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A miniszter félrelép
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Logisztikai központ Szegeden
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Nehéz elköszönni, amikor nem tudjuk, mi lesz a folytatás. Egy
biztosf?): a Szégedí Egyétepi igy, e|>bcn a formában, többé nem jelenik

Illusztráció a Szegedi Egyetem archívumából

meg. A kommunikáció szaknak lesz gyakorló helye, é s még az is lehet,

hogy Szegedi Egyetemnek fogják hívni. De az már nem lesz ugyanaz. Az
újsággal valószínűleg találkozunk majd, átalakult formában. Esetleg egy
másik lapban lesz valami ismerős.
A Szegedi Egyetem gyakorló lap volt. Többnyire első évesek írták, és
felsőbb évesek szerkesztették. Ezért az újság színvonala nem mindig
egyezett meg az elvárásokkal, (ie biztosíthatom az olvasókat, hogy a lap
készítői tehetségük és képességük legjavát nyújtották. Igaz, visszajelzést
nem nagyon kaptunk. Mindenesetre» köszönjük azok bizalmát, akik bármilyen formában támogattak minket A „legnagyobb öröm" — ha lehet
ilyen szókapcsolatot használni —, minden közhely nélkül, az olvasó észrevétele.
Akár dicsérő, akár javító, és akár egy futtában odavetett fél szó is legyen.

HÖK-választások után

Második felvonás
Pótválasztásokat kell tartani a sikertelen szavazás után a jogi karon döntött Mészáros Rezső, a JATE rektora. Eltekintve az idei voksolástól, eddig a jogászok és az Állam- és Jogtudományi Karhoz tartozó egyéb szakok
hallgatói voltak a legaktívabb szavazók.
Papp László
„Egy kis f u t u r o l ó g i a "

Valaha sokszínűbb kapcsolatot tartott fenn Szeged városa hazánk hasonló jelentőségű településeivel. Mintegy negyven éve még nemcsak vasúton és a mára már
túlzsúfolttá váló közúton lehetett a napfény városát megközelíteni, hanem a napjaink Magyarországán kuriózumnak számító légi és vízi úton is. Talán a manapság oly gyakran emlegetett logisztikai központ kialakítása ismételten előidézhetné
a közlekedés négy pillérének modernizálását, és hazai viszonylatban eddig még
nem tapasztalt összehangolását.
\Racz János Csaba
Törocsik Ferenc
A modernizáció mozgatórugóját a
Logisztikai Egyesület Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz benyújtott indítványa adta. Ebben a minisztériumot arra kérték, hogy a Közlekedéstudományi Intézettel (KTI) közösen készítsenek egy egész országra kiterjedő, átfogó tanulmányt Körtvélyesi

Csaba, az önkormányzat Műszaki Irodájának keretein belül működő Közlekedési, Közmű- és Városfejlesztési Csoport
munkatársa elmondta, ők a közlekedési
és anyagmozgatási központok létrehozásának feltételeit hivatottak feltárni A
vizsgálat eredményeképpen kijelenthető,
hogy ennek a szerepnek a betöltésére a
dél-alföldi régió potenciálisan alkalmas.
Természetesen nem szabad túlbecsülnünk ezt a kedvező adottságokból eredő

Beszámoló a második rigai Új Média Fesztiválról, 1997. november 12-15.

Mindig van Back gomb

„A közös valóságélményen alapuló benyomás több információt hordoz, mint a tényszerű közlés." (Marshall McLuhan szomszédja)

\Munkatarsunktol
Unatkozó fekete funkzenészek és öles
kosarasok között nem nehéz godmode-ban
becheckolnl
Hiába lengyel a légitársaság, az egykori NDK villan agyunkba: ez a stewardess is profi mellúszó, és hátra sem nézve
szíjazza be magát mint egy bondagekirálynő. Pilótánk elszánt kísérletet tesz
arra, hogy beavasson bennünket Bajkonur
gyönyöreibe, ezért gyorsan a repülőgépről
való menekülés módjáról készült kiszínezőbe bújunk A társaság kicsit klausztrofób, néhányukba már csak hányni jár a
lélek.
A varsói reptér nem egy Piccadüy
Cireus, elég uncsi ez a farsang, mindenki
bozótkommandósnak öltözött de örömmel
jelentem, hogy hosszas keresés után meg-

előnyt hiszen Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatának előzetes kalkulációi
értelmében legalább 30-40 év szükséges
pusztán a befektetések megtérüléséhez.
(A tanulmányt az önkormányzat az AlsóTisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság
(Ativzig), a Szegedi Logisztikai Egyesület a Tisza Volán Rt, a MÁV R t és a Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Társaság
véleményezte.)
Természetesen a nehézségek ellenére sem mondhatunk le a logisztikai központ kiépítéséről, nem szabad, hogy kizárólag a rövidtávú anyagi haszon reménye
vezérelje a döntéshozókat Ugyanis csak
a hosszútávú befektetések garantálhatják a fejlett vüághoz való felzárkózást

Solymos László negyedéves jogász, a
kari HÖK elnöke szerint a mostam eredménytelenséget az okozta, hogy a jelen-

Egyetemi testnevelés

Új helyen, jobb feltételek mellett
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor az 1998/99-es tanévben már az új helyén kezdi meg működését a JATE Testnevelés Tanszéke. Addig azonban még sok
meccset játszanak majd a csapatok mind a bajnokságban, mind pedig a testnevelés órákon a jó öreg Ady téren. A nagy változások előtt álló tanszék vezetőjével,
Szabó Józseffel a jelenlegi helyzet nehézségeiről és az ezen problémákat megoldó új
lehetőségekről beszélgettünk.
Orosz József

(folyMóso 8. oldalon) - A létesítményi háttér, amely jelen
pillanatban itt a JATE-n rendelkezésre
áll, nagyon gyenge. Bármelyik magyarországi egyetemen vagy főiskolán sokkal
jobbak
a tárgyi feltételek, mint nálunk.
Bazári hangulat
Ez a helyzet igen sok tekintetben eleve
a Széchenyi téren
behatárolja a mozgásterünket 1998-ban
igyekeztünk olyan testnevelési programot összeállítani, amely igazodik az adott
feltételekhez, ugyanakkor bizonyos fokú
választási lehetőséget mégiscsak biztosít
a hallgatók számára. Ez nagyjából úgy
sikerült hogy csak az elsőévesek vannak
Szalma Baksi Ferenc
„belekergetve" egy kényszerválasztásba,
Karácsony közeledtével minden hithű szegedinek kötelessége legalább
egyszer kilátogatnia a Széchenyi térre.
Az „ajándékozás Mekkája" címre joggal pályázó kirakodóvásár fő slágerei az
idén meglepetésre a kürtóskalács,
James Zámbó és a forralt bor. (A „Time
to say goodbye"-t három szólamban
egyszerre, angolul és magyarul egyébként csak ez utóbbi hatása alatt lehet
kibírni.) A több mint három hétig tartó
dzsembori bejáratánál két sötétzöldbe
burkolt, aranyszínű fityulával megspékelt obeliszk-szerű hasáboszlop áll.
Minden kétséget kizáróan ez a szerkezet a vásár névadója: Aranykapu.

találtuk a ruhatárat
Miután felfedeztük, hogy az egyik
DutyFree Shopban a Becherovka literje
mindössze kilenc dojesmárk, megoldodódott délutáni sziesztánk problémája,
minden idegszálunkat a perverzió non plus
ultrája kötötte le: milyen lehet nyakig forró vízben ülni és lett kábeltévét néznLA lett
koleszoknak csak az előtere olyan, mint a
san franciscoiaké, az is csak a Europcar autókölcsönző irodája miatt jó lenne szerezni
valami autót de gyorsan, mert megpusztulunk ettől a csontig hatoló zsír és káposztaszagtóL A szoba egyetlen pozitívuma a tükör, kényelmesen lehet előtte fejrúgásokat
gyakorolni, tiszta Mortal Szombat A mellékhelyiségben a használt szárnyas betétek érdekvédő esoporja tart nemzetközi
kongresszust de istenem, koedukált a klotyó, talán épp ezért jó a WC papír-support
- istenem, itt fogunk camp-elnL. A szobában rémülten fedezzük fel a ráadás elektromos radiátort-jó ég, ezek valamit sejte(hlytalása 12. oldalon)

legi felsőoktatási törvény választójogot
ad mindenkinek, aki az adott karra beiratkozott így a Kecskeméten lévő kihelyezett tagozat többszáz hallgatója mellett a levelező, esti és posztgraduális kép
zésben, valamint a távoktatásban résztvevők ugyanúgy szavazhatnak, mint a
nappalisok. A 3700 hallgatóból több mint
kétezer nem nappali tagozatos, gyenge
részvételi arányuk vezetett a mostani
helyzethez. így a februári választásokig
marad a jelenlegi testület
(UyUtoilélokm)

Advent-túra

(folytatás a 16. oktíon)

nevezetesen nekik az első félévben úszniuk kell. A felsőbbéveseknek viszont van
választási lehetőségük. Bevezettünk egy
Új rendszert is, miszerint amennyiben a
hallgató félévente kétszer számot ad
edzettségi állapotáról - úszáson vagy
Cooper-teszten - akkor mentesül a testnevelési óra látogatottsági kötelezettsége alóL Azt nem tudom pontosan, hogy a
hallgatók hány százaléka él ezzel a lehetőséggel, de vannak, akik ezt választják.
A másik lehetőség pedig, hogy a hallgató
a félév során 12 alkalommal megjelenik
az órán. Nagyon kicsi azok száma, akik e
két feltétel egyikét sem teljesítik.
(UyUkiK.diém)
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Universitas hírek
JBTi
Nem született megegyezés a felsőoktatási dolgozók jövő évi béremeléséről a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülésén. Dinya László elmondta: a központi forrásból jövőre
átlagosan 14,2%-os béremelés hajtható végre a felsőoktatásban. A pótlékkal az egyetemi tanárok bére 38,
a főiskolai tanároké és docenseké 33
százalékkal nő m^jd. Kis Papp László, a felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke szerint jobban kinyílik a bérolló a vezető és a beosztott oktatók között,
ezért is követelik, hogy a 13,5 százalékos emelés fedezetét mindenütt
garantálja a tárca. Az FDSZ szerint
250 millió forint többletre lenne
szükség. Stark Antal helyettes államtitkár kiemelte: jövőre az év közben kiosztott pénzekkel együtt 21
százalékos bérnövekedés valósítható
meg, ezért nem értenek egyet a
szakszervezet követelésével.
A Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája álláspontjában elfogadhatatlannak tartja, hogy
az ország legnagyobb könyvtára, az
Országos Széchenyi Könyvtár nem
tisztázott okok miatt két héten keresztül (december 22-től január 3-ig)

7

zárva t a r t A HÖOK úgy véli, a
könyvtárnak minden körülmények
között ei kell látnia közfunkcióját, az
olvasók kiszolgálását. Követeli, hogy
a művelődési tárca könyvtári osztálya és az OSZK vezetése az ügyet
vizsgába ki, s tegye lehetővé a
könyvtár használatát az olvasóközönség és a hallgatók számára.
Díjkiosztó gálaműsort szerveztek a JATE Kulturális Kuratóriuma
által ebben a tanévben kiírt előadói
és alkotói pályázatok nyertesei számára. A rendezvényt december 10én tartották az egyetem Dugonics
téri aulájában. Az idei évben filmnovella-, bordal-, képzőművészeti pályázatot írtak ki, valamint egyetemi
zenei- és szavalóversenyt hirdettek
meg. A gálaműsoron fellépett az
Universitas Szimfonikus Zenekar is.
A SZOTE Tudományos Ülések
Bizottsága és a SzAB Orvostudományi
Szakbizottsága
tudományos
ülést rendez december 16-án, kedden du. 4 órakor a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában. Az eseményen többek között Guba Ferenc
(SZOTE
Biokémiai
Intézet)
Szentgyörgyi professzor 1937-es Nobel-díja és egy második Nobel-díj lehetősége címmel tart előadást. A
konferencián többek között beszámolót tart Túri Sándor, Bereczki

Csaba, Sallay Éva, Torday Csilla,
Pusztai Rozália és Taródi Béla.
A hazai közoktatásban kiemelten
fontos az információs társadalom és
a vizuális tömegkultúra kihívásaira
való felkészítés, a számítástechnikai
és multimédia-ismeretek megjelenése. A felsőoktatásban viszont az ehhez kapcsolódó hallgatói szolgáltatások bővítése, a több évtizedes lemaradás behozatala a legfontosabb feladat. E kérdéskörről esett szó azon a
konferencián, amelyet az E L T E
szervezett a felsőoktatás szerepéről,
lehetőségeiről az információs társadalomban.

IM BTH I I
A vizsgaidőszak 1997. december
22-től 1998. január 30-ig tart. A vizsganapokat legkésőbb december 30ig kell meghirdetni, figyelemmel a
vizsgázók számára és a napok egyenletes elosztására.
A gyakorlati jegyek megszerzésének határideje a szorgalmi időszak
vége, de legkésőbb a vizsgaidőszak
utolsó napja.
A sikertelen vizsgák kijavítására
vonatkozó rendelkezések:

Az elégtelen gyakorlati jegy kijavítása, illetve a megtagadott aláírás megszerzése ugyanazon féléven
belül nem lehetséges, erre csak az
adott kurzus újbóli felvételével van
mód. A kurzust újból felvenni csak
egyszer lehet. Nem elégtelen osztályzat nem javítható.
A Dékán által engedélyezett
vizsganapok: 1998. február 2-6. Ezen
kijelölt vizsganapokon a vizsgáztató
tanár és a Tanulmányi Bizottság engedélyével tehető vizsga, illetve utóvizsga. Vizsgahalasztási engedély
nyolc vizsga felett kérhető, január
25-ig.
Rektori engedéllyel tehet vizsgát
az a hallgató, akinek két sikertelen
utóvizsgája volt, illetve aki február
6-ig nem tette le a vizsgáit. A kérvény beadási határideje: a vizsgaidőszak végéig folyamatosan, legkésőbb
február 9-én 12 óráig, ezen határidő
elmulasztása jogvesztő. A rektori
vizsgák kizárólag 1997. február 9-13ig tehetők.
Á vizsgaismétlési díjat a vizsga
megismétlése előtt kell a hallgatónak a Gazdasági Hivatal pénztárában vagy postai úton befizetni.
Szakleadás a Tanulmányi Bizottság előzetes engedélyével, a februári
beiratkozáskor lehetséges.
Előzetes beiratkozásra is lehetőség van: 1998. január 20-tól a lezárható leckekönyv leadásával és a tandíj befizetésének igazolásával lehet.
Az 1997/98 tanév I I . félévére beiratkozás és a kurzusfelvétel 1998.
február 2-6.
Bezárják a kari épületeket december 20. és január 4. között az
Egyetemi Tanács döntése értelmében. Csak a kollégiumokat, az egyetemi könyvtárat, a Gazdasági Hiva-

Városi hírek
Összefognak a
szegedi repülősök
Elkészült Szeged repülőterének
komplex fénytechnikai rendszere,
így a reptér alkalmassá vált a
délmagyarországi régió légiforgalmi
igényeinek kiszolgálására. Ennek
apropóján konferenciát rendeztek a
Városházán "A légiközlekedési infrastruktúra és szerepe a térség gazdasági felzárkózásában" címmel. A
tanácskozásra meghívót kaptak a
térség városainak polgármesterei,
gazdasági vezetői és vázolták egy, a
Ferihegyen kívüli repülőterek érdekeit képviselő lobby körvonalait is.
Megalkult a Szegedi Polgári Repülést Támogatók Baráti Társasága,
amely a jövőben - a tervek szerint ellátja a szegedi repülőtér képviseletét és érdekeinek védelmét. A társaság elnökévé Básthy Gábor alpolgármestert választották

A Torony alatt történt
Támogatást nyújt a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az eredményes sportolóknak. A több mint
hatmillió forintos juttatásból a legnagyobb részt a szegedi röplabdások
kapták (800 ezer forintot). Kevésbé
örvendetes hír, hogy 18-20%-kal nőnek januártól a tömegkölekedési díjak, így járművön már csak 90 forintért vásárolhatunk menetjegyet,
amelynek „eredeti ára" 65 forint
lesz.
Egyetlen szavazat híján nem szavazták meg a városatyák az új szemétszállítási rendeletet amely magasabb, de a tervek szerint igazságosabban megállapított elszállítási tarifákat írt volna elő. Az egyéni választókerületi képviselők viszont
eredménynek tekintették, hogy nem
drágult meg ez a szolgáltatás
(pédául a szelektív hulladékgyűjtés
miatt). A kérdésben szokatlan módon csaknem minden városatya hallatta a szavát és igyekezett körzetének választópolgárait megóvni a sze-

métszállítási díj 60-2000 Ft-os emelésétől, amelyet a tervezet szerint
egyébként számos kedvezmény enyhített volna. A fő érvek szerint a várható háztartásonkénti szemétmenynyiséget túlbecsülték a közszolgáltatásokról szóló rendeletben, valamint
tévesen figyelmen kívül hagyták,
hogy a társasházak lakásainak „hulladéktermelése" igencsak különböző.
A rendelet „elvérzése" a Környezetgazdálkodási Kht.-nak 80 millió
Ft veszteséget okozna, de veszélyeztetheti a hulladékhasznosítási konzorciumra elnyert 300 milliós támogatást is, amely így akár vissza is kerülhet a Központi Környezetvédelmi
Alapba. Ha e legközelebbi szavazás
sem hoz eredményt, több szegedi
közszolgáltató társaság is nehéz
helyzetbe kerülhet, hiszen a rendelet
például a kéményseprők és a szippantok tevékenységét is szabályozná.
(DM)

Az év adakozója

címmel
tüntették ki Koczka Ferencet a Szegedi Nemzeti Színház karmesterét.
A Soros és a Nioc Alapítvány közös
díjának átadására december 9-én került sor Budapesten, a Mariot Szálló
Erzsébet Termében. Koczka Ferenc,
aki már évek óta anyagi támogatást
nyújt a rászorulók részére, az idén
tavasszal gálaestet szervezett jótékonysági célból egy orvosi segítségnyújtás közben elhunyt édesanya
családja számára. Az est folyamán
650 ezer forint támogatás gyűlt öszsze.

^ Nincs influenza járvány sem az országban, sem
Csongrád megyében - tájékoztatta a
megyei ÁNTSZ Járványügyi Osztályának vezetője a Délmagyarországot.
Elmondta: a megyék az idén ennek ellenére kétszer annyi oltóanyagot kaptak, és a 28 ezer adag távolról
sem elegendő az igények kielégítésé-

talt és az Irinyi Épületet fűtik, a
vizsgáztatás ez utóbbi helyen zajlik
majd. A december 20. és január 4.
közötti vizsgák terembeosztásáról a
kari hirdetőtáblán találnak információkat a hallgatók.
A I I . félévi tanrend karácsony
után az Interneten elérhető.

JÍVTF M mm
Főiskolás félévzáró bulit rendez
a HÓK 1997. december 17-én (szerdán) 20 órától 4 óráig a JATE Klubban. Minden felszabadult, önfeledt
szórakozásra vágyó, szorgalmi időszakban megfáradt embert szeretettel várnak A kisteremben fellép az
Artéria, az Alef Zero és a Csorda
együttesek.
A szorgalmi időszak december
19-ig t a r t December 22-től január 4ig a főiskola valamennyi épülete - a
Teleki Blanka Kollégium kivételével
- zárva t a r t Ezalatt az idő alatt csak
az illetékes tanár, illetve a tanszékvezető engedélyével lehet vizsgázni.
Az Esély Közalapítvány elnöke
tájékoztatása szerint a pályázatok
elbírálása folyamatosan történik Az
eredményeket december 5-től postázzák a főigazgatóságnak.

re.
A
szérum
50%-os
tbtámogatással vásárolható meg, de az
idősek és a meghatározott betegségekben szenvedők ingyenesen is
megkaphatják. Az ANTSZ arra is
felhívja az olvasók figyelmét hogy a
jelenlegi járványmentes időszakban
is feltétlenül érdemes az influenza
ellen beoltatni magunkat

„Tudom, röhögnek
rajtam
címmel emlékestet
rendez a Közéleti Kávéház és a Bartók Béla Művelődési Központ
Petriné Vereb Gabriella, Petri Vereb
Gábor, Simái Mihály, Szepesi Attila,
Temesi Ferenc és Veszelka Attila
emlékezik Petri Csathó Ferencre a
Royal Szállóban december 19-én,
kedden 18 órától. Az est házigazdája
Tandi Lajos újságíró lesz, közreműködik Dálnoky Zsóka színművész. A
helyszínen
megtekinthető
Sávai
Márta grafikusművész kiállítása is.
Karácsonyi gyűjtést szervez a
Bit szegedi szervezete. A Rekettyés
Ifjúsági Központban, a Budapesti
krt.21. szám alatt várják a rászoruló
gyermekek részére elküldött játékok a t könyveket sporteszközöket ruhákat december 20-ig. Az ajándékokat ugyanitt 21-én kis ünnepségen
adják át este 7 órakor.
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Beszélgetés Szőnyi Zsuzsával börtönről, hazaszeretetről, a „ Triznya-kocsmáról"

„Az emigránsok listáján mi is szerepeltünk"
Fotó: Karnok Csaba

„Rómában tündérek is élnek. Egy egészen bizonyosan.
(...) Kifogyhatatlanul űzi tündérkedéseit. Még be sem kopogtat hozzá a vendég: ajtaja máris nyílik.
Egy mosollyal derűt bűvöl az arcokra, egy másikkal vacsorát az asztalra. Kitalálja, mikor van az embernek szabad délutánja: kocsijába ülteti, és kiviszi a tengerhez vagy le a föld alá (...)"- írja Rónay György
Szőnyi Zsuzsáról. A zebegényi festőművész, Szőnyi István leánya 48 éve él Rómában, az 1940-es évek
végére kialakult politikai helyzet miatt hagyta el Magyarországot. Itáliai lakásában több évtizede működik közéleti szalon. Szőnyi Zsuzsa december 5-én a Grand Café vendége volt, interjúnkat a Szörényi
Lászlóvá/ folytatott beszélgetése után készítettük.
Kozák Polett
Szegedi Éva
- Római otthonát sokan, akik jártak ott,
úgy emlegetik: „Triznya-kocsma". Mit takar az
elnevezés?
- Összejöveteleket a lakásomban, ahol az
emberek felszabadultan beszélgethetnek és
bárki elmondhatja a véleményét, világnézetre
való tekintet nélkül. Egyedül a szélsőségek
azok, amelyek nem kaphatnak helyet.
- Mikor aiakult ez a „közéleti szalon"?
- Az 1960-as években. Akkoriban kezdődött Olaszországban az autóvásárlási láz, egy
hétvégén kirándulni indultunk a férjemmel, az
azóta elhunyt Triznya Mátyással
Szörnyű
dugóba keveredtünk. Elhatároztuk, hogy
ezentúl hét végén nem mozdulunk ki, hanem
mi fogjuk meghívni a barátainkat. Mivel bárki
eljöhetett, a római emigráns magyarok és az
ott tanuló, ott dolgozó magyarok fontos találkozóhelyévé vált a lakásunk. Bizonyos kockázatokkal is j á r t a részvétel, figyeltettek bennünket és barátainkat a magyar belügyi szervek. A római magyar akadémián ki volt írva
azoknak az emigránsoknak a névsora, akikkel
az ösztöndíjasoknak nem szabadott kapcsolatba lépni. A listán persze mi is szerepeltünk.

