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AZ ALSÓVÁROSI KULTÚR-
HÁZBAN (Rákóczi u. 1 ) 9 órától: 
gyermekmegőrzés, 10 órától Bartha 
Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi 
visszatér. A-bérlet óvodásoknak, 15 
órától B-bérlet kisiskolásoknak és 
19 órától felnőtt nézőknek, 14 órá-
tól Gyertyaláng - a gyászolókat sc-
gttó csoportos foglalkozás. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN de. 10 
órától Etka-jóga. 

A SZITI EGYESÜLET MAN-
DALA-KLUBJÁBAN (Berzsenyi 
u. 3.) 13-tól 15 óráig „Újra dolgo-
zom", munkaügyi tanácsadás. 14-
től 17 óráig. „Álláskereső-klub". 

A SZITI EGYESÜLET IFJÚ-
SÁGI IRODÁJÁBAN (Dózsa 
György u. 5.) I6j0-tól 17.30 óráig 
mobilitás (külföldi csoportos cse-
rékkel kapcsolatos) tanácsadás. 
17.30-tól AMIGA számftógépes-
klub. 

ÉREM- ÉS TELEFONKÁR-
TYAGYŰJTŐK KLUBJA (Tisza 
L. krt. 14.) szerdán du. fél 3 és fél 5, 
vasárnap de. 8-12 óra között. 

A SZENTMIHÁLYI MŰVE-
LŐDÉSI HÁZBAN a könyvtárszo-
bában (Kapisztrán u. 50.) 15.30-tól 
„Olvasóra" gyermekek és fclnóttck 
részére. 

AZ EGÉSZSÉGESEBB ÓVO-
DÁK NEMZETI HÁLÓZATA 
EGYESÜLET (Gogol u. 3. III. 
305.. tel.: 423-474) 16-tól 18 óráig 
óvodás gyermekek szülei részére in-
gyenes jogi és pszichológiai ta-
nácsadást tart. 

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

A SZEGEDI NŐK KLUBJA 
(Bécsi krt. 7„ nyugdíjasklub) 17 
órakor az előző évi évzáró közgyű-
lését tartja, melyre minden tagot 
szeretettel meghív. 

AZ IDEÁL EGÉSZSÉG ÉS 
ÉLETMÓD-KLUBBAN (Szent Mi-
hály u. 1.) 18 órától: „Hogyan sza-
baduljunk meg felesleges kilóink-
tól?" címmel dr. Tamasi József or-
vos-természetgyógyász tart elő-
adást. 

A TIT CSONGRÁD megyei 
szervezeténél (Kárász u. II.) 18 
órától A Hold kialakulása, jellemzői 
és hatásai a Földre. Mi lenne a Föl-
dön, ha nem lenne Holdja? címmel 
Kiss László csillagász tart előadás. 

A FAGYÖNGY-KLUBBAN 
(Gogol u. 23., tel.: 426-670) 18 óra-
kor „Miért nem lesz világvége?" 
címmel Erdős Imre (Kecskemét) 
tart előadást. 

A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZ-
BAN (Dugonics tér 12.) 18 órakor 
„A korai keresztény művészet di-
lemmái", címmel Szekeres Ferenc 
diaképes előadást tart 

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZBAN 
(Royal Szálló) 18 órától: Tragikus 
sorsú orosz, bárdok - a szovjet kor-
szak utolsó évtizedeiben címmel be-
szélgetés. Beszélgetőtársak: Bagi 
Ibolya egyetemi docens és Baróti 
Tibor egyetemi adjunktus. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰVE-
LŐDÉSI HÁZBAN (Temesvári krt. 
42.) 19 órakor Szabó Lőrinc szüle-
tésének 100 évfordulója tiszteletére 
„Élet zenéjét, ritmusok életét!" cím-
mel költeményhangversenyt rendez-
nek. Közreműködik: Manga Dániel. 
Tegzes Miklós (vers. próza), Kiss 
Ernő (vers, zongora), Jámbor Csaba 
(hegedű). 

A SZEGEDI TUDOMÁNYE-
TEM AULÁJÁBAN (Dugonics tér 
13. II. em.) 19 órakor a Partiscum 
Kamarazenekar hangversenye. Ve-
zényel: Somorjai Péter. Műsoron: 
W. A. Mozart: Don Giovanni (Nyi-
tány). J. S. Bach: d-moll versenymű 
két hegedűre, F. Schubert: VIII. Be-
fejezetlen szimfónia. 

