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In memóriám 
Dér Zoltán 

Ma kísérik utolsó útjára megyénk pedagógiai éle-
tének egyik doyenjét. Dér Zoltán gyémántdiplomás 
pedagógus 1936-ban szerezte meg a tanítói diplomát 
a miskolci evangélikus tanítóképzőben, és első taní-
tói állását a szegedi járáshoz tartozó Pálffy-iskolánál 
kapta, 1940-ben. Ettől az időtől kezdve lényegében 
42 esztendőn keresztül Csongrád megye közoktatá-
sában tevékenykedett, hiszen nyugalomba vonulása 
után még nyolc évig helyettesített a tantestületben. 
1942-ben előbb a Ruki II. állami iskolában, majd 
Ásotthalmon dolgozott, 1956 augusztusától pedig 
nyugdíjba vonulásáig a Zákányszék-alsó általános 
iskola vezetője volt. Keze alatt generációk nőttek 
fel, és lettek olyan igaz emberek, ahogyan azt tanító-
juktól látták. 

Ahogyan önmaga vallott róla: nagyon szép, de ne-
héz körülmények között dolgozott a tanyavilágban. 
Munkáját azonban sokan ismerik, és emlékét úgy 
őrzik meg, mint olyan emberét, akitől mindig érde-
mes volt példát venni. 

Emlékére legyen mottó kedves verséből, Váczi 
Mihály: Jegenye című művéből egy idézet: 

„...Ilyen kívántam lenni én is, ott a 
homokba szúrt nyárfa: - a tanító, 
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, 
irány azoknak, jel és biztató, 
kik jönnek barázdákban botladozva." 
Dér Zoltán 86 éves korában hunyt el. Hamvasztás 

utáni búcsúztatása június 2-án 11 órakor lesz a Du-
gonics temető ravatalozójából. Gyászmiséje ugyan-
aznap 9 órakor történik, a felsővárosi templomban. 

P. J. 

Továbbra is a növekedés a cél 

Áder János a kormány két évéről 

Könyvheti 
rendezvények 
Június 1., csütörtök 
17 órától: Megnyitó ün-

nepség a Dugonics téren. 
17.30-tól: Eördögh Ist-

ván dedikálja Erdély román 
megszállása 1916-1920 cí-
mű könyvét a Lazi Bt. Du-
gonics téri pavilonjánál. 

17 .30- tó l : T a l á l k o z á s 
Görgey Gábor íróval a Dél-
alföldi Bibliothéka Könyv-
tárban (Kálvária sgt. 14.) 

18 órától: Polner Zoltán: 
Koldusok kora című köny-
vének premierje az egyetem 
aulájában. 

18.30-tól: A Fiatal Sze-
gedi írók Köre mutatja be 
k i adványa i t az au l ában , 
majd ugyanott a Belvedere 
szerkesztősége mutatkozik 
be. 

17 .30- tó l : A Németh 
Lász ló é le te l eve l ekben 
1949-1975 című kötet pre-
mierje a Sík Sándor Köny-
vesboltban. 

18 órától: Szeged fiatal 
lírikusainak bemutatkozása 
a Humanitas Bt. Fekete Sas 
utca könyvesboltjában. 

18 órától: A Tömörkény 
István: Hétről hétre c ímű 
gyűjteményes kötet bemuta-
tója Péter László résztvéte-
lével a szőregi Tömörkény 
Művelődési Házban. 

Június 2., péntek 
16 órától: Molnár János 

és Pintér Tibor szegedi írók-
kal Balog József, az MR 
Körzeti Stúdió vezetője be-
szélget az egyetem aulájá-
ban. 

16.30-tól: Győréi Zsolt 
ded iká l j a Morgens te in 
összes bitódalai című kötetét 
a Lazi Bt Dugonics téri pavi-
lonjánál. 

16.30-tól: A Szegedtől 
Szegedig 2000 antológia be-
mutatója a múzeum díszter-
mében. 

