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RANDI-rovat 
Hogyan hirdethetsz a 

RANDI-rovatban? Vágd ki 
a mellékelt ábrát, és ra-
gaszd a beküldendő szö-
veget tartalmazó boríték-
ra. Az ábra hetente válto-
zik, és csak azokat az üze-
neteket jelentetjük meg, 
amelyek borítékján az elá-
zó heti ábra szerepel. Vár-
juk névvel, lakcímmel ki-
egészített üzeneteiteket, 
hirdetéseiteket, amelyeket 
ingyen közlünk, de értük 
felelősséget nem válla-
lunk. (Neveteket, címete-
ket természetesen nem 
tesszük közzé.) Címünk: 
Délmagyarország/Délvilág 
Szerkesztősége, 6740 Sze-
ged, Stefánia 10., Sajtó-
ház. A borítékra írjátok rá: 
RANDI-rovat! 

19 éves, vidám természetű, 
főiskolás lány vagyok. A hirde-
tésed alapján úgy érzem, sok 
közös vonás van bennünk. Ha 
szeretnél velem megismerked-
ni, legyél febr. 28-án, 18-kor a 
Kerek Perec előtt, és legyen 
nálad hóvirág! Ha nem jó azt 
időpont, íij „Hóvirág" jeligére. 

2000. 02. 27. 12. A régi híd 
szegedi oldalán várom ebben 
az időpontban azt a kislányt, 
aki 2000. 02. 14-én, délelőtt az 
Oskola utcának a Palánk felőli 
részén figyelmével, mosolyá-
val megtisztelt. Haja fekete, 
fülhallgatós rádiót hallgatott. 

„Reménysugár" jeligére: a 
26 éves srácnak üzenem, aki a 
„Vörös rózsa" jeligére írt: saj-
nos, nem tudtam elmenni a ta-
lálkozóra. De ha még találkoz-
ni szeretnél velem, akkor légy 
febr. 27-én, a vásárhelyi PMK 
előtt. Ha nem jó az időpont, íij 
erre a jeligére: „Vörös rózsa" 
jeligéjű lány. 

„Perfect day" jeligére: 19 
éves, vidám természetű, főis-
kolás lány vagyok. A hirdeté-
sed alapján úgy érzem, sok kö-
zös vonás van bennünk. Ha 
szeretnél velem megismerked-
ni, legyél febr. 28-án, 18-kor a 
Kerek Perec előtt, és legyen 
nálad hóvirág! Ha nem jó az 
időpont, íij „Hóvirág" jeligére. 

18 éves, 165 cm, rövid fe-
kete hajú, karcsú hölgy va-
gyok. Szeretnék megismerked-
ni egy komoly és intelligens 
férfival, elsősorban egyetemis-
ta, például orvostanhallgató 
személyében. Szeretem élvezni 
az életet, azaz napokig bulizni. 
Ennek ellenére mások komoly 
lánynak tartanak. A kedvenc 
kávézómban töltöm a szabad-
időm nagy részét, és szeretek 
külföldiekkel beszélgetni. Ha 
szeretnél megismerkedni ve-
lem, és csatlakozni az aszta-
lomhoz, akkor találkozzunk a 
hirdetés megjelenése napján, 
17-kor, a Blues Café-ban. Le-
gyen a kezedben egy ilyen új-
ság! Itj „Végtelen szivárvány" 
jeligére. 

Egy szegedi, 22 éves, 180 
cm magas, kicsit csendes, ká-
ros szenvedélyektől mentes, 
életvidám srác sorait olvasod. 
Keresem azt a romantikus, 
kedves lányt, aki szereti a 
hosszú sétákat, a mozit, a jó 
bulikat, és eloszlatná napjaim 
magányosságát. Ha szeretnél 
megismerni, íij „Nyár" jeligé-
re, hogy találkozhassunk. 

Kedves „Szivárvány"! Kö-
szönöm válaszodat. Szívesen 
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találkoznék veled, febr. 26-án, 
szombaton, 17-kor a Somogyi-
könyvtár bejáratánál. Ha neked 
nem jó az időpont, ítj vissza je-
ligémre. Addig is szia: „Szív-
dobbanás." 