TÁPÉN A KÖNYVTÁRBAN 
(Budai Nagy Antal u. 20.) a Tápai 
Általános Iskola régi tablóképciből 
kiállítási nyílt. Megtekinthető: ápri-
lis 14-éig, hétfőtől-péntekig 13-tól 
18 óráig. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN megtekinthető 
Moldvai Réka festményeinek kiállí-
tása. 

A NEMZETISÉGEK HÁZÁ-
BAN (Osztróvszky u. 6.) Schmidt 
Andrea „A magyarok Frankfurtban" 
című fotókiállítása. 

AZ ALKOTÓHÁZBAN 
(Árboc u. 1-3.) ma: 15 órától 
hímző szakkör. 15.30-tól fa-
zekas szakkör felnőtteknek, 
16.30-tól kosárfonó szakkör. 
Holnap: 15.30-tól fazekas 
szakkör felnőtteknek, 16 órá-
tól tehetségkutató kézműves 
szakkör gyermekeknek. 

Hann Ferenc művészettörténész Munkácsy-díjas 

A blöff és a pomponos sznob 
Hann Ferenc müvészet-

t ö r t é n é s z N a g y b á n y á n 
született 1944-ben. Egye-
temi tanulmányait Szege-
den és Budapesten végez-
te. Tagja többek között a 
Magyar írók Szövetségé-
nek, a Magyar Képzőmű-
vészek és Iparművészek 
Szövetségének, a Magyar 
Művészeti Akadémiának. 
Hincz Gyula-díjas (1988, 
Neufeld), Művészeti díjas 
(1990, Csongrád), Gustav 
Moreau-díjas (1995, Pá-
rizs), Munkácsy Mihály-díj 
(2000, Budapest). Számos 
nemzetközi kiállítás ren-
dezője, kismonográfiák és 
interjúkötetek szerzője. A 
Szegedi Tudományegye-
tem rajz-művészettörténet 
t anszékének t a n á r a k é n t 
dolgozik a városban. 

- A művészeti kritika 
ugyan nem mondta ki, de 
könnyen terjed az a véle-
mény, miszerint a szegedi 
festészet meglehetősen 
konformizált. Ön mit gon-
dol erről? 
- Huszonhárom éve élek 

Szentendrén és akarva, akarat-
lanul összevetem az ottani fes-
tészetet a szegedivel. Szen-
tendrén alig 20 ezer emberre 
180 festő jut, míg a nagyvárosi 
Szegeden 40 művész él és köz-
tük 10-15 olyan, aki benne van 
az európai áramlatokban. 
Tény, hogy a szegedi festészet 
inkább épít a hagyományokra, 
és kevésbé kísérletezik avant-
gárd utakkal, ez azonban ön-
magában nem jelent konfor-
mizmust. Más kérdés, hogy 
Szentendréről egy közepes fi-
gura is könnyebben reflektor-
fénybe kerül ebben a vízfejű 
országban, mint egy kiváló 
szegedi. Én magam kötelessé-
gemnek érzem, hogy beforgas-
sam a szegedi művészeket is a 
köztudatba. Tavaly Párizsban, 
idén pedig Szentendrén vettem 
részt a SzögArt művészeit be-
mutató közös kiállítás szerve-
zésében. 

- Meglátása szerint a sze-
gedi közönség hogyan fo-
gadja a szegedi festőket? 
- Úgy érzem, általában ked-

vezően, bár a SzögArt Galéria 

Hann Ferenc művészettörténész szegedi dolgozószobájában. (Fotó: Karnok Csaba) 

csak művészileg bizonyult si-
keres vállalkozásnak. A kiállí-
tások megnyitóira mindig sok 
ember jött el, vásárlóként vi-
szont alig érdeklődtek. A mű-
velt és jó ízlésű emberek zse-
bében valószínűleg nincs pénz, 
akinél pedig volna, azt nem ér-
dekli a képzőművészet. Ez 
azonban nem művészeti kér-
dés. 

