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ajánló 

MA 
AZ ALSÓVÁROSI KUL-

TÚRHÁZBAN de. 9 órától 
11.30-ig gyermekmegőrzés. 

A SZEGEDI IFJÚSÁGI 
HÁZBAN 10 órától Etka-jó-
ga-

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁRBAN (Dóm tér 1-2.) 10 
órakor dr. Ruszoly József 
egyetemi tanár 60. születés-
napján fölolvasóülés kereté-
ben baráti köszöntést tart. 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZ rendezésé-
ben 10 órától a Víz világnap-
jához kapcsolódóan a Szent 
István téri víztoronynál ját-
szóház óvodai csopor tok 
részvételével. 

A SZITI E G Y E S Ü L E T 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 13-tól 15 
óráig „Újra dolgozom", mun-
kaügyi tanácsadás. 14-től 17 
óráig,Álláskereső-klub". 

A SZITI E G Y E S Ü L E T 
IFJÚSÁGI IRODÁJÁBAN 
(Dózsa György u. 5.) 16.30-
tól 17.30 óráig mobi l i tás 
(külföldi csoportos cserékkel 
kapcsola tos) tanácsadás . 
17.30-tól AMIGA számító-
gépes-klub. 

ÉREM- ÉS TELEFON-
K Á R T Y A G Y Ű J T Ő K 
KLUBJA (Tisza L. krt. 14.) 
szerdán du. fél 3 és fél 5, va-
sárnap de. 8-12 óra között. 

A SZENTMIHÁLYI MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN a 
könyvtárszobában (Kapiszt-
rán u. 50.) 15.30-tól „Olva-
sóra" gyermekek és felnőt-
tek részére. 

AZ EGÉSZSÉGESEBB 
ÓVODÁK NEMZETI HÁ-
LÓZATA E G Y E S Ü L E T 
(Gogol u. 3. III. 305., tel.: 
423-474) 16-tól 18 óráig 
óvodás gyermekek szülei ré-
szére ingyenes jogi és pszi-
chológiai tanácsadást tart. 

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

AZ IDEÁL EGÉSZSÉG 
ÉS ÉLETMÓD-KLUBBAN 
17 órától (Szent Mihály u. 1.) 
jogi tanácsadást tart dr. Vass-
né dr. Marosváry Márta ügy-
véd. 

A NEMZETISÉGEK HÁ-
ZÁBAN (Osztróvszky u. 6.) 
17.30 órától görög táncház. 

A FAGYÖNGY-KLUB-
BAN (Gogol u. 23., tel.: 426-
670) 18 órától „Sors és/vagy 
szabad akarat" címmel Bórák 
Betty tart előadást. 

A BIBLIAI ELŐADÁ-
SOK sorozatban (Eszperantó 
u. 3-5.) 18 órakor: Még na-
gyobb megpróbáltatások - a 
perzsák, címmel Hegedűs At-
tila és Reisinger János tart 
előadást. 

A KÖZÉLETI KÁVÉ-
HÁZBAN 18 órakor a me-
gyeháza aulájában (Rákóczi 
tér 1.) Régiónk gazdaságáról, 
lehetőségeinkről - előadás. 
Vendég: Orbán István. Házi-
gazda: Kimpián Péter. 

HOLNAP 
A PETŐFI SÁNDOR 

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Negyvennyolcas u. 12.) 14 
órától hímző kör, 16 órától 
„Székivirág Népdalkör" és 
citeraklub. 

AZ A L K O T Ó H Á Z -
BAN (Árboc u. 1 - 3 . ) 
ma: 15 órától h ímző, 
15.30-tól fazekas szak-
kör f e lnő t t eknek és 
16.30-tól k o s á r f o n ó 
szakkör. Holnap: 15.30-
tól f azekas szakkör 
felnőtteknek, 16 órától 
tehetségkutató kézműves 
szakkör gyermekeknek. 

Ruszoly József 60 esztendős 

Aki szegfűt vitt Osztróvszlcynak 

A hatvanéves Ruszoly József professzor tervei között több szegedi vonatkozású munka szerepel. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Ruszoly Józsefnek, a 
Szegedi Tudományegye-
tem Jogtörténeti Karának 
tanszékvezető egyetemi 
tanárának hatvanadik 
születésnapját ünnepli ma 
10 órától a Somogyi-
könyvtárban az a konfe-
rencia, melyen a neves 
jogtörténész barátai, mun-
katársa i tartanak elő-
adást, illetve bemutatják a 
műveiből készült bibliog-
ráfiai kötetet. Az ünnepel-
tet ebből az alkalomból 
kérdeztük. 