- Mégis, kik látogatták ezeket az alkalmakat?
- Nagyon sokan, Pilinszky, Márai, Rónay
György, Békés Gellért és még sorolhatnám. De
nem csak a híres nevek voltak fontosak a kör
életében. Sajnos, fényképek, vendégkönyvek
nem készülhettek, nehogy később bárkin is
számonkérhessék, miért látogatott meg minket. Ma is találkozunk minden szombat este,
külön bejelentkezés sem szükséges.
- Monográfiát készül kiadni a Triznyakocsmáról. Mikorra készül ez el?
- Nem tudom, folyamatosan dolgozom rajta. Igyekszem elejétől kezdve bemutatni az
időket, amiket megéltünk és az embereket,
akiket megismertünk.
- Magyar könyvek kiadásánál is segédkezett.
- Az. Irodalmi Tanácsadó Szövetség segítségével magyar nyelvre fordított, vagy magyarul íródott könyveket juttattunk haza, a
vasfüggönyön túlra. Olyan műveket jelentettünk meg, amelyek magyarországi kiadásáról
szó sem lehetett, mert íróik nem értettek
egyet a fennálló rezsim létezésével. Azok a
vendégek is megpróbáltak sok könyvet hazacsempészni, akik nálunk jártak.
- Jelenleg hol dolgozik?
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- A Vatikáni Rádió munkatársa vagyok.
Előtte a Miniszterelnökségi Hivatal Sajtóosztályán dolgoztam. Munkaköröm miatt gyanús
voltam a magyar titkosszolgálatnak. Többek
között ezért nem kaptam vízumot, amikor hazakészültünk. Visszatérve a rádióhoz, csupán
négyen dolgozunk a stúdióban, mindenféle
tevékenységet végzünk.
- A kezdetek óta hogyan változott a Rómában élő magyar kolónia összetétele és a
Triznya-kocsma látogatóköre?
- Eleinte emigráns magyarok alkották a
társaságot, Várady Imre professzor, a bolognai egyetem tanára, az egyik „alapítótag", soha nem térhetett haza, Itáliában
halt meg. Vagy Békés Gellért, bencés szerzetes, a Katolikus Szemle főszerkesztője
sem jöhetett még vissza Magyarországra,
mivel a lap teljesen nyitott szemléletű volt
és olyan cikkek jelenhettek meg benne,
amelyekről itthon nem lehetett írni. Azután
egy-egy ösztöndíjas is eljött titokban. Egymásnak súgták meg, érdemes Triznyáékhoz menni, érdekes emberekkel lehet találkozni. Nálunk tapasztalták először azt a
szabadságot és nyílt szemléletet, amelyről
addig fogalmuk sem volt.
- Ön és a férje miért döntöttek úgy, hogy
külföldön próbálnak szerencsét?
- Aki ma fiatal, nem tudja elképzelni az akkori időket. A jelenlegi politikai viszonyok
között természetesen nem gondolnék emigrációra. 1948-49-ben és az ötvenes években
a terrornak olyan rettenetes megnyilvánulásai voltak, hogy az emberek féltek egymástól. Egész családok tűntek el, csupán,
mert a szomszédok feljelentették őket,
hogy a Szabad Európa Rádiót hallgatták.
Szüleink is arra biztattak, fiatalok vagyunk, még teremthetünk külföldön egzisztenciát, ne maradjunk Magyarországon. Az
1950-es években elképzelhetetlennek tűnt,
hogy a kommunizmusnak egyszer vége szakad. Ha kenyerem van, de szabadságom
nincsen, nem tudok létezni.
- Mikor hagyták el az országot?
- 1949-ben próbálkoztunk először, miután
államosították apósom cipőüzletét. A határt
ekkora teljesen lezárták. Nem is sikerült
átjutnunk, a soproni börtönben kötöttünk
ki. Átszállítottak bennünket a szombathelyi
ávóhoz, ahol bizony visszasírtuk a soproni
fogda nedves, hűvös falait. Az lett a szerencsénk, hogy férjem próbálkozásunk előtt
szétküldött dunántúli ismerőseinknek egyegy levelezőlapot, melyszerint hamarosan
érkezünk a cipőkhöz való bőrökkel. Az ávó
bekérette a lapokat, azok valódinak bizonyultak, így elhitték, hogy nem is akartuk
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átlépni a határt. Harmadik alkalommal végre
sikerült.
- Olaszország volt az úticéljuk?
- Nem, bár szerettem Itáliát, jártam ott
egy ízben iskolai kiránduláson. A férjem azonban Londonba készült. Ám levelet kaptunk
Korda Vince barátunktól, aki azt írta, bárhova
menjünk, csak oda ne! Tudniilik a II. világháború után nehezen állt talpra Nagy Britannia,
a 40-es években még éheztek az emberek.
Korda viszont elintézte, hogy a férjem Olaszországban munkát kapjon a Csoda Milánóban című film forgatásán. Matyi eleinte tolmácsként tevékenykedett, majd megtanulta a
film amerikai szakértőjétől, hogyan készülnek
a speciális trükkök. De Sica hamarosan összeveszett az amerikaival. Mivel Matyi akkora eltanulta a különleges fogásokat, ő lett a díszlet-*
tervező és trükkmester. Ezek után évtizedekig dolgozott munkatársként olasz filmrendezők mellett.
- Mikor léphettek újra magyar földre?
- Az olasz állampolgárságot 1966-ban kaptuk meg, addig nem utazhattunk szocialista
országokba. 1967-ben térhettünk haza első ízben. Ekkor a szüleim már nem éltek. Édesanyám utolsó éveiről, hónapjairól a zebegényi
plébánost kérdeztem, hiszen a szüleim temetésén sem vehettem részt.
- Milyen módon tartották a kapcsolatot az
otthoniakkal?
- Leveleztünk ugyan, de vigyáznunk kellett minden szóra a cenzúra miatt. Csak az volt
a lényeg, tudassuk szüleinkkel, hogy élünk, jól
vagyunk. Édesapám 1960-ban bekövetkezett
halála előtt egy évvel két hónapot töltött nálunk Rómában. Édesanyámat nem láthattam
viszont.
- 1995-ben úgy nyilatkozott, hogy még nem
tudja, hazatelepedne-e véglegesen. Azóta eldőlt
ez a kérdés?
- Nem, még nem. Annak ellenére, hogy
1991-ben vásároltam egy lakást Budapesten, a
Városmajorban. Amikor hazajövök, otthon érzem magam itt is, meg természetesen Rómában is. A végleges magyarországi letelepedés
olyan nagy elhatározás lenne, amely bennem
eddig nem érett meg. Másfelől az az irodalmi
szalon, amivé fejlődött a Triznya-kocsma, lényeges szerepet tölt be. Ha hazaköltöznénk,
akkor ez megszűnne. Mindenki elkezdett tiltakozni a terv hallatán: aki azután Rómába jönne Magyarországról, az kihez fordulhatna?
Úgy érzem, ez felelősséget jelent számomra.
Ez a hivatásom.
©
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HÖK-választások után

Népszerű szakok Szegeden

Slágerlista

Második felvonás
(folytotúso címoldalról)
Solymos nem tartja jónak a jelenlegi törvényi szabályozást, mivel a levelezős és egyéb hallgatók között sok másoddiplomás van. Véleménye szerint egy budapesti orvost vagy egy győri menedzsert nem nagyon érdekel a Hallgatói
Önkormányzat munkája. A következő választást olyan időpontra akarják tenni,
amikor a nem nappali képzésben résztvevők is itt tartózkodnak. A magasabb szavazati arányt mozgóurnákkal kiváltják
elérni. A jogi kari HÖK-elnöke úgy véli,
ennek ellenére is főként a nappalisokra
lehet számítani mint biztos szavazókra.
Változatlan jogkörrel hivatalban maradt a tavaly megválasztott egyetemi
Hallgatói Önkormányzat is. Az EHÖK
jelenlegi elnöke, Fekete Csaba szerint
eddig az nem volt világos, hogy mi történik akkor, ha valamelyik karon érvénytelen a választás (tehát: csak az adott karon
vagy az egész egyetemen kell-e ilyen
esetben pótválasztást tartani). A választási szabályzatról és a HŐK Alapszabályzatáról az a véleménye, hogy megfelel a
valós követelményeknek. Korrekciót csupán abban lát szükségesnek, hogy a vá-

érvényességének
feltételeit
egyértelműbbé kell tenni, elkerülendő az
üyen jogértelmezési vitákat. Az új testület addig nem állhat fel, amíg a rektor
nem hitelesíti a választási eredményeket.
A másik két kari testület összeülhetett,
és első ülésén meg is választotta elnökét:
a TTK-n az eddigi elnököt, Botlik Anikó
V. foldrajz-IV. geográfus szakos hallgatót, a bölcsészkaron pedig óját, Pethő Attilát (V. történelem).
Tóth K József (V. történelem - III.
szociológia) aki a régi EHÖK-nek is tagja volt és az jelenleg még nem működő grémiumba is beválasztották, úgy
gondolja, az igazi problémát a hallgatók
passzivitása jelenti. „Tavaly is aggódtunk, hogy nem lesz meg a választás érvényességéhez szükséges szavazat, hiszen az azelőtti évben a hallgatók alig
7%-a ment el szavazni. Tavaly 40% jött
össze, idén viszont nehezebb helyzetbe
kerültünk: a felsőoktatási törvény alapján ugyanis az esti és levelező tagozatosok is szavazhatnak." Úgy véli, hogy ez a
rendelkezés jelenlegi formájában nem jó.
Ha központi szinten nem is történik vál-

zás, a helyi szabályozás és lebonyolítás
ódosítására lehetőség van.
Az Egyetemi Tanács legutóbbi ülén bírálatot kapott az EHÖK a választáok lebonyolításának egyes vitatott kérései miatt. Lapunk érdeklődésére Szajély Mihály, a JATE BTK docense, az
ígyetemi Tanács tagja elmondta: nem
dja ugyan, hogy a Hallgatói Önkorányzat választási szabályzata pontosan
it tartalamaz, csupán a választásra felíívó plakátokat látta, ezek pedig azt suallták, hogy érvénytelen választás esen veszélybe kerül az ösztöndíj és egyéb
íallgatói juttatások kiutalása. Kérdéunkre Fekete Csaba elismerte, hogy a
akátok félrevezethették a hallgatókat,
ivei a juttatások kiosztásával nem az
HÖK, hanem a Hallgatói Iroda apparása foglalkozik, így érvénytelen szavaesetén ezek a jogok nem sérülnének.
Fekete Csabának és Tóth K. Józsefek egyaránt az a véleménye, hogy az
ígyetemi Hallgatói Önkormányzat szétalasztása szükséges, de nem megy egyik
aprói a másikra. Ez a feladat már a kötkező félévben megalakuló új EHÖKvár.
m

A hallgatói normatíva

Mire mennyi
Mi mindenre elég ma évi 65000 forint a magyar
felsőokatásban? Valljuk be, nem sokra. Az egyetemek, főiskolák nagy része szinte bűvészmutatványként próbálja - lehetőségeihez mérten igazságosan - szétosztani ezt az összeget
a hallgatók között. A JATE "produkciójára" kérdeztünk rá
a HÖK Irodán.
Berente

hogy mire mennyit szánnak, az alábbi táblázatban látható.
(Ebből a pénzből fedezik még az EHÖK és a kari HÖK-ök
tagjainak a fizetését is, ami most a következőképpen alakul:
HOK-tag 1200 forintot, HÖK elnök és EHÖK tagok 3300 forintot, míg az EHÖK elnöke 9800 forintot kap a munkájáért.)

Mariann

6500 forint nem sok egy hónapra. A JATE - és minden
más felsőoktatási intézmény - mégis ennyit kap egy-egy
hallgatója után. Ezt az ún. hallgatói normatívát a legtöbb
helyen maguk a hallgatók, illetve képviseleti szervezeteik
osztják el "egymás között".
A választott diákönkormányzatok, hallgatói tanácsok
döntik el, ki mennyi pénzt kap. Persze vannak a Felsőoktatási Törvényben meghatározott alapkeretek is. A törvény
előírja, hogy ebből a 6500 forintból el kell különíteni a tanulmányi ösztöndíjra, szociális juttatásokra, kari rendelkezésű
pénzekre, jutalmakra és támogatásokra bizonyos összegeket. Az azonban, hogy az egyes területekre mennyi pénz
jut, már az egyetemek, főiskolák elosztó rendszerére van
bízva. Nincs ez másként a JATE-n sem.
Mint azt Fekete Csabától, a jelenlegi EHÖK-elnöktől
megtudtuk: az EHÖK minden évben újratárgyalja a hallgatói normatíva felosztását. Tervezetüket az Egyetemi Tanács hagyja jóvá, melynek hallgatók és oktatók a tagjai. Az,

MEXIKÓI KONYHÁVAL
Szeged, Kálmány L. u. 14.
Nyitva: mindennnap,
11-től —2-ig
11-15 óráig diákigazolványra
10% kedvezményt adunk
ételeink árából!
Asztalfoglalás a 3 2 6 - 6 8 0 - a s
telefonon
vagy a helyszínen.

tanulmányi ösztöndíj
szociális támogatás
kari rendelkezésű pénzek
(pl. eseti szoctám, tudományos, diákcélú
támogatások)
jutalmak, támogatások
(elbírálása az EHÖK és az egyetem feladata)

4570 Ft/fő
1440 Ft/fő
255 Ft/fő
235 Ft/fő

Gyakran felvetődik a kérdés az egyetemisták körében,
hogyan lehetséges, hogy a három karon különböző összegeket kapnak a kitűnő tanulók? A tanulmányi ösztöndíj általános kiosztásáról annyit kell tudni, hogy abból - a törvény által előírt módon - a hallgatók kétharmada jogosult havi tanulmányi juttatásra. De ez a 66% eltérő számú egyetemistát jelent az ÁJTK-n, BTK-n, TTK-n; és számít az is, hogy
kinek hány szakja van. Hiszen a két-három szakos hallgatók
minden szakjukon külön-külön számítanak. Ez azt jelenti,
hogy például egy III. éves történelem-magyar szakos hallgató két embert jelent az összes BTK-s között, s így máris
több felé kell osztani az ösztöndíjra adható pénzt. Ezért van
az, hogy a legtöbb bölcsész szakon 4,2-4,3 körül húzzák meg
a határokat; azért, hogy teljesíteni tudják az előírt 66% kifizetését.
A Természettudományi Karon 2 tanárszak vagy 1 kutatószak után kapnak ösztöndíjat a hallgatók. Itt is elsősorban az egyes szakok évfolyamátlagai döntenek. A jogászok
elosztási rendszere eléggé zárt, hiszen mindenki ugyanabban a képzésben vesz részt. A kari HÖK általában tizedenként emeli a "téteket", de az ösztöndíjképesség minimuma
az egyes évfolyamok tanulmányi eredményétől függ.
Ami a szociális támogatásokat illeti, idén körülbelül
3000 igénylés érkezett. Noha "büntetőjogi felelősségünk tudatában" írjuk be az adatokat, azok ellenőrzése még ma
sem megoldott feladat. A legutóbbi ellenőrzés alkalmával
alig száz környezettanulmányt készíttetett a HÖK, és még
azok között is - főleg kisebb települések esetében - akadtak
megbízhatatlanok.
Mindezzel együtt Fekete Csaba szerint a JATE az ország első 10-15 intézménye között van a hallgatói juttatások
tekintetébén. Hiába lehet ugyanis máshol estlegesen magasabb ösztöndíjakról hallani; az csak úgy valósítható meg, ha
például a szociális juttatásokat megkurtítják. Az EHÖK elnöke szerint Szegeden is ki lehetne osztani nagyobb összegeket a tanulmányi eredményekre, de akkor pl. a bérleteket
vehetné meg minden egyetemista saját magának.