- Mit gondol, miután az iz-
musok kifújtak, a magyar 
festészetben milyen esztéti-
kai irányzatok ébredhetnek 
újjá? 
- A századvég művészete 

már a modern izmusok utáni, 
posztmodern művészeti eszté-
tika jegyében fogant. A moder-
nizmus lényegében a század 
közepe után véget ért, s azóta 
tulajdonképpen festészettől tá-
voli folyamatok működnek a 
vizuális kultúrában. Ilyen pél-
dául a videoművészet. Ugyan-
akkor meggyőződésem, hogy a 
hagyományos elemekre új lá-
tásmódot lehet építeni: a szo-
bámban itt függ a szegedi Lá-
zár Pál egy képe, amely tradi-
cionális tájélményre épül, de 
valójában az absztrakció hatá-
rán van. A régihez tesz hozzá 

újat. El lehet tehát indulni ér-
dekes utakon, bár minden pró-
bálkozás mögött ott lesz egy 
archetípus, egy művészeti 
előkép. Ez az irány a szegedi 
festészetre különösen jellem-
ző. 

- Ön szerint ki a sznob? 
- A sznob érdeklődik a mű-

vészet iránt, de rossz alapokról 
indul. Lássunk egy klasszikus 
példát: Van Gogh életében 
szinte nem is adott el képet, 
ma pedig milliárdokért veszik 
a munkáit. Ugyanaz a típus ad 
ki egy vagyont a képeiért, 
amely életében semmibe sem 
vette. A sznob pomponos pa-
pucsban ül otthon, márkás 
whisky mellett nézi az ostoba 
tévéfilmeket. Szent borza-
dállyal néz be, mint egy abla-
kon, abba a világba, melybe 
soha nem merne belépni. Cso-
dálkozik azon, hogy van Gogh 
beleőrült abba, hogy semmibe 
vették, de jó, ha tudjuk,' hogy 
az a bankár, aki ma amerikai 
aukciókon dollármilliókért vá-
sárol meg egy Van Gogh-
csendéletet, az lényegileg 
ugyanaz az embertípus, aki 
110 évvel ezelőtt gúnyolódott 
a mesteren. 

- Néhány hónapja nagy 
port vert fel Budapesten a 
Hermann Nitsch-féle véres 
kiállítás. Ön milyennek lát-
ta? 
- A happeningnek, a perfor-

mance-nak megvan a helye a 
századvég művészetében. 
Nitsch azonban nem mond iga-
zat. Életműve, ha erről egyál-
talán beszélhetünk, a sznobé-
riára, s mondjuk ki: a blöffre 
épül. E körben azonban volt 
egy önsorsrontó magyar zseni 
is, Hajas Tibor, aki szó szerint 
a maga bőrét vitte vásárra, s 
akit a nehéz hatvanas, hetvenes 
években éppen a Tiszatáj ka-
rolt fel. 

- Kritikusként kit tart leg-
többre a magyar képzőmű-
vészetben? 
- Tanítok, tehát elfogulat-

lannak kell lennem. A hallga-
tóim nem érezhetik meg, hogy 
kit szeretek és kit nem. Tudnék 
száz nevet mondani - vagy 
egyet sem. Szeged fontos ne-
kem, hiszen itt jártam egye-
temre, itt doktoráltam, s mond-
hatom, kitűnő hallgatókkal 
dolgozom. Ennél többre nem is 
vágyom. 

Panelt Sándor 

Deme-elöadás 
Munkatársunktól 

Ma délután 3 órakor Az 
anyanyelvészet fogalma 
és t á r s a d a l m i f e l ada t a i 
c í m m e l Deme László 

egyetemi tanár tart elő-
adás t a S Z T E J u h á s z 
Gyula Tanárképző Főis-
kolai Kar Magyar Nyelvi 
Tanszékén. 

Ki tud róla? 
Munkatársunktól 

A szegedi rendőrség ke-
resi a 71 éves Vidács István-
né Szeged, Berzsenyi u. 3. 
szám alatti lakost, aki márci-
us 4-én délután 5 óra körül 
lakásáról sétálni indult, és 
azóta sem tért vissza. 

Személylelrása: körülbe-
lül 165 centiméter magas, 
kissé hajlott hátú, átlagos 
testalkatú. Haja őszülő bar-
na, mely a tarkójáig ér és 
hátra fésült. Szeme barna, 
járása lassú. A nyakán elöl 
kereszt irányban hosszú mű-
téti heg látszik. Bal kezének 
középső ujján az ujjbegy el-
ső része erősen be van re-
pedve. Eltűnésekor szürke 
színű, háromnegyedes, vas-
tag, kissé buggyos vállú ka-
bátot, fekete posztó szok-
nyát és sötét színű pulóvert 
viselt. 

