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Leltárt készítenek a homokháti tanyákról 

A parasztember meg a statisztika miről írt a DM? 
• 75 éve 

A színiigazgató bizakodó 
A vidéki színházak ki-

vétel nélkül a kedvezőtlen 
gazdasági helyzet követ-
keztében anyagi zavarok-
kal küzdenek. Ez a körül-
mény természetesen a mű-
vészi produkció rovására 
megy. Dicséretére válik 
Andor Zs igmondnak , 
hogy ezeket a bajokat a 
lehetőség szerint ellensú-
lyozni bírta, bár némileg 
itt is érezhető az áldatlan 
viszonyok depressziója, 

mégis a kellő magaslaton 
állott színházunk az egész 
idényben. A színház a 
rossz konjuktúra és az ál-
talános gazdasági krízis 
következtében fokozot-
tabb munkával kénytelen 
a közönség érdeklődését 
fenntartani. Minden ener-
giájukkal azon vannak, 
hogy a közönség a tavaszi 
meleg ellenére is hű ma-
radjon a színházhoz. 

(1925) 

• 50 éve 
Megnyitják a levéltárat 

Nemrégiben határozták 
el a városi közgyűlésen, 
hogy az érdeklődók szá-
mára hozzáférhetővé te-
szik a városi levél tár 
anyagát. Különösen a tör-
téneti kutatók, az írók szá-
mára nagyjelentőségű ez 
az intézkedés, mert ezután 
eredeti okmányok nyo-
mán, az egykorú források-

ra támaszkodva végezhe-
tik a munkát. Már ketten 
is dolgoznak a levéltár-
ban, egyikük a szeged 
környéki parasztmegmoz-
dulásokra keres adatokat, 
a másik a párizsi kommün 
magyarországi hatását tár-
gyaló munkájához keres 
szegedi adatokat. 

(1950) 

• 25 éve 
Ankét a Tisza-kutatásról 

Kétnapos tanácskozás 
után befejeződött Szege-
den a Tisza-kutató ankét, 
amelyet a Magyar Tudo-
mányos Akadémia szege-
di bizottságának székhá-
zában tartottak. Hazánk 
felszabadulása és a Tisza-
kutatás között közvetlen a 
kapcsolat. A felszabadulás 
előtt ugyanis szervezett 
Tisza-kutatás nem volt, 
legfeljebb egy-két kutató 

foglalkozoztt a Tiszával. 
Húsz-huszonöt évvel ez-
előtt kezdődött a Tisza-
kutatás szervezett előké-
szítése, mely komolyabb 
méretekben tizenhét évvel 
ezelőtt indult meg, Kolos-
váry Gábor professzor ve-
zetésével. A munka egyik 
eredménye a mártély-sa-
séri tájvédelmi rekonst-
rukciós terv előkészítése. 

(1975) 

© a hét kérdése 

Éljen május elseje? 
I- : JÉÉ| 
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Horkai Szilveszterné, Tóth Attila és Zsiga Tamás. 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

Gulyás Péter programkoordinátor Nagy György Lajost és feleségét, valamint 
Péter Józsefet kérdezgeti. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

MILYEN LESZ A MA-
GYARSÁG SORSA az Európai 
Unióban! címmel tart előadást dr. 
Pető Ferenc professzor a MÁV 
Vasút a gyermekekért alapítvány 
dísztermében (Boldogasszony su-
gárút 44.) délután fél 6-kor. A be-
lépés ingyenes. 

A SZITI EGYESÜLET IFJÚ-
SÁGI IRODÁJÁBAN (Dózsa 
György u. 5.) 13-tól 1 Soráig „Újra 
dolgozom", munkaügyi tanácsa-
dás. 

A JUHÁSZ GYULA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN 18 
órától ezoterikus önismereti, ön-
fejlesztő klub és versmondó stú-
dió, a nyugdíjasklubban 9 órától 
rekreációs klub, 14 órától kézi-
munka szakkör és kártyaasztal. 

ÉPÍTÉSZ T A N A C S A D Á S 
15.30 órától 18 óráig a Technika 
Házában (Kígyó u. 4.). Energiata-
karékossági kiállítás hétköznap 8-
tól 18 óráig. 

AZ EGÉSZSÉGESEBB ÓVO-
DÁK NEMZETI HÁLÓZATA 
(Gogol u. 3. in . 305., tel.: 423-
474) jogi tanácsadója, dr. Szeles 
Veronika 16-tól 18 óráig óvodás 
gyermekek szülei részére ingyenes 
jogi tanácsadást tart. 