17 órától: Dedikálások a 
Jelenkor standján a Bálint 
Sándor Könyvesbolt előteré-
ben a passzázson. Résztve-
vők: Darvasi László, Gara-
czi László, Kukorelly Endre, 
Mészáros Sándor szerkesz-
tő, Németh Gábor, Szilasi 
László. 

18 órától: Tiszatáj-est a 
Juhász Gyula Művelődési 
Központban. Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költő Húsz év 
a kétezerből című könyvé-
nek bemutatója. 

20 órától: Könyvheti Sze-
gedi Szalon a Bartók Műve-
lődési Központban. Vendé-
gek: Temesi Ferenc író, Sze-
pesi Attila költő és Veszelka 
Attila költő. 

A CSEMEGE 
Szupermarketek Rt. 
július végén nyíló 

szegedi 
szupermarket 

áruházába 
KERES 

gyakorlott, 
szakirányú középfokú 

végzettséggel 
rendelkező 

SZÁMÍTÁS-
TECHNIKUST. 

Önéletrajzot 
a humánerőforrás-
igazgató részére 
kérjük beküldeni: 

1158 Budapest XV. , 
Késmárk u. 16. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Vidékfrjlreztéfli rrf,*rrnsi és 
vidékfejlesilési immkalsr-i 

munkakörük brtöltésérr 
A Füldművrlésiigyi ú Vidékfejlesz-
tési Minisztérium Vidékfejlesztési 
Programok Főosztálya az Európai 
Unió állal lámopalnll SAPAKD elő-
csatlakozási program nieftsalósítása 

P rútjából Rfgntnália Irodákat állát fel 
aa alábbi régióköipontokban: 
Budapest, Miakolr. Debrecen, 
Szeged, Zalaegerszeg. Szrkesfebér-

s vár, Kaposvár. 
A felállítandó Regionális Irodák 
létrehozása kapesán a Eóosztály ' 

pályázatot hirdet 
vidékfejlesztési referensi én vidék-

fejlesztési munkatársi munkakörök 
betöltésére a többször módosított, 
1992. éri XX/// . törvény előírásai 
szerinti fellételekkel és bérezéssel. 

A réssletes pályázati felhírást a 
: Földművelétiipyi ét Vidékfejlesztési 

Értesítő U. évfolyam 8. száma 
tartalmazza. 

A pályázat beadási halárideje: 
2000. június IS. 

A pályázattal kaprsnlatban fekilá-
ftosíiást az KVM Vidékfejlesztési 
Programok Főosztályán Yerkel 
Krisztina ad (telefan: 301-1293). 

Az országgyűlés el-
nöke szerint a gazdasá-
gi növekedés fenntartá-
sán múlik, hogy a mini-
m á l b é r k é t s z e r e s r e 
emelését és a családtá-
mogatások rendszeré-
nek további fejlesztését 
a kormányzat meg tud-
ja-e valósítani - mon-
dotta tegnapi szegedi 
értékelésében Ader Já-
nos, az országgyűlés el-
nöke. 

A c s a l á d t á m o g a t á s o k 
rendszerének kidolgozása, a 
gazdaság növekedésének 
fenntartása, és a közbizton-
ság javítása: e három terü-
letet hangsúlyozta a kor-
mányzat elmúlt két évének 
értékelésekor Ader János, 
az o r s z á g g y ű l é s e lnöke 
azon a fórumon, melyet a 
Keresztény Értelmiségiek 
S z ö v e t s é g é n e k szegedi 
szervezete rendezett tegnap 
a városházán. A fórum ven-
dége volt a Parlament elnö-
kén kívül Rockenbauer Zol-
tán, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának 
vezetője és Varga Mihály, a 
Gazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára is. 

Áder János szerint igaz-
talan kritikák érték a kor-
mányzatot, amikor a 7 szá-
zalékos G D P növekedés t 
ígérgetésnek állították be, 
h iszen a KSH múlt havi 
adatai szerint ez a növeke-
dés megvalósult. Az ország-
gyűlés elnöke e növekedést 
tartotta a kormányprogram 
különböző célkitűzései zá-
logának, mondván, hogy 1-
2 százalékos gazdasági fej-
lődéssel nem lehet az euró-
pai átlaghoz való felzárkó-
zást elérni. Áder arra kérte a 
parlamenti ellenzék vélemé-
nyalkotóit, hogy most éppen 
ezért ne a korábbiak ellen-
kezőjével b í rá l ják a kor-
mányt, a „túlfűtött" gazda-

A keresztény értelmiség érdekelt a kormányzati családpolitika 
sikeres folytatásában - derült ki a tegnapi városházi fórumon. 