Szeged mindegyik felsőoktatási intézményében vannak olyan népszerű
szakok, melyekre évről évre többszörös
a túljelentkezés. Az azonban nem biztos, hogy ezekkel a szakmákkal Csongrád megyében könnyen el is lehet helyezkedni.
Szögi

Andrea

A szegedi felsőoktatási intézmények
1997-es felvételi adatai szerint a (nappali,
alapképzéses, államilag finanszírozott)
szakok népszerűségi listáján régóta az elsők között található a JATE Állam- és
Jogtudományi Karának jogász szakja. A
túljelentkezés több mint kilencszeres, hasonlóan a közgazdász szakhoz. A másik,
amely iránt a legnagyobb az érdeklődés, a
SZOTE Általános Orvostudományi Kara.
1997-ben 141 főt vettek fel az 1174 jelentkezőből. A Bölcsészettudományi Karon is
vannak kiemelkedően népszerű szakok,
ilyen például a kommunikáció (tizenháromszoros túljelentkezéssel), vagy a történelem, az angol és a magyar. Dr. Kothencz
Mihály, a BTK Tanulmányi Osztályának
vezetője elmondta, ezeknek a jelentkezéseknek egyharmada teljesen irreális. Divat lett „elmesélni", hogy valaki például
jogász lesz, vagy éppen történész, de
emögött sok esetben nincs meg a szükséges tudás. (Mindezekben nem csak a továbbtanulni szándékozó a hibás. Vannak
például olyan középiskolák, ahol nem tanítanak nyelvtant, így aztán a magyar felvételi nyelvi tesztje komoly gondokat okoz.)
A nyelvtanári pályákra régóta sok a
jelentkező. A JATE-n 1997-ben már nem
indult nyolc féléves nyelvtanári képzés, a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán azonban vannak ilyen (hat féléves) szakok. Az
angol nyelvtanárira pédául majdnem tízszeres volt a túljelentkezés, a németre
nyolcszoros - bár viszonylag alacsony (24)
keretszám mellett. A főiskolán egyébként
a történelem-idegen nyelv és a magyartörténelem szakpárok a legnépszerűbbek
a négy éves képzések között.
Bizonyos természettudományi szakok
iránt is nagy az érdeklődés, de nincs olyan
arányú túljelentkezés, mint a jogi, orvosi
vagy bölcsész pályák esetében. A legnép-

szerűbb 1997-ben a biológia volt, 270 jelentkezőből 46 hallgatót vettek fel. Közülük azonban csak 38-an jelentek meg a beiratkozáskor. Egy részük halasztott egy
évet, a többiek azonban anyagi okokra hivatkozva nem kezdték el tanulmányaikat tudtuk meg dr. Papp Katalin oktatási
dékánhelyettestől. Ez a jelenség a többi
szaknál is megfigyelhető. Az a társadalmi
réteg ugyanis, ahonnan a JATE Természettudományi Karának hallgatói jönnek,
nem mindig tudja a taníttatás költségeit
fedezni.
Ha a jelentkezők bejutnak valamelyik
felsőoktatási intézménybe, és sikeresen
elvégzik a választott szak(ok)at, újabb
problémával találják szembe magukat.
Szerencsés esetben találnak megfelelő állást, ha nem, regisztrált pályakezdő munkanélküliek lesznek. (Jelenleg majdnem
kétszáz egyetemi vagy főiskolai végzettségű pályakezdő munkanélküli tartanak
nyilván a megyében.) Az elhelyezkedési
esélyekről pontos adatok nincsenek,
ugyanis a betöltendő állások körülbelül
nyolcvan százalékát nem jelentik be a
Csongrád Megyei Munkaügyi Központban. A fennmaradó egyötöd részre pedig
általánosan jellemző, hogy jóval több
munkanélküli van, mint álláshely. Például
(a decemberi adatok szerint) 55 középiskolai tanárnak nincs munkája Szegeden,
esélyük az elhelyezkedésre minimális,
mert betöltendő állás egy sincs. Az általános iskolai felső tagozatos tanárok helyzete ennél is rosszabb, 110 munkanélkülire
jut 8 állás. A nyilvántartás alapján úgy tűnik, hogy a természettudományos pályákon kevés az állástalan - Szegeden például két vegyész, két geológus és négy biológus munkanélkülit regisztráltak. Fontos
azonban megismételni, hogy ezek az adatok nem fedik teljesen a valóságot. Ez leginkább a jogász állások között figyelhető
meg. Összesen ugyanis tizenkét állástalan
jogászt tartanak nyilván Szegeden, szabad
állás pedig három van. Ezeket egyébként
sem szokták bejelenteni, a szakon végzettek ugyanis gyakran el tudnak helyezkedni ismerősnél, családtagnál, vagyis meglehetősen zárt körben.
IS]

így könnyebb lesz tanítani

Polgári ismeretek a JGyTF-en
A Nemzeti Alaptantervhez igazodás
jegyében indítottak egy új képzést Szegeden. A szakot, mely a középiskolai pedagógusok társadalomtudományi képzését
hivatott segíteni, alapítványi támogatással a Civitas Egyesület hozta létre.
Jana

Gabriella

Két éve indult Szegeden a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola Társadalomelméleti Tanszékén a civitas speciális képzés. Kiss Mária Rita szakgazda elmondta,
hogy a képzés létrehozását az új Nemzeti
Alaptanterv (NAT) bevezetése tette szükségessé, mivel annak az Ember és társadalom című műveltségi blokkja előírja a társadalomtudományok oktatását. „A NAT
kötelezi az iskolákat, hogy ilyen jellegű
tantárgyakat tanítsanak, azonban nem
minden tanár végezhet szociológia vagy
politológia szakot, így szükség lehet egy
ilyen jellegű végzettségre."
A kurzus két féléves, az Universitas
bármelyik hallgatója jelentkezhet, eddig
főleg pedagógia, történelem, magyar és
kommunikáció szakosok látogatják. A képzésen oktatott tárgyak közé tartozik az alkotmányjog, a hétköznapok joga, amely a
polgári élethelyzetkben előforduló jogi
eseményekkel foglalkozik, szociológia,
speciális módszertan, polgári ismeretek.
Ilyen jellegű képzés már Debrecenben és Pécsett is folyik, mindkét helyen a
Neveléstudományi Tanszék keretein belül

működik, Szegeden viszont a Társadalomtudományi Tanszék vette szárnyai alá.
Most kezdődtek el az akkreditációs eljárások, szeptemberben három egyetemmel
kötöttek szerződést, akik teljes mértékben
támogatják a szakká fejlesztést
Jelenleg 360 órában folyik a képzés,
egyelőre 30 hallgatóval, de a szakká fejlesztés után már az egyetem fogja meghatározni a felvett hallgatók létszámát
A képzés alapítója, a Civitas Egyesület - amelynek tagjai főleg oktatók és oktatáskutatók - ötödik éve működik Magyarországon. Az egyesület célja, hogy segítse
a magyar társadalomban a demokratikus
értékek terjesztését. „A szervezet pályázatot nyújtott be a Charetable Trust Alapítványhoz, amely egy közép-kelet-európai demokráciaoktatási projekt. A program indításaként szerződést kötöttünk vidéki egyetemekkel ilyen jellegű képzés
létrehozásáról, de a tantárgyi programot
az egyesület dolgozta ki. Az amerikai cég
gyakorlatilag kívülről támogatta a felsőoktatást azzal, hogy segítette a program
meghonosítását a hazai egyetemeken és
főiskolákon. Mi a Civitas Egyesület által
kiadott tankönyvekkel támogatjuk a hallgatókat, és fénymásolási lehetőséget biztosítunk, valamint megpróbáljuk egy kicsit
szociális szinten is menedzselni őket"mondta Kiss Mária Rita.
O
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Tanmese a tömegközlekedésről
A villamos- és buszvezetők a mi
helyi isteneink. Nélkülük mi, mezei
-jogosítvány és autó nélküli - halandók sosem jutnánk el egyik helyről a
másikra kényelmetlenebbül, mint
egy kordén, és lassabban, mint
féllábon bicegve. Ezért kijár nekik a
feltétel nélküli rokonszenv, tisztelet,
istenítés és imádat. Ezt érthetően el
is várják, és ha valaki van olyan gyarló, hogy - minden esetben - jogos haragjukat magára vonja, az ne is reméljen kegyelmet. Időről-időre példás büntetésben részesül egy-egy
alávaló alattvaló, ami általában nyilvános is (a többiek okulására - természetesen). Ha például valaki nem fut
elég gyorsan, az ne csodálkozzon, ha
becsukódik (általában pont az orra
előtt) az ajtó. így próbálják elejét
venni az általános elpuhulásnak. Ha
túl lassúak vagyunk a felszállásnál,
akkor finom figyelmeztetésként ránk
csukhatják az ajtót. (Végülis ők nem
időmilliomosok, nem várhatnak örökké a beszállás befejezésére. így is hálásak lehetünk, hogy - a szabadnapok
kivételével - naponta nyolc órát csak
velünk foglalkoznak.) Aki nem tud
gyorsan mozogni: futni, ugrani, tolakodni, helyet foglalni, az jobb, ha nem
is próbálkozik, ne idegesítsük őket feleslegesen, hiszen nem ezt érdemlik
tőlünk.
Én, személy szerint, láttam olyan
gyalázatot is (és pirult miatta az arcom), amikor egy hálátlan utas kifogásolta, hogy nem álltak meg egy
megállóban, holott ő jelzett, hogy leszállna. Az ostoba nem tudhatta,
hogy ennek okait ő nem értheti: ez a
köz - és közvetve az ő - érdekében
történt így. Érthetetlen volt arcátlansága, büntetése viszont jogos: megfelelő terjedelmű nevelő célzatú kioktatás után (úgy, hogy mindenki hallja)
távoznia kellett, nehogy megmételyezze a közmorált.
Még ma is megrendít, ha azt látom, hogy hálátlanságunk ellenére
milyen elnéző szeretettel, és bizalommal viseltetnek irányunkban. Például
mikor csak az első ajtót nyitják ki
(nem törődve azzal, hogy így milyen
sokat kénytelenek várakozni miat-

tunk a megállóban) szégyenlősen inkább oda se néznek, ha felmutatjuk a
bérletet. Viszont ha valaki alávalóan
azzal próbálkozik, hogy csak úgy ukmukfukk feltolakodik, az alaposan
megnézheti magát. Sokszor önfeláldozóan még a jármű végéből is viszszaparancsolják, hogy megbizonyosodjanak, nem a többiek kárára akarja-e igénybe venni a járatot. Ez általában mindenkit mély megelégedéssel tölt el.
De egyszer én is vétettem... Este
volt - egy szombat este - és (bűntársammal egy hetvenes busz után iramodtunk. Él is értük, és - mivel épp
kinyitotta - a hátsó (!) ajtón szálltunk
föl. (Ez megbocsáthatatlan hiba volt,
tudom, de megbotlottam, így történt,
most már nem tehetek semmit.) Fé-1
lénk pillantást vetettünk a szent vezetőfülke felé, megsejtettük, hogy mi
egyszerűen nem lehetünk erre méltóak, de a busz elindult, és gyanakvásunk elaludt. Ma már nem is értem
hogyan hihettük el komolyan egy
percig is, hogy ezt simán megúszhatjuk. A megtorlás nem is maradt el:
mikor egymás után leszálltunk volna,
mindkettőnket magához parancsolt,
ki se nyitotta az ajtókat nehogy gyáván meglógjunk (ha így hitte, biztosan még ez is kitelt volna tőlünk), és
hosszan, szigorúan megfenyített minket külön-külön. Engem valóságai
hátralökött, majd kikérdezett, van-e
bérletem, mert az ő mindentlátó szemét nem kerülte el, hogy én is hátul
ugrottam fel, és egyáltalán: minek
képzelem magam így hirtelen, hogy
azt hittem, elkerülhetem tettem következményeit? Egyébként örülhetek, hogy ennyivel megúsztam, mert
ha rámcsukja az ajtót tettenérés közben, akkor nyűglődhettem volna,
amíg bírok!
Tudom, sosem lett volna szabad
ennek megtörténnie, de remélem,
mindenki levonja magának a tanulságot a fentiekből. Én azóta már más
ember lettem, az biztos. Ki tudja, talán az a baj, hogy meg sem érdemeljük őket.
Körteim

Könnyű (zenei) fehernemű a divat
Először volt a H a p p y G a n g ,
m é g az a h e g y e n l a k ó g y ö n y ö r ű
g ó l y á j u k , a k i n e k k á r , hogy n e m
ő k a bugyogója, m a j d n y á r elej é n b e r o b b a n t O r s i is, a k i egy
f e l h ő n száguldozva s ó h a j t o z o t t
egy olyan fiú u t á n , aki egy kicsit
szexi, és ú j r a k e z d i a k k o r is, ha
n e m e t m o n d n e k i (hát ízlések és
p o f o n o k ) , n o és persze mindig
m e g k a p h a t j a tőle, hogy „milyen
r e m e k ez a bugyi". A z u t á n a
c s e p p e t sem irigylésre m é l t ó Mirigyek p a n a s z k o d t a k , hogy az
ultra szanaszét m a r t a a bugyijukat, most m e g itt a l e g ú j a b b sláger, úgyhogy, h a j r á l á n y o k , leh e t leselejtezni a n e m s t r a p a b í r ó
mezei f e h é r n e m ű k e t , hisz a dalszövegírók szerint az idei t é l e n a
tanga a favorit.
A b u g y i k u l t ú r a - a hazai
könnyűzenének köszönhetően á t r e n d e z ő d i k : l e h e t szűzies-hóf e h é r , dögös-vörös, izgató f e k e t e
avagy ennivaló-pöttyös, l e h e t
p a m u t , selyem, n e t á n n e j l o n ,

vagy csipke, a lényeg az (már az
e g y ü t t e s e k is ezt csiripelik),
hogy vége a k é n y e l m e s , meleg
b u n d a (esetleg t u n d r a ) alsók
korszakának.
Igaz, hogy itt a tél, úgyhogy
lassan nulla f o k alá esik a hőm é r s é k l e t , és h i á b a v a n „ m i n d e n r e n d b e n " , a „lényeg (teljességgel) l á t h a t a t l a n " a télikabáto k és egyéb meleg c u c c o k garm a d á j a alatt, de
szolgáljon
vigaszul a t u d a t a divathoz ragaszkodók számára, hogy esetleg f e l m e l e g e d h e t n e k a tüzes
pillantások alatt, h a a p r ó b á l k o zó elég t ü r e l m e s lesz. F i ú k figyelem, a k ö n n y ű z e n e i divatszakért ő k szerint a helyes hozzáállás:
»légy gyengéd, de h a j t h a t a t l a n ,
e n g e d d azt, hogy látni hagyj a m " , plusz valószínű időt vesz
igénybe az is, míg a vastag téli
r u h á k alól k i h á m o z z á k m a g u k a t
a dermedt leányzók.
Kört« Ildikó
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Veled is megtörténhet
Helyszín: egy egyetem, valahol Magyarországon.
Időpont: sok-sok évvel ezelőtt.
Helyzet: változatlan.
Egy alföldi egyetem levéltárában kutatva újabb érdekes adalékra bukkantak
munkatársaink. Ezúttal a szociális támogatások rendszere keltette fel figyelmüket. Különösen tanulságos J. Attila,
magyar-francia-filozófia szakos hallgató
szoctám- és tandíjmentesség-igénylő lapjába belepillantanunk:
„J. Attila vagyok, a bölcsészkar
magyar-francia-filozófia szakos hallgatója. Apám lelépett Nagylaknál Amerikába, anyám mosónőként dolgozik, én alkalmi munkákat vállalok: vizet árulok,
szenet lopok, ilyesmi.
H. Antal nevű tanárom pikkel rám,
rossz jegyeket ad, így nincs ösztöndíjam.
A fent említett okokra tekintettel kérem, támogassák kérelmemet."
Kollégáink megszerezték a HÖK válaszát is. íme:
„J. Attila - szoctám: nem; tandíjmentesség: nem"
A szűkszavú diákbürokraták nem indokolták meg, hogy miért utasították el
J. Attila kérelmét.
A választ mi is kutatjuk.
H3
Turú Henrik
(Képzelt cikk a szociális támogatásról)

Mennyből
az angyalok
Pedig már azt Hittem, sosem hallunk róluk.
Pontosabban, sosem hallunk tőlük
semmit.
A karácsonyi ajándék-beszerzési
mizéria kellős közepére időzítve robbant a bomba: megjelent Pap Rita és a
Dolly Roll új gyereklemeze. Külön-külön.
A reklámkampány kezdete óta bizonyára sok gyermeknek visszatért rég elfeledett ágybavizelési korszaka. Tic-es
rohamok meg csak azokat gyötrik, akik
az éjszakákat szárazon megússzák. Pap
Rita kedvessége rádión keresztül úgy
csapódik le, hogy „ha nem veteted meg
apáddal-anyáddal az új kazettát, akkor
eljön érted a Kalyiba Medve (lásd még:
Kuckó Mackó) és aztán lesz ugyi-vugyi."
A kiadvány zamata - mondhatnám non
plüss ultrája - ott rejtezik, hogy a főszereplő egy Miss Pipi nevezetű csirkehölgy. (Hallom, ahogyan Fridi dörzsöli a
tenyerét.) Hiába, az önkifejezés egyik
legjobb formája még mindig a zene.
Dollyék ezúttal a teljes Tipi-tapi
dinosztiát vonultatják fel, mer' a dinókbul sosem elég, ahogy azt Spilberg bácsi
is megmondta. Dolly hangja a régi.
Dolly még mindig a régi. Dolly már nagyon régi.
Igaz, hogy híg a dolog, de meg kell
venni. Mind a kettőt. Nem lehet nem
észrevenni mögötte a szeplőtelen
jószándékot. Zokni, gatya, sál vagy sapka? Ez az igazi faalávaló!
g]
Szalma laksi Ferenc
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Egy egyenruhányi különbség
Egy egyetemista fiút és a barátnőjét igazoltatás közben lefogják, rohamkocsiba
tuszkolják, majd a fiút úgy elverik, hogy három napig nem tud felkelni. Mindezt vele
egykorú „rendőrök", akiknek, miután kérték a személyi igazolványát, a sértett
annyit merészelt mondani, hogy „a barátnőmnél van, de miért olyan fontos ez
néktek most?", majd pedig, miután az erősödő közegellenállás következtében
elhangzik a „hogy beszél maga velünk?" kérdés, egy „na ne hülyéskedjetek velem,
fiúk" válasszal fitymálja le a polcájok uras modorát. A helyszín? Irak, Irán, Kuba,
Albánia, neadjisten Szlovákia? Egyik sem: Magyarország, Budapest.
Egész egyszerűen elakad az ember lélegzete, hogy üyesmi lehetséges. A
rendszerváltás után hét évvel, egy jogállamnak nevezett országban, egy liberálisnak
mondott párt soraiból rekrutálódott belügyminiszter által irányított „rendőrség" mert ezt a szót ezek után csak így lehet leírni -, minden különösebb lacafacázás
nélkül, precízen taccsra teszi azt az állampolgárt, akit az ő feladata lenne
megvédeni. Például a hasonló támadásoktól. Az már csak hab a tortán, hogy az üyen
ügyeknek gyakorlatilag soha nincs következménye - már ami az elkövetőiket illeti.
Az esemény tanúja vagy tanúi rendszerint szintén rendőrök, és innen már érthető,
hogy egy másik tanulságos történet szereplőjeként hogyan szedett össze egy
engedetlen állampolgár bilincselés közben tizenküenc sebesülést. Hát úgy, hogy
közben elesett...
A közbiztonság helyzete eddig is elég siralmas volt, pedig mostanáig csak a
hivatásos bűnözőktől kellett rettegniük a becsületes polgároknak. Mi lesz ezután, ha
a hivatásos rendőrök, ahelyett, hogy üldöznék a gonosztevőket, maguk is beállnak a
sorba?
Egy egyenruhányi különbség.
foktrny МЫ

Karácsonyi HOKonomia
A szeretet, béke és boldogság ünnepére a JATE HÖK 1500 forintot utal át a
hallgatóknak.
Egyetemünknek már így is sikerült
műiden negatív rekordot megdönteni az
országban az ösztöndíjfizetés és a szociális támogatások terén, ezzel a karácsonyi
könyöradománnyal azonban újabb meglepetést okoztak a pénztelenségükbe
már-már beletörődött JATE-soknak.
Nem kell túlfizetni a diákokat, hiszen
5,00-es átlaggal már 6000 forintot kasszírozhatnak havonta. Ebből vígan ki lehet
fizetni a kosztot és kvártélyt. Aki képtelen erre, az ne költse el a pénzét a Reghősben, hanem spóroljon.
Lehet, hogy úgy gondolták az „illetékes elvtársak", hogy ez az 1500 forint éppen elég lesz arra, hogy vegyünk egy-két
karácsonyi ajándékot, sőt, még jövő de-

j cemberre is félrerakhatunk belőle. Talán
! akkor már annak is őrülni fogunk, ha átutalnak 150 forintot a folyószámlánkra. A
! jövő évezredben pedig már a hallgatók; nak kell a pénzt befizetni. A befolyó öszi szeg egy részéből felállítanak egy karáj csonyfát a hallgatói irodán, a többiből a
i „működési költségeket" fedezik, elvégre
; a fiúk keményen dolgoznak.
Szerintem ezt az 1500 forintot sem
j szabadna elszórnunk haszontalan aján; dékokra. Inkább létre kellene hozni egy
j olyan alapítványt, amely a HÖK eredméj nyes munkáját támogatja, s ide kellene
: befizetnie minden hallgatónak a pénzt.
Persze, aki nem akarja támogatni az
j alapítványt, az megpróbálkozhat az ajánj dékvásárlással is.
Nem fog menni...
EU
j
hrú Henrik
j

Reklám
Tisztelt Fizetőképes Kereslet! Kedves Vásárló Közönség! Szeretett Potenciális Fogyasztónk!
Hadd ajánljamfigyelmébecégünk legújabb termékét, a Csodálatos Multifunkcionális Robofúll Hendmesínt Robofullal nemcsak a kávét tudja kevesebb kávéból, hamarabb
és finomabbra főzni, de szőnyegtisztításra, kutyafürdetésre, valamint minimálisan 10 kg
piros szárnyú keszeg kifogására maximálisan 30 perc alatt éppúgy alkalmas. És ez csak
három véletlenszerűen kiragadott példa a Robofúll 999 nagyszerű funkciójából, amivel
egyébként vüágelső, nemcsak nálunk, hanem egész Európában is!
A Csodálatos Multifunkcionális Robofúll Hendmesín, bár alapállapotában elfér a
konyhaasztalon, a rajta elhelyezett „Telescope On" kapcsoló lenyomásával egy csapásra
futballpálya nagyságúra alakítható. Ez a funkció praktikus lehet fűnyírás esetén, de jól
használható fülbevaló-keresésre és külszíni fejtésre egyaránt. A „Telescope Off' kapcsoló aktiválásával ez az elképesztően sokoldalú és végtelenül praktikus szerkezet a másodperc törtrésze alatt egy görögdinnye magjának 1/2-ed részére zsugorítható, így használat után és/vagy közben nem csak akárhol, de bárhol, sőt, mindenhol tartható.
A Kedves Fizetőképes Kereslet esetleg kevéssé tudja, hogy a RoboM Hendmasín
volt az a bravúros szerkezet, ami megmentette Ronald Reagan életét, Madonnát pedig
attól, hogy szüzességét 12 éves kora előtt elveszítse. Az 1989-es dél-bantusztáni éhínséget is a Csodálatos Multifunkcionális RoboMl Hendmesín bevetésével fékezték meg, hasonlóan az 1992-es arankai tűzvészhez. Talán kevés Szeretett Potenciális Fogyasztónk
van vele tisztában, de Lajka kutya fellövése előtt, az ún. „Nyullszputnyik"-ban a világűrbe juttatták a Csodálatos Robofúll korabeli prototípusát. Nem utolsó sorban ennek - az
egyébként azóta is működő - termékpéldánynak köszönhető az ózonlyuk növekedési ütemének csökkenése, a szivárványok átlagos időtartamának meghosszabbodása, és végül,
de nem utolsó sorban az, hogy a csillagok ma pontosan 13,37%-kal ragyognak fényesebben, mint a Robofúll működését megelőzően.
A Csodálatos Multifunkcionális Robofúll most reklámáron csak 99.999.99 Ft, de csak
az első 1000 telefonálónak, az első 500 telefonáló pedig az alapgéphez ajándékba kap egy
matyó hímzéssel díszített 99 darabos gumióvszer-szettet, valamint egy alig 9,99 kg súlyú
hajszárító burát. Telefonáljon most!
Emlékeztetőül: a Csodálatos Multifunkcionális Robofúll Hendmesín tehát lenyűgözően ötletes és kreatív, elképesztően korszerű, a napnál is sokkalta fényesebben csillogó,
valamint villogó használati tárgy, amire Önnek, Kedves Családjának, Szomszédainak, Az
Ön Kutyájának, és egyáltalán, mindennek és mindenkinek Ön körül szüksége van, még
egyszer beleértve Önt is.
g
f.Si.
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Év végi Euromenedzser-fogadalom