24 éves, 173 cm magas, jó 
humorú, mozit, jó zenéket és 
romantikus sétákat kedvelő, 
mostanában kissé magányos 
makói srác sorait olvasod. Ke-
resek egy olyan lányt, aki jó 
megjelenésű, tartósabb kapcso-
latban gondolkodó, érzelem-
gazdag, és alapvetően vidám 
természetű. Ha úgy érzed, ilyen 
vagy, akkor várom a válaszo-
dat! Jelige: „A szerelem nevé-
ben". 

A „Csillagos ég" jeligére: 
Hirdetésed felkeltette érdeklő-
dését egy 18 éves, szegedi 
lánynak. 172 cm magas, zöl-
desbarna szemű, barna hajú, 
szemüveges lány vagyok. Sze-
retek zenét hallgatni, olvasni, 
és diszkóba járni. Ha szeretnél 
még többet megtudni rólam, 
akkor találkozzunk a hirdetés 
megjelenése napján, 16-kor a 
Korzó mozi előtt. Legyen ná-
lad egy ilyen újság. Ha nem jó 
az időpont, és a hely, íij mási-
kat, „I Have a dream" jeligére. 

18 éves, szegedi srác va-
gyok. Szeretnék egy korban 
hozzám illő lánnyal megismer-
kedni, aki úgy gondolja, hogy 
belefogna egy komoly kapcso-
latba. Szeretek kosarazni, zenét 
hallgatni, jókat bulizni. Ha fel-
keltettem az érdeklődésedet, 
írj, hogy hol, mikor találkoz-
hatnánk. Jelige: „Magic". 

Az „Igaz szerelem" jeligé-
re üzenem: Sziasztok! Hirdeté-
setek felkeltette az érdeklődé-
semet, bár én csak egyedül va-
gyok, és közületek az időseb-
bikkel szeretnék megismerked-
ni. 15 éves, 171 cm magas 
lány vagyok. Én is szeretek 
bulizni, és imádom a hosszú, 
romantikus sétákat. Ha te is 
szeretnél velem megismerked-
ni, akkor találkozzunk a hirde-
tés megjelenése napján, 4-kor 
a Centrum előtt, a trolimeg-
állóban. A kezemben lesz egy 
ilyen újság. 

Sziasztok, lányok! Nagyon 
régóta keresem már az igazit. 
Vidám természetű, 26 éves 
srác vagyok. Hobbim: zene-
hallgatás, versírás, séta, sport. 
Szeretnék megismerkedni 
olyan lánnyal, aki 23-26 év kö-
zötti, sokat csalódott, mint én. 
írj,Alomhajó" jeligére! 

Két 15 éves, szentesi, ma-
gányos lány az igazi szerelem-
re vár. Szeretünk szórakozni, 
bulikba, moziba járni. Hajunk 
szőkésbarna, hosszú. Egyikünk 
szeme kék, a másikunké zöld. 
Jeligénk: „Lovely girls". 

A „Perfect day" jeligére 
üzenem: 24 éves, 175 cm ma-
gas lány vagyok. A futó kap-
csolatok után szeretnék egy 
komoly kapcsolatot kialakíta-
ni. Ha te is szeretnél velem 
megismerkedni, találkozzunk 
febr. 28-án, 17-kor a Centrum 
trolimegállójában. Legyen a 
kezedben egy ilyen újság. Ha 
nem tudsz eljönni, írj „Nap-
fény" jeligére! 

Szia! 15 éves, 172 cm ma-
gas, szegedi lány vagyok. Sze-
retnék megismerkedni azzal az 
intelligens, 16-18 év közötti, 
szegedi sráccal, aki szereti a jó 
bulikat, életvidám, de magá-
nyos, akárcsak én. Ha magadra 
ismertél, és őszinte kapcsolatra 
vágysz, kérlek, ír j nekem 
„Napfelkelte" jeligére! 

A rendszerváltás fészke volt Szeged 

Balról bontotta a falat 
A rend-

szerváltás 
történése-
it, előzmé-
nyeit ele-
in e z v e 
j o b b á r a 
az ellen-

zéki polit ikusok a rca , 
ténykedése ötlik fel az 
emberekben . Pedig a 
fordulatot balról is segí-
tették, például azok a 
volt MSZMP-tagok, akik 
érezték, hogy le kell zár-
ni egy korszakot, elin-
dulni egy valóban de-
mokratikus, jelző nélkül 
demokratikus úton. Ta-
valy jelent meg a Rend-
szerváltók a baloldalon 
című könyv, amelynek 
egyik szerzője, Géczi Jó-
zsef éppen az említett té-
m á b a n , a reformerek 
politikai filozófiáját, út-
keresését elemzi. A Ma-
gyar Szocialista Párt or-
szággyűlési képviselője 
immár harmadik ciklusát 
tölti a Parlamentben, ve-
le beszélgettünk arról, 
miként is sürgették a 
rendszerváltást „balról". 