(Fotó: Karnok Csaba) 

ság növekedésétől tartva.A 
Fidesz politikusa szerint ha-
marosan újabb intézkedések 
kerülnek a kormányprogram 
eddigi szociális és családpo-
litikai füzéréhez: a növeke-
dés miatt megvalósí tható 
lesz a minimálbér két év 
alatti kétszeresére emelése, 
valamint folytatódik az a tö-
rekvés, hogy a családokat a 
gyermekek után kedvezmé-
nyekkel lássák el. Még 
nincs dön tés ró la , de az 
adókedvezmények körében 
akár a bizonyos összegig 
tartó adómentesség, akár a 
gyerekek száma után járó 
változó összegű adókedvez-
mény elképzelhető: ebben a 
kérdésben októberben fog 
dönteni az országgyűlés. 

A lakáshoz jutás gondjai-
val kapcsolatban Áder illú-
ziónak nevezte azt a szocia-
l is ta e lképze lés t , hogy a 
költségvetési bizonytalansá-
gokat okozó kölcsönök he-
lyett inkább az államnak és 
az önkormányzatoknak kel-
lene olcsó bérletű lakásokat 
építeni. Áder szerint ez a vi-
lágon sehol sem működik, 
hiszen a családok inkább 
hajlandóak a hiteleket a sa-
ját lakás érdekében visszafi-
zetni, mint szinte ugyanazt 
az összeget bérleti díjra köl-
teni. A néhány ezer forintos 
bérleti díjú lakások ideje so-
ha nem fog visszatérni, illú-
zió lenne erre gondo ln i 
- mondotta a Parlament el-
nöke. 

Áder a jövőre vonatkozó-
an is a gazdaság dinamiz-
musának fenntartására he-
lyezte a hangsúlyt, megje-
gyezve, hogy a kormányzat 
ellenfelei is felhagytak az-
zal a véleménnyel, misze-
rint a növekedés Bokros La-
j o s t evékenységének kö-
szönhető. A házelnök sze-
rint, bár a kormányzatnak 
az árvíztől és Balkáni vál-
ságtól kezdve olajárrobba-
násig és természeti kataszt-
rófáig minden kijutott, a jö-
vő mégis arra mutat, hogy a 
növekedés megtartása mel-
lett elérhető lesz az európai 
integráció és megvalósulnak 
a különböző infrastrukturá-
lis fejlesztések. 

Panek József 

A legnehezebb: túlélni 

Elvált nők ketrece 
A m i t ó i 

nem hal 
meg az 
ember, at-
tól meg-
erősödik. 
B o r d á n 
ren, a 

legszebb m a g y a r szí-
nésznőnek is nevezett 
sztár idézte a filozofikus 
mondatot, amikor arról 
vallott a Különútban, 
hogy miképpen élte túl 
élete legnagyobb krízi-
sét, a válását. De mind-
egy, hogy nő vagy férfi, 
mindenképpen megsíny-
li, ha fölbomlik a házas-
sága. 

Az alábbi történet fősze-
replője, Mariann hosszú évek 
kínlódása után - kék foltok-
kal a testén, idegileg szétcin-
cálva, önbizalmától meg-
fosztva - lépett ki rossz há-
zasságából. Ma úgy látja: 
előbb kellett volna, mert egy 
eleve elhibázott kapcsolatot 
nincs értelme erőltetni. Az ő 
házasságukban mindannyian 
és talán gyógyíthatatlanul sé-
rültek. 