- Professzor úr, ön jogtu-
dós, történész, helytörté-
nész. Milyen ars poeticával 
lehet e hármat együtt mű-
velni? 
- Leginkább a múltbéli va-

lóság feltárásának igényével. A 
jogtörténet a jogtudomány és a 
történettudomány mezsgyéjén 
fekszik. Ez azt jelenti, hogy 
vagy egyik sem tekinti igazán 
magáénak, vagy mind a kettő 
sajátjának látja: szerencsére 
mostanában inkább az utóbbi 
irányzat érvényesül. Példa rá a 
közigazgatás-történet vagy az 
alkotmánytörténet, amely épp-
úgy része a köztörténetnek, 
mint a jogtörténetnek, de ter-
mészetesen mindkét terület ku-
tatói más szemszögből tekinte-
nek rá. 

- Honnan ered a jogászi el-
hivatottsága? 
- Egy Bihar megyei falu-

ban, Bagamérban születtem, az 
iskoláimat pedig Debrecenben 
végeztem. A gimnáziumban 
aztán a társadalomtudományok 
felé mozdult el a figyelmem. 

talán ebben közrejátszott 1956 
is, amikor harmadikos gimna-
zista voltam. Nagybátyám, aki 
B-listázott főjegyző volt az 
ugyancsak bihari, de határon 
túli Ottományból, nagyon 
rosszul fogadta, hogy jogi pá-
lyára készülök, ami az előzmé-
nyek ismeretében érthető is 
volt. Elmagyaráztam neki, 
hogy engem a nemzetközi jog 
érdekel, persze ezalatt valójá-
ban nemzetközi politikát kel-
lett érteni. Amikor aztán Sze-
gedre kerültem, megfordult 
ugyan a fejemben, hogy bíró 
legyek, azonban szerencsésen 
adódott, hogy a tanszéken ma-
radhattam, így lényegében 
1959 óta egy miskolci kitérő 
kivételével szegedi egyetem-
hez tartozom. 

- Több mint harminc év 
köti a városhoz- Miért ép-
pen Szeged? 
- Mert nem akartam Buda-

pestre menni. Szegeddel való 
kapcsolatomban az elsó élmé-
nyeket egyébként a debreceni 
Móra Ferenc diákotthonban 
kaptam, ahol tanáraim jóvoltá-
ból közel került hozzám Móra 
városa is. Persze diákkorom-
ban a Hősök Kapuja és a kollé-
gium közti rész, valamint a 
Belváros kivételével nem na-
gyon jártam másfelé: köze-
lebbről akkor ismerkedtünk 
meg, amikor később albérletet 
keresve Móravárostól a Csajka 
utcáig nyakamba kellett ven-
nem a várost. Sajnos nem va-
gyok olyan szerencsés, mint 
Apró Ferenc barátom, aki itt 
született, és helytörténészként 
az élet minden területéről is-
meri az ősszegedieket: én le-

véltárból vagy újságokból is-
merem mindazt, ami az 1848-
tól 1948-ig terjedő kutatási 
időszakomból Szegeddel kap-
csolatos. Valójában Szeged 
történetével a hetvenes évek 
végétói kezdtem módszeresen 
foglalkozni, ennek lett köszön-
hető, hogy a Szeged története 
monográfia sorozat harmadik 
kötetéből én írtam az 1849-tól 
1918-ig teijedő időszak intéz-
ménytörténetét. 