A jövőben még szorosabb kapcsolat a
szegedi felsőoktatással

ekkora országos hírnevet
szerzett, így a miniszter
aszszony élénk szakmai
érdeklődése kísérte i t t '
tartózkodását.
Bár az Európai U n i ó s
csatlakozáshoz még sok
víz lefolyik a Tiszán, az
Euromenedzser Rt. több
minisztériummal is szo>
ros együttműködést alakított ki az Eurórégiós
törekvések sikere érdekében, s n e m utolsó sorban az európai munkastílus é s szervezeti működés kialakításának sikere miatt.
Dr. Fáy Barnabás, az
IKIM
főosztályvezetője
és N é m e t h László a minisztériumok
fejlesztési
munkáját
támogató
HUDEFO
ügyvezető
igazgatója az EuromenePalásti Márti, az egyik l e g s i k e r e sebb h a l l g a t ó , már f ő s z e r k e s z t ő
dzser Rt.-t választották a
mely elsősorban a tapasztalatcserét, a
Mindenek előtt szeretném m e g k ö '
kölcsönös előadói meghívásokat é s a térség bázisává, mind a
szönni a Szegedi Egyetem munkatársa'
támogatások
hatékony
másoddiplomás, illetve a posztgraduáinak az elmúlt időszak megkülönbözfelhasználása,
mind
a hilis
képzések
szegedi,
kihelyezett
okta'
tetett figyelmét, mellyel az Eurome'
teles közvetítés miatt.
tását tették lehetővé.
nedzser Rt. munkáját illették. Az é v
Mára
közel
15000
vége és a Szegedi Egyetem „formaválEzen együttműködések sikere csáhallgató
végzett
rövidebb
tása" arra késztet, hogy áttekintsem a
bította elsőként látogatásra az akkori
vagy hosszabb időtartaközel négy éves kapcsolatot és fontominiszter asszonyt, Dr. Kósáné Kovács
m ú képzést é s érdemelt
sabb pontjait.
Magdát, aki az abban az időben beinki OKJ szerinti szakmát, másoddiploAz egész Palásti Márti megkereséduló Országos Szakképesítési Jegyzék'
mát
vagy éppen a vonatkozó készségek
sekor kapott erőre, hiszen a JATE ben szereplő szakmák sikeres oktatá'
k o m m u n i k á c i ó szakos diákjainak ter'
mészetes
érdeklődését
fogalmazta
meg. Az Euromenedzser Rt. ekkorra
fejlesztette ki a magas elvárású üzlet'
kötési tréningjét, m e l y n e k azonnal
hallgatója is lett az akkori főszerkesztő
(mára több külföldi tulajdonú lap f ő '
szerkesztőjévé vált, s m e l y n e k gyökere
- az egyetemi t a n u l m á n y o k o n túl ezen tréning is fontos e l ő z m é n y e volt).
Az újságírói ujjgyakorlatnak is
mondható riportok így készültek Márti által az Euromenedzser Rt. külföldi
oktatóiról, mint például a Portlandból
ideutazó Jack Lemon-ról is.
Palásti Márti é v e k alatt n e m csak
„eminens" tanulóvá vált, hanem az
Euromenedzser Rt. elismert k o m m u n i '
kációs trénerévé is.
D e fontos mérföldkő volt a hazai
felsőoktatással történő együttműkö'
désben a Veszprémi Egyetemen túl a
Szolnoki Gazdasági Főiskolával, a KosSzoros együttműködésben a felsőoktatással
suth Lajos T u d o m á n y e g y e t e m m e l és a
Miskolci Egyetemmel, illetve az ottani
(pl.: k o m m u n i k á c i ó k , változáskezeié'
sának lehetőségét igyekezett megtudvezetési, menedzseri tárgyakat oktató
si, konfliktuskezelési, motivációs...)
ni. Az Euromenedzser Rt. a felsőfokú
tanszékek munkatársaival kialakult
elsajátítását igazoló vezetői', menevégzettségű munkanélküliek át-, illetegyre
szorosabb
munkakapcsolat,
dzseri oklevelet.
ve továbbképzésének sikeressége által
A legújabb másoddiplomás képzés
a bármely felsőfokú alapdiplomát
„megfejelő" minőségügyi szakmérnök
képzés, mely a ma aktuális szakmáját
nyújtva hozza kedvezőbb helyzetbe tulajdonosát a munkaerőpiacon.
Rendszeres együttműködés alakult
ki az „Állásbörze" szervezői é s az
Euromenedzser Rt. között, melynek
köszönhetően egyre több végzős egyetemista készül föl céltudatosabban a
korszerű munkakultúrát és jó szakmai
felkészültséget igénylő magyarországi
„sikervállalatok" (pl.: Medikémia Rt.,
Coca-Cola Amatil, stb.) igényeire.
A mellékelt f é n y k é p e k nélkül talán
fárasztó is volna ennyi év mérföldköveit számba venni, így valamilyen személyes stílusú búcsú megfogalmazásán
gondolkodtam.
Az újévi pezsgős köszöntés apropóján akadt meg a szemem Dániel fiam
koccintásra felhívó mozdulatára, így
ezzel szeretnék a közelgő újév, é s a

még közelebbi karácsony kapcsán
m i n d e n munkatársam n e v é b e n kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánni.
Mivel a tanulás fontos dolog, azonban n e m szükséges unalmasan beszélni róla, így itt az ideje elgondolkodnom: hogyan tudnám az eddigieket
csattanósan összefoglalni.
Az Ö n ö k környezetének jobb megértését é s a felkészültebb válaszadást
szolgáló m u n k á n k b a n állandóan o t t
van a kétely. Megértették a mai magyar polgárok a piacgazdaság lényegét? Szeretném egy anekdotával zárni
mondanivalómat.
Eszerint két menedzser sétál az erdőben, mikor is hirtelen megjelenik
egy oroszlán. A váratlan veszélyhelyzet hatására rövid időre mindketten
megijednek ugyan, de az a menedzser,
akit az Euromenedzser Rt. munkatársai készítettek fel a piacgazdaság sajátosságaira, tempósan, (de n e m kapkodva) előveszi futócipőjét, és elkezdi
befűzni. A másik riadtan és tanácstalanul topog mellette, és kétkedve mondja neki: „De hát a futócipőben sem
fogsz tudni elfutni az oroszlán elől!"
Mire az „Euromenedzser" csodálkozva
ránéz és így válaszol: „Elfutni az oroszlán elől? Én csupán nálad akarok gyorsabban futni!"
A
piacgazdasági
verseny sajátosságainak megértését, ügyes
egyéni
és
társadalmi
kezelését,
valamint
még egyszer
kellemes
karácsonyt
és boldog új
évet
kívánok.
Szügyi 9/örgy
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Bűnözés az ünnepek alatt

Nyitott zsebek karácsonya
Kapas Csilla
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A szatyor tetején vagy nyitott zsebben hagyott pénztárca
sorsa, hogy ellopják A Széchenyi téri karácsonyi vásárban, annak ellenére, hogy magyarul és szerbül is bemondják, hogy
ügyeljenek, a bűnözés az idén a vártnál is nagyobb méreteket
ölt A többség - sjyát viszonyaihoz képesti sok pénzzel és jóhiszeműen válogat miközben a 3-4 fős csapatokba verődött zsebe-
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szekuporgatott forintjaikat
„Nyugat-Európában nem téma a lopás - a biztosító azonnal
fizet" Magyarországon nem. Pedig a piacokon, vásártereken, a
tömegközlekedési eszközökön ugyanúgy általános dolog, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőben. Valaki elveszi a pénztárcát gyorsan átadja egy másiknak, nehezen bizonyítható a
bűntett A másik, már korábban is említett probléma, hogy az
emberek nyugodt szívvel végignézik, ahogy kirabolnak valakit
Talán örülnek, hogy nem ők jártak pónil. De lehet hogy míközFotó: A Szegedi Egyetem arcfaiv
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sek kihasználják az alkalmat Általában szabálysértést követnek
el, tehát 5000 forint alatt zsákmányolnak, és a sértettek nem jelentkeznek, csak ha az irataik is eltűntek.
Csizmadia Viktor alezredes, a Bűnmegelőzési Osztály helyettese szerint nem csak Szegeden, hanem az ünpepek alatt
mindenhol különösen vigyázni kell az értékeinkre. A nagy és kisebb pénzeket elkülönítve, az ötszázasokat és annál nagyobb
címletű bankjegyeket már feltétlenül a belső zsebbe, bezárt táskába tegyük Csizmadia Viktor azt is elmondta, hogy nagy probléma a lakosság bizalmatlansága a rendőrséggel szemben. „A
hiedelemmel ellentétben nem igaz, hogy semmit nem nyomozunk ki. Sok a dolgunk, de ez nem mentesíti az állampolgárt a
bejelentési kötelezettség alól."
Nem bántóan, hanem inkább oktatóan nevezte „öregasszonyos szokás"-nák%zt az idősek körében elteijedt elővigyázatlanságot hogy minden pénzüket egy helyen tartják Félnek,
őket lehet legkevésbé meggyőzni a rendőrség - lehetőségeihez
képest - hatékony tevékenységéről És félnek, mert van okuk
félni Nem tudni, hogy akkor miért éppen ők azok, akik a legkönnyebben hozzáférhető helyeken tartják a karácsonyra ősz-
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ben valaki elfordul, mert látni sem akarja, tanúskodni sem akar,
az ő zsebéből is elveszik a pénzt vágy a feketepiacon sokat érő
iratokat A rendőr-alezredes elmesélte, hogy nemrég egy cigánycsaládnál az ágyneműtartóban hat üres pénztárcát találtak, de nem tudták bebizonyítani, hogy lopottak, mert egyik eltűnésére sem érkezett bejelentés. Azt is elárulta, hogy általában
ismerik, tudják, kik bűnözők, de bizonyítékok nélkül semmire
sem mennek
„A 89-90-es években még volt olyan jogszabály, hogy bizonyos területről ki lehetett tiltani azokat akik korábban ültek
zsebtolvajlás miatt, mára ez megszűnt Maradt az, hogy a médiatörvény a bűnüldözés érdekében biztosítja a lehetőséget
hogy az elkövetők fényképe és neve is megjelenhet a lapokban,
a televízióban." Csizmadia Viktor nem tartja jónak, hogy a bírósági ítéletek hosszú idő után születnek meg. Egy e havi rablást
például márciusban tárgyalnak „Pedig pszichológiából tanultuk, amit a szülők tapasztalatból tudnak: jobb azonnal egy pofon. A retorzió akkor ér valamit ha az elkövetett cselekmény
után közvetlenül következik"
§

Bűnmegelőzés Szegeden

„Csukódzkodjatok be, lelkeim!
A közbiztonság politikai kérdés, a társadalom
minden rétegét érinti - mondja Szilágyiné Bay Lujza, a
Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. „A bűnmegelőzés az
önkormányzat hatáskörébe tartozik, de bárhová is
tartozna, Magyarországon még nincsen se bevett,
főleg nincs bevált gyakorlata. A rendőrségtől váiják
el, hogy statisztikákat készítsen, felderítsen és megelőzzön, de ehhez az anyagi és társadalmi feltételek
még nem teljesültek."
Ráadásul az alapítványokkal és egyéb adományokkal vigyázni kell a hatóságoknak. Hiába j ö n n e
jól a pénz, hiába támogatnák a m u n k á j u k a t , a rendőrség nem támogathatja őket. „Ha netán az adományozást követő héten egy cég eladósodik, ugyanúgy
kell vele bánnunk mint másokkal." Bay Lujza helyesnek tartja, hogy nem fogadhatnak el semmit, és
az állami szervek támogatására viszont bármikor
számíthatnak. A közelmúltban például rendeztek
egy napot a biztonságért általános iskolásoknak a
Mentők, a Vöröskereszt, az ANTSZ, a Tűzoltóság, a
Polgárőrség és a MÉH részvételével.
„Minden fiatalhoz nem j u t h a t u n k el egyenként.
A programjainkon embertelen sok információt ráj u k zúdítunk, amivel később úgy élnek, ahogy tud-

nak. Katalizátor szeretnék lenni ebben a folyamatban. Valakinek el kell kezdeni felvállalni a problémákat vívódás helyett. Ha egy apuka megerőszakolja a gyerekét, és ez a családban kiderül, igenis szólni kell. A bűnmegelőzés segít felismerni és bánni a
gondokkal. H a én mint rendőr tudnék lakást adni,
m u n k á t teremteni, családokat összehozni, könnyen
menne."
A magyarországi mutatók jobbak, mint a fejtett
demokráciákéi. Állítólag a drogosok száma sem terjed úgy, mint ahogyan arra számítottak. De Bay
Lujza egyáltalán nem elégedett: „Valamelyik nap
azt olvastam, hogy itthon a diszkóba járó fiatalok
70-80 százaléka próbálja ki. Mi lehet másutt.' Az
emberek szubjektív biztonságérzete itt is megromlott. Hiába mondom egy idős néninek, hogy ne féljen, ha retteg. És nem tudom miért, de hiába mondom, hogy zárkózzon be, mert nem zárkózik be. Az
egyház például segíthet. Ha a pap veszi bele a prédikációjába, hogy »Csukódzkodjatok be, lelkeim!«,
arra hallgatnak. Meg kell találnom, találnunk azokat a csatornákat, amelyeken venni tudják az információt."
g]
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Logisztikai központ Szegeden

Fotó: Lendvai Emese
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Régiónkban a pozitív változásoknak a
lehetséges logisztikai alközpontok tömbösödésének hiánya áll útjában. Ez azt jelenti, hogy Szeged viszonylatában mind a
vasúti teherpályaudvar, mind az E75-ős
és M43-as főút mentén telepítendő közúti
árufuvarozási centrum alkalmas lenne (az
egyedi hibáktól eltekintve) nyugat-európai minta szerinti logisztikai központ felállítására. A klasszikus közlekedési ágazatok mellett vannak olyan elképzelések
is, amelyek a légiforgalmat és a folyami
kikötőt is szervesen kívánják beilleszteni
az európai gazdasági kapcsolatokat is
nagymértékben befolyásoló logisztikai
rendszerbe. A probléma abból fakad,
hogy a repülőtér, a kereskedelmi kikötő,
a vasúti csomópont és a kiemelt jelentőségű országutak becsatlakozási gócai földrajzilag elkülönülnek egymástól. Az állam
csak a külső infrastrukturális fejlesztéseket finanszírozza, míg a belső háttérágazatok fellendítését szigorúan vállalkozói
alapon kell megvalósítani. Magyarországon pedig még az ennél kisebb horderejű
elképzelések sem valósultak meg.
Belátható, hogy a négy fő közlekedési gócpont összekapcsolását is nehezen lehet helyi szinten kivitelezni. A háttérben
a KHVM osztályainak érdektagoltsága
áll. Napjainkra kialakultak a hivatalos
szerven belül is kisebb csoportok, melyek
közül az egyik az autópályák koncesszióba adását, a másik a vasútpályák javítását, ismét mások pedig a folyami hajózás
fejlesztését tartják elsődleges feladatnak.
Attól függően, hogy mely csoport lobbyja
érvényesül markánsabban, hol az egyik,
hol a másik közlekedési ág kerül előtérbe.
A széljárás változása esetén viszont a
munkálatok megrekedhetnek. A fentebb
vázolt tényekből kirajzolódik a nuydani
logisztikai bázis körvonala, mely csak két
pólusú formában képzelhető el Az egyik
pólust az E 75-ös főút közelsége miatt a
Ro-La TERMINÁL, a másikat pedig a
Tisza Pályaudvar képezné. Ha az utóbbi
túlzsúfolttá válna, az átpakolási övezet áttelepülhetne a medencés kikötőhöz.
Ezáltal új erőre kaphatna a
megnövekedett igényt kiszolgáló, nagy
mennyiségű áru környezetbarát szállítására alkalmas tiszai hajózás is. Erre a di-
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tása módosulna. Ott egy ún. „city" logisztikai központ jönne létre, mely a nagyipari érdekek helyett a város mindennapi ellátását befolyásoló árufuvarozást szolgálatára. És mint ahogy a történelmi példa
és a külföldi minták is igazolják, a szakosodás a szolgáltatás minőségének emelkedését segti elő.

Kérdezni emberi dolog
Városunk önkormányzatának képviselői összeállítottak egy piackutatási kérdőívet, amelyet elküldtek valamennyi nagyobb logisztikai tevékenységet folytató
cégnek. A kérdések a vállalatok piaci orientációjára vonatkoztak. A válaszok alapján nem lehet hű képet rcyzolni Szeged
szállítmányozási helyzetéről - a kérdőíveket többen nem küldték vissza. Egyikük
Podolcsák András, a szegedi repülőtér
vezetője arra hivatkozott, hogy a feltett
kérdések egy része megválaszolhatatlan
vagy lényegtelen. Szerinte manapság a
nem személyforgalmi repülés csak és kizárólag azért kerül az érdeklődés előterébe, hogy a légi be- és kiszállítás százalékos összetételére utaló rovatot a közlekedési vállalatok vezetői ki tudják tölteni
Úgy véli, a valamennyi árufuvarozási vállalat a „tudják, hogy vagyunk" kategóriába sorolható. Ennek az alternatívának a
megjelölésére a hivatalos formanyomtatvány ad módot
A lényegtelen kérdéseket olyan példák illusztrálják, mint: hol kezdi a napilapok olvasását, mennyi időt fordít magazinok olvasására, melyik a kedvenc helyi
rádiója, mi alapján szelektálja a leveleket
(nagyság, vastagság, színezés vagy netán
címzés szerint)? Mindezek után a tizenharmadik és egyben utolsó oldalon mintegy „összegzésképpen" szerepel három
olyan kérdés, amely kimondottan az adott
cég logisztikai jövőképét vizsgálja. Az
ezekre adott válaszok tükrözik a cég véleményét és hosszabb távú elképzeléseit A
vezető szegedi közlekedési és szállítási
vállalatok felelős beosztású dolgozóival
készített beszélgetéseink egyértelműen
rávilágítanak arra, hogy ezek az elképzelések gyakran nem esnek egybe. Érdekes
módon a kát legnagyobb rivális (MÁV,
Volán) álláspontja között a legkisebb a
különbség.

telművé teszi hogy a majdani logisztikai
központ egyik lehetséges helyszínét a Tisza Pályaudvar övezete képezi Szeri István, a Tisza Volán Rt vezérigazgatója reméli, hogy a pangó raktárak értékesítéséből jelentős haszonra tehetnek szert Ha a
helykyelölési dokumentáció a háromnégy teifilet közül kizárólag a Volán
Spedíció közvetlen környékét jelölné ki
logisztikai bázis létesítésére alkalmas területnek, akkor a jelenleg használaton kívüli raktárak, valamint a földterület értéke jelentősen megnövekedne. Mindezek
ellenére a Pepsi Cola FÁÜ R t központi
ügyeletese szerint ők nem várnak a disztribúciós és raktározó centrum kialakítására, hanem saját bázist alakítanak ki - a
nemrégiben önállósult - Algyőn. Pedig jelenlegi bérleményük a Tisza Pályaudvartól nem messze, a medencés kikötő tőszomszédságában található, amely az
előbbi terület beszűkülése esetén válna
kulcspozíciójú helyszínné.

