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MA 
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 

10 órakor vakáció - a Kin-
cses sziget című film vetíté-
se, 16.30 órától dr. Eperjesi 
Ágnes ingyenes jogi taná-
csadást tart. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 14-től 17 
óráig, „Álláskereső-klub"; 
az Ifjúsági Irodában, (Dózsa 
György u. 5.) 17-től 20 óráig 
AMIGA számítógépes-klub. 

A SZITI EGYESÜLET 
IFJÚSÁGI IRODÁJÁBAN 
(Dózsa György u. 5.) 15-től 
16 óráig szocióműhely, 
16.30-tói 17.30 óráig mobili-
tás (külföldi csoportos cse-
rékkel kapcsolatos) tanácsa-
dás. 

HANGFORRÁS ZENEI 
MŰHELY a Forrás Szálló 
halljában 17 és 20 óra kö-
zött. Házigazda: dr. Polgár 
Gyula. 

AZ ELIXÍR-KLUBBAN 
(Fagyöngy Könyvesbolt , 
Gogol u. 23., tel.: 426-670) 
18 órától a Tarott kártyáról 
tart előadást Vargáné Gizi. 

A KÖZÉLETI KÁVÉ-
HÁZBAN (Royal Szálló) 18 
órakor: Városatlasz Szeged-
ről - előadás. Vendégek: 
Földi Katalin és Fibrás Zol-
tán. Házigazda: dr. Nagy Pé-
ter. 

Már csak egy nap és kez-
dődik a „Liget" gyermek és 
ifjúsági fesztivál" Újszege-
den a ligetben és a szabadté-
ri színpadon. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN 

(Árboc u. 1-3.) ma 15 órától 
himző-, 15.30-tól fazekas 
szakkör fenőtteknek és 16 
órától kosárfonó szakkör. 

V A K Á C I Ó 

A PETŐFITELEPI 
KÖNYVTÁRBAN (Szántó 
Kovács János u. 28.), 9.30 
órától óriás fagylalttölcsér 
készítése. 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZBAN 9 óra-
tói kézműves foglalkozás: 
gipszfestés. 

KERÉKPÁRTÚRA TI-
SZASZIGETRE, gyülekező 
9 órakor a Tömörkény István 
Művelődési Ház előtt, (Ma-
gyar u. 14.). 

napló 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI fogadóórát tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Kálvá-
ria sgt. 14.) 14-től 16 óráig 
az MSZOSZ tagjai részére 
(a tagságot hitelt érdemlően 
igazolni kell). Dr. Hajdú Ist-
ván ad felvilágosítást mun-
kaviszonyban lévők, pálya-
kezdők és nyugdíjasok ré-
szére. 

DR. BÁLINT JÁNOS a 
Szocialista Párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart a Szilá-
gyi u. 2. II/204. alatt. Tele-
fon: 420-259. 

DR. PÉTER SZILVESZ-
TER, a 22-es választókerület 
(Új-Rókus) képviselője fog-
adóórát tart 16-17 óráig a 
Garam utcai Óvodában. 

HOLNAP 
AZ MSZDP és a Nyugdí-

jasok Pártja szervezésében 
díjtalan jogi tanácsadást tart 
dr. Sebő János ügyvéd a Hü-
velyk utca 1. alatti barakké-
pületben. 

• Születésnap a Waltner-otthonban 

Hetvenéves menedék 

Az egészségügyi gyermekotthonba visszakerült Boroméi Szent Károly szobrot Gyulay Endre 
megyés püspök szentelte meg. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Az intézmény fennál-
lásának 70. évfordulóját 
ünnepelték a szegedi 
egészségügyi gyermek-
otthonban tegnap, ked-
den. A megemlékezésen 
emléktáblát , szobrot 
avattak, felidézték a hét 
évtized történetét, s 
megemlékeztek az ott-
hon életében jelentős 
szerepet játszó embe-
rekről. 