- Az írásai között rengeteg 
szegedi helytörténeti cikk 
található. Ezek mellékter-
mékei a jogtudós munkájá-
nak, avagy „egyenjogú" 
írások? 
- Tudom, hogy részint té-

mákat, részint műfajokat illik 
letagadni, és mellékterméknek 
nevezni, de én ugyanolyan 
munkának tartom az egykor a 
Szegedi Egyetemben vagy a 
Délmagyarországban megje-
lent cikkeimet, mint a nagyobb 
kutatásaimat. A most megje-
lenő bibliográfiai kötetemben 
is Péter László barátom elvét 
követem, vagyis a műfajok 
szempontjából a cikkek egyen-
rangúak a nagymonográfiával. 
Ami a témát illeti, arra törek-
szem, hogy minden írásomban 
legyen gondolat, vagy valami 
újdonság. Nem szeretem a sze-
mélytelen történetírást, még ha 
valóban személytelennek tűnő 
témáról szól is. 

- Ki az a személyiség, akik-
hez szegedi jogtörténész-
ként igazán közel került? 
- Szemere Bertalan, Detre 

János és mások mellett Oszt-
róvszky Józsefet említeném, 
akinek 1993-ban a Somogyi-

könyvtárral minden írását ki-
adtuk, és nagy sikernek köny-
velem el, hogy tavaly ősszel 
szobrot is szentelt neki a város. 
Osztróvszky József, akit a sze-
gediek - lévén a fiatal ügyvéd-
nemzedék vezetője volt -
„Osztróvszky Józsinak" nevez-
tek, annyira közel áll hozzám, 
hogy József napon vittem há-
rom szál szegfűt a szobrához. 
Sajnos mi utánozzuk Budapes-
tet a múzeum lépcsőjével és a 
Kossuth szobor koszorúzásá-
val, és nem vagyok Kossuth el-
len, de hajlamosak vagyunk el-
felejteni, hogy Klauzál Gábor 
vagy Osztróvszky József szob-
ra a mi ünnepünk része le-
hetne. 

- Hogyan tovább, melyek a 
tudományos kutatói tervei? 
- A főállásomat eddig is 

Szegeden képzeltem el, és ez-
után is úgy gondolom, hogy a 
debreceni tevékenységem csak 
második a sorban. A legköze-
lebbi terv egy tudományos arc-
képcsarnok 1872-től a kolozs-
vári, majd a szegedi egyetem 
tanárairól. Szegeddel kapcso-
latban még egy antológia 
összeállítása is vár rám, a sze-
gedi közgyűlés tagjairól 1848 
és 1948 között, ami szintén ap-
rólékos kutatómunkát igényel. 
Úgy gondolom, hogy a pályám 
delelőjén vagyok, és innen már 
látható, mit tudok elvégezni. 
És természetesen nem szeret-
nék megfeledkezni szülőfa-
lumról sem, hiszen bármennyi 
is legyen az elfoglaltságom, 
szülőfalum kiadványát, a Ba-
gaméri krónikákat nem hanya-
golhatom el. 

Panok József 

Jandó Jenő zongoraestje a Tisza Szállóban 

A Naxos sztárja 
Ma 19.30-tól a Tisza 

Szálló nagytermében Jan-
dó Jenő ad zongoraestet 
a Filharmónia zongora-
bérleti sorozatában. A 
műsoron Haydn Esz-dúr 
szonátája, Schubert négy 
impromtuje és Liszt h-moll 
szonátája szerepel. 

Jandó Jenő a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola zon-
gora szakán Kadosa Pál, Ne-
mes Katalin és Mihály András 
tanítványaként szerzett diplo-
mát, majd 1974-től az Orszá-
gos Filharmónia szólistája lett. 
1973-ban megnyerte a Magyar 
Rádió zongoraversenyét, má-
sodik díjas lelt a versailles-i 
Cziffra György-zongoraverse-

nyen és 1975-ben a milánói 
Ciani-emlékversenyen. 1977-
ben elnyerte a sydneyi zongo-
raverseny kamarazenei külön-
díját. 1975-től a Zeneakadé-
mia tanára, Liszt Ferenc-díjjal, 
érdemes művész címmel, Bar-
tók Béla-Pásztory Ditta-díjjal 
és Kossuth-díjjal ismerték el 
művészetét. 