„Hiába lesz itt kikötő, ha nincs
hajózás"
Mint Dabis MihálytM, a budapesti
központú Tartalékgazdálkodási Igazgatóság Kht (TIG) szegedi megbízottjától
megtudtuk, a téli kikötőben 192£ millió
Ft értékben az alábbi munkák már elkéFotó: Lendvai

tás biztosítása, valamint egy 16,7 m magas és 5 tonna teherbírású toronydani beszerzése. A kivitelezési munkálatok 1991ben leálltak. így a szegedi téB kikötő életrekeltése te|jes mértékben a szállítási és
átrakodási telep helyének végleges kijelölésétől függ. Dabis Mihály elmondta, a
tervek továbbvitelét jelentősen hátráltatta a déli szomszédunknál lezajlott válságfolyamat, de hiba lenne az előállt helyzet
okát csupán a délszláv háborúban keresni A legnagyobb problémaként a tiszai
hqjóút V. kategóriás minősítését említette. Ez azt jelenti, hogy csak a 700 tonna
összsúlynál könnyebb luyók biztonságos
közlekedésére alkalmas. Márpedig áruszállításról 1000 tonna alatt nem érdemes
beszélni Azaz hiába lesz itt kikötő, ha
nincs hajózás. A Szőke Tisza nevű hajó és
az Ativízig jégtörője nem lehet garancia a
vízi úton történő teherszállítás fellendülésére. A közlekedési szakemberek véleménye megegyezik: a Tisza Csongrádtól Titelig hígózható. Abban viszont már eltérnek a vélemények, hogy szükséges-e - a
bősi negatív tapasztalatok fényében - a
csongrádi vízlépcső megépítése. A Tisza
természeti helyzetéből adódóan még a folyó elterelésének gondolatától sem kell
tartanunk Ez a vízlépcső ún. mederduzzasztást valósítana meg.
A duzzasztásnak szennyvíztisztítással is párosulnia k e l Csak így valósulhat
meg a Tisza „előléptetése nemzetközi
víziúttá. Erre egyébként már a 60-as évek
végén volt egy próbálkozás, de akkor ez a
magyar-jugoszláv államközi szerződés
szintjén megrekedt Nemzetközi jogi értelemben tehát a kiemelt státuszt nem lehetett ratifikálni Jelen pillanatban az alacsony vízszint és a pénzhiány együttesen
gátolják a folyamat realizálhatóságát Az
elhelyezkedésből adódóan nem alaptalan
az a feltevés, melynek értelmében a medencés kikötő Európa kapujává válhatna.
Ez a kapu a tranzitközlekedés számára
nyit újabb teret Egyelőre azonban az integráció kisebb mértékű (regionális)
megvalósításának kell nagyobb figyelmet
szentelni

A régi jó régió

namizmusra az ad alapot az igény növekedésén túl, hogy mára nincs hiánygazdaság Magyarországon, az üzleteket árubőség jellemzi E tény feleslegessé teszi az
aránytalanul nagy raktárrendszer fenntartását A kereskedelmi kikötő fellendülése esetén a Tisza Pályaudvar hasznosí-

Kéz a kézben
Az egyetértés igen prózai oka a Tisza
Pályaudvar térségének közös ingatlanaiban rejlik - az említett objektum nem került be a MÁV R t törzsvagyonába. A
MÁV és a Volán erőteljes lobbyja egyér-

szültek: a 3000 négyzetméter alapterületű tranzitraktár-bázis területének földfeltöltése, az árvízvédelmi biztonság megvalósítását szolgáló töltésrendszer kiépítése, a távvezetéki csatlakozás és transzformátorállomás telepítése, iparvágány lefektetése, a gázszolgáltatás és a térvilágí-

Rigó Mihály, a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht Fejlesztési- és
Építtetői osztályának tervező mérnöke a
Szeged-Szabadka-Zombor-Bsga körvasútszelet újjáélesztését szorgalmazza.
Szeri István az önkormányzat képviselőjéhez hasonlóan biztosra veszi, hogy
Baján a közeljövőben kialakul egy logisztikai központ Baját egyértelműen erősíti
a hágai döntés, amely kötelezővé teszi a
dunai hajózás intenzitásának növelését
Tisza-parti nagyvárosaink közül vasúthálózat tekintetében Szegedhez képest
Szolnok bír nagy előnnyeL Szolnokon
épültek új közúti hidak (ez Szegeden várat magára), de e tény nem helyezi Szolnokot egyértelműen preferált helyzetbe.

Egy biztos, az említett két város között
beindult a versenyfutás, tekintettel arra,
hogy 20Wan-es körzeten belül - nyugati
viszonylatokban gondolkodva - nincs
szükség két logisztikai központra. A helsinki egyezmény értelmében kijelölt 9-es
és 10-es korridor Szegedet helyezi privilegizált helyzetbe a nagy vetélytárssal
szemben. Jász-Nagykun-Szolnok megyén
ugyanis sem a Románia, sem a Jugoszlávia irányába tervezett út nem halad keresztül, vagyis Szolnok közúti kapcsolatainak javulása nem várható. Ez viszont
nem zárja ki a hajózási feltételek javítása
esetén a Szeged-Szolnok víziút-kapcsolat
kialakítását Dabis Mihály a TIG részéről
úgy véli: Szegednek nem 100 kilométeres
körzetben kell gondolkodnia, hanem Hódmezővásárhellyel kellene összefognia. Véleménye szerint a két város kiegészíti
egymást Vásárhelyt a mezőgazdaság és a
mezőgazdasági gépgyártás erősíti, míg
városunkat a tudományos háttér. Dabis
kiemelte, Szegednek nincs megtartó ereje a magasan kvalifikált szakemberek tekintetében. Talán ez az állapot változhat a
legszűkebb értelemben vett regionális
kapcsolat létrejöttével. Szeged és Vásárhely együttesen 250 ezer lakosnak ad otthont Budapest után tehát a második legnagyobb vásárlópotenciállal rendelkezhetnének Ehhez viszont szükség lenne az
Algyőig már elkészült négysávos autóút
építésének folytatására.

Egy kis futurológia
A második világháború előtt a
víziúton történő sószállítás képezte a keleti szomszéddal folytatott kereskedelem
sarkkövét Ha az akkori viszonyokat nem
is lehet konzerválni újjáélesztésére azonban módot teremt a szolgáltató- és árutovábbító terminál Ennék két elvi feltétele
(a földrajzi és financiális alapokon túl) a
szállás, szervíz, vám biztosítása egy helyen, kiegészülve a nemzetközi normával.
Az interkontinentális kereskedelmi útvonalak csomópontjaiban új értékkel kell
gazdagítani a szállítmány egyes darabjait, a célország elvárásainak megfelelően.
A fent említett tranzitforgalom nem
jelenti feltétlenül magasabbrendű útjaink
tönkretételét és a környezet drasztikus
méretű szennyezését 1991-ben létrejött a
Tisza Pályaudvaron a hazai gördülő közút
egyik végállomása - a Ro-La Terminál
elődje. Innen Ausztrián, Németországon,
Franciaországon át Wales irányába indítottak kamionokat vasúti kocsikon szállítva. Ezt a terminált 1993-ban áttelepítették Kiskundorozsmára, majd 1996-ban
Ljubljana felé is kiterjesztették ezt a modern szállítási módot - tájékoztatta lapunkat Németh György és Csikesz Gábor
a szegedi Rendező Pályaudvar két mérnöke. Mindezen intézkedések ellenére a
közúti fuvarozást nem sikerült visszaszorítani még átmenő forgalom esetén sem.
Rigó Mihály, a Közútkezelő Kht tervező-
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mérnöke szükségszerűnek tartja, hogy a
mai M43-as és E75-ös főútvonalak mellett
a koncesszorok megépítsenek egy-egy az említett utakkal párhuzamosan futó
autópályát Ehhez azonban belátható
időn belül csak az M5-ös autópálya megépítésére van lehetőség. A pályázat nyertesének, az Alföldi Koncessziós Társaságnak 2003-ig van lehetősége elérni a déli
országhatárt
Ha létrejön egy olyan kereskedelmiés szállítási főközpont amely anyagilag
érdekeltté tenné a pályázatot elnyert beruházót az átépítés időben történő befejezésében, akkor az ezredfordulóra kialakulhatna az Ausztriát hazánkon keresztül
Jugoszláviával összekötő európai színvonalú közúti kapcsolat Amennyiben ez
nem történik meg, 2003-ban új pályázatot
írnak ki, ez előre nem látható távlatokba
helyezné a reményteljes elképzeléseket.

hogy így is lehet költséget megtakarítani." Talán ezzel hozható összefüggésbe a
KHVM hivatalos közleményében megjelent mondat is, mely így szól: „Rózsaszín
álom a szegedi logisztikai központ" Ha a
minisztériumi véleménybe nem is kell feltétlenül beletörődni, azt mégis be kell látni, vannak Szegeden halódó elképzelések
Ilyen például a Tisza-híd megépítésének
ötlete. Az alapelképzelés szerint a Tisza
Pályaudvartól közvetlen utat lehetne ve-

töredékét Mint mondta, az ország a légi
közlekedés vonatkozásában mindig is példaértékű volt Az 1920-as békediktátum
értelmében Magyarországon megtiltották az állami célú repülést A katonait felváltotta a polgári repülés. Létrehozták
Európa egyik legkorszerűbb polgári
légiközlekedési infrastruktúráját mert
jogi értelemben csak erre volt mód. így
állt elő a paradoxon: a légiposta fejlődésére akkor nyílt lehetőség, amikor a területFotó: Molnár Balázs

Az M43-as autópálya építése sokkal
összetettebb problémákat vet fel. Igaz, a
Szőreg-Deszk-Klárafalva-Kiszombor-M
akó-Apátfalva-Magyarcsanád-N agylak
útvonalon kialakult közlekedési helyzet
tűrhetetlen, az épületek rogyadoznak.
Ám ennek fényében sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az út átlagforgalma 7000 jármű naponta. Előzetes kalkulációk értelmében legalább tizenötezres
forgalom kellene ahhoz, hogy a jelenlegi
hazai'autópálya-tarifákkal megérje az
üzemeltetőnek az új útvonalat megépíttetni.
Az új 43-as Romániában folytatódna.
Ha figyelembe vesszük Bukarest és
Nagylak távolságát (körülbelül 500 km),
akkor beláthatjuk, a magyarországi 50
km-es szakasz akár egy nyár alatt
megépíthető (nincsenek domborzati nehézségek sem). Tehát a hazai autópályahelyzet nemcsak hazánkon múlik, ezért
érdemesebb az állami pénzekből
finanszírozott majdani nem fizető útvonalak építési terveit vizsgálni. A Csongrád Megyei Közútkezelő Kht javaslatokat tett a Csongrádot Szegedet és Szentest elkerülő utak létesítésére. A Közútkezelő- és Fenntartó Vállalat hivatalos
véleménye szerint csak azért nem kell eldugott helyre építeni a logisztikai központot hogy az elhagyatott területeknek valami funkciót adjanak. N^m kívánnak alacsonyabb rendű bekötőutat, létesíteni a
mostani E75-ös főútvonalról a medencés
kikötő felé. Rigó Mihály ezt hétköznapi
példával világította meg: bármely irányból jön a kamion, még elmagyarázni sem
tudnám neki, hol a kikötő.
A kikötő felé tehát nem épül a közeljövőben aszfaltút viszont a vasútkapcsolat már kiépült Csikesz Gábor a Rendező
Pályaudvar mérnökeelmondta, hogy a kikötő felé létesített iparvágányt eddig még
csak egyetlen egyszer használták: holland rendőrök gyakorlatoztak itt A kikötő nemzetközi forgalomba való bekapcsolásnál Rigó még az M43-as, M5-ös autópályák és az S9-es - Szekszárd felé tartó
- autóút megépítését is reálisabb elképzelésnek tartja. Szerinte a majdani utak
metszéspontjában már minden területet
megvettek a spekulánsok, noha út még
sehol. A város részéről nem mernek rámutatni egyetlen területre sem, mint potenciális logisztikai központra, mert így
felszöknének a telekárak. Ezért találták
ki az ún. virtuális logisztikai központot
(amely tulajdonképpen egy számítógépes
adatbázis), ezt nem lehet kisajátítani. A
virtuális logisztikai központtal analóg
szisztéma működik a MAV keretem belül
is. Az ún. SIR-rendszer szintén a szállítástervezést szolgálja, de ez közelebb áll a
forgalomirányításhoz, mintsem a valódi
logisztikához.
Létezik egy algoritmus, amely segítségével ki lehet számolni több évre előre
minden vállalatra, hogy mennyi haszon
származna a betagozódásukból (nem kellene külön őrzésre, raktárra, stb. költeni).
Rigó Mihály meglátása szerint: „Mire
Szeged felébred, Békéscsaba elviszi a forgalom nagy részét" Arra a kérdésünkre,
hogy az előzetes kalkulációt miért nem
végeztették el a vállalatok, Rigó így válaszolt: „Szerintem nem is tudnak róla,

zetni a körúton, s így a nyugatról érkező
áru Szeged érintésével juthatna a Tiszántúlra Ez az ötlet azonban azért kivitelezhetetlen, mert ha állami utat kötnének a
hídra, akkor konzerválnák az M43 jelenlegi állapotát (azzal a különbséggel, hogy
a körút helyzetét is ellehetetlenítenék). S
a városnak különben sincs pénze hídépítésre.
Beszélgetésünk záró szakaszában Rigó Mihály meglepő történelmi párhuzamot vont: Szeged az árvíznek köszönheti
modern városstruktúrájának kialakulását Trianonnak pedig az egyetemét
Talán a körút telítődése kamionokkal
eredményezi az elkerülőút megépítését?
Ezáltal elképzelhetővé válna a hajózás, a
vasút (Rendező Pu.), a Ro-La terminál és
a repülőtér egy vonalra kerülése. így a
közúti csomópont determinált lenne, azaz
a továbbiakban nem okozna gondot a logisztikai központ helyének kijelölése.

A repülés mint „fekete bárány"
Az említett közlekedési láncszemek
közül vizsgáljuk meg részletesen a közérdeklődésre leginkább számot tartó repülőteret Körtvélyesi Csaba, az önkormányzat közlekedési tervező mérnöke:
„A légiközlekedés beillesztése a logisztikai központba a hab a tortán."
A látszattal ellentétben a repülőtér az
elmúlt években soha nem szűnt meg ténylegesen. Bár az 1960-as évek buta politikai döntése miatt a repülést elsorvasztották, a légi forgalmat lefejezték - állapította meg Podolcsák András, a szegedi repülőtér vezetője. A magyar állam bölcs előrelátásról tett tanúbizonyságot A tiszai
folyami hajózásba elképesztő pénzösszeget ruházott be, ami nagyon sokára fog
úgy működni, mint amit az a beruházás
egyébként technikailag elbír. Ebből kiindulva értetlenül áll azon politika előtt,
amelynek értelmében a repülés nem érdemli meg legalább a kikötői beruházás

zsugorodás következtében már nem voltak áthidalhatatlan távolságok
A fejlődésben Szeged szerepe a honi
légiforgalmi gócpontokhoz képest is kimagasló volt Ennek legékesebb példája
két repülőtér városunk határában. A bajai út melletti ma is működik, az algyői pedig funkcióját vesztette. A katonai repülőtér funkciójának elvesztése miatt a sport
repülőgépek hangáiját áttelepítették az
54-es számú főút mellé, az algyői repteret
fel lehetett számolni Érdekességként
Podolcsák András megemlített egy harmadik repülőteret is, amely az első világháború idején az SZKT üzemi egységeként működött Akkoriban a Villamos
Remiszben mint hadiüzemben gyártottak
égitalyigákat az SZKT vasút melletti terminálja részére. (A hadijellegből fakadóan hiba lenne rögtön a logisztikai központra asszociálni)
1947-től a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Vállalat (MASZOVLEV), majd a
MALÉV beindította belföldi járatait A
60-as években azonban az állam teljes
mértékben kivonult a repülésből. (Az igazi diktatúrák a repülést mindig központi
helyen kezelik, a puha diktatúrákban pedig hagyják tönkremenni - véli Podolcsák
András). A politikai vezetés a 60-as évektől folyamatosan a repülést kezeli fekete
bárányként
Talán az áttérés első jeleként értékelhetjük a december 5-i rendezvényt melynek keretében átadták a korszerű fénytechnikai berendezéseket Irányadók már
vannak, nemzetközi vámkezelést is lehet
igényelni csak az utasforgalmi épület várat magára. A háttérágazat fejlesztése indokolja Podolcsák András elképzelését
melyszerint a logisztikai központ legmegfelelőbb helye a repülőtéren lenne. Érvelése szerint innen a medencés kikötő
könnyen elérhető, a közúti kapcsolat
megfelelő, a vasúti összeköttetés pedig
egyszerű iparvágányi lecsatlakozással
megvalósítható. Emel az elképzeléssel a

repülőtér vezetője nincs egyedüL Biz»
nyitók rá a Szegedi Polgári Repülést Támogatók Baráti Körének megalakulása,
amelyet Ráftky Gábor alpolgármester is
támogatott Ez a támogatás minisztóriumi szinten egyelőre nran realizálódott Kivételt képez a Ferihegyi Repülőtér, a kőiponti költségvetés ezévre 16 milliárd 800
millió forintot biztosított a I légiforgalmi
és Repülőtéri Igazgatóság (LRI) i
A szegedi reptér fenntartására ehhez
képest évente kb. 110 millió forint is elegendő volna. 1997-ben csupán 3 miliőt á került előteremteni, holott a diarterjára
tok a MALÉV tett tanúbizonyságot a mediterrán országokba irányított járataivaL
Podolcsák szerint ezt a nemzetközi repülőtér-forgalmat kellene vidéki viszonylatban is megvalósítani Példaként említette
a naponta közlekedő Temesvár-Bécs járatot amellyel egy nap alatt megjárhat
ják a román állampolgárok az osztrák fővárost
Ennek mintájára létre lehetne hozni
a Szeged-Bécs kapcsolatot Bécsből több
irányba lehet folytatni az utat mint Ferihegyről A másik légitársaság a bevétel
növekedés miatt visszafinanszzrazna a rá
hordó-járatokra, miként teszi ezt a temesvári esetében is. Azért a belföldi utasforgalom gondolatát sem szabad elvetni
Itt nem elsősorban a Szeged-Budapest
vonalra kell gondolni, a sugaras rendszerből adódóan a főváros vasúton és közúton
egyaránt jól megközelíthető. A debreceni-pécsi-nyíregyházi-győri közlekedési
kapcsolat állapotán nagyot lendíthetne a
repülés, ez pedig megkívánja a tarifapoh
tika megfelelő dotációját A járatok költsége Szeged esetében évi 97 millió
forintot jelent ez Vehetővé tenné a megfizethető jegyárak bdfokh szintű garantálását A belföldi repülés hőskorában a repülőjegy-árak (országhatáron beiül) asz
szemérhetőek voltak az első osztályú vasúti jegyek áraival Ezt dr. Kováts Gábor,
az Ativíag igazgatója a Déhnagyanwszág
(MŰ lapban közölt írásában a folyami hajózás vonatkozásában is alátámasztotta.
A repülés megszervezésének alapköltségéről ehnondható, hogy nem haladja meg
a közúti, illetve vasútpályák megépítésének költségét A repülés szférikus koziekedést biztosít tehát koncentrált helyen
kell egy nagyon drága bázist létrehozni
Ez még mindig olcsóbb, mint a vonalas
közlekedésnél, ahol például a vasútpálya
minden négyzrtrentíméterét meg kell
építeni Mivel a légtérben nem kell pont
és pont közötti kapcsolatot létesíteni fajlagosan a repülés költsége kevesebb. Az
önkormányzat tervező mérnöke, a Könitkezelő Társaság Fejlesztési és Építtetői
Osztály vezetője, valamint a H s a Volán
R t vezérigazgatója egybehangzóan je-

lentette k l hogy Magyarországon egy
kikmiéternyi megépftoidő autópálya-szakaszhoz 1 mühárd forintra van snkség.
Egy hivatalos kimutatás értelmében 20
kilométernyi új autópálya-szakasz költségén öt belföldi repülőteret lehetne felújí-