- Ha valaki az előző rend-
szerben ki akart bújni a 
párttagság alól, amikor 
megkeresték őt, akkor azt 
a lózungot mondta: „Nem 
vagyok még elég érett a 
tagságra...". Géczi József 
nem ezt az utat követte. 
- Még egyetemista vol-

tam, amikor 1975-ben idea-
lista reformerként léptem be 
a pártba, senki nem kénysze-
rített rá - szögezte le a képvi-
selő. - Magam harcoltam be 
magam, ha úgy tetszik. Szin-
te azonnal ki is akartak zárni. 
A hetvenes években ugyanis 
el akarták távolí tani az 
egyemről azokat, akik nem 
marxisták. Mi pedig próbál-
tuk megvédeni őket, ezért 
majdnem „kikaptunk". 

Szobányi 
szamizdat 

- Később egyetemi oktató-
ként, mivel a tudományos 
szocializmus tanszéken 
tanított, lehetősége nyílt, 
hogy a hallgatókkal poli-
tizálgassanak az adott ke-
retek között. Mennyire 
voltak vevők a vitatkozás-
ra, a véleménynyilvání-
tásra az egyetemisták a 
'80-as években? 
- A tanszékünk háromszor 

váltott rendszert. A tudomá-
nyos szocializmusból '87-
ben politikaelmélet, három 
évvel később pedig politoló-
gia lett. Mertek beszélni, po-
litizálni a hallgatók az órán. 
Voltak persze különfé le 
áramlatok. Különösen a len-
gyelországi '8l-es eseménye-
ket követően fej te t ték ki, 
hogy az á l lamszocial is ta 
rendszert zsákutcának tartják. 
Innentől kissé kívül is he-
lyezték magukat a politikán. 
Reménytelennek tartották, 
hogy bármit is tehetnek a 
rendszer ellen, mellette meg 
nem akartak cselekedni . 
Akadtak érdeklődőbbek, akik 
például Nagy Imréből írtak 
szakdolgozatot. Említhetném 
azt az abszurdot is, hogy 
1984-től, a marxista tanszék-
csoport keretében készítet-
tünk egy szamizdatgyűjte-
ményt. Miközben Karsai és 
Raffay úr összevesztek 80 
dekányi dokumentumon, ak-
kor nekünk már volt egy szo-
bára való. Ezzel egyébként 
az volt a célunk, hogy a hall-
gatók megismerhessék, hogy 
miben is élnek valójában. 

Géczi József nem kedveli a pitbullos politizálást. (Fotó: Nagy László) 

- Amikor az egyetemisták 
jogos keresztkérdésekkel 
bombázták, bírálták a 
rendszert, akkor mit tu-
dott válaszolni párttag ok-
tatóként? 
- Hogy az a rendszer fo-

galmilag nem szocializmus, 
azt már egyetemistaként tisz-
táztuk a kocsmai beszélgeté-
sekkor. Azt meg a lengyel 
válságtól kezdve tudtuk, 
hogy a rendszer megrefor-
málhatatlan, illetve, amíg a 
Szovjetunióban nem történik 
valami gyökeres változás, ad-
dig itt sem lehet lépni sem-
mit. Hazudnék, ha azt mon-
danám, hogy tudtuk, hogyan 
lesz az egésznek vége. Kiszá-
míthatat lan volt, hogy az 
egyre vénülő és elhülyülő 
szovjet vezetők, Brezsnyevet 
követően Andropov, Cser-
nyenkó, esetleg megnyom-
ják-e az atombomba-gombját, 
kirobbantják-e a harmadik 
világháborút, és így fellegzilc 
be a rendszernek, avagy más-
képpen. 