Kocsis Zoltán. Ránki Dezső 
és Schiff András mellett Jandó 
Jenő is annak a magyar zongo-
rista „négyesfogatnak" a tagja, 
amely az utóbbi évtizedekben 
nagy karriert futott be a nem-
zetközi koncertéletben. Nem-
csak szólistaként, hanem ka-
maramuzsikusként is elismert, 
többször közreműködött Nico-
lai Gedda dalestjein, játszott 

Perényi Miklóssal, a Bartók és 
a Kodály Vonósnégyessel, a 
Takács Kvartettel. Pauk 
Györggyel több lemezfelvételt 
készített a Naxosnál, az egyi-
ket Grammy-díjra is jelöl-
ték. Lemezre játszotta a 32 
Beethoven-szonátát, az összes 
Mozart-zongoraversenyt és 
Haydn-szonátát, valamint 
Schubert-összkiadást is készí-
tett. A középáras lemezfelvé-
teleinek köszönhetően világ-
szerte roppant népszerű Naxos 
kiadónál eddig mintegy száz 
CD-je jelent meg. Évente több 
mint 350 ezer lemeze talál 
gazdára, ezzel előkelő helyen 
áll a világ zongoristáinak CD 
eladási toplistáján. 

H. Zs. 

Testületi ülés 
Ásotthalmon 

Munkatársunktól 
Holnap, csütörtökön 10 

órakor tart ja soron követ-
kező ülését Ásotthalom köz-
ség képviselő-testülete. A 
polgármesteri hivatal tanács-
termében sorra kerülő ülésen 
tá jékozta tó hangzik el az 
előző ülés óta történtekről, 
illetve a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról. 

A tes tüle t módos í t j a a 
pénzben és t e rmésze tben 
nyújtott szociális ellátások-
ról szóló rendeletét, majd fe-
lülvizsgálja egyéb hatályos 
rendeleteit is. Javaslat hang-
zik el kitüntetések, elismeré-
sek alapítására, valamint a 
közalkalmazot tak és köz-
tisztviselők erkölcsi és anya-
gi elismerésére. 

miről írt a DM? 

75 éve 
A szegedi közvi lágítás 

Nem e lőször és nem 
utoljára, de a szó legszo-
rosabb értelmében ejtjük a 
szót: közvilágítás. Ez azt 
jelenti, hogy hiába való itt 
minden beszéd. A várost 
leginkább csak a mennyei 
hatalom látja el világítás-
sal, mert amit az emberi 
eró nyújt, meglehetősen 
kevés. Holdtölte csak egy-
szer van egy hónapban, 
akkor sem teljesen zavar-
talan az égitest működése. 
Mit mondjunk - olyanféle 

az, mint a B-listát meg-
sejtő tisztviselő munkae-
reje, néha felhős, máskor 
bágyadt és udvaros . A 
külső városrészekben való 
járkálás ilyenkor elszánt 
életunalommal párosul és 
kilátásba helyez egy kis 
megbicskáztatást anélkül, 
hogy a merénylő kilétét 
se j teni lehetne. Tavaly 
nyár óta 770 gázláng vilá-
gítja a várost a közvilágí-
tás fokozatos kifejlesztése 
címén. (1925) 

50 éve 
Világif iúsági hát 

Március 21-én a föld-
kerekség i f júsága meg-
kezdte a h a g y o m á n y o s 
„ifjúsági hét" ünneplését. 
Valamennyi ország ifjúsá-
ga néhány év óta a barát-
ság, a szolidaritás, a nem-
zetközi kapcsolatok meg-
szilárdításának jegyében 
kezdi a tavaszt és kifeje-

zésre juttatja egységét és 
szilárd elhatározását a bé-
kéért folytatott harcban. A 
világ hetven országának 
60 millió ifja és leánya a 
Demokratikus Ifjúsági Vi-
lágszövetség zászlaja alatt 
egyesülve , a béke nagy 
hadseregének első sorai-
ban halad. (1950) 

25 éve 
Harminc áv 

Az öregekről, a tegnapi 
építőmunka derékhadáról 
körültekintően gondosko-
dik a társadalom, csupán 
nyugdíjakra évente több 
mint húszmilliárd forintot 
fizet ki az állam. A társa-
dalmi segítőkészség szép 
példái az öregek számára 
egyre több helyen létesí-
tett napközi otthonok. 