Korábban Gladics utcai, 
manapság Agyagos utcai ott-
honnak emlegetik azok, akik 
ismerik. Kevesen tudják, egy 
csodálatos orvosról kapta a 
nevét, s hivatalosan dr. 
Waltner Károly Egészség-
ügyi Gyermekotthonnak ne-

vezik azt a szegedi intéz-
ményt, ahol az élet hajótö-
röttéit fogadják be. A szelle-
mileg fogyatékos, illetve 
halmozottan sérült gyerme-
kek, fiatalok gondozó, ápoló 
otthona tegnap, kedden ün-
nepelte fennállásának 70. 
évfordulóját. Igaz, a névadó 
Waltner professzor, az ott-
hont 1929-ben Polyák Ká-
roly hittanár alapította a Go-
gol utcában, majd ő költöz-
tette át tíz évvel később je-
lenlegi helyére, az akkor 5 
és félholdas kert csodálatos 
adottságait kihasználandó. 
Az új helyre került intéz-
ményt 1940-ben szentelték 
fel, 1950-ben államosították, 
s az újszegedi Gyermekkór-
ház felügyelete és irányítása 

alá helyezték, majd 5 évvel 
később az Egészségügyi Mi-
nisztérium lett felettes szer-
ve. Az első jelentős épület-
bővítés fűződik Waltner Ká-
roly nevéhez, aki balesetben 
elhunyt fia után kapott bizto-
sítási összeget a gyermekott-
honnak ajánlotta fel. A sze-
gedi Gyermekklinika egyko-
ri intézetvezető professzorá-
ról nemcsak eme nagylelkű 
gesztusa miatt nevezték el az 
otthont. A szent embernek 
tartott gyermekgyógyász-
professzor egész életében az 
elesettek felkarolója, támo-
gatója volt. A jelenleg 210 
gyermeknek menedéket adó, 
Szűcs Péter főorvos vezette 
egészségügyi gyermekott-
honban, a Waltner Károly-

hoz hasonló lelkületű, meg-
szállott emberek gondozzák, 
ápolják, védik és szeretik a 
sors kegyetlensége okán a 
hétköznapi életből kiszorul-
takat. A 70 éves intézmény 
születésnapi ünnepsége al-
kalmat kínált arra, hogy fel-
avassák az alapító Polyák 
Károly tiszteletére emelt em-
léktáblát, a névadó Waltner 
Károly emlékére kifüggesz-
tett, életrajzát és fotóját tar-
talmazó táblát. Felavatták 
Boroméi Szent Károly szob-
rát, amely évtizedek után is-
mét visszakerült a gyermek-
otthonba. Mindhárom emlé-
ket megáldotta Gyulay End-
re Szeged-csanádi megyés 
püspök. 

K. K. 

• Budapest (MTI) 
A bruttó hazai termék 

(GDP) min tegy 5 - 5 szá-
za l ékka l nőtt 1997-ben 
és 1998-ban - derül ki a 
Központi Statisztikai Hi-
v a t a l (KSH) M a g y a r o r -
szág 1998 című kiadvá-
nyából . 

A KSH egy másik kiad-
ványa, a Magyar Statisztikai 
Zsebköny '98 szerint 1997-
ben a GDP piaci beszerzési 
áron 8540,7 milliárd forintot 
tett ki. Ugyanakkor egy 
1996-os KSH-összehasonlf-
tás szerint a magyar gazda-
ság fejlettségDszintje az Eu-
rópai Unió átlagának a felét 
sem éri el, az USA-énak pe-
dig csak a 33 százalékát te-
szi ki. 

A KSH Magyarország 
1998 kiadványában olvasha-

• KSH-adatok 

Nitt a GDP, 
mégis egyensúlyhiány van 
tó: Magyarországon 1997-
ben az egy főre jutó GDP 10 
ezer 300 dollár volt, ami az 
EU átlagának csak 49 száza-
léka. 

A KSH ugyanakkor le-
szögezi, hogy a magyar gaz-
daság elmúlt négyéves fejlő-
dése nemzetközi mércével 
mérve is jelentős: az ez idő 
alatt elért 13 százalékos nö-
vekedés ugyanis 2-3 száza-
lékponttal meghaladja mind 
az OECD országaiban, mind 
az Európai Unióban elért át-
lagos fejlődés mértékét. 