Újdondászok 
és mészárlások 

- Azt egykori hallgatóitól 
tudom, hogy az egyetem 
vezetése nem mindig néz-
te jó szemmel a lánglelkű 
oktatók ténykedését. 
Igaz? 
- A nyolcvanas évek kö-

zepéig valóban kisebbségben 
voltunk mi, mondjuk így, új-
dondászok. Valóban voltak 
az egyetemen „mészárlások". 
Nem csak hallgatókat zártak 
ki, hanem oktatókat is. Példá-
ul Nagy Balázst , vagy az 
SZDSZ-es politikus Jankó 
Attila feleségét, Demeter An-
nát. De Raffay Ernőt is ebben 
az időben f i rcangol ták . 
Akasztás ugyan nem történt, 
de egzisztencia szempontjá-
ból életveszélyes játéknak 
számított. Akkor lehetett ta-
pintani, hogy egyre többen 
sodródnak a reformhullám-
mal, amikor a gazdasági elit 

a banki szférában lopakodva 
megpróbálta megvalósítani a 
gazdasági reformot. Amikor 
Berecz János meghirdette, 
hogy a szocializmus Magyar-
országon nincs válságban, fé-
nyesen épül tovább, akkor bi-
zony a lázongóknál, zsörtölő-
dőknél is betelt a pohár a Be-
recztrojkától. így a tanszéke-
ken - filozófián, szociológi-
án, politikai gazdaságtanon, 
tudszocon - többségbe kerül-
tek a reformerek. Később ez 
átment nyílt lázadásba, hi-
szen a szegedi egyetemen kö-
veteltük a rendkívüli párt-
kongresszus összehívását. 
Szembeszegültünk a megyei 
és a városi pártbizottság aka-
ratával. Úgy gondolom, hogy 
a nyolcvanas években Szege-
den fészke volt a progresszió-
nak, és rengeteg műhelye a 
városban. 

Vége 
a komédiának 
- A nyolcvanas években 
már valóban benne volt a 
levegőben, hogy valami-
nek történnie kell. Mi volt 
az a pont, amikor már 
biztosan tudta, hogy „vé-
ge a komédiának"? 
- Amikor 1985 áprilisában 

Gorbacsov beszédében ki-
mondta, nincs két világrend-
szer, hanem csak egy, akkor 
eldőlt minden - jelentette ki 
Géczi József. - A tanárképző 
főiskolán volt egy barátom, 
Rákai Pista. A Gorbacsov be-
szédet követően engem és 
Krausz Tamást lehívott a 
Szeged Bárba, és három üveg 
bor mellett megültük az ál-
lamszocializmus torát. Ez 
persze még csak azt mutatta, 
hogy a Szoveje tunióban 
megmozdul valami. Azt, 
hogy küszöbön a többpárt-
rendszer, azt 1988 nyarán 
éreztem. 

- A rendszerváltást köve-
tően egykori MSZMP-ta-
gok egykori ellenzéki pár-
tok színeiben tűntek fel. 

Az MDF-ben, az SZDSZ-
ben politizáltak tovább. 
Soha nem gondolt arra, 
hogy a köztudatban gyak-
ran az MSZMP utód-
pártjaként aposztrofált 
MSZP-ből lépjen egyet 
jobbra? 
- Emlí te t tem, idealista 

alapon léptem be a pártba, 
azonban soha nem voltam 
belebugázódva a rendszerbe. 
Azt gondoltam, a rendszer 
jobbá tehető. Baloldali kriti-
ka mentén lepleztem le ma-
gamnak és tanítványaimnak 
az államszocializmust. Válto-
zatlanul a baloldali prog-
resszió mentén megyek to-
vább. A rendszerváltáskor ki-
csit kacérkodtunk a szociál-
demokratákkal, de az nem 
jött be, így aztán maradt az 
MSZP. Mószerek persze van-
nak. Én sok kisgazdával , 
SZDSZ-essel és másokkal is 
beszélgetek, ilyenkor egye-
sek hajlamosak kitalálni mar-
haságokat. Erről szó sincs. 
Sosem voltam híve a szekér-
táborosdinak. Nem tetszik a 
pitbullos politizálás sem, ami 
két év óta zajlik. 

- Mit ért pitbulloson? 
- Azt, hogy acsarkodással 

akarjuk leplezni, hogy nem 
olyan túl nagy az eltérés a Fi-
desz és az MSZP gazdasági 
programja között. A két párt 
nem különbözik annyira egy-
mástól, mint ahogy az a „sár-
és narancsdobálásbó!" kitűnt. 