Szeri István számításai szerint zöldmezős beruházásban a legszerényebb kivitelezés esetén is minimum 5 milliárd
forintba kerülne egy logisztikai központ
kialakítása. A Tisza Volán R t álláspontja
az, hogy mindenképpen egy olcsóbb központban kefl gondolkodni Becsléseik
alapján a Tisza Pályaudvar térségében
egymilliárd forintból ki lehetne gazdálkodni egy megfelelő méretű logisztikai
központot
A Tisza Volán vezérigazgatója úgy
véli az air-cargós közlekedési sösztéma
nem válhat realitássá A kikötőt viszont
bizonyos tényezők ennek ellenére az áru
fuvarozási és átrakodási vérkeringés1
való bekapcsolásra predesztinálják A
legjelentősebb érv, amely a medencés kikötő fellendítése érdekében felhozhat- .
az, hogy ra a terület mint raktárbázis és
szabadtéri közraktár az országos tana
lékgazdálkodási hálózat re^e. Mindezt figyelembe véve is marginálisnak tekinthe
tő az a hatvan hajó, amely az éves folyami
áruforgalmat reprezentálná. (Még a legmerészebb elképzelések szerint sem mer
nek körülbelül heti egy hí^jó érkezé9éne!
többet tervezni)
A Volánnál tehát a teherhajózás beindulásának tényét is megkérdőjelezik. Saját szerepüket (így, hogy még a konkrét
hely sem biztos) Snri egyelőre csak a virtuális logisztikai munkátlan, illetve
raktárértékesítésben jelölte meg Ez a tevékenység nem akkora volumenű, amely
miatt a Volán vállalatnak érdemes lenne
megtorpedózni más helyköelölésekeL A
Volán tehát nem gördít akadályokat sem
a Ro-La Terminál, sem a repülőtér továbbfejlesztése elé.
Az együttműködés szándékát az ön
kormányzat és a többi vezető közlekedési
vállalat részérói is tapasztalhattuk Ebben az esetben felmerülhet az olvasóban a
kérdést miért halad ilyen lassan a logisztikai centrum megvak&tása? A kérdésre
a Népszabadság 1997. október 2&án közölt értesülése adja meg a választ. Az
amerikai Közlekedéspolitikai Fqlestfési
Intézet (ITDP) szakemberei úgy v ö k : a
magyar közlekedésben jelenleg hnusbe
niházások dominálnak. A folyamat látványos fejlesztései a személyszállítási tarifák gyors emelkedéséhez vezetnek majri.
mikozben a szolgáltatások sínvonalát
esdcély mértékben befolyásolják
gj
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Fejének belsejébe láttunk 6500 diák, 150 alkotás
s csak az öngyilkossága előtt döbben rá, hogy
a 5a oereti öt Király ¡jeventr zseniálisan alaemttemBertók
в, aki az egyik fiú,
ВаГыиаЦцца eltette magára. Biff feladta
ж hatni. Beid (mint ahogy édesapján kívül
áhai, de ereje sinhogybecsafja magát Tutija, hogy
„őegy senki". Úgy tűni, gyűlöli az apját, mert
ábrák, de valójában б értet-
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FQC6: Szegedi Kulturális Kalauz

rmtidFá
Zsótér Sándor, rendező

te meg a legjobban, s éppen ezért nem tudta
elviselni. Egy hétköznapi ember tragédiáját
láthattok, aki gortsöeen akar valaki lenni,
anélkül, hegy ismerné sqát magát A világ azt
sugallja: ha sok pénzed van, nagy ember vagy,
de ha ezt a tétek elfogadjuk, egy másiknak is
alá kell vetnünk magunkat az erősek elhullanak, a gyengék fennmaradnak. Wffly még csak
gyenge sem volt, de a követelményeknek nen
tudott megfelelni. Értékei, álmai végül összeT, de hogyan lehetne úgy sikeres vala- omoltak, és vagy képtelen volt megállni a semki, ka irandfe csak azim töri magát, hogy meg- mi előtt, vagy már nemfcakart C-sak egyesülni vele, csak kiszabadulni végre abból a fojtokafts^játnagáníl? „Aki épít az nem lehet el- gat» korbőL Letaglózó volt az előadás, amit
Z*2*r Sándor rendezésében láthattunk. Az
vesartt uubu", de körülötte mégis minden a
feregöben Ug. ЕЛ vmófean lehetett a legjob- idősíkok áSandó mozgásban olvadnak össze jelen, múlt j w á mintha álmodnánk- S az elfolyt
: lebegnek körüidő egyaránt teszifelmindannyiunknak a kérdést miért hagyjak, hogy kudarcaink felőröljenek minket?
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A Szegedi Nemzeti Színház kezdeményezése

Proscenium Társaság
eBjét hívták meg a
Az ötlet abból i n d u l t ^ h ^ koráb•a
„mecénásai7* emelt árun váÍ jegyeket az előadasokra. Az érs is, hogy meglehetőtaglétszámúra növekedett a
, melyben bankok, Rt-k, Kft-k,
és magánszemélyek sokasága vesz részt
A kezdeményezés célja azonban nemcsak
egj&je«ű támogatói kör megvalósítása,
hanem olyan exkluzív társaság létrehozása, mely saerves részévé válna a színház
életének. Egyfajta közönség-kontrolit is
nyújthatnak azáltal, hogy a kiemelkedő
ablókást nyújtó művészeknek és a legjobb előadásoknak járó Proncenium díjakat az ő elbírálásaik alapján fogják kioeztara az ér régén. Ezenkívül különböző
juttatásokban is részesülnek a tagok:
VlP-ldsmigálás az előadásokon, Proscemom kitűzi), eaenkívül jogosultságot szeresnek a Proscenium-esteken való részvéteké. Az ebő ilyen rendezvényt 1997.
december fi-án tartották, a Szegedi Kortárs Balett „Étienne, Szilánkok" előadása után a Szegedi Nemzeti Színházban.
Az est meghívott díszvendégei közül Dr.
Kómát Mária, a Magyar Országgyűlés
és Dr. Szobig István, Szeged

vett részt a fogadáson.
Gmcz Arpádmé a „Kézenfogva" Alapítvány nevében levélben üdvözölte a színház egy másik kezdeményezését, a „Nyitott Szín ház" programját melynek támogatására a Proecenium Társaság tagjait
is feftérték az est folyamán. Az egész Közép-Európában egyedülálló program célja az, hogy bevonja azokat is a színházlátogatók körébe, akik különböző okok miatt akadályoztatva voltak ebben. Olyan
bérlet-rendszert vezettek be, melyhez a
kisjövedelműek, a tanárok és a diákok olcsóbban juthatnak hozzá. A „Nyitott
Színház" elsősorban azoknak a csoportoknak (mozgássérültek, siketek, és
gyengénlátók) szól, akik nemcsak anyagi,
hanem egyéb okok miatt is kénytelenek
voltak mellőzni az előadásokat Most
megteremtik számukra ezeket a tárgyi
feltételeket (rámpák, kazetták, tartalomleírás). A kezdeményezés fővédnökségét
Dr. Kökény Mihály népjóléti miniszter
vállalta et, aki anyagiakkal is hozzájárult
megvalósításához.
A Proscemum Tirsaság következő
összejövetele az 1908. január 10-i Cyrano
előadása után lesz, februárra pedig Valentin-napi bált terveznek.
(ül
Cl.

Mint minden év vége felé, idén is megrendezésre került az a
gálaműsor, ahol átadták a JATE Kulturális Kuratóriumának dijait A műsort a JATE Aulában rendezésték december 10-én. Elöljáróban Almási Tibor, a Kuratórium elnöke ismertette a szervezet szerepét kifejtette, hogy a JATE Kulturális Kuratóriuma
igyekszik évről-évre minél több alkalmat teremteni ahhoz, hogy
öntevékeny csoportok szerveződhessenek Ezek sorába illeszkedik ez a pályázat is, mely elősegíti minél több hallgató nyilvánosság elé kerülését, produktumaik megmérettetését A
rektorhelyettes úgy véH: „ha az idei pályázatok eredményét számszerűen vizsgáljuk, igazán impozáns eredményességről beszélhetünk, hiszen közel 150 alkotás került az elmúlt hetekben bemutatásra." Ugyanakkor hozzátette, hogy elégedettségről nem beszélhetünk, hafigyelembevesszük a 6500-as hallgatói létszámot
A nyertes pályázók díjainak átadása előtt Tajti Gabriella, a
JATE Kulturális Titkárságának programszervezője szólt a közönséghez: „Kedves és megtisztelő kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor is az idei év Jó tanuló, jó sportoló díjait adjuk át" A
két hallgató, Kádár Noémi (III. közgazdász) és Molnár Tamás
(V. jogász) december 9-én Budapesten is átvehették a Magyar
Köztársaság J ó tanuló, jó sportoló" díját Ezután került sor a
négy nagy kategóriában megrendezett verseny győzteseinek
megjutalmazására. A zenei verseny további négy csoportra bontható: hangszeres és vokális komolyzenére, valamint hangszeres és
vokális népzenére. A műsort ezen kategória győztesei tették színesebbé, hiszen néhány művet a közönség is hallhatott.
A legnagyobb érdeklődés a képzőművészeti pályázatot kísérte. Közel 40 mű közül kellett a zsűrinek választania. A zsűri tagjaként Szekeres Ferenc grafikusművész, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajztanszékének adjunktusa elmondta: „Jó, ha a tudomány fellegvárában, az egyetemen a racionális területek mellett
egy megfoghatatlan, kevésbé egzakt terület: a művészet is jelen
van". A legnehezebb kategóriának afilmnovellaszámított ide csupán hat mű érkezett Ezek közül pedig csak az egyik felelt meg a
filmnovella kritériumainak egy másik pedig egyéb - irodalmi -

Díjazottak 1997.
Szavalóverseny
I. Domán Auguszta (II. jogász)
II. Kiss Máté (III. kommunikáció)
III. Gáspár Katalin (II. magyar -1. szociológia)
Különdíj: Katus Éva (II. történelem)
Képzőművészeti pályázat
I. Újvári Edü (II. PhD Modern Magyar Irodalom)
II. Kucsera Anikó (V. kémia)
III. Jenei Éva (II. német - történelem)
IIL Mester Péter (III. matematika)
Különdíj: Jeges Tünde (I. matematikai

Zenei verseny

Kiss

Máté

szempontból volt értékes alkotás.
Mint minden évben, az idén is nagyon népszerű volt a szavalóverseny, bizonyítja ezt a 28 pályázó. A szavalóverseny díjainak
átadása után, a műsor résztvevői a második helyezett Kiss Máté
előadásában hallhatták Márai Sándor Halotti beszéd című versét
Ugyancsak 28 mű érkezett a bordal pályázatra, melynek kiötlője
és értékelője Tirosi László. Mint mondta, a pályázatot sokan másként értelmezték, így 21 hallgató műve nem más, mint próbálkozás a műfajhoz tartozó, de már létező szövegek újraírása.
A műsor keretét és kompozícióját a zene adta: nemcsak a kezdetén és a végén, de az egyes kategóriák között is a muzsikára irányult afigyelem.A mintegy másfél órás ünnepi estet a szervezők
fogadással zárták a Tanácsteremben.
fű
Tirksik Ftrm

Különdíj: Rajnai Judit (I. magyar - angol)
Különdíj: Stachó László (II. általános nyelvészet)
Vokális komolyzene
I. Megyesi Zoltán Kristóf (IV. matematika)
Jutalom: Polgár Etelka (IV. amerikanisztika)
Cser Krisztián (II. fizikus)
Énekegyüttes (Vezető: Stachó László)
Hangszeres népzene
III. Mesó és Bandája
Pálmai Krisztián (II. angol)
Vokális népzene
I. Tisino Cvete
Fiiszár Krisztina (II. magyar - finnugor)
Jutalom: Suri Dalma

Hangszeres komolyzene
I. Pelk Anita - BrzÖZka Ágim (közgazdász II.)
Bordal pályázat
II. TóUi Ákos - Zombori Katalin
(JGyTF III. ped. - angol - JATE IIL biol. - II. környezettan) I. Fazekas Sándor (IV: magyar - régi magyar irodalom)
II. Fekete Vince (II. PhD modern magyar irodalom
n i . EllerÉva (II. angol -1. német)
III. Ilaskó Imre (11. jogász)

Egy XX. századi polihisztor

Az országépítő
Furcsa véletlen, hogy a múlt héten két városi rendezvény
főszereplője is olyan erdélyi volt - ráadásul mindketten temesváriak -, akiknek élete jelentős fejezetet képvisel a magyarság
történetében. Szerdán Tőkés László volt a Közéleti Kávéház
vendége, míg december 11-én halálának 20. évfordulója alkalmából Kós Károlyról (1883-1977) emlékeztek meg a Bálint Sándor Művelődési Házban.
Kiss Ernő, az intézmény igazgatója érdekes előadást tartott
arról az emberről, akit a XX. század egyik nagy - ha nem a legnagyobb - magyar polihisztorának tarthatunk. A Temesváron
született és Erdélytől soha el nem szakadó Kós Károly rendkívüli egyéniség volt Rá valóban azt lehet mondani, szinte mindenhez értett, és mindezt magas fokon is művelte. A rendezvény
is irodalmi idézettel kezdődött, mégpedig Kós „Az országépítő"
című regényéből hallhattunk István király megkoronázásáról
egy részletet De az irodalom csak egy része volt a 94 éves korában elhunyt, roppant tevékeny Kós Károly munkásságának.
Egyetemi végzettségét tekintve építész volt, a mai organikus, hagyományőrző stílus KSpviselcB - többek között Makovecz
Imre - őt tekintik mesterüknek. Máig fennmaradó alkotásaival
egyaránt találkozhatunk Erdélyben és Budapesten, vagy az ország más területein. A Fővárosi Állatkertben a pavilonok többségét Kós tervezte. De tehetségének bizonyítéka például a
zebegényi katolikus templom is, mely a természettel abszolút
harmóniában emelkedik a Dunakanyar fölé. Erdélyben a sepsi-

szentgyörgyi Székely Múzeum, Sztánán a Varjúvárnak elkeresztelt saját otthona őrzi keze munkáját, és ő építette újjá Mátyás király kolozsvári szülőházát is.
A sokoldalú mester rendkívül erősen kötődött Erdélyhez,
szűkebb hazája Kalotaszeg volt A kalotaszegi egyházmegyében
31 évig volt református főkurátor, számos néprajzi, etnográfiai
munkát írt, amit saját grafikáival díszített és saját nyomdájában
készített el. Prózai művei közül az 1437-es erdélyi paraszfelkelés
vezéréről, Budai Nagy Antalról szóló drámája emelkedik ki,
amely az 1959-ben induló Szegedi Szabadtéri Játékok nyitóelőadása volt Ebből a darabból az est folyamán részleteket is hallhattunk
Ismerve az erdélyi magyarság helyzetét és az egyház befolyását az ott élő magyarok életére - erről Tőkés László is beszélt - természetesnek tekinthetjük, hogy Kós Károly komoly
közéleti tevékenységet is végzett Nagy szerepe volt abban,
hogy Trianon és a II. világháború után az erdélyi magyarság
talpon maradt; nem ritkán az ellentétes érdekű magyar csoportok között is ő közvetített Sokan Erdély élő lelkiismereteként
tartották számon. Egészen 1977-ben bekövetkezett haláláig Kolozsváron élt és dolgozott. A kultúrában és a közéletben végzett
tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el Romániában, és
Magyarországon is.
ü!
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gőzölt profi bokszoló, aki találkozik a miniszterrel, aki azt ha-

Szerda esti irodalmi teaház

„...a líra szelleme"

Szigeti L^jos csak Baka költészetéről
kívánt beszélni - néha a megszokott mesélés lett belőle, amit könnyen elképzelhetnek
azok, akik ismerik - arról, hogyan élt meg
Baka minden élethelyzetet költőként hiszen magát a létet is így élte meg. Igaz, írt
a verseken kívül prózát és drámát is, Szigeti Lajos mégis inkább költőnek tartja. A
prózába csak akkor tett „kirándulásokat",
amikor nem tudott verset írni. De a versek
értelmezéséhez - éppen ezért - szükség van
regényeinek, elbeszéléseinek, publicisztikájának ismeretére is.
A teaházat most is a szegediség jegyében - szegedi írók szegedi irodalomról szegedieknek - hirdették meg, de a közönség
számára a beszélgetés legelején kiderült
hogy ez a mostani alkalomra mégsem igaz
teljesen. Baka István nem volt igazán szegedi, nem tudott igazán beilleszkedni Szeged életébe - nem azért mert Szekszárdon
született és oda tartozónak érezte magát
hiszen éppúgy szekszárdi sem volt Ilia Mi-

Mégis Szegedhez „köti" a Kincskereső
folyóirat amelynek szerkesztője volt és
szereplője a Kincskereső-táboroknak, találkozóknak. Ezek az összejövetelek meghatározó élményt jelentettek a kincskeresőknek
- erről mesélt Gajdó Ágnes is, aki részt vett
ezekben a táborokban, találkozott Bakával,
akinek a rajnaplóba írt bejegyzését fel is olvasta nekünk.
A Kincskereső mellett a Gazdátlan hajók című antológia is fontos volt Baka István számára, bár a megjelenés körüli nehézségek következtében neve nem szerepelt szerkesztőként a kötetben. Versei Viszont olvashatók az antológiában, olyan fiatal költők művei mellett, akiknek ő volt a
mestere, akiket jó szándékkal segített, támogatott
Ssgnos Baka István még nem került be
a szélesebb irodalmi köztudatba, amelynek
több oka is van. Részben politikai okok,
részben a kánonképzés-kánonképződés,
részben az irodalom főváros-központúsága
(bár Baka tudatosan vállalta a vidéki szere-
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Elszálló remények?

zudja, hogy nem ő a csábító hanem a titkára, a titkár pedig erA világ korrupt, mindenki nőt akar, ez ugye az alapgondoről mit sem tud csak bújtatja a teszthalottat, aki éppen a magánlat, ragozni sem érdemes, a film erről szól, fölösleges iderángatdetektív, de megjön a miniszter felesége is, akit elcsábít a mini modern magyar filmtörténeti stílusirányzatokat, félreismert
niszter titkára, vesztére, mert megjön az ő imádott szerelme is,
operatőrök verkfilmjeit, sőt Réz Andrást is mellőzhetjük..
aztán vége lesz a filmnek, észre sem veszi az ember, talán csak
Mindenki Dobó Katát akarja.
onnan, hogy mindenki boldog.
Nyilván azért, mert jó anyag, csak rá kell nézni, amolyan
Ez a lényeg.
közös aranybogár, üngyüm-büngyüm táptalaj, amelybe a film
És az már senkit sem zavar, hogy ez a mü színházi mű, műiután magok ezrei lettek képletesen elültetve. Ezzel bizonyára
den mozzanata a színházi térhez van igazítva, és hiába műiden
számolt a Koltai-Kernr-Vajna pillanatnyi konfiguráció is, amely
dramaturgiai erőlköegy könnyen fodés,
filmre
ez
gyasztható közönségkörübelül olyan egyfilmet akart létrehozszerűen adaptálható,
ni. Ennek pedig elenmint
partitúrára.
gedhetetlen feltétele
Nincs kihasználva,
egy színfolt, egy kéhogy a kamera több
pesség, ami magára
dolgot tud megmuírányítja a figyelmet.
tatni, mint a színházi
Kár ezért, mert a hoszéksor első sora. A
ni színészgárda ismét
helyszín
egy és
kitett magáért, Reugyanaz, nincs mozviczky
epizodista
gás, csak éppen a
starringot kovácsolt
helyszínen belül maössze egy mellékszetatnak a színészek,
repből, Gáspár Sánott kavarnak, a külvidor pedig annak ellelág sehol. Ettől fügnére, hogy szerepe
getlenül, a film költcsupán a hulla és a
ségvetése még véletfélholt közötti állapolenül sem kisebb,
tok megformálását
mint a többi filmnél
engedélyezi, szintén
,Mindenki Dobó Katát akarja.'
megszokott. Mert ki
csatlakozik Reviczkell fizetni Koltait a rendezőt, aztán Koltait a szereplőt, majd
kyhez, és így már négy főszereplője van a filmnek, plusz Dobó
Kernt, a rendezőt, és Kernt, a szereplőt, plusz Dobó Katát, és
Kata. A szereposztás persze messze igazodott az eddigi Koltai,
akkor már csak az executive producer marad hátra, Andrew
Kern alkotásokban megszokott garnitúrához, az utolsó
Vajna, a messiás, aki idejött egy halom pénzzel, hogy egy jó filpizzafutártól kezdve a beszédhibás takarítónőig.
met csináljon, amerikai mintára, amerikai stílusban.
A vígjáték minden alkotóeleme adott, a félreértett helyzetek, pikáns szituációk, gyengejellemű csinovnyikok, karakteres
Sikerből sikertelenséget csinálni csak dilettánsnak sikerülfőnökök, plusz Dobó Kata és maga a helyzet.
het, itt pedig erről szó sincs, minden klappol, hibaszázalék negatív, plusz Dobó Kata.
ül
Van egy miniszter, aki félrelép az ellenzék egyik titkárnőjé- zolmósi •
vel, akinek a férje profi bokszoló, és ez a profi bokszoló egy magándetektívvel figyelteti a feleségét, aki éppen félrelép a miniszA miniszter félrelép (színes, magyar vígjáték), rendező: Kern
terrel az Astoria egyik lakosztályában, de végülis nem lesz akAndrás, Koltai Róbert. Főszereplők: Kern András, Koltai Rótus, mert találnak az ablakban egy tetszhalottat, akiről azt hibert, Dobó Kata, Udvaros Dorottya, Reviczky Gábor.
szik, hulla, ami, ha kiderül, ugye, botrány, ezért a miniszter a titINTERCOM
kára segítségét kéri, aki jön ezerrel, közben pedig megjön a be-

hály tanár úr irta a Gazdátlan hajók előszavában, hogy Szegednek csak felnevelő szerepe van, megtartó ereje nincs. Ha valaki,
akkór Baka István, az ő élete ezt kiválóan
igazolja. Igaz, a költő alteregói közül van,
amelyik a szegediségre utal (Bakó András),
de ez csak virtuális szegediség (JózsefAttila, Ilia Mihály, Temesi Ferenc, Darvasi
László). Baka esetében nincs értelme
helyhezkötöttségről beszélni, mert Szekszárd is csak mrnt virtuális Szekszárd létezett számára - ezt példázza a Képeslap
1965-ből című verse is: ebben az angyalok
segítségével jeleníti meg a várost (Babits
Mihály, Liszt Ferenc, Augus, Mészöly
Miklós).