Kérjük, hogy aki infor-
mációval rendelkezik Vi-
dács Istvánné jelenlegi tar-

Eltűnt a 71 éves 
Vidács Istvánné. 

(Rendőrségi felvétel) 

tózkodási helyével kapcso-
latban, jelentkezzen szemé-
lyesen a Szegedi Rendőrka-
pitányságon (Párizsi krt. 
16-22.), illetve telefonon a 
62/477-577/1 8-26-os szá-
mon, vagy hívja a rendőrség 
107-es hívószámát. 

Dóci forintok 
Munkatársunktól 

Képviselő-testületi ülést 
tartanak március 31-én, pénte-
ken 13.30-tól Dócon. Ezen 
többek között beszámolnak a 
település 1999. évi költségve-
téséről és a helyi könyvtár 
munkájáról. 

Tavaly közel 70 millió fo-
rintból gazdálkodhattak, ebből 
kétmillió fejlesztési hitelt fi-
zettek vissza, négymillióból 
pedig elkészült a temetőhöz 
vezető út és az Erdősor utca 
aszfaltja. Az idén nagyjából 
annyi pénzből gazdálkodhat a 

dóci önkormányzat, mint ta-
valy, de a most csak kétmilliót 
tudnak beruházásokra fordíta-
ni. A település forráshiánya 
közel 20 millió forint, ezért 
ÖNHIKI-s pályázatot adnak 
be. Tavaly több mint 170-en 
iratkoztak be a községi könyv-
tárba, derül ki a könyvtár ve-
zetőjének beszámolójából. A 
tavalyi állomány 128 kötettel 
emelkedett, így jelenleg mint-
egy hétezer könyvből válogat-
hatnak az olvasók. A könyvek 
mellett videokazettákat is ki-
kölcsönözhetnek a dóriak. 

napié 

DR. BÁLINT JÁNOS, a szo-
cialista párt jogtanácsosa 15 és 16 
óra között ingyenes jogi tanács-
adást tart Szegeden a Szilágyi u. 
2.11/210. alatt. Tel.: 62/420-259. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-
TI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei Kép-
viselete (Szeged, Kálvária sgt. 
14.) 14 órától 16 óráig az 
MSZOSZ tagjai részére (a tagsá-
got hitelt érdemlően igazolni 
kell). Dr. Hajdú István ad felvilá-

Holnap 

gosítást munkaviszonyban lévők, 
pályakezdők, valamint nyugdíja-
sok részére. 

KOZMA JÓZSEF, a 22-es vá-
lasztókerület (Makkosháza) kép-
viselője fogadóórát tart 17 órától 
a Makkosházi Általános Iskolá-
ban. 

A NYUGDÍJASOK PARTJA 
15 órai kezdettel taggyűlést tart a 
Hüvelyk utcai barakk épületben 
(volt óvoda). 

miről írt a DM? 

75 éve 
A Belvárosi Bank gondjai 

Meglepetésszerűen, szinte 
robbanásképpen hatott a hír, 
amely arról számol be, hogy 
a Kárász utcai Belvárosi 
Bank súlyosabb természetű 
fizetési nehézségekkel küzd, 
úgyhogy már be is szüntette 
a kifizetéseket. A hír hatása 
egészen megérthető, hiszen 
még a beavatottakat is meg-
lepték a legutolsó napok ese-
ményei, hogy a bank igen je-
lentős forgalommal és tágas 

üzletkörrel rendelkezik. A fi-
zetési nehézséget az okozta, 
hogy az egyik vállalat egy 
éven át nem fizette meg két-
milliárdot kitevő tartozását, 
ezenkívül az, hogy ez a bank 
állandóan magasabb kamatot 
fizetett a kosztpénzekért, 
mint a hivatalos jegyzés, a 
pénzeket magas kamattal, de 
nem mindig a megfelelő ke-
zekbe helyezte ki. 

