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A TANTUSZ MŰVELŐDÉ-
SI HÁZ UDVARÁN (Dankó 
Pista u. 27.) naponta 9-től 12 és 
14-től 16 óráig tűzzománckészí-
tés. A foglalkozásokat Czakó 
János tanár vezeti. 

A MASZK EGYESÜLET 
SZERVEZÉSÉBEN a Dugonics 
téren 9.40 órakor Király König 
Péter Zeneiskola fúvósainak, 
10.30 órakor Naplegenda Tár-
sulás bemutatója, 11.30-tól a 
zenélő szökőkút folyamatos 
programja. A régi zsinagógában 
(Hajnóczy u. 12.) 18.30 órakor 
a Kender zenekar lép fel népze-
nei programmal, 19.30-kor Szé-
csi Edit énekel, 20 órakor a Vo-
nós Kvartett játszik, és 21 óra-
kor Natalia Gorbunova hárfázik 
és Vizsolyi Lívia oboázik. 

A STEFÁNIA-KLUB ÉS 
GALÉRIÁBAN (Stefánia 10.) 
10 órától Dér István hagyatéki 
kiállítása, valamint megtekint-
hető a szegedi festők állandó ki-
állítása. 

A SZITI EGYESÜLET IF-
JÚSÁGI IRODÁJA (Dózsa 
György u. 5.) hétfőtől-péntekig 
13-tól 18 óráig polgári szolgá-
lattal kapcsolatos tanácsadást 
tart, 17 órától diáksajtó műhely. 

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Magyar u. 14.) 14 órától sakk-
kör és kártyaparti. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 15 és 17 óra 
között jogi és honvédelmi, 17-
től 19 óráig pályaválasztási és 
grafológiai tanácsadás. 

ÉPÍTÉSZTANÁCSADÁS 
15.30 órától 18 óráig a Techni-
ka Házában (Kígyó u. 4.). Ener-
giatakarékossági kiállítás hét-
köznap 8-tól 18 óráig. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 16 
órakor agykontroll-klub felnőt-
teknek. 

V A K Á C I Ó 

De. 10 órakor a 
Százszorszép Gyermek-
házban: bűvészparádé, 
Galaxis játékbolt képes-
ség, készségfejlesztő 
játszóháza, kézműves 
foglalkozások, játékos 
könyvvetélkedő, álla-
tokhoz kapcsolódó fej-
törők. A Tömörkény 
István Művelődési Ház 
de 9 órától 12-ig kirán-
dulást szervez Szőreg és 
környékére, a Somogyi-
könyvtár fiókkönyvtárá-
ban (Kálvária tér 20.) 
10-től 12 óráig mese-
mondás - illusztráció-
készítés, az odesszai fi-
ókkönyvtár szervezésé-
ben (Székely sor 11.), a 
ligetben asztaltrajzver-
seny, a szőregi fiók-
könyvtárban Berezeli 
Zsoltné vezetésével 
gyöngyfűzés. 

HOLNAP 
A SZÁZSZORSZÉP 

GYERMEKHÁZBAN 
(Kálvin tér 6.) újra meg-
nyílt a fogvédelmi ta-
nácsadás. Minden ked-
den i 6-tól 18 óráig dr. 
Dancsik Zoltán fogszak-
orvos tart rendelést. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.) 
ma, 15 órától csipkeké-
szító, 16 órától gyékény-
szövő és fafaragó szak-
kör. 

Holnap: 16 órától bőr-
műves, 16.30-tól fazekas 
szakkör gyermekeknek. 

• A folyóiratok közül elsőként a szegedi 

Magyar Örökség-díj a Tiszatájnak 

Megbeszélés a Tiszatáj szerkesztőségében: Olasz Sándor főszerkesztő. Hajós Józsefné szerkesztőségi 
t i tkár és Hász Róbert szerkesztő. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Szombaton a z Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban a d t á k á t 
a Magyaro r szágé r t Ala-
p í t v á n y i d e i M a g y a r 
Örökség-d í j a i t . A h a z a i 
f o l y ó i r a t o k közül e lső-
ként a Szegeden megje-
lenő irodalmi lap, a z 53 . 
é v f o l y a m á n á l t a r t ó Ti-
s z a t á j k a p t a m e g a ki-
tün te tés t . Olasz S á n d o r 
irodalomtörténészt , a fo-
lyóirat főszerkesztőjé t a 
r a n g o s e l i s m e r é s k a p -
csán kérdez tük . 