1997. december

Tőkés László Szegeden

Közös nőnek

,,Drága fiam, te nem tudtad, az ember
csak akkor hal meg, amikor elfelejtik" - ezzel a Molnár Ferenc Liliomából vett idézettel kezdődött a soron következő, már hagyományosnak tekinthető szerda esti irodalmi teaház. Kicsit eltolódott az ötórai teázás, de ezt senki nem bánta, igaz, elég hideg
volt a teremben, amely szerencsére nem jelentett jeges hangulatot A finom epertea
hamar elfogyott, mégsem éreztük rosszul
magunkat a Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központ és a Juhász Gyula Művelődési Központ
közös programján. Erről Gajdó Ágnes
egyetemi hallgató és Szigeti Lajos Sándor
egyetemi tanár gondoskodott nagyszerűen.
Közvetve Baka István is, hiszen az ő költészete, „a líra szelleme" volt az est témája.
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Illusztris vendéget köszönthetett
Szeged városa december 10-n a városi
közgyűlés impozáns tanácstermében a
romániai forradalom nyolcadik évfordulója alkalmából.
Tőkés László református püspök bevezető előadásában megemlékezett a
Ceaucescu-rezsim utolsó rémtettéről: az
akkor még temesvári lelkészként elszenvedett küakoltatásáról. Véleménye szerint ez az esemény jelentette a forradalom kiindulópontját. Ezt még a tavalyi
kormányváltás után is tagadja a bukaresti vezetés: ők december 22-ében határoztak meg a forradalom kezdetét. Bár a
volt ellenzék kormányra kerülését bíztató jelként fogadta a romániai magyar kisebbség, várakozásaik csak részben teljesültek. Ebből is látható, hogy nem szabad sokat várni az új kormánytól. A román koalíció tagjaként az RMDSZ nem
játszhatja az egyenlő partner szerepét.
Tőkés megítélése szerint olyan helyzet
állt elő, amelynek következtében az
egyetlen romániai magyar pártszervezet
a koalícióból való küépést fontolgatja.
Elegendő csak arra utalnunk, hogy az új
tanügyi törvényben foglaltakat a kormány nem tartja be, s ehhez a
„neptunus"-ok, azaz az RMDSZ-en belüli megalkuvó ellenzék képviselői is aszszisztáltak. A megyéspüspök elmondta,
hogy őt is - egyébként tévesen - a megalkuvók táborába sorolják.
Az utóbbi időben a politikai porondról mellőzött református püspök a magyar kormány kisebbségpolitikáját bírálva hangsúlyozta: az anyaországnak a határon túl élő magyarság számára kedvezőbb nemzetpolitikai koncepciót kell kidolgoznia, amely természetesen nem jelentené az alapszerződések felrúgását
hanem pusztán a szomszéd népekkel való
lelki-tudati közösség kialakítását szolgálná. Az egykori temesvári lelkész emlékeztetett Antall József azóta híressé vált
mondatára, melyszerint 15 millió magyar

miniszterelnöke kíván lenni lélekben. Ezzel szemben Tőkés László úgy gondolja,
hogy az anyaországnak nincs szüksége a
romániai magyar kisebbségre. Szomorúnak találta, hogy őket még mindig külföldieknek tartják hazájukban. A magyar
társadalmat rosszul nevelt gyermeknek
titulálta, amely nehezen változtat a kisebbségekhez való helytelen hozzáállásán. Hangoztatta egyben, hogy a magyar
kormány mélyebbre nyúlhatna a zsebé- •
be, s ehhez a pénzt nem elvenni kell máshonnan, hanem megteremteni.
Az egyházak szerepével kapcsolatban elmondta, hogy a kommunizmus kártételei továbbélnek, meggyengült a hit
amelyet annak tulajdonít hogy 1989 előtt
a genfi ökumenikus szervezetek és a Vatikán felemás szerepet játszott (lásd
Mindszenty bíboros esete), sőt még a Reformátusok VUágszövetsége is ortodox és
Ceaucescu-t támogató
magatartást
tanúsított Ezek az erővonalak 89 után
sem változtak.
A személyét ért bírálatokra reagálva, melyszerint egy püspöknek távol kell
tartania magát a politikától, elmondta a
vádak övön aluliak és méltánytalanok,
így egy eredendően rosszhiszemű, propagandisztikus támadás áldozata. Véleménye szerint ő nem politizál, hanem egész
egyszeren védi a nép érdekeit Az egészséges közéleti részvétel híve és nem pártpolitikus: más vezetője nem volt a népnek, így szerepét az események formálták. Bukarest után Budapesten és az
RMDSZ-en belül is kegyvesztettnek érzi
magát s úgy gondola, hogy a két főváros
az érdekelt fél feje fölött egyezkedik. Az
RMDSZ meghatározó stratégiáját most
abban látja, hogy a pártszervezet feláldoz
bizonyos személyeket annak érdekében,
hogy hatalomképes maradjon (vagy
méginkább, hogy azzá válhasson), és be
tudjon illeszkedni a román politikai életbe.
El
Iraik iriki, Ucz liin Cuki

Könyvajánló - Paul Hauck: Mélyponton

„Bőgj bele a sörödbe...
pet) és irodalmunk helyzete. Pedig megvan
a helye a kánonban, már a „küszöbön" áll, s
azoknak, akik monográfiát könyvet írnak
róla - köztük Szigeti Lajos Sándor is -, az a
feladatuk, hogy segítsék ennek a .küszöbnek" az átlépését Szigeti Lajos azonban
nem hagyományos monográfiát akar írni,
hanem olyan esszét amelyben - szándéka
szerint - maga Baka István is megszólal. A
leendő könyv egy része már elkészült három fejezete meg is jelent (Tiszatáj, Új
Dunatáj, Forrás), és a könyv megjelenése
előtt már áprilisban olvashatunk újabb
részletet a Tiszatájban. Ebből számunkra is
kiderül, hogyan kíván Szigeti Lajos Baka
Istvánról írni. A közönségnek néhány részletet felolvasott de hangsúlyozta a könyvterv bemutatása közben, hogy olyasvalamiről most nem akar beszélni, amit még nem
út meg, mert fél attól, ha kibeszéli magából
a még meg nem fogalmazott gondolatokat,
akkor nem fogja tudni így megírni a könyvet
A beszélgetés során G^jdó Ágnes utalt
- több egyéb motívum mellett - Baka Istenkeresésére és a bűnre - József Attilával állítva őt párhuzamba. Gajdó Ágnes szerint
azonban a „bűntelen bűnösség" kérdésében
Baka ironikusabb József Attilánál, és Istenkeresésük is más: Baka az angyalokban
hitt. Szekszárdi síremléke is egy angyalt
ábrázol, de - szerencsére - nem a hagyományos módon. (Édesanyjának is az volt a vágya, hogy egy angyal legyen afiasíremlékén.)
Az est meggyőzött bennünket arról,
hogy Baka István költőként is megszületett
már másodjára, és talán „felnőttkora" sincs
messze.
113
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Depressziós vagy? Mássz ki belőle! Jó, de hogyan? - kérdezed. Egyszerű: vedd a kezedbe Paul Hauck
könyvét! Olvasd el és gondolkodj!
A j ó tanácsokat mindig érdemes
megfogadni. Hát még ha hozzáértő,
tapasztalt ember adja.
„Kitűnő könyv, csak ajánlani
tudom mindazoknak, akik depreszszióban vagy önbizalomhiányban
szenvednek. Sok-sok bölcs tanács és
biztató segítség formájában ki-ki
megtalálja benne a sötét alagútból
kivezető utat, az élet helyes szemléletének módját" (Virginia Ironside, a
Woman című folyóirat szerkesztője).
Mit lehet ehhez hozzátenni? Talán nem árt egy kis ízelítő a szövegből:
„Ha szünet nékül szapulod és
gyűlölöd magadat abbéli meggyőződésedben, hogy te vagy a leghitványabb alak a föld kerekén, akkor
előbb vagy utóbb minden bizonnyal
depressziós leszel. Valójában mindegy, miért hibáztatod magadat, ha
pokollá teszed miatta az életed.
A depresszió beszerzésének másik forrása az önsajnálat. Bőgj bele a
sörödbe, ha rútul bánnak veled, és
hamarosan depressziós leszel. Járkálj megnyúlt képpel fel-alá, hogy
mások sajnáljanak, és jó úton vagy
a depresszió'felé. Valld, hogy a világ
sokkal adósod, azután ébredj rá, milyen igazságtalan az élet, és máris
depressziós vagy. (...) Depresszióba
nemcsak a magad, hanem a másik
ember hasfájásától is eshetsz."
Hauck doktor „lélekvezető" írásából megtanulhatod, miért nincs

igazad, miért vagy ostoba, ha bármiért is gyűlölöd magad, miért tesz önmagad legádázabb ellenségévé az
önsajnálat, és sajnálkozásoddal hogyan ásod alá mások önbizalmát.
Megtudhatod, miért ne légy öntelt,
miért ne követelj magadtól tökéletességet. Sohase hibáztasd magadat,
hanem elemezd hibáidat és vétkeidet, és azután minden erőddel azon
légy, hogy ne ismételj meg egyet
sem.
Minthogy a lelkiismeret-furdalás, a kis hibák felnagyítása sem vezet jóra, el kell fogadnod magad
olyannak, amilyen vagy. Ez a legolcsóbb gyógyszer (igaz, nehezebb „lenyelni", mint a kapszulát...). „Tudnunk kell megbocsátani másoknak,
de önmagunknak is." És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy „a
mártírokat csak az oroszlánok
szeretik"...
Tehát: ne ess kétségbe, ha kétségbe esel! Kimászol a depresszióból
akkor is, ha semmit se teszel ellene.
Bármilyen nyomorultul is érzed magad, gondolj arra: egy szép napon a
múlté lesz az egész. Csak légy egy
kicsit türelmes. Ha ez sem segít, olvasd el a könyvet, és vésd az eszedbe:
„Ha el akarod kerülni a depreszsziót, meg kell tanulnod a szabályt,
mely szerint minden jótett elnyeri
méltó büntetését, és hogy a kivétel
az, ha az ellenkezőjét tapasztaljuk.
Minél előbb rájössz, hogy ez a világ
rendje, annál egészségesebb személyiség leszel."
g]

a
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Beszámoló a második rigai Uj Média Fesztiválról, 1997. november 12-15.

Mindig van Back gomb
A navigáció nem túl bonyolult Rigában, mindig van Back gomb.
Afílingaz „X polgártársából már ismerős, hábéó-déjá vu a rosztovi rém tetteivel. A kommunizmus még szagolható
nyomai mellett helyet követel magának az
utóbbi kilenc évszázad kurrens templomépítészete - a templomba járásról mindig
az jut eszembe, hogy az ember elmegy pacsizni a szentekkel, Obelix is így csinálta,
jizóta nincs orra a szfinxnek. A boltokban

rakoltatott meg a folyosón, bizony, valódi
vasvödröket szánkáztatva a kövezett padlón. Jinx bosszúból Taigetoszra ítélte a lecsúszó gatyákat és a lyukas zoknikat.
H^jime!
A konferencián szőke svéd hercegünk
(Palle Torrson) jól bekezdett, először bemutatta „Asseven" című egész estés
thrillerjét, mely abból állt, hogy

egy projektorral
a fenekére vetítették

a magyar internacionalizmus
újabb bizonyítékaira bukkanunk: az
Éva vermut, a Plussz multivitamin komplexek és a nyíregyházi Deko konzervgyár
termékei ott díszelegnek a polcon, sőt már
csak azért is az óhazában érezzük magunkat, mert a lettek rendszámtáblái ugyanazzal a truetype fonttal, szerkezettel és
valószínűleg gyártóval rendelkeznek,
mint a magyarokéi. A város ötvözi az ódon
Bécs báját Moszkva külvárosainak lepukkantságával, a lányok csordában közlekednek, tiszta Tokió, manga rulez, erős
,ja, ich komme", a házak akár a „Három
bajor bőrgatyában" díszletei is lehetnének. Mindemellett a gothic hangulat indokolja, hogy a „Batman in Russia" című
bőregér-epizódot itt forgassák.
A helyi sznob mozi-étteremcybercaféban (Andaluzijas Suns) a balti
videofesztivál filmjei között sormintaként
Mr. Beant vetítenek. Az állófogadáson a
sjytó nyerő kezdőpozícióba helyezkedik,
érdekes, hogy itt is Ismerik Boncz Géza
egyes számú svédasztaltörvényét: „alkossatok támadó éket, majd adogassátok hátra a kiyát, mert különben odaszorítanak a
franciasalátához és akkor lesz jajgatás,
meg fogaknak csikorgatása!". Utólag
megállapíthatjuk, hogy a helyi média a
sokéves átlagnál is bunkóbb - vagy csak
egy elnyomott újságíró így próbált meg
elégtételt venni a kortárs videofilmek borzalmaiért - mert az asztalról elvett tálakból egymást kínálgatták, aztán meg szépen visszaöntötték a felesleget egy másik
tálra.
Szerdán arra ébredtünk, hogy valaki
egy komplett királyi lovardát itatott és ab-

a „Seven" címűfilmet.A folytatásban
bemutatta projekjét, melyben kubai aszszonyok fehérneműjében fényképeztette
magát, majd a fényképet és az ominózus
ruhadarabot egy légmentesen zárható
műanyag tasakba helyezte (ld.: Vágvölgyi
a MaNcs-ban a japán fetisizmusról). A
kommersz művészetek elleni aktuális támadás jegyében pedig kortárs művészeti
múzeumok valósághű modelljét készíti el
Duke Nukem 3D, illetve Quake-pályák
formájában. Érdekes attitűd, hiszen az
oktatás olyan új hatásmechanizmusait veti fel, amelyekkel még senki sem foglalkozott A pályák sok interakciós lehetőséget
nyújtanak, például megtudhatjuk egy kép
alkotójának nevét és a kép címét, mielőtt
szétlőjük. Sokkos élményeinket kiheverendő ismét a piac felé vettük utunkat
nagy élmény egy rigai aluljáróban borostyánkupacok között Afric Simoné
„Hafanana" című felvételét hallani.
A média mindenütt jelenlévű és
ugyanolyan: a tévés stábban a legnehezebbfizikaimunkát, a világosítást nyugdíjas végzi keresetkiegészítésként, a mindenható producer ronda, a riporternő aranyos és elképesztően sötét. Sztereotipizálj
engem! A rangos amszterdami De Waag
régi és új média központjának „We Want
Bandwidth" szólama ábrándos mesedélután. Azt állítják, mindenkinek demokratikus joga van a sávszélességhez, a kellő
sebességű Internet-hozzáféréshez. Ez
nem így van. Az Internetet katonai szervezetek fejlesztették dollármilliókért, és
az, hogy virtuális játszóterünkké vált, vitathatóan áldás vagy átok, de egyértelműen ajándék! Jinx a ParaRádióról beszél,

S20IC02
A világot hatalmas multik irányítják, az utca tobzódik a technológiában, adatvadászatra specializálódott hackerek vágnak utat a társaságok fekete jegébe, senkire sem számíthatsz, csak magadra.
Philip K. Dick, William Gibson, Greg Bear, Bruce Sterling. Mindannyian a
cyberpunk modern fenegyerekei. Az internet be robbanásával a köztudatba a nyolcvanas
évek elit cyhersuhancai beivódtak hétköznapjainkba, és nincs mit tenni, szörfölni kell.
N e m kellett pár év és a jövő (a jelen) bebizonyította azt, amit a unyx-guruk máig sem
képesek feldolgozni: a karakteres képernyő a múlté. Bili Gates még csak a Windows 1.0
béta verzióján dolgozott, amikor már tudta, hogy vécére is úgy megyünk majd, hogy
ráklikkelünk a kilincsre.
Ez persze számunkra, egybites userek számára Isten áldása. Mára már a világ pénzügyi forgalmának a kilencven százaléka számítógépen folyik, és nemcsak óvszert vásárolhatunk az interneten keresztül, h a n e m vizuálisan is gyönyörködtető, webes játékokkal
pusztíthatjuk kevésébé reagens agysejtjeinket.
Jómagam csak a napokban futottam bele az első ilyen virtuális paradicsomba, és azóta is azon töröm a fejem, hogy mi lehet az a három betűs szín, amivel az első kódot fel
lehet törni a Futokora Corp. számítógépes hálózatának védelmi rendszerét
Olivia, régi hackertársam, akiben már nyoma sincs a fiatalos idealizmusnak, b e u g '
rasztott a nagy bizniszbe. Lopjam el a cég legújabb fejlesztési terveit Mondanom sem kell,
szó nélkül belementem. És most itt vagyok. Az ötödik biztonsági kapunál fuldoklom a fekete jégben. A képernyőn villódzó hexadecimális számok, megöl az adatszmog, és a fekete jég sötét szellemei kergetnek. „There is no rest tor the wicked ones".
Maga a játék egyébként, annak ellenére, hogy n e m multiuser, nem 3 D és n e m lehet
benne gyilkolni, nagyon profira sikeredett Hangulatos képek, dögös szöveg, minden ami
kell, hogy a játékos a jövő század kies világában otthon érezze m a g á t Már amennyire otthon érezheti magát az ember egy olyan jövőben, ahol a társasági netvadászok csak arra
várnak, hogy a homloklebenyeden tojást süssenek, és minden utcasarkon egy
kiberpszicho vár arra, hogy a kezedet tőből letépve kiélje magából a jövő mérgét..,Just
keep on breaking the ICE".
Ep

elég hollywoodian pozitív a hozzáállása, de
beveszik, és ez a lényeg. Én maradok közhelylovac§káimnál,
bemutatom
a
RromaDubot, m^jd „Pop" címmel összezavarom a helyieket - alcím: a sampling
technológia hatása a kortárs popzenében.
A helyi művészidolok - az aktuális angol
divat szerint magas, vékony, álmodozó tekintetű és közhelyekben beszélő fiatalemberekről van szó - előadásán nagy a tömeg, javarészt persze művészlányok, elvégre őket nem láthatják minden nap, és
nem hallhatják kissé elszállt és elcsépelt
szólamaikat, a meghívott külföldi előadókra a kutya sem kíváncsi. Ja persze, ők maradnak itt, nekik kell majd lefeküdni velük, nem nekünk. Valami GSM-akdó lehet
egyébként, mert a helyi művészkirályok
mind aggódó arccal sietnek ki az előtérbe,
amint csörögni kezd a mobiljuk - utólag
megtudtuk,

mindenki a dealere hívását várta.
A net-time listateoretikusainakérkezése hirtelen megváltásként hat: a kaliforniai Erik Davis, a mexikói-magyar Diana
McCarthy, az angol Heath Bunting egyfajta transznacionális érzéssel tölt el bennünket. Este dixóba megyünk, neve
Pulkdevis, indusztriális zene, átlagos
alterkocsma teljesen hétköznapi közönsége a Bose-ból bömbölő Meat Beat
Manifestóra meg Front 242-re rázza.
Ujabb mozgáskulturális sokk elaggott idegrendszerünknek: a lett csúcsragadozók lambadáznak a Republikára. A
DJ mindenfajta koncepciótól mentes, abszolút demokratikusan ugrál stílusok és
évtizedek között, ámbátor ez a táncolókat
egyáltalán nem hatja meg. Na ja, ahol bölcsészhallgatók lassúznak Sepulturára, ott
bármi megtörténhet. Az est konklúziója:
Rigában kerüljük a zenés szórakozóhelyeket, ilyenek ugyanis nincsenek.
Citromos teával és Heath Bunting
örök érvényű szavaival kezdődött a mai
reggel: .Ameddig másokkal el tudod hitetni, hogy művész vagy, nyert ügyed van.
Ha már te magad is ezt hiszed, csapdába
kerültél, amiből állati nehéz kimászni."
Krónikus offline-betegségemet a helyi
cybercaféban próbálom gyógyítani: egy
kávé-süti párosítás 18 centime, míg egy
óra gépidő a Neten (MMX-es multimédia
Pentium, személyes fejhallgató és mikrofon, saját videókamera, CDRom, Quake
server) másfél Latba kerül.
Művészekről rosszat vagy semmit az
utolsó szó jogán megjegyezném, hogy a
videofesztivál elnöke öltönyéhez ízléses
cowboycsizmát viselt. A zárópartyn funk
house meg garage szól, a kocsmában élő
acid jazz (dob, bézgitár, ritmusgitár, három szaxofon és egy DJ scratch felállásban), teljesen pozitív, hogy a seventies
dress code-ot megpróbálják az emberek
betartani. A repülőterek leszállópályájának csíkozása erősen emlékeztet a maja
számírásra.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
LOT-nak (Polish Airlines), a Soros C3
központjának, a rigai E-Lab-nek (külön
köszi Rasának, Raitisnek, meg mindenkinek), Kathy Rae Huffmann-nak és Diana
McCarthynak azért mert ott lehettünk az
XChange 2-n.
g
Hmm

wule@mrs.arls.u-siigii.kii
(http://www.unzarfa.com/Web_Fuv/Webrunner)

XChange Festival - http://Xchange.relab.net

I

LOT - http://www.lotcom
httpj/wwrw. bahnhof.se/spons/ToB

Museum Meltdown httpj/www. artnode. se/meltdown
ParaRadio - http:llvMW.c3.hu/parri
RromaDub http://www.c3.hu/~b2men/rromadiib
Women League - http://relab. net/LN jvomen/hearts
Yapuiham Sound System www. hyper, it/yaputhmn

Internetes szlengszótár

Az egzisztenciaharcosok
és az Internet
A napi Internetes kommunikációban
elég egy rossz ütemben beszúrt megjegyzés és a nagy nehezen összekapart
hírnevünk másodpercek alatt válik a
Flame War martalékává. Eligazodni ott
a Netikett, amit ha figyelmesen átolvasunk, sok kellemetlenségtől megóvhat
bennünket, a stílus azonban más kérdés.
Fiatalos cybersuhancként az ember
persze meg-megsérti ezeket a stílusbeli
„normákat". Kevesebb „Miket csobogsz,
kicsi patak"? kezdetű e-mailt találunk esténként a postaládánkban, ha végigolvassuk az Internetto Internetes Szlengszótárát.
A mintegy 2000 kifejezésből és parafrázisból álló gyűjtemény analóg módon
is megjelenik még ebben az évben. Az olvasók és a szerzők által összegyűjtött
anyag egyedülálló a magyar gyakorlatban, és nem csak az Internetes kommunikációban nyújt segítséget.