A KSH megállapítása 
alapján a magyar gazdaság 
fejlődését 1998 közepéig a 
külgazdasági körülmények 
egyértelműen segítették. Ezt 
követően azonban a kon-
junktúra általános gyengülé-
se és az orosz pénzügyi-gaz-
dasági válság negatívan ha-
tott a gazdaságra, ami első-
sorban az export növekedési 
ütemének a mérséklődésé-
ben mutatkozott meg. 

A KSH adati szerint ta-
valy a GDP termelése és bel-
földi felhasználása mintegy 

2-3 százalékponttal távolo-
dott el egymástól az utóbbi 
javára, s így a reálgazdaság 
egyensúlyhiánya nagyobb 
lett. A belföldi felhasználá-
son belül a felhalmozás ta-
valy is jóval gyorsabban 
nőtt, mint a fogyasztás. A 
több éve tartó folyamat ered-
ményeként a felhalmozás a 
belföldi felhasználáson belül 
az 1994. évi 21 százalékról 
1997-ben 28 százalékra, ta-
valy pedig 30 százalékra 
nőtt. A KSH szerint a reál-
gazdaság egyensúlyi helyze-
tében bekövetkező változás 
más oldalról a külkereske-
delmi passzívum emelkedé-
sében mutatkozott meg: a 
deficit a GDP százalékában 
kifejezve az 1997. évi 0,5 
százalékról tavaly 2,4 száza-
lékra emelkedett. 

• Csillagászati előadások 

Kisbolygók, fekete lyukak, napfogyatkozás 
• Munkatársunkból 

A c s i l l a g á s z a t é s a z 
ű r k u t a t á s ú j e r e d m é -
nyeiről t a r t e l ő a d á s s o -
r o z a t o t d r . S z a t m á r i 
Károly csi l lagász (JATE) 
és Kiss László phd hall-
g a t ó (JATE) július l - j é -
t ő l a Koch S á n d o r 
C s o n g r á d M e g y e i TIT 
Kárász utcai t e r m é b e n . 

Az előadások a közelgő 
teljes napfogyatkozás kap-
csán foglalnak össze egyes 
csi l lagászat i témákat . A 
napfogyatkozás Magyaror-

szágon 1999. augusztus 11-
én a Szombathely-Siófok-
Szeged vonalban lesz leg-
jobban látható. A csillagá-
szati előadásokat minden 
héten hétfőn és pénteken 18 
órától a TIT Kárász utcai 
termében tartják. A találko-
zások témái a következők: 

Július 1.: „A Naprend-
szer kutatásának legújabb 
eredményei. Bolygókutató 
űrszondák, expedíció a 
Marsra, kisbolygók közelről, 
mi lenne a Földön a Hol-
dunk nélkül?". Július 5.: 
„Veszélyeztetik-e Földünket 

kisbolygók, milyen a becsa-
pódások hatása, lehet-e tenni 
valamit ellenük?". Július 8.: 
„A csillagok élete: kialaku-
lásuk, fejlődésük, haláluk. 
Vannak-e fekete lyukak? 
Hogyan lehet a csillagok tá-
volságát és jellemző adatai-
kat meghatározni?". Július 
12.: „Uj, más csillagok kö-
rüli bolygók felfedezése. 
Megfigyelési módszerek, a 
bolygók adatai. Lehetséges-e 
rajtuk élet?". Július 15.: „A 
mindennapi élet mely terüle-
tein használjuk az űrkutatás 
eredményeit, az űreszközök 

méréseit, a mesterséges hol-
dakat" A magyar űrkutatás 
sikerei.". Július 19.: „Leg-
újabb elképzelések a Világ-
egyetem felépítéséről, mére-
téről, történetéről.". 

Július 22.: Csillagunk, a 
Nap. Honnan származik 
energiája, a naptevékenység-
nek milyen hatásai vannak a 
Földre?". Július 26.: „Teljes 
napfogyatkozás Magyaror-
szágon 1999. augusztus 11-
én. Mi a jelenség, milyen 
gyakran látható, milyen ha-
tással van az emberekre, az 
élővilágra?". 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Mussolini ígéretei 