AZ ALSÓVÁROSI KUL-
TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. 1.) 16 
órától kerámia szakkör felnőttek-
nek, 20 órától táncház - zenél a 
Gyantás Banda, táncot tanít Ko-
vács Zoltán, valamint fotóművé-
szeti kiállítás: „A helyzet foglyai -
a foglyok helyzete" címmel. 

A MAGYAR BIOLÓGIAI 
TÁRSASÁG (MTESZ székház II. 
emelet, 16-os előadóterem) 16 
órakor Az abortusz egészségügyi, 
bioetikai és társadalmi vonatkozá-
sairól előadás. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZ nyugdíjasklub-
jában 16 órától: Csúri József zené-
jével - áprilisi dáridó. 

A PETŐFI SÁNDOR MŰVE-
LŐDÉSI HÁZBAN (Negyven-
nyolcas u. 12.) 16 órától „Székvi-
rág Népdalkör" és citeraklub. 

A FŐNIX-IMBISZBEN (Ta-
karéktár u. 8.) 17 órától Imbisz-
est, kiállítás búcsúztató Szafián 
Zsuzsanna, Nagy Károly, Marik 
István és az Eötvös József Gimná-
zium tanulóinak közreműködésé-
vel. 

T R A N S Z C E N D E N T Á L I S 
MEDITÁCIÓ (TM) avagy ho-
gyan élhetjük maradék(talanul) 
életünket? Csányiné Zsóka 
előadása 17.30 órától a Béke u. 1. 
szám alatt az emeleten. 

A MILLENNIUMI KÁVÉ-
HÁZBAN (Dugonics tér 12.) 18 
órakor: Élet egy középkori ciszter-
ci monostorban - dr. Koszta Lász-
ló diaképes előadása. 

A BIBLIOTÉKA KÖNYV-
TÁRBAN (Kálvária sgt. 14.) 18 
órakor a tenyérelemzésről Lőrincz 
Mária Magdolna tart előadást. 
- A BARTÓK BÉLA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN 19 
órakor: A jövő lehetősége - Bor-
nemisza Gergely előadása. 

A KONZERVATÓRIUM-
BAN (Zongora-bérlet) 19.30 óra-
kor Oravecz György - Liszt est, 
Paganini-etűdök, Dante-szonáta. 

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉ-
GI HÁZBAN (Kálvária tér 20.) 
Bezdán Katalin meseillusztrációk 
kiállítása. Megtekinthető: május 5-
éig szombat, vasárnap kivételével 
10-től 18 óráig. 

A MAGYARNÓTASZER-
ZŐK ÉS ÉNEKESEK Dél-ma-
gyarországi Egyesülete tehetség-
kutató versenyt rendez a Csongrád 
megyében éló 10-14 és 14-18 
éves fiataloknak. A versenyre áp-
rilis 30-áig lehet levélben jelent-
kezni: dr. Kikli Tivadar 6720 Sze-
ged, Palánk 5. címre. Telefonon: 
naponta de. 10 óráig dr. Majzik 
Istvánnál. A versenyre május 28-
án kerül sor. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) ma: 16 órától tehet-
ségkutató kézműves szakkör gyer-
mekeknek. Holnap: 14 órától 
szövő szakkör. 

A TISZTA VIZŰ 
FEHÉR-TÓI 

HALGAZDASÁGBAN 
pénteken és szombaton, 

8-14 óra között 

HALVÁSÁR. 
Ponty: 359 Ft/kg 

SZEGEDFISH KFT. 
62-461-444 

A Ho-
mokháton 
( B a l o t a -
szá l lástól 
Röszkéig) 
köze l 10 
ezer ta-
nyát tar-

tanak számon, melyen a 
l a k o s s á g több mint 
negyven százaléka él. A 
Homokhát i Kistérségi 
Iroda és a régió 15 tele-
pülésének önkormány-
zatai elhatározták, hogy 
egy t a n y a f e j l e s z t é s i 
programot valósítanak 
meg. A kérdezőbiztosok 
április elseje és május 
3 l - e között bejár ják a 
térséget, s felmérik a je-
lenlegi állapotot: ki mi-
vel fűt, van-e villany, te-
lefon az épületben, fog-
lalkozik-e turizmussal a 
gazda, tart-e állatot. Jú-
n i u s b a n ér téke l ik az 
eredményeket , amiből 
kiderül, hogy mire van 
leginkább szüksége a 
tanyai embernek. 