0 Hogyan fogadták a ki-
tüntetést? 
- Rendkívül nagy meg-

tiszteltetésnek érezzük, mert 
a Magyar Örökség-díjasok 
sorába kerülni rangot jelent, 
ugyanakkor persze felelőssé-
get is. Az irodalomból a ko-
rábbi díjazottak között szere-
pel Németh Lászlótól Pi-
linszky Jánosig, Kodolányi 
Jánostól Jókai Annáig sok 
jelentős alkotó. Ugyanakkor 
más területről is - Kodály 
Zoltántól az Aranycsapatig 
rendkívül színes a kitüntetet-
tek névsora. Úgy hiszem, 
néhány évtized múlva az el-
múlt fél évszázad karakterét 
az ilyen teljesítmények alap-
ján lehet majd megrajzolni, 
és nem feltétlenül a manap-
ság oly sokszor szereplő po-
litikusok adják meg a kor-
szak jel legét . A Magyar 
Örökség-díj az utóbbi ötven 
év kiemelkedő teljesítmé-
nyeit kívánja megnevezni. 
Nagyon tetszik a megneve-
zés megfogalmazás, hiszen 
ez a kitüntetés nem jutalom 
jellegű, azaz pénz nem jár 
vele, hanem komoly erkölcsi 
elismerésnek számít. 

• Mit ismertek el ezzel a 
díjjal? 
- Azt hiszem, a bírálóbi-

zottság a következetes és fo-
lyamatos munkát kívánta el-
ismerni. Nem állítom, hogy 
a Tiszatáj ötvenhárom éves 
történetéből minden korszak 
elismerésre méltó, hiszen 
tudjuk, hogy a nagyon bizta-

Magyar Örökség-díjak 
Ópusztaszeren 

• Munkatársunktól 
Az Ópusztaszeri Nem-

zeti Történeti Emlékpark-
ban adták át szombaton a 
Magyar Örökség-díjakat. 
A Magyarországért Ala-
pítvány által felkért bírá-
lóbizottság most 15. alka-
lommal választotta ki azo-
kat a jeles személyisége-
ket, akik az elmúlt fél év-
században tevékenysé-
gükkel a legkiemelkedőbb 
magyar teljesítményeket 
nyújtották, illetve azokat 
az értékeket, amelyek a 
magyar örökség részét 
képezik. Mint azt Su-
nyovszky Sylvia színmű-
vésznő, a kuratórium el-
nöke elmondta: e polgári 
kezdeményezésre azért 
volt szükség, mert a ma-
gyar nemzet büszkeségét 
jelentő értékek méltó elis-
merése évtizedek óta vá-
rat magára. A díjak ünne-
pi program keretében tör-
ténő átadására most el-
őször nem Budapesten, 
hanem vidéken, Ópuszta-
szeren került sor, tekin-
tettel arra, hogy az emlék-
parkot is magyar örök-
ségnek kell tekinteni. 

A Magyar Örökség ki-
tüntető címet bizonyító 

oklevelekkel a bírálóbi-
zottság elismerését fejezte 
ki: a magyar nép szent 
korona iránti tisztelete, 
Deák Ferenc, a centená-
riumát ünneplő Ferencvá-
ros és a magyar futball-
történet kimagasló csatár-
teljesítménye, az 50 éves 
Honvéd együttes hagyo-
mánytisztelő korszerűsége 
és Nóvák Ferenc rendező-
koreográfus meghatározó 
egyénisége, Perner Fe-
renc, a magyarországi 
szervátültetés megterem-
téséért végzett tudomá-
nyos és gyakorlati mun-
kássága, Pungor Ernő, tu-
dós-kémikus, a magyar 
műszaki fejlesztést új ala-
pokra helyező, jövőfor-
máló tevékenysége, a ma-
gyar alapítású Sao Paoló-i 
Szent Gellért Apátság és 
Szent Imre Kollégium 
egyetemes magyarságtu-
datot fenntartó szellemi-
lelki állhatatossága, Sző-
kefalvi-Nagy Béla tudo-
mány- és iskolaalapító te-
vékenysége, valamint a 
Tiszatáj folyóirat szer-
kesztőinek egyetemes ma-
gyar ér tékeket bá t ran 
képviselő munkássága 
iránL 

tó kezdet után jött egy olyan 
időszak, amivel különöseb-
ben nem lehet dicsekedni. 
De a hatvanas évek közepé-
től kisebb megtorpanásoktól 
eltekintve folyamatosan kör-
vonalazódott a lap legfonto-
sabb irányultsága. A profil 
már kialakult vonalait ezután 
is igyekszünk megtartani, 
ugyanakkor - s ez az elmúlt 
években vált nyilvánvalóvá 
- az újabb hangzások felé is 
nyitnunk kell, hiszen jönnek 
az újabb nemzedékek, és a 
fiatalabb olvasóközönséget 

is meg kell nyernünk. Egy 
folyóirat szerkesztését csak 
bosszú távon lehet megítél-
ni, egy-egy kiragadott szám 
akár megtévesztő is lehet. A 
Tiszatáj különböző korsza-
kaiban mindig meg tudott 
újulni. Ilia Mihály főszer-
kesztősége idején vidéki lap-
ból országos rangú irodalmi 
lappá tudott fejlődni, később 
akkor is meg tudott maradni, 
amikor a hetvenes évek kö-
zepétől a már elért rangját és 
értékeit kellett a folyamato-
san romló helyzetben meg-

őriznie. 1989 után pedig a 
minden szempontból új 
helyzetben, a megváltozott 
finanszírozási feltételek mel-
lett is sikerült talpon marad-
nunk. 