A többségi párti képvi-
selők gyűlésén Mussolini 
beszédet mondott, amely-
ben megemlékezvén a ha-
tóságoknak a Matteotti-
bűneset valamennyi részese 
érdekében kifejtett eddigi 
munkásságáról, kijelentet-
te, hogy a kormány a leg-
határozottabban ki akarja 
nyomozni mindazokat, 
akik a tettért felelősek és 
meg akarnak büntetni min-

den vétkest, mert az ami 
történt nem méltó egy nem-
zethez. Megismételte, hogy 
a kormány a helyén marad, 
mert lemondása abban a 
színben tűnnék fel, mintha 
azt az alsóházban egybe-
gyűlt angol munkáspárti 
képviselők idézték volna 
elő, akik a történelemben 
először szeretnének egy 
másik ország ügyeibe bea-
vatkozni. (1924) 

50 éve 
Elméleti cin ilunk 

Pártunk központi jelsza-
vával -,.Hatalmas politikai 
és gazdasági eredményeink 
színvonalára fel kell emel-
nünk elméleti színvonalun-
kat is" - indult be a SZOT 
országos népszava kampá-
nya. Minden szervezett 
dolgozó kezébe Népszavát, 

ez volt a kampány célkitű-
zése. Hogy ezt a nagy fel-
adatot végre tudjuk hajtani 
Szegeden is, üzemeink kö-
zött Népszava előfizető 
versenyek indultak. Ezt a 
versenyt bárki nyeri meg 
győztese a dolgozó magyar 
nép lesz. (1949) 

• 25 éve 
Brazí lia-Argentí na 

Huszonnyolc mérkőzés 
- ezeken kilenc döntetelen 
- és hetvenegy gól eddig a 
labdarugó világbajnokság 
mérlege. A VB tizennyol-
cadik versenynapján újabb 
összecsapások következ-
nek. Ebben a fordulóban 
sok minden eldőlhet. Újabb 
kudarc esetén néhány csa-

pat már lemondhatja mün-
cheni szállásrendelését. A 
forduló szenzációja a két 
dél-amerikai együttes, Bra-
zília és Argentína összecsa-
pása lesz. Egymás ellen ta-
lán bizonyítják, hogy az ed-
digieknél többet tudnak. Az 
európaiak ellen ugyanis 
nem csillogtak. (1974) 
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• „Szent és profán között" 

Alsóvárosi Havibúcsú 

A közelgő 
itékokra, v< 
9yéb kulturi 
'ényére érk< 
ék, külföldir 
elyi autósnál 
ímetlen élm 
a gépjármű 
ión a hűlt h< 
tt, ahol az a 
(ét lehetősé: 
Vénkor, az 
••lopták, vag' 
ók. Az egyetl 
Iont az lehc 
adott helyen 
óbla jelzi: a I 
•aló járművel 
ólét Felügye 
Órsai elvitethi 

A belváros, 
fegek rakodóh 
fesérülteknek i 
jolók, az orvo 
wrházak és az 
•lőtti szakasz ; 
(gtöbb autót s; 
Men a Tisza \ 
angyala". Kivé 
válaszolta hí 
unk kérdésé 
"ezsd, a Szege 
riilet Felügyel 
özlekedési sz 
•Urópában eg; 
íblákat mindé 
lernie kell. Oh 
ell Szegednek, 
e a szabályol 
özterület-felü] 
lállítás tényét 
lunkásai a reni 
ügyeletére je 
íjdonos ott f 
aphat autója s 
g a kiszabha 

A vallási néprajz ismert 
szegedi ku t a tó j a , Bálint 
Sándor m u n k á s s á g á n a k 
folytatását jelenti az idén 
k i a d o t t m a g y a r - a n g o l 
nyelvű t a n u l m á n y k ö t e t , 
amely a több évszázados 
múl t ra v i s s z a v e z e t h e t ő 
alsóvárosi Havibúcsú jele-
nét mutatja be. Az írások 
részletes és sokszínű ké-
p e t a d n a k a z ü n n e p 
szakrál is és p ro fán old-
aláról. 