A mórahalmi székhelyű 
Homokhát Eurointegráció 
Kistérség- és Gazdaságfej-
lesztési Kht. és a Homokhát 
Egyesület a régió t izenöt 
önkormányzatával közösen 
létrehozta az úgynevezet t 
tanyafejlesztési programot, 
melynek az e l indí tásához 
3,5 millió forintot nyertek a 
területfejlesztési tanács pá-
lyázatán - mondta Matula 
Anikó, a kht. ügyvezetője. 
Kiemelt céljuk, hogy meg-
tudják, vajon mire van leg-
inkább szükségük a térség 
tanyáin élő embereknek. A 
felmérés segítségével a kö-
zeljövőben az önkormány-
zatoknak is jóval könnyebb 
dolga lesz az esetleges fej-
lesz téseknél , mert így az 
adatokból kiderül, hol kell 
bevezetni a villanyt, a tele-
font, hol nincs bolt, vezeté-
kes víz, illetve mely tanyá-
nak nincs állandó lakója -

DM-információ 
A Pannon GSM Távközlé-

si Rt. gyűjtést kezdett az ár-
vízkárosultak javára, s a va-
sárnap indult kezdeményezés 
alapján néhány nap alatt hat-
millió forint készpénzt adtak 
össze előfizetői - közölte Su-
ba János, a társaság kommu-

Falunapok 
Algyőit 

Munkatársunktól 
Algyőn a millennium évé-

ben ötnapos rendezvénysoro-
zat nyújt falunapi szórakozást 
a község lakóinak. A művé-
szeti, irodalmi, kézműves pá-
lyázatra beérkezett alkotások-
ból rendezett kiállítást és ez-
zel a falunapi rendezvényso-
rozatot dr. Piri József polgár-
mester tegnap délután nyitotta 
meg. „Bemelegítésül" ma este 
a faluházban az Evergreen 
együttes zenél. A szombat 
részben a vetélkedők jegyé-
ben telik: lesz több focimeccs, 
gulyásfőző verseny, családok 
közötti vetélkedő, majd 16 
órától a nóta kedvelók tapsol-
hatnak, 21 órától pedig az ír 
népzene és táncház várja az 
algyőieket a faluházban. Meg-
tisztelő és ünnepi ajándék, 
hogy a helyi Móra Ferenc 
Népszínház társulata szomba-
ton 19 órától, a faluházban 
mutatja be új produkcióját: 
Bács Ferenc színművész ren-
dezésében Heltai Jenő A né-
ma levente című darabját vit-
ték színre. 

tudtuk meg Fodor Csaba 
térségmenedzsertől. A régió 
mintegy 10 ezer tanyá já t 
negyvenhat kérdezőbiztos 
keresi fel május végéig, s 
munkájukat az önkormány-
zatoknál dolgozó koordiná-
torok segítik, hiszen ők is-
merik leginkább a „helyi te-
repviszonyokat" - vette át a 
szót Gulyás Péter program-
koordinátor. 

A kérdezőbiztosok egyi-
ke az ásotthalmi Vér Tibor. 
Feleségével a 4-es és a 7-es 
kerületet járja végig, közel 
450 tanyát keresve fel. Két 
gyerekük is elkíséri őket, 
mivel nincs kire hagyniuk a 
csöppségeket. A gyerkőcök 
néha nagyon nyűgösek tud-
nak lenni . Máskor ped ig 
használ a jelenlétük, ugyan-
is volt már arra példa, hogy 
a megkérdezett nem akart 
„kötélnek állni", de a kicsi-
ket meglátva megenyhült a 
bizalmatlanság, s készsége-
sen válaszolt. A legtöbb ne-
hézség a gazdasági kérdé-
seknél adódik, mivel a több-
ség nem akarja megmonda-

ni, milye is van. Azért az 
emberek mellett néha a ku-
tyákkal is meggyűlik a baja 
a Vér családnak. Már jártak 
úgy, hogy nem mertek ki-
szállni a kocsiból, s a rés-
nyire lehúzott ablakon ke-
resztül az ugató ebek és a 
hátsó ülésen fé le lmükben 
síró két gyerkőc hangját túl-
kiabálva próbálták a gazdát 
kifaggatni. 

Egyik nap elkísértük Vér 
Tibor t és f e l e ségé t . Az 
ásotthalmi polgármesteri hi-
vatal előtt találkoztunk. A 
család kocsija elromlott, így 
egy kölcsönkért Ladával el-
indultunk a 4-es körzet felé. 
A betonúiról letérve térkép 
segítségével haladtunk to-
vább. A 497-es számú tanya 
előtt megállva az idős gazda 
csak a sokadik dudálásra 
jö t t e lő. A bácsi t enyhe 
„kocsmaillat" lengte körül, 
ami nem is volt csoda, hi-
szen elmondta a szokásos 
napi adagját, reggel egy fél 
pálinka, délben két liter bor, 
este pedig ugyancsak a fél 
„pálesz". Az óránkra nézve 

megál lap í to t tuk , hogy az 
öreg nagyjából most kezd-
hetett neki a második kan-
csónak. A kérdezőket dur-
ván e lha j t o t t a , s közben 
igencsak sz id ta Torgyán 
doktor t , kü lönösen a mi-
niszter hölgyrokonságát em-
legetve. 

