról. Mi vi-
szont két nappal ezelőtt 
jártunk Kis-Jugoszláviában, 
ahol azt tapasztaltuk, hogy 
a béketárgyalások nem-
igen foglalkoztatják a pol-
gárokat... 

November első napjaiban 
ugyanilyen veszély fenyegette a 
szomszédos országot, mint 
most. Akkori látogatásunk al-
kalmával még tapasztalhattuk, 
hogy az emberek bizony félnek 
a légicsapásoktól, nehezen tud-
ják elképelni az országuk elleni 
támadást. 

Ma? Alig esik szó arról, 
hogy a sikertelen rambouillet-i 
tárgyalásokat követően ugyan-
az a veszély leselkedik rájuk, 
mint tavaly ősszel. Pedig most 
jóval nagyobb ennek a valószí-
nűsége. Tudniillik a szerbek 
már rábólintottak az albán auto-
nómiára, a NATO-csapatok bé-
keteremtő részvételére viszont 
nem. Az albánok felszabadító 
hadserege sem egyezik az „ön-
feloszlató" kényszerbe, s addig 
akar ténykedni, amíg Koszovó 
nem válik függetlenné. Ha min-
dehhez hozzá tesszük azt a kis-
hfrként rögzített montenegrói 
elhatározást, miszerint a tenger-
parti jugoszláv tagköztársaság 
logisztikai támogatást ad a Ko-
szovóba igyekvő NATO-alaku-
latoknak, akkor már igazán ko-
molynak tűnik a délszláv hely-
zet. 

Vajdaságban azonban most 
mással vannak elfoglalva az 
emberek. 

- Nincs pénzünk, lassan a 
legalapvetőbb élelmiszereket 
sem tudjuk megvásárolni -
mondja egy bajsai (Topolya 
környéki) fiatalember. - Tlz év-
vel ezelőtt családi házat építet-
tünk a faluban, mert itt olcsóbb 
volt az élet, önellátók voltunk, s 
nagyobbára ma is azok va-
gyunk. Innen járunk a városba 
dolgozni. Mára annyira drága 

• Munkatársunktól 
Többek között sikkasztás 

gyanúja miatt hónapok óta 
eljárást folytat a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Reigl Nimród és Reiglné 
Gyuris Gyöngyi, az Enigma 
Invest Rt. tulajdonosai és fe-
lelős vezetői ellen. A házas-
pár a nyomozás adatai sze-
rint a betétesek által befize-
tett összegekből az Enigma 
által vásárolt, de a befektetők 
tulajdonában lévő értékpapí-
rokkal sajátjaként rendelke-
zett, az értékpapírokat lekö-
tötték, és azokra hitelt vettek 
fel. Reigl Nimród és felesége 
a nyomozás megindításakor 
ismeretlen helyre távozott, s 
azóta is keresi őket a rendőr-

lett a benzin, meg az autóbusz, 
hogy kerékpáron vagyunk 
kénytelenek megtenni az oda-
vissza 15 kilométeres utat. Ez 
pedig télvíz idején, hát..., csöp-
pet sem könnyű dolog. 

Azt kérdem tőle, miért nem 
költözik be a városba. Ott 
ugyanis minden harmadik ház 
eladó. Fájdalmas mosoly jele-
nik meg az arcán. 

- Talán cserélni, azt lehetne. 
De az is nagyon nehéz, mert ide 
esetleg a nyugdíjasok jönnek ki 
lakni. Ha tudjuk, hogy ók is há-
rom hónapos késéssel jutnak a 
nyugdíjukhoz, bennünket pedig 
kényszerszabadságra küldenek, 
hogy ne kelljen a fizetésünket 
folyósítani, akkor képzelheti 
mikor tud itt valaki házat vásá-
rolni. 

Fizetés. Az újvidéki Magyar 
Szó napilap újságírói öt hónap-
ja nem kaptak bért. Kollégáink 
tegnap és tegnapelőtt sztrájkol-
tak, nem jelent meg tehát az 
egyetlen délvidéki magyar 
nyelvű napisajtó sem. Csatla-
koztak hozzájuk a Fórum Kia-
dóvállalat nyomdászai is. A 
vajdasági helyzetre talán az a 
legjellemzőbb, amelyet egy 
idős topolyai asszonytól hallot-
tunk. A fagyos szélben álldo-
gált a városi piactéren, két hí-
zott kacsát árult. 

- Nézzen csak szét: hatan va: 

gyünk árusok, meg két vásárló. 
Szinte mindig ez az arány! Van-
nak régi vevőink, nekik odaad-
juk úgy, hogy majd elsején fi-
zetnek. És mindig fizetnek. De 
gyakran cserekereskedelmet is 
folytatunk. Én adom a kacsákat, 
a vásárló pedig kristálycukrot, 
lisztet, étolajat. A piacon jót be-
szélgetünk mi kofák egymással, 
ha megtudjuk, hogy valamit le-' 
het cserélni valakivel, akkor 
még a házhoz is elmegyünk. 
Nézzen rám, látja, ezeket a téli 
ruhadarabokat is kacsáért cserél-
tem, még az ősszel. 