- Fölsőiskolások voltunk, 
első évesek. Éppen csak 
megismerkedtünk, mikor ki-
derült, gyerekünk lesz... - így 
kezdi két évtizedes kálváriá-
jának, házasságának és válá-
sának történetét Mariann. -

Föl sem merült bennem az 
abortusz gondolata. Összehá-
zasodtunk, de ezzel nem ér-
tett egyet se az anyósom, se 
az apósom. Nem is segítettek 
nekünk semmiben. A kislá-
nyunk születése után, mi hár-
man a nagyapámmal és a 
nagymamámmal egy fedél 
alatt laktunk. A férjem rende-

,sen járt az egyetemre, de ne-
kem halasztanom kellett, vé-
gül levelezőn szereztem dip-
lomát... Együtt éltünk, de 
nem voltunk boldogok... 

- Ő egyke, az anyja nevel-
te. Nekem vannak testvére-
im, de gyerekkoromban nem 
a szüleimmel éltem. így az-
tán egyikünk számára se volt 
minta, hogyan rendezzük be 
a közös életünket. A fiatalsá-
gomból, a házasságomból 
megmaradt rémálomszerű 
emlék, hogy veszekszünk, 
veszekszünk és veszek-
szünk... 

- A féljem fiúpárti. Talán 
innen ered, hogy egyre több-
ször mondogatta, hogy én 
semmire se vagyok jó. Azzal 
vádolt, hogy ezt a lánygyere-
ket én erőltettem, őt túl fiata-
lon kényszerítettem az apa-
ságra. Aztán abba kötött bele, 
ahogyan a háztartást veze-
tem. Igaz, nem vagyok túl 
pedáns, de az állandó pocs-
kondiázás miatt lassan azt a 
munkát se tudtam hibátlanul 
elvégezni, amihez nem kell 

túl nagy pontosság vagy 
ügyesség. Szabályosan ret-
tegtem, ha közeledett a perc, 
mikor várható volt a férjem 
hazatérése. Próbáltam kitalál-
ni, vajon mibe köt majd bele. 
De hiábavaló volt minden: 
gúnyolódott, aztán szidott, 
később meg is vert - mindezt 
a gyerekek a füle hallatára és 
szeme láttára... 

- Nem működőképes ez a 
házasság. Ez már az első hó-
napokban kiderült. De a két-
ségeimet nem volt kivel meg-
beszélnem, mert a féljem el-
marta mellőlem a barátnői-
met. Kikényszerítette, hogy 
otthon üljek. Akkoriban ab-
ban reménykedtem, hogy egy 
másik gyerek, egy fiúcska ta-
lán megmenthet minket . 
Megszületett a fiunk. Mégis 
rosszabb lett minden... A lá-
nyunkat és engem még a ko-
rábbiaknál is jobban elhanya-
golt. A durvaság, a verés 
mindennapossá vált . Inni 
kezdett. Ittasan még kibírha-
tatlanabb lett... A fiunkkal ki-
vételezett. Nekik, kettejük-
nek mindent szabad volt... Ez 
a megkülönböztetés a két 
testvér között olyan izzó el-
lenségeskedést szított, amit 
már képtelenség lelohaszta-
ni... 

- Fizikai betegségek és 
lelki bajok gyötörték a család 
minden tagját. Többször be 
kellett vonulnom a kórházba. 

A lányom tanulmányi ered-
ménye romlott. Kénytelen 
voltam pszichológus tanácsát 
és segítségét kérni. A fiam 
szinte szóba se állt velem, 
csak az apjára hallgatott... 
Aztán rájöttem, hogy a fér-
jemnek vannak más nők is az 
életében, alkalmi kapcsola-
tok... 

- A válás szélén álltam. A 
f é r j em azzal fenyege te t t , 
hogy elveszi tőlem a gyere-
keket. Ha lehet, még jobban 
ivott, mint korábban. Áztán a 
munkahelyét is elvesztette. 
A fiam, de a lányom se akar-
ta, hogy másik lakásba köl-
tözzünk. Mégis beadtam a 
válópert... így éltünk egy la-
kásban. A válás kimondása 
után közös ketrecünk lett a 
köztünk megosztott lakás, 
amit csak másfél év után si-
került két kisebbre cserél-
nem... Azóta megvagyok. A 
gyerekek velem élnek, tanul-
nak. A féljem eladta a maga 
kis lakását, elköltözött a vá-
rosból. 