Továbbmen tünk . Nagy 
György Lajos szomszédai 
segítségével épp a tanyája 
melletti földjét trágyázta. Az 
idős bácsi és egyik segítője, 
Péter József szívesen vála-
szolt a kérdéseinkre. A fel-
mérést azonban vegyesen fo-
gadták. Péter József szerint a 
„parasztembernek amúgy is 
ölég baja van, osztán még a 
statisztikával is foglalkoz-
zon...". Az önkormányzatok-
nál amúgy is megvan min-
den adat, ezt tudja jól, hiszen 
a lánya is ott dolgozik. Azért 
azt még hozzáfűzték, hogy 
jó volna ám a villany, meg a 
gáz, de hát nagyon drága, s 
különben is, az idős emberek 
már nem nagyon akarnak 
változtatni. 

Karmos Tamás 

taknak. Suba János kifejtette: 
a gyűjtésbe szeretnék bevon-
ni a többi mobil és vezetékes 
távközlési szolgáltatót is, 
amelyek hasonló módszerrel 
támogathatnák a károsult em-
bereket. Az ezzel kapcsolatos 
felhívó levelet már elküldték 
a többi szolgáltatónak is. 

Maholnap itt van má-
jus e l se je , melyet - a 
sokszor énekelt és hal-
lott dal szerint - énekszó 
és dal köszönt. Május el-
sején zeng és dalol az 
élet, száll a zeneszó és 
ének. Május elsején még 
zeng és dalol az élet, 
tényleg száll még a ze-
neszó és ének? Kell-e 
még ez az ünnep? Kinek 
mit jelent? Eljen-e május 
elseje? Erról kérdeztük 
az utca emberét. 

H a r k a i S z i l v e s z t e r n é 
nyugdíjas szakácsnő: - Igen, 
éljen május elseje! Kell ez 
az ünnep, amely a munkások 
örömnapja. Én nem vagyok 
sem kommunista, sem pedig 
munkás származású, de fon-
tosnak tartom ezt az ünne-
pet. Ne csak a polgároknak, 
de a munkásoknak, bérből és 
fizetésből élőknek is legyen 
ünnepe. Mi régebben mindig 
az újszegedi ligetben szóra-
koztunk, de ma már inkább a 
környékben kirándulunk e 
napon. 

Tóth Attila kereskedelmi 

ügyintéző: - Éljen és virá-
gozzék május elseje! Ez az 
ünnep arra jó, hogy nem kell 
dolgozni . I lyenkor elme-
gyünk a családdal valami-
lyen közel i fürdőhelyre, 
Sziksósra , Kiskunhalasra 
vagy Gyopárosfürdőre, hi-
szen a városban amúgy is 
e leget t a r tózkodunk. Út-
törőként egyébként még én 
is ott meneteltem annak ide-
jén a május elsejei felvonu-
láson. Különleges és érdekes 
élményként maradtak meg 
bennem a régi május elsejék. 

Zsiga Tamás vízirendőr: 
- Én valószínűleg szolgálat-
ban leszek május elsején. 
Szerintem a munka ünnepét 
politikamentessé kell tenni, 
mégpedig azért, mert a régi 
rendszerben kényszerítették 
az embert arra, hogy azon 
részt vegyen. Több mint 
húsz éve vagyok kinn a ví-
zen, s mint ahogy a fend-
szerváltás előtt, úgy most is 
figyelnünk kell majd arra, 
hogy az újszegedi ligetből 
hazatérők közül senki se es-
sen be a hídról a Tiszába. 

Sz. C. S*. 

Pannon GSM-kezdeményezes 

Árvízi gyűjtés 
nikációs igazgatója. Az akci- készülékükről fe lh ív ják a 
óban egyelőre csak a Pannon 1749-es számot, s ezzel auto-
ügyfelei vehetnek részt oly- matikusan 100 forintot ado-
módon, hogy május végéig mányoznak az árvízkárosul-

Hirtelen halál 

Egy földön fekvő férfihoz riasztották a mentőket tegnap reggel negyed ki-
lenc körül a Petőfi Sándor sugárút és a Bécsi körút kereszteződéséhez. A 
mentőknek sajnos már nem akadt dolguk, csak a halál beálltát tudták megál-
lapítani. Az eddigi adatok szerint a 64 éves Cs. A. szegedi lakos az utcán hirte-
len rosszul lett, összeesett, s elhunyt. (Fotó: Nagy László) 