Szóval nagyjából így fest az 
élet a Délvidéken. De ismerete-
ink szerint, így van ez egész 
Szerbiában. Áz éhség bizony 
nagy úr. Most annak leküzdésé-
re összpontosít - rövidlátó po-
litikusainak a jóvoltából - a so-
kat szenvedett nép. 

Rambouillet? Az (még) tá-
vol van tőlük. 

Kisimre Ferenc 

ség. A főkapitányság tájé-
koztatása szerint az Enigma 
Invest Rt. 1998. december 
25-e óta felszámolás hatálya 
alatt áll, a hitelezők pedig 
február 4-étől számított 40 
napon belül j e lenhe t ik be 
igényüke t a f e l számolás t 
végző REORG Rt.-nél (Cí-
mük: 1116 Budapest, Hen-
germalom u. 1., 1509 Buda-
pest, Pf. 36). A rendőrség azt 
kéri, hogy az anyagi követe-
léseiket közöljék a felszámo-
lóval, a két gyanúsított hollé-
tére vonatkozó információ-
kat azonban továbbra is vár-
ják 62/477-577-es szám 12-
50-es és 10-06-os mellékén, 
illetve a 62/425-92l-es szám 
és a 107-es telefonon. 

• A februári Tiszatájban 

Válogatás vajdasági 
szerzők műveiből 

Villany. Ha a villany-
számlát 30 százalékkal eme-
lik, a rezsi az egekig szökik, 
s ez ellehetetleníti a nagy-
családosokat. Igazságtalan, 
hogy a kisembereket sújtja 
az áremelés, a vállalkozók 
viszont leírhatják adójukból 
- dohogott Baksa Lászlóné. 

Hó. A használhatatlan, 
hóhalmos autóparkolók mi-
att bosszankodott Nádudvari 
Ibolya. A kisforgalmú Felső 
Tisza-partot takaríttatja a 
hómunkásokkal a kht., mi-
közben a zsúfolt belváros-
ban, például a Mars tér vagy 
a Centrum áruház környé-
kén veszélyes hóakadályo-
kat kell kerülgetni még a 
buszmegállókban is - há-
borgott Petrás János (323-
476). A József Attila sugár-
út és a Budapesti körút ke-
reszteződése és környéke 
leginkább jégpályára hason-
lít, a gyalogosokra senki 
nem gondol - kifogásolta 
Nagy Sándorné. A bejelen-
tések alapján indulnak út-
nak, tegnap négy gép és 60 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
ezen a héten Újszászi Ilonával oszthatják 
meg. Ügyeletes munkatársunk hétköznap 
reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 
15 óra között a 06-20-9432-663-as rádió-
telefon-számon hívható. Elveszett tárgya-
ikat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hir-
detésben tehetik közzé mondandójukat. 
Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-
80-820-220-as zöld számon, illetve szem-

élyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

munkás tette a dolgát, takarítot-
ta a várost a hótól - válaszolt 
Varga László, a Környezetgaz-
dálkodási Kht.-tól. 

Iskolazár. A csütörtöki szü-
lői értekezleteken egyetlen ön-
kormányzati képviselő, tiszt-
ségviselő vagy hivatalnok se 
ment el, tisztelte meg a legérin-
tettebbeket; hogy érveljen, ami 
bizonyítja, hogyan születnek 
Szegeden az iskolabezárási ha-
tározatok - véli Mészáros Jó-
zsef. „Nevelni annyit tesz, mint 

emberré tenni." E Juhász Gyula 
idézet alapján dogozik a Cson-
gor Téri Általános Iskola, még-
is be akarják zárni, ráadásul az 
oktatási bizottság elnöke azt 
nyilatkozza, hogy a 8+4=12 év-
folyam csak „az egységes neve-
lési elvet követő egyházi isko-
lában hatékony". A nem egyhá-
zi intézményben is lehet egysé-
ges a nevelési elv - véli Nyári 
Ferencné (459-988). Aki az 
előző önkormányzatban is sza-
vazott, miért keni a felelősséget 

az elődökre? - ez Rátfai 
Emese kérdése-állítása. Mi 
lesz az ének tagozatos gye-
rekekkel, a művészpályára 
készülőkkel? - kérdezi Var-
gáné Topor Ágnes (60/455-
046). Tóth Gabriella (469-
374) azért „csörgött", mert 
nem hallott még igazi „ész-
érvet", mely megmagyaráz-
ná, miért épp a Csongor téri 
iskolára kerül lakat. Még 
egyetlen „mutatót" sem lá-
tott K. P-né, ami számára 
megmagyarázná, hogy a 
Móricz iskolát - fölújítása, 
tornateremmel ellátása után 
- be kell zárni. 

Cédula. A parkolócédu-
lákon nincs rajta, hogy mi-
kor jár le érvényességük, 
ezért felháborító, hogy a 
szegedi parkolási díj meg-
változtatása után másfél hó-
nappal nem váltják be a ka-
rácsonykor vásárolt jegye-
ket! - méltatlankodott Péter 
Zoltán (460-934). 

BaaZQZIma 

Felszámolják az Enigmái 

Az Enigma Invest körözött tulajdonosai: Reigl Nimród 
és Reiglné Gyuris Gyöngyi. (Rendőrségi felvételek) 