„Szeged vallásos népéleté-
nek ősi tűzhelye az alsóvárosi 
Havi Boldogasszony kegy-
templom és a köréje épült 
franciskánus kolostor, amely 
hosszú évszázadok óta sugá-
rozza fényét és melegét nem-
csak a szegedi népre, hanem 
messze katolikus vidékekre 
is." Az előbbi sorok Szeged 
tárgyi és szakrális néprajzá-
nak legjobb ismerője, Bálint 
Sándor tollából származnak, 
és 1944-ben jelentek meg a 
„Boldogasszony vendégségé-
ben" című kötetben. A szege-
di egyetem néprajzi tanszéke 
egykori vezetőjének munkás-
ságát kívánják folytatni a tan-
szék jelenlegi oktatói és hall-
gatói. Ennek eredményekép-
pen jelent meg az idén a két 
évvel ezelőtti szeged-alsóvá-
rosi Havibúcsút bemutató ta-
nulmánykötet Pusztai Berta-
lan szerkesztésében a „Szege-
di vallási néprajzi könyvtár" 
sorozatban. 

A „Szent és profán között" 
címet viselő könyv az 1997 
nyarán Szegeden megrende-
zett harmadik nemzetközi 
néprajzi diákszeminárium ke-
retében végzett munka nyo-
mán született meg. A szemi-
náriumon résztvevő magyar 
és külföldi egyetemisták célja 
az alsóvárosi búcsús ünnep 
minél sokoldalúbb dokumen-
tálása volt. A több mint két 
évszázados múltra visszave-
zethető búcsú vizsgálata 

hangsúlyozottan a jelenre, az 
1997-es ünnepre összponto-
sult. A hallgatók kisebb kuta-
tócsoportokra osztva figyelték 
meg térben és időben az 
egyes helyszíneken zajló ese-
ményeket. A tanulmánykötet 
írásai elsősorban az egyes 
csoportok rész-összefoglaló 
beszámolóin alapszanak. Ön-
magukban tehát nem akarnak 
egyetlen szintézist adni, ha-
nem csak az egyes kutató cso-
portokhoz tartozók megfigye-
léseinek tanulságát mutatják 
be. A tanulmánykötet választ 
ad - egyebek mellett - arra a 
kérdésre, miért csökken foko-
zatosan a búcsús ünnep jelen-
tősége, dinamizmusa, vonz-
ereje. Az egyik tanulmány az 
alsóvárosi lakosok és a búcsú 
kapcsolatát elemzi a jelenben, 
de visszatekint a két világhá-
ború közötti időszakra is. Más 
írások a búcsúhoz kapcsolódó 
vásárt, és az ott megjelenó 
mutatványosokat, árusokat 
mutatja be, akiknek nem sok 
közül van az ünnep szakrális 
részéhez. A búcsúban profán 
és szakrális elemek kevered-
nek a templom és a kolostor 
kitakarításától a körmenetig 
vagy a nagymiséig. Ezeket is 
számba veszi a könyv, mint 
ahogy az is megismerhető be-
lőle, hogyan viselkedik a klé-
rus és az ünneplő tömeg a bú-
csúban. 

A magyar és angol nyelven 
olvasható, meglehetősen kü-
lönböző tanulmányokból mo-
zaikszerű kép bontakozik ki-
E pillanatfelvételek azért kü-
lönbözőek, mert szerzőik Eu-
rópa más-más iskoláiban ké-
szültek fel a kultúra empirikus 
vizsgálatára, eltérő kulturális 
és felekezeti háttérrel rendel-
keztek. A könyv egyik értékű 
- a részletekbe menő megfi-
gyeléseken túl - éppen a sok-
színűség, a sokféle nézőpont 
megjelenése. 

Hogodtts Szabok* 

Am 

Csütörtöki 
íden lép f< 
ig egyik li 

azz-együtte 
dixieland Bc 
6s évek vég 
fekar ma is 
tanézik a > 
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Jarinétossi 
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• A Benkó 
Európában 
is számos t 
zett, mint a 
dzsessz képi 
Reagan, az 
mok elnök 
nép nevébe 
az együttes 
ben különh 
téka? 
- Ez a fajta 

zene, ami 
'ansban szüle 
ige, hogy ne 
°tie zene. A 
and erre a s 
'gtisztább foi 
téét játszik, 
töt óra koncé 
készítve és fi 
-üti, hogy ak; 
!gig tudnánk 

[s és ismétlés 
Magyarország 
té is mi játs 
N, 

tár< 
Munkatár 
Pirbás Zol 

'árosmérnöl 
tíldi Katalii 

kutatja be a 