- Mi, ketten és a gyereke-
ink túléltük a házasságot, a 
válást is. Mégsem szabadul-
hatunk a közös múlt tól . 
Egyedül maradtam a két ka-
masszal. A kamaszoknak hi-
ányzik az apjuk, aki kitaszí-
tott lett - összegzi helyzetét 
Mariann. Ha korábban szakí-
tanak, talán nem veszítenek. 

Újszászi Ilona 

Görögest 
a Blues-kertben 
Munkatársunktól 

Pénteken, június 2-án 19 
órától ismét a görög gasztronó-
mia, s az Égei-tenger melléki 
mediterrán muzsika szerelme-
seit várja az újszegedi Blues-
kert étterem. Az esten fellép a 
görög népzene szegedi kedve-
lői számára már ismerősen 
csengő nevű Zeus Band is, s ha 
valakinek a kiadós menü után 
- görög saláta, szuflaki, bakla-
va - a szirtakihoz támad ked-
ve, a buzukik muzsikájára el-
lejtheti az ismert táncot. 

Busszal 
a Plazához 

Munkatársunktól 
A Tisza Volán Rt. az utasok 

igényeinek megfelelően to-
vábbra is közlekedtet céljárato-
kat a Szeged-Plazához. A 84C 
jelzésű buszok Újszeged, Ga-
bonatermesztési Kutatóintézet-
től Felsővároson, Taijánon és 
Makkosházán át a Plazáig reg-
gel 9-től este 9-ig óránként jár-
nak. A buszok az újszegedi 
végállomásról egész órakor, 
vissza pedig minden óra har-
minc perckor indulnak. 

Nagy Imre 
az Albumban 

Munkatársunktól 
A technikai okok miatt múlt 

szombaton elmaradt adás he-
lyett most szombaton 21.30-
tól lesz a Globe-TV Album cí-
mű portrésorozatának vendége 
a Telin csatornán dr. Nagy Im-
re művészettörténész, néprajz-
kutató, a Móra Ferenc Múze-
um tudományos igazgatója, 
akivel a műsor szerkesztő-ri-
portere, Pacsika Emília beszél-
get. Az adást szerdán 21.30-tól 
megismétli a Globe-TV. 

Litterátumdöntö 
Munkatársunktól 

A Litterátum országos nyel-
vi versenyeken ebben a tanév-
ben 2418 általános iskolás korú 
tanuló vett részt két nyelvből, 
három nehézségi szinten. Az 
országban négy helyszínen -
Győrött, Nyíregyházán, Pécsett 
és Szolnokon - megrendezett 
elődöntők alapján a legjobb 
húsz versenyzőt hívták meg a 
szóbeli döntőre, amit Nyíregy-
házán rendeztek. A megyéből 
az alábbi tanulók értek el szép 
helyezést: Lázár Enikő (Sze-
ged, Rókusi 1. sz. ált. isk.), an-
gol 10., A-fokozat; Lázár Tibor 
(Szeged, Fő fasori), angol 8., 
B; Drahota Gergő (Hódmező-
vásárhely, Szent István úti), an-
gol 5., B; Pasinszki Sándor 
(Szeged, Béke utcai), német 
10., B; Zsiga Márton (Szeged, 
Fő fasori), német 2., C. 

MA 
DR. SZALAY ISTVÁN 

országgyűlési képviselő 16 
órakor fogadóórá t tart az 
MSZP területi i rodájában 
(Szeged, Tisza L. krt. 2-4.) 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodájában (Tisza L. krt. 2-4. 
1/122.) dr. Bálint János ügy-
véd ingyenes jogi tanács-
adást tart 15-16 óra között. 

HOLNAP 
DR. NEMCSÓK JÁNOS 

országgyűlési képviselő fog-
adóórát tart az MSZP terüle-
ti irodájában 12-től 14 óráig 
(Tisza L. krt. 2-4.). 