• Mennyire vallja a vá-
ros is magáénak a lapot? 
- A megyei önkormány-

zat komolyan támogat ben-
nünket és mellettünk áll, 
ugyanezt már nem mondhat-
juk el a szegedi önkormány-
zatról. Ez azért is fájdalmas 
dolog, mert ismerjük a kecs-
keméti, debreceni laptársa-
ink helyzetét. Azok a folyó-
iratok összehasonlíthatatla-
nul nagyobb támogatást él-
veznek a városuktól. Szomo-
rúak vagyunk emiatt, mert a 
Tiszatáj mégiscsak a város 
lapja, s nem Csongrád me-
gyéé, hiszen ha valaki Buda-
pesten, Erdélyben vagy Ka-
nadában meghallja a nevét, 
akkor Szeged jut eszébe. 

0 Mire számíthatnak a 
Tiszatáj olvasói a közel-

jövőben? 
- Az ezredfordulóra és a 

millenniumra készülve már 
egy évvel ezelőtt elindult a 
Honnan jövünk? Mik va-
gyunk? Hová megyünk? cí-
mű sorozatunk, aminek az 
anyagát jövőre egy reprezen-
tatív kötetben kívánjuk kiad-
ni. Minden lapszámban 
igyekszünk valamilyen te-
matikus blokkot összeállíta-
ni. Folytatjuk a kitekintést 
is, a korábbi kortárs orosz 
irodalmi összeáll í tásunk 
után júniusban a mai osztrák 
irodalmat mutattuk be. Sze-
retnénk egy román és egy 
lengyel összeállítást is készí-
teni. A folyóirat vonzásköré-
be tartozó szerzőknek szeret-
nénk a Tiszatáj Könyvek so-
rozatával is publikációs le-
hetőséget biztosítani. Mon-
danom sem kell, ez a tevé-
kenységünk nem profitorien-
tált, évente legfeljebb négy-
öt kötetre van kapacitásunk. 
Örömmel mondhatom, sike-
resek a már megjelent köny-
veink. 

Hallósi Zsolt 
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AZON APRÓJA 
JIÜNALUNK 
D U P L Á N S Z Á M I T ! 

» ALSáVAftlMON I' 

• MATTYASrEUMK > 

Az Ön aprája nálunk duplán számít! 
Június 1-jétöl 

a DÉLMAGYARORSZÁQba 
feladott lakossági apróhirdetés 
- mindössze 100 Ft plusz költséggel -
a Déli Apróban 
is megjelenik! 

miről írt a DM? 

• 75 éve 

A templomépítés kilátásai 
gyűjtést indított, s a gyűjtés 
eredménye: most kellemes 
hír érkezett Budapestről,» 
vallás- és tanulmányalap 3 

kiutalt húszmillió koronát 
mégsem tekinti kölcsön-
nek, hanem adománynak, 
sőt még ötvenmillió koro-
nát ad az építkezés költsé-
geihez. 

(1924) 

Már részletesen beszá-
moltunk azokról a nehézsé-
gekről, amelyek a fogadal-
mi templom továbbépítése 
elé tornyosultak. A polgár-
mester azonban dicséretre 
méltó energiával elhárította 
az akadályok túlnyomó ré-
szét és keresztülvitte a tíz 
év előtt abbahagyott munka 
folytatását. Társadalmi 

• 50 éve 

A sztálini stratégia 
A sztálini stratégia hala-

dó jellegét mindenekelőtt a 
szovjet módszer és a szov-
jet ideológia haladó jellege 
határozza meg. Ez a straté-
gia a hatalmas szocialista 
tervgazdaságra támaszko-
dott és arra a segítségre, 
amelyet a Szovjetunió or-
szágainak sok milliós la-
kossága nyújtott a fegyve-

• 25 éve 

res erőknek.. Ereje abban 
rejlett, hogy az összes stra-
tégiai tervek kidolgozását 
és végrehajtását személyi' 
sen Sztálin generalisszi-
musz irányította, akinek ka-
tonai zsenialitása ragyogó-
an megnyilatkozott a hábo-
rúban és joggal vívta ki az 
egész világ elismerését. 