(1925) 

50 éve 
Rendezési hiba 

Kínos rendezési hiba csú-
szott be a jugoszláviai vá-
lasztási színjáték előadásába. 
A kora reggeli órákban tett 
eleget Tito alkotmányos kö-
telezettségének. A „főhóhér" 
két „alhóhérral", a külügy-
miniszterrel és a szerb mi-
niszterelnökkel érkezett a 
szavazóhelyiségbe. A vá-
lasztóknak két gumigolyócs-
kát nyomnak a kezébe, két 

urna van előtte, a Tito-féle 
lista urnája, a másik pedig a 
vak-urna. A választó egyik 
kezét az egyik, a másik kezét 
a másik urna nyílásába dug-
ja, s az egyik golyót elenge-
di. Tito széles mozdulattal 
szavazott magára, majd a 
külügyminiszter is, a szerb 
miniszterelnök viszont „vé-
letlenül a másik urnába ejtet-
te a golyócskát. (1950) 

25 éve 
Kővári és a kéz i labda 

Súlyos gondokkal teli 
örökség közepébe került Kő-
vári Árpád, amikor idestova 
három hónapja elvállalta a 
Szegedi Volán NB I B-s ké-
zilabdacsapatának függetle-
nített edzői tisztét. Elmondta, 
hogy fanatikusan hisz Sze-
ged kézilabdázásának fel-

emelkedésében, előbb vagy 
utóbb ez bekövetkezik. Nem 
biztos, hogy ő lesz, aki meg-
váltja a világot, tehát Szeged 
kézilabdasportját, de tenni 
akar érte, nem is keveset. A 
fiatal, pályáját most kezdő 
edzőnek mi mást kívánhat-
nánk: így legyen! (1975) 

Szakmai nap Szatymazon 

Őszibarack 2000 
Munkatársunktól 

Az őszibarack-termesztés 
fejlesztésének lehetőségei 
2000 címmel rendeznek be-
mutatóval egybekötött szak-
mai tanácskozást március 29-
én 9 órától a szatymazi műve-
lődési házban. Előadást hall-
hatnak többek között A gyü-
mölcstermesztők szövetkezé-
sének tapasztalatai Olaszor-
szágban címmel (dr. Maurizio 
Baldisseri olasz termelő, a 
Ravennai Agrárkamara képvi-
selője); A magyar gyümölcs-
termesztés helyzete és fejlesz-
tési lehetőségei (dr. Soltész 
Miklós tanszékvezető, Kecs-
keméti Főiskola Kertészeti 
Főiskolai Kar, Gyümölcster-

mesztési Tanszék); Az őszi-
barack és nektarin fajtahasz-
nálat fejlesztése (dr. Szabó 
Zoltán tanácsadó, Debreceni 
Egyetem Agrártudományi 
Centrum); Summit-Agro, 
ajánlások a hatékonyság je-
gyében (dr. Horn András, a 
Summit-Agro igazgatója); Az 
őszibarack komplex növény-
védelme a Novartis készítmé-
nyeivel (Szeleczki Attila, a 
Novartis területi képviselője); 
Bayer növényvédő szerek al-
kalmazása az őszibarack-ter-
mesztésben (Kiss András, a 
Bayer Hungária Kft. területi 
képviselője). 

A program metszési és ön-
tözési bemutatóval zárul. 

D I Ó F A H Ú S B O L T 
Szeged, Sárosi u . 2 . , tel. : 4 9 3 - 3 6 7 . 
Marbalábszár 740 Ft helyett 599 Ft 
Kolbásznak való hús 542 Ft helyett 4 3 5 Ft 
Sertésoldalas 495 Ft helyett 411 Ft 
Sertésmáj 357 Ft helyett 2 5 5 Ft 
Pulykamell 999 Ft helyett 799 Ft 
Makói füstölt kolbász 737 Ft 
Pulyka egész comb bőr nélkül 389 Ft 
Házi májas 729 Ft helyett 566 Ft 
Tyúk 339 Ft 
Füstölt húsos csont 326 B helyett 235 Ft 
FIGYELJE A BOL TBAN KIFÜGGESZTETT HETI AKCIOINKA T! 

$ H a április, akko 
Április l-jétől 21-ig kedvezményes 

HÚSVÉTI hitelakció 
a Kiszombor és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél. 
THM: 

Kamat évi: 2 0 % 2 5 , 5 6 % éven belüli 
kezelési költség: 2% THM: 

23 ,49% éven túli. 
Érdeklődjön kirendeltségeinknél 

KISZOMBORON: 297-488, MAKÓN: 211-641 
FÖLDEÁKON: 295-023, MAROSLELÉN: 256-055 