Az ország tizenhatezer 
sportegyesületében mint-
egy félmillió sportköri tag 

sportol, a tömeges sport-
ban rész tvevők száma 
azonban jóval nagyobb, 
különösen teijedőben van 
a természetjárás és a ko-
cogás. Az ország legszebb 
helyein települtek a szak-
szerveze t i és vál la la t i 
üdülők, amelyek télen-
nyáron lehetőséget nyújta-
nak a pihenésre. Évente 
mintegy egymillió dolgo-
zó részesül kedvezményes 
üdültetésben. (1975) 

Húsvéti buszkedvezmény 
A Tisza Volán Rt. több-

féle új kedvezményt kínál 
utasainak. Húsvétig félárú 
menettérti jegyet lehet 
váltani. Bécsbe 20 száza-
lékos, Jugoszláviába és 
Romániába 15-15 száza-
lékos engedménnyel bu-
szozhatunk a Tisza Volán 
járatain. 

Heintz Ferenc, a Tisza Vo-
lán Rt. értékesítési és marke-
ting igazgatója a busztársaság 
legfrissebb kedvezményeiről 
tájékoztatta lapunkat. A húsvét 
még odébb van, de a Tisza 
Volán Rt. már meghirdette ün-
nepi kedvezményét is. Április 
23-áig 50 százalékos menettér-
ti engedményt élvezhetnek az 
utasok: az odafelé érvényes, 
teljes árú jeggyel visszafelé 
már ingyen lehet buszozni. 

A Romániába és Jugoszlá-
viába induló (illetve onnan ér-
kező) járatokon 15 százalékos 
kedvezményt kap az utas, ha 
menettérti jegyét elővételben 
és forintért vásárolja meg (a 
gyermekeket megillető, 50 
százalékos díjkedvezmény ter-
mészetesen változatlanul érvé-
nyes). 

Ugyancsak olcsóbban bu-
szozhatnak a Tisza Volán jára-
tain azok, akik az osztrák 
fővárost választják úti célul. A 
Szeged, Bécs járaton 20 száza-
lékkal kerül kevesebbe az oda-
vissza érvényes jegy. Ugyan-
ezen a vonalon csoportos ked-
vezmény is jár: ha a legalább 
10 fős csoport elővételben, 48 
órával az utazás előtt jegyet 
vált, 20 százalékkal fizet keve-
sebbet a teljes árnál. 

A nemzetközi menetrend 
szerint közlekedő buszjárato-
kon utazókat is megilleti az 
utasbaleset-biztosítás: a Tisza 
Volán Rt. intézkedése értelmé-

ben a nemzetközi menetjegy 
árában a biztosítási díj is ben-
ne foglaltatik. 

A helyközi és távolsági au-
tóbusz-járatokon díjtalanul 
szállítják az útipoggyászokat. 
Törzsutasok élhetnek a hét-
végi, illetve ünnepnapo-
kon igénybe vehető kedvez-
ménnyel: a helyközi és távol-
sági járatokra váltott dolgozó 
havi, félhavi bérletek a Tisza 
Volán valamennyi járatán, 
egész Csongrád megyében ér-
vényesek - természetesen a 
bérlet km-övezeti határán be-
lül. 

Ugyancsak az üzletpolitikai 
kedvezmények körébe tartozik 
a két vagy több útirány igény-
bevételével megejthető utazá-
sokra szóló lehetőség: eszerint 
a rövidebb útirányra szóló iga-
zolvány és bérlet a hosszabb 
menetvonalra is érvényes, kie-
gészítő jegyet nem kell válta-
ni. 

Szeged helyi közlekedésé-
ben változatlanul kedvez-
ménnyel vásárolhat bérletet az, 
aki negyed-, félévre, vagy 
egész esztendőre előre megve-
szi a bérletszelvényt. Az éves 
bérletet 11 havi bérlet áráért, a 
fél éves és negyedéves bérletet 
egyaránt 5-5 százalékos ked-
vezménnyel kínálja a Tisza 
Volán Rt. 

A jeggyel utazók sem ma-
radnak ki a kedvezményezet-
tek köréből: a 10 darabos 
gyűjtójegyet 10 százalék, a 
hétvégi csoportjegyet 20 szá-
zalék engedménnyel kínálják a 
Tisza Volán jegypénztárai. A 
hat főig igénybe vehető, hétvé-
gi csoportos napijegy is je-
lentősen olcsóbb: a teljes árú 
napijegy háromszoros árából 
25 százalék kedvezményt ad a 
Tisza Volán Rt. 

Ny. P. 