(1949) 

kat. Hirdeti 
non, illetve 

Koszor 
núk terén 
szobor azé: 
nap S. 1,-iK 
a nagy mí 
gyalázásár 
napok óta 
koszorú él 
ron, pontos 

Kutyái 
óta elhag 
színűleg ö 
a közelmó 

Tejporgyár Szegeden 
Most kezdték meg a tej-

porgyártást a Csongrád me-
gyei Tejipari Vállalat sze-
gedi üzemében. Naponta 
negyvenezer liter tej feldol-
gozására képesek a két hol-
land gép óriási hengerei, a 
nagy nyomású gőz erejét 
felhasználva. Az egyszerű 
gyártási folyamatban auto-
mata berendezések vesznek 

részt a tej adagolásától3 

tejpor csomagolásáig. A 
szegedi tejüzem fiatalja' 
felismerték az új létesít-
mény mielőbbi üzemelésé-
nek fontosságát, ezért3 

KISZ-szervezet társadalmi 
munkával járult az építés-
hez. Egy nap alatt harmin£ 

mázsa tejpor készül. 
(1974) 

•Lene 

Föl 
Értékpapíi 

napló 

Ma 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-

TI fogadóórát tart az MSZOSZ 
Csongrád Megyei Képviselete 
(Szeged, Kálvária sgt. 14.) 14-
től 16 óráig az MSZOSZ tagjai 
részére (a tagságot hitelt érdem-
lően igazolni kell). Dr. Hajdú 
István ad felvilágosítást munka-
viszonyban lévők, pályakezdők 
és nyugdíjasok részére. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodájában (Tisza L. krt. 2-4. 
1/122.) dr. Bálint János ingye-

nes jogi tanácsadást tart 1+ 
óra között. 

Holnap 
A FÜGGETLEN Kis|>» 

Földmunkás és Polgári Párt/ 
gedi irodájában (Teleki u 
jogi tanácsadást tart 14- 15 ón 
dr. Kopasz Rudolf ügyvéd. 

GILA FERENC, a 24-es 
lasztókerület (Baktó, Pető'1" 
lep) képviselője fogadóórát ® 
17 órától a petőfitelepi niúv" 
dési házban. 

A kisgazdák 
és a vidékfejleszti 

Matáv 
Mol 
OTP 
Richter 
Uómász 
TVK 
borsodéi 
Rába 
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Grabopl; 
BUX 
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DAQ inde 
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sé> produ 
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'eménj 
fagnyugt 

fanap v é 
"fatéscsa 
kelésről 

Hosszi 
N i k a i ( 

1 8y az e 

Dóci diáksikerei1 ^ 
kon«nens, 

• Munkatársunktól 
Szombaton délelőtt a Füg-

getlen Kisgazdapárt megyei 
szervezetének szegedi nagy-
gyűlésén részt vett dr. Boros 
Imre, a Phare-ügyekért felelős 
tárca nélküli miniszter, dr. Tú-
ri-Kovács Béla, az FKGP 
frakcióvezető-helyettese, va-
lamint Orbán István, a megyei 
közgyűlés alelnöke is. A mi-
niszter az uniós csatlakozási 
előkészületekről a vidékfej-
lesztési tennivalók tükrében 
beszélt. Dr. Túri-Kovács Béla 
- többek között - arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a költ-
ségvetés által ez évre biztosí-
tott 11 milliárdos vidékfej-
lesztési alap nem elegendő az 
uniós elvárásoknak megfelelő 

felzárkóztatási célok t; 
tására. Hangsúlyozta: téve* 
a szemlélet mely szerint3 

dékfejlesztés egyenlő a2 

rárfejlesztéssel! Az el® 
sokkal szélesebb körű tef. 
valókat ölel fel, ezért a f ö 

művelésügyi és Vidékfej1" 
tési Minisztérium ez évi 
milliárd 800 millió fori"' 
költségvetését - össznet"' 
érdekből - indokolt leni>£ j 
vőre 413 milliárdra e®£' 
Orbán István pedig a 
belvízhelyzetéről tájéko*^ 
az egybegyűlteket. Elró1 

a megyei területfejlesztés' 
nács közel 48, míg a J 
mányzat 51 millió for«fl 

biztosított a károk hely'" 
tására. 

• Munkatársunktól 
Ismét öregbítették Csongrád 

megye jó hírét a Dóci Általános 
Iskola tanulói. Az iskola csapat 
ugyanis nem csak harmadik he-
lyezést ért el a Szolnokon meg-
rendezett „Kék virág" országos 
környezetvédelmi versenyen, 
hanem a dobogó legfelső fokán 

végzett - a szintén ors 
megmérettetést jelentő -
napok" környezetvédelmi j 
télkedón. A kiváló teljes''®/ 
nyújtó diákokat. Csíkos 
Lázár Jánost, Szemerédi 7< 

cet, Szögi Ágnest és Túrd" , 
bort Banköné Bartók K"'1 

tanárnő készítette fel. 