- Csak nem az esetleges 
MSZP-Fidesz koalíciónak 
akarja megvetni az ágyat? 
- Közhely, de igaz, hogy a 

politikában soha nem szabad 
azt mondani, hogy soha -
magyarázta Géczi József a 
megszokot t , sokat se j te tő 
mosollyal az arcán. - Ennek 
most közvet len real i tása 
nincs. Abban az esetben tud-
nám matematikailag elkép-
zelni, ha a szélsőjobb akkora 
teret nyerne, hogy a jobb- és 
balközépnek össze kellene 
fognia. 

V. Fekete Sándor 

dimenzió 
DM-információ 

Az aktuális, hónap vé-
gi Negyedik dimenzió 
szinte teljes egészében az 
ufók jegyében készült. 
Jól figyeljenek a megrög-
zött szkeptikusok, hiszen 
a bemutatott riportok, 
ufós történetek méltán 
jelenthetnek csemegét hí-
vók és hitetlenek számá-
ra egyaránt. Nos, ennyi 
kedvcsináló után lássuk, 
miről is lesz szó a febru-
ár 26-án, 19 órakor a Te-
lin televíziában jelentke-
ző magazinműsorba. 

Február 12-13-án kerül ren-
dezik meg Budapesten Kozmi-
kus Kapcsolat címmel azt a 
kétnapos rendezvényt, melyen 
az ufókutatás jelentős hazai és 
nemzetközi szaktekintélyei tar-
tottak előadásokat. A számta-
lan érdekfeszítő beszámoló kö-
zött nagy port vert fel Sós Ti-
bor „Szemtanúk egyenruhá-
ban" című előadása, melynek 
keretén belül két siófoki rend-
őr óriási hallgatóság előtt élő-
ben számolt be megdöbbentő 
ufós élményéről. Azok ked-
véért, akik nem vehettek részt 
a rendkívül jó hangulatú össze-
jövetelen, eláruljuk, hogy To-
pos József és Szabó István fő-
törzsőrmesterekkel a szegediek 
is találkozhatnak, hiszen ők 
lesznek a februári adás stúdió-
vendégei. 

A kétnapos konferencia bi-
zonyítani látszott azt, hogy ta-
lán feloldódik a tartózkodás, 
amellyel neves közéleti szemé-
lyiségek kezelik az ufókérdést. 
Ekként volt értékelhető, Keleti 
György volt honvédelmi mi-
niszter részvétele, s az az inter-
jú, melyet a Negyedik dimen-
zió stábjának adott, reagálva az 
egyenruhás szemtanúk beszá-
molóira. 

- Ezeket a történeteket 
olyan emberek mondják el, 
akiknek szinte az egész élete a 
megfigyelésről szól. A rend-
őrök, de különösen a vadászpi-
lóták esetében a legfontosabb 
tulajdonság a hibátlan megfi-
gyelő- és ítélőképesség, ezért 
nincs okom kételkedni az el-
mondott történetek hitelessé-
gében, még akkor sem, ha 
megmagyarázhatatlan jelensé-
gekről, esetleg ufókról szól-
nak. 

Február 26-án, vasárnap es-
te a videokamera segítségével 
a 4. D. vendégeként üdvözöl-
hetik Keleti Györgyöt is, akitől 
megtudhatják, hogyan véleke-
dik az ufókérdésről, illetve mit 
tenne, ha találkozna egy 
„nagyszeművel"... 

És ezen kívül - ahogyan 
már megszokhattuk - számta-
lan érdekes riporttal, filmbeját-
szással, beszélgetéssel várja 
nézőit a megújult Negyedik di-
menzió: Száraz Ferenc és Sós 
Tibor műsorvezetők, no és ter-
mészetesen a 4. D. szelleme! 

Algyői 
szomszédolás 
Munkatársunktól 

Holnap, vasárnap a sán-
dorfalviak mennek Algyőre 
szomszédolni. A helyi falu-
ház közönsége délu tán 4 
órától láthatja a vendégek 
műsorát. Elsőként a művé-
szeti iskola citerásai, majd a 
furulyásai, társastáncosai és 
színjátszói lépnek színpadra. 
Az algyőiek ezenkívül tap-
solhatnak még a Tóth Orso-
lya - Pelle András társas-
tánc kettősnek, Németh Já-
nosné szavalatának, az Őszi-
rózsa nyugdíjasklub népdal-
körének, a Szépasszonyok 
néptánccsoportnak és a Bu-
dai Sándor Citerazenekar-
nak. 