Az egzisztenciaharcosokkal háborúzó akciónyugdyasoktól kezdve a programozó széplányok lelkivilágán át a kaja
bepuszilásának különböző módozatéiig
mindenre kapunk egy velős kis megjegyzést.
A gyakorlatban alkalmazva persze
néha nehézségeink akadhatnak az egybites userekkel, akik nem veszik a lapot, de
elvtársainkat nyugodtan röhögőgörcsbe
taszíthatjuk.
Amennyiben késztetést érzünk, hogy
s^ját agyrohamaink termékeivel bombázzuk a nagyközönséget, itt a nagyszerű
lehetőség. Mi is elküldhetjük kedvenc
szavainkat, és azok is felkerülhetnek az
eddigiek közé.
Az
anyag
megtekinthető
a
zsargon.internetto.hu címen. Csak arra
kell vigyázni, nehogy összeroppartjon a
fejünk a sok röhögéstől.
mull

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja

Jelentés, az időről
Esős, téli estéken a gép előtt kit
érdekel, hogy odakint épp milyen idő
van? Nos, sokakat. Nekem a tévében
is a kedvenc műsorom az időjárásjelentés, persze csak a reklám után. Mivel feltehetően fizikai testünkből kilépni nem tudunk, ezért kezdjük vizsgálódásunkat a magyar weben.
Az első, és egyben legfontosabb
oldal, amelyre mindenképp el kell látogatnunk, ha elég „up-to-date"-ek
akarunk lenni az aktuális ciklonok és
magas légköri képződmények dzsungelében a http://www.met.hu, az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja. Megtalálhatunk itt mindent,
amire szükség lehet, ha épp túrázni
támad kedvünk a bükk téli tájain vagy
a nagyvárosi betonrengetegben.
Egy- és négynapos előrejelzések,
felhőtérképek, statisztikák, összefoglaló jelentések, globális meteorológiai
jelenségek várnak. Esetleg gyönyörködhetünk a jó pár képet elénk kínáló
Felhőatlaszban.
Olvashatunk
az
OMSZ szervezeti felépítéséről, és jó
pár linket is találhatunk a további barangoláshoz.
Meteorológia. A Heurékával rákeresve a témára nem sok érdekességet
találunk. Nem marad más hátra,
imádkozzunk a vonalak istenéhez,
Straub Elekhez., és irány a jó öreg külföld. Először azt gondolná az ember,
hogy a földgolyó nyugati féltekéjén
ugyan kit érdekel, ha mi itt Szegeden
kimegyünk az utcára és szétfagyunk,
de ne legyünk naivak. Figyelnek minket is.
A http://weather.yahoo.com az első legkézenfekvőbb megoldás, Szegedről azonban egy szó nem sok annyi
nem esik. Más a helyzet persze, ha

történetesen Pesten ér minket utol az
időjárási láz, mert innen azért némi
infómag azért csurran-cseppen. Megtudhatjuk az aktuális hőmérsékletet a
Weathernews meteorológusaitól és
azt is, hogy mi vár még ránk az elkövetkező három napban. Találunk egykét műholdas képet Európáról, de oda
mi még csak igyekszünk, és egyébként sem annyira szép, hogy sokat tököljünk vele.
A célállomás azonban mindenért
kárpótol bennünket. A http://cnn.com/
weather címen többet kapunk, mint az
elvárható lenne. Időjárás jelentés Bakutól Miskolcig, és rengeteg érdekesség. Csak meteorológiai térképből
rögtön három fajtát kapunk. Megnézhetjük az adott területet műholdról,
radarról és a tévé képernyőjéről már
jól ismert analóg, grafikus módon.
A legnagyobb döbbenet mégis akkor ért, amikor megláttam, hogy akár
Szeged időjárásáról is kaphatunk
infókat. Szélirány, szélsebesség (kilométerben és mérföldben is megadva),
aktuális és a következő négy napra lebontott grafikus előrejelzés, stb. Szegeden kívül Debrecen, Pécs, Győr,
Miskolc és természetesen Budapest is
szerepel a listán. A viharközpontban
utánanézhetünk, hogy hol tart jelenleg az El Nino nevű ár, vihar, földrengéshullám, vagy hogy hol pusztítanak
éppen akkor tornádók, hurrikánok.
Szóval minden, ami kell ahhoz,
hogy tudjuk: kell-e holnap kabátot felvennünk. Jobb, mint Aigner Szilárd és
még kávéreklám sincs rajta.
g)
muh

Dél-magyarországi Gyermek- és Ifjúsági
Alapítvány
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Üzleti és
magánrendezvényekhez
kellemes környezetben
helyiségek bérelhetők.
JATE-soknak kedvezményt
biztosítunk!
Tel.: 62/430-430
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NAGYSZÍNHÁZ:
Az ü g y n ö k h a l á l p ( 1 8 . 0 0 )
KAMARASZÍN HÁZ:
E g y e d ü l (1 9 . 0 0 )
3ELVAROSI M O Z I :
Álljon meg a nászmenet!
fi 9.30)
Herkules ( 1 5 . 0 0 , 17.15)
KÖRZŐ MOZI:
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,
21.00
Njxon (16.00,

19.00)

A p j l l a n g ó k i s a s . s z o nny
v
(1 5 . 3 0 , ~ 1 7 . 4 5 , 2 0 . 0 0 )
G R A N D CAFE:
K i n g D á v i d (1 6 . 0 0 )
A kaukázusi fogoly
(1 9 . 0 0 )
Szárnyas fejvadász

(21.00

JATE K L U B :
Halott ember (18.00)
DIÁKCENTRUM:
Száll a k a k u k k f é s z k é r e
(19.00)

szerda
d e c e m b e

r

KAMARASZÍNHÁZ:
H o m o ludens (19.00)
BELVÁROSI M O Z I :
Álljon meg a nászmenet!
(19.30)
Herkules ( 1 5 . 0 0 , 17.15)
(15.30, 17.45, 20.00)
G R A N D CAFE:
A kaukázusi fogoly
(19.00)
Szárnyas fejvadász

(21 .00)

JATE K L U B :
M i n d h a l á l i g zene (18.00)
ROYAL SZÁLLÓ:
„Angolkisasszony"
0 8.00)
S Z O T E KLUB:
M e g l e p e t é s party ( 2 2 . 0 0 )

csütörtök

1 II

KORZÓ MOZI:
Herkules ( 1 0 . 0 0 , 13.00)
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,

KORZÓ MOZI:
Herkules ( 1 0 . 0 0 , 13.00)
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,

KAMARA:
Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
TÉKA:
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00}
G R A N D CAFE:
A kertben (19.00)
A z ö t ö d i k e l e m (2,1.(

KAMARA M O Z I :
Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
T E: K "A :
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00}
G R A N D CAFE:
A kertben (19.00)
Az ötödik elem (21.00)
S Z O T E KLUB:
S z a b a d S z o m b a t Party

21.00)

Bornemissza Gergely előadása „Értéktelenségeink" címmel
JATE K L U B :
L e o n , a p r o f i (1 8 . 0 0 )
Student buli (21.00)

1A.

oéntek

d e c e m b e r
NAGYSZÍNHÁZ:
V a r á z s f u v o l a (1 9 . 0 0 )
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(15.00, 17.15, 19.30)
KORZÓ MOZI:
Herkules ( 1 0 . 0 0 , 13.00)
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,

21.00)

KAMARA:
Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
T E: K A
" :
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00)
G R A N D CAFE:
A k e r t b e n (1 9 . 0 0 )
Az ö t ö d i k e l e m (21 .00)
JATE K L U B :
Betty B l u e M 8 . 0 0 ) .
ROYAL SZÁLLÓ:
Közéleti Kávéház
„ T u d o m , r ö h ö g n e k rajt a m . . . " - Petri C s a t h ó
Ferenc emlékest ( 1 8 . 0 0 )
S Z O T E KLUB:
Buddy Holly házibuli

(22.00)

JATE K L U B :
Volvox funky klub

d e c e m b e r
NAGYSZÍNHÁZ:
F i l h a r m ó n i a (1 9 . 3 0 )
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(15.00, 17.15, 19.30)

NAGYSZÍNHÁZ:
Varázsfuvola (19.00)
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(15.00, 17.15, 19.30)

ELEKTRONIKAI
SZAKÜZLETEK i ELEKTRO PLUSZ

•

Szeged, Rókusi krt. 31
Tel.: 490-440
Szeged, Attila u. 18.
Tel.: 326-055

•

Új és használt televíziók, videók, Hifi-tornyok,
Music-centerek, hangfalak, kazetták, háztartási
gépek, hűtőszekrények, telefonok

nagy választékban

VÉTEL - ELADÁS • CSERE

21 .00)

(22.00)

JATE K L U B :
M i - c s o d a buli (21 .

vasarnao

«k

d e c e m b e

r

BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(15.00, 17.15, 19.30)
KORZÓ MOZI:
Herkules ( 1 0 . 0 0 , 13.00)
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,

21.00)

KAMARA:
Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19-00)
TEKA:
C s e n d s z i m f ó n i a (1 5 . 3 0 ,
1 7.45, 20.00)
G R A N D CAFE:
Szaffi ( 1 0 . 0 0 )
Berlin fölött az é g
(19.00. 21.00)
/ . f//

d e c í e m b emáízé
r
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(15.00, 17.15, 19.30)
kORZÓ MOZI:
Herkules ( 1 0 . 0 0 , 13.00)
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,

csütörtök

KORZÓ MOZI:
Herkules (10.00)
Reszkessetek, b e t ö r ő k 3 .
(15.00, 17.00, 19.00)
Á miniszter félrelép

d e c e m b e r
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(17.15, 19.30)
Herkules (15.00)
KORZÓ MOZI:
Herkules (10.00)
Reszkessetek, b e t ö r ő k 3 .
(15.00, 17.00, 19.00)
A miniszter félrelép
(21 .00)

(21.00)

Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
TEKA:
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00)
S Z O T E KLUB:
Szabad szombat party
(22.00)
JATE K L U B :
M i - c s o d a buli (21.00)

Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
TEKA:
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00)
S Z O T E KLUB:
Karácsonyi UNIVersitas
Party ( 2 2 . 0 0 )
JATE K L U B :
Karácsonyi buli (21.00)

Yasárnao
d e c e m b e
NAGYSZÍNHÁZ:
Karácsonyi gála ( 1 6 . 0 0 ,
KAMARASZÍNHÁZ:
Pál u t c a i f i ú k (1 1 . 0 0 .
15.00)
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(17.15, 19.30)
Herkules (15.00)
KORZÓ MOZI:
Herkules (10.00)
Reszkessetek, b e t ö r ő k 3 .
(15.00, 17.00, 19.00)
Á miniszter félrelép

oéntek
d e c e m b e r
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(1 7 . 1 5 , 1 9 . 3 0 )
Herkules (15.00)
KORZÓ MOZI:
Herkules (10.00)
Reszkessetek, b e t ö r ő k 3 .
(15.00, 1 7.00, 19.00)
A miniszter félrelép

(21.00)

Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
TEKA:
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00)

(21.00)

Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
TEKA:
Csendszimfónia (15.30,
1 7.45, 20.00)
S Z O T E KLUB:
Karácsonyi Buddy Holly
Házibuli (22.00)
JATE K L U B :
V o l v o x funky k l u b (21 .00)

NAGYSZÍNHÁZ:
Az ü g y n ö k halálp ( 1 9 . 0 0 )
KAMARASZIN HÁZ :
Pál u t c a i f i ú k (1 1 . 0 0 .
15.00)
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(17.15, 19.30)
Herkules (15.0C
KORZÓ MOZI:
Herkules (10.00)
Reszkessetek, b e t ö r ő k 3 .
(15.00, 17.00, 19.00)
A miniszter félrelép
2 1 .00)

21 .00)

KAMARA:
Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19-00)
TEKA:
Csendszimfónia (15.30,
17.45, 20.00)
VIRÁG CUKRÁSZDA:
Közéleti Kávéház
DESI K O Z P O N T :
Strauss k o n c e r t ( 1 8 . 0 0 )

NAGYSZÍNHÁZ:
A z ü g y n ö k h a l á l p (1 7 . 0 0 )
KAMARASZÍNHÁZ:
Pál u t c a i f i ú k ( 1 5 . 0 0 ,
18.00)
BELVÁROSI M O Z I :
A holnap markában
(17.15, 19.30)
Herkules (15.00)

Jeruzsálem
19.00)

(16.00,

e ae e e
NAGYSZÍNHÁZ:
Varázsfuvola (19.00)
KAMARASZÍNHÁZ:
Karácsonyi pásztorjáték
(17.00, 19.00)
BELVÁROSI M Ó Z I :
A holnap markában
(15.00, 1 7.15, 19.30)
kORZÓ MOZI:
Herkules ( 1 0 . 0 0 , 13.00)
A miniszter félrelép
(15.00, 17.00, 19.00,

21.00)

KAMARA M O Z I :
Jeruzsálem ( 1 6 . 0 0 ,
19.00)
TÉKA:
Csendszimfónia (15.30,
17.45, 20.00)

DIA

KOK!

Diplomakötés, percek alatt
— Egyes Számítástechnikai

szakkönyvek 30%
engedménnyel
=> Multimédia CD-k
** irodaszerek, -bútorok,
görgösszékek,
számítógépasztalok
Mind an, a m i a s z á m í t ó g é p

a»á elé. rneilé,
KARÁCSONY

^

Mio«;
IrodaSzámítástechnika
Duyrw»itistérí 1.

TeL. €2/ 322-372

és

(stiirujnitií tvjL 2X

Tel.: €2/

498-448
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Könyvajánló

JATE sporthírek

Dribli az égig

Sítáborok

A legendás Aranycsapat valahogy megírjuk az életem könyvét
mennyi tagjáról jelent már meg
és hogy decemberben kiadja. Benönálló könyv, kivéve Czibor Zolne lesz minden, a gyermekkoromtánról. Ezt a hiányt pótolta egy
tól kezdve, Komáromtól Komárohúszéves egyetemista, a JATE kimig, a hazaérkezésemig, napjainhelyezett tagozatának, a Budapest
kig. És természetesen a futball.
Média Intézetnek hallgatója. Amikor írnom kelSzöllősi György
lett róla, furcsán éreztem
magam, hiszen mi együtt
indultunk, számos alkalommal együtt dolgoztunk, néha még együtt is
„lélegeztünk".
Rádöbbentem, milyen furcsa
egy barátot a nyilvánosság előtt értékelni. Ezért
inkább beszéljen ő maga,
pontosabban könyvének
előszava:
„Czibor Zoltán - halála előtt két hónappal készülő könyvünkről így
nyilatkozott: »Van egy
csomó dolog, intimitás
meg politikai részek,
amelyeket
hazugságok
szőttek át, amelyektől
r • f
nehéz az igazságot elválasztani. Sokat gondolkodtam rajta, és azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy az igazság napvilágra
Mai is ez az életem.« Zoli bácsi
kerüljön. Kedves barátomnak,
mindezt nem érhette meg, a munsporttársamnak, Bereczk Imrének
ka kellős közepén magamra ha- 6 is elnök, csak Szegeden - van
gyott. Amit elmondott, azt megegy kiadója. Megegyeztem vele,
őrizte a hangszalag. S hogy mit

CZIB

R

SSISSI

)

DRIBLI
AZ
ÉGIG

mondott volna még? Nem tudjuk
meg, de úgy érzem, amit fontosnak
tartott, azt elmesélte nekem.
Gyakran mondta: minden ember
külön misztérium. Igaza van. Az
életrajzi kötetekben nem hiszek.
Nem lehet egy embert szavakkal
jellemezni, megítélni
végképp
nem. Jelen összeállítás csupán
mindannyiunk számára tanulságos
tényeket tartalmaz, rengeteg eddig sehol nem publikált fényképpel, dokumentummal.
Dr. Schmitt Pál így vélekedik:
„Reményeim szerint ebből a
könyvből is sokan merítenek majd
erőt és kedvet, hogy bekapcsolódjanak a labdarúgásba, akár mint
játékosok, akár mint a futballt szerető szurkolók." Kizárólag reménykedni lehet. És bizakodni.
Álljon itt még egy idézet abból
a versből, amelyet Szöllősi Zoltán,
a szerző édesapja írt még 1969ben:
„Nem gondoltam én őszre
még:
Árnyék olvad beton falon
Villanyfényes minden este
Zúg Kárpátok-népstadion."
Bizakodjunk. Ránk süthet még
a nap.
U.
(Szöllősi György: Czibor
Print City Kft 1997.)

Az utolsó e-mail?

Tiszta Amerika

Befejező részéhez érkezett a „Tiszta Amerika" című
sorozatom. Még nem tudom, hogy itt folytatom-e a tanulmányaimat jövőre vagy sem, úgyhogy a búcsú hangulatával kell írnom a következő sorokat. Éppen ma kaptam
egy olvasómtól (és jó barátomtól egyben) e-mail üzenetet, hogy a Nemzeti Sportban úgyis el tudja olvasni az
eredményeket, miért nem foglalom inkább össze az eddigi élményeimet. A tanácsát megfogadva tehát csak táviratszerűen az itt folyó eseményekről: A Bulls megverte
a Celticset Bostonban, visszavágva a nyitó meccsen elszenvedett vereségért. 97-87 volt a vége. A Scottie
Pippen-ügy továbbra is kérdőjeles. El akarja hagyni sikerei színhelyet, és életében először szívesen játszana
valamelyik másik NBA-klubban.
Egy évre eltiltotta az NBA Spreewelt. A bűnöző kinézetű játékos azért kapta ezt a súlyos büntetést - ő
egyébként az NBA egyik legjobbja - , mert tettleg bántalmazta edzőjét, Carlesimót. A Golden State
Warriorsban játszó Spreewellnek nem ez volt az első balhéja.
Amerikai fociban már csak három forduló van hátra.
A Dallas Cowboys, az utóbbi öt év legjobb csapata, úgy
látszik, még a play-offokban sem lesz ott. A múlt héten
otthon kaptak ki Thanksgiving napján az Oilerstől. Annál
jobban szerepel a Kansas City Chiefs. A 11-1-es mutatóval rendelkező Fortyninerst kalapálták el Márkus
Allenék. San Francisco-i hír, hogy Jerry Rice, az egyik
valaha élt legjobb „running back" lábadozik, két hét múlva a Denver Broncos ellen már ismét játszik a
californiaiaknál.
Érdekességek az ami foci múltjából. Pár magyar vonatkozású hír: a '73-as bajnokcsapat Miami Dolphins
„running backj"-jét Larry Csonkának hívtak, a 71-es
bajnok New York Jets „quaterback"-jét Joe Nemethnek.
A 86-os bajnok Chicago Bears edzőjének Mike Ditka a
neve. ő jelenleg a New Orleans Saints edzője. Ugyanannak a csapatnak (Chicago) elnökét George Halasmk hívták. Elképzelhető, hogy itt az USA-ban milyen elképesztő kiejtéssel mondják ezeket a magyar neveket...
Egy éve januárban éppen az ami foci döntő napján
érkeztem, a Super Bowl-t élő adásban láthattam. Akkor
még nem tudtam minden szabályt, de lenyűgöző volt a
hangulat, és a játék is megfogott. Akkor tanultam meg
Brett Favre nevét, aki a Green Bay „quarterback"-je, és
az év legjobb játékosának választották. Láthattam a tel-

Szlovákia - Reydova Csak kezdő sízŐk részére!
Időpont: 1998. március 1-8.
Szállás: 4-6 ágyas szobákban (zuhanyzó, WC), pályaszállás
Költségek: 14 000 Ft + útiköltség
Ellátás: félpanzió
Lécet, sícipőt és síbotot a tanszék biztosít.
Jelentkezés: A JATE Testnevelés Tanszékén, Kecskeméti Gábor testnevelőnél 5000 Ft előleg befizetésével minden kedden 9-10 óráig.
Jelentkezési határidő: 1998. december 18.
Megbeszélés és cipó'próba december 18-án 16 órakor a Testnevelés Tanszéken
Ausztria - Arnoldstein, Verditz
Időpont: 1998. február 14-19.
Szállás: 2-3-4 ágyas szállodai szobákban
Költség: 21000 Ft, utazás autóbusszal; 4 napos síbérlet: 10 900 Ft/fő.
Sífelszerelést minimális költségtérítéssel a tanszék biztosít.
Oktatás kezdők és haladók részére.
Jelentkezés a Testnevelés Tanszéken Gyarmati Lajos és Bélteki Pál testnevelőknél. Telefon: 454-280

Férfi röplabda, NB II. közép csoport
A JATE csapata ezúttal Gyöngyösre látogatott, ahol 3-0 arányú győzelmet
aratott Az egyetemisták jó játékkal, alig egy óra alatt győzték le ellenfelüket
Gyöngyös - JATE

0-3

(-4,-7,-5)

JATE SC: Árva, Vörös, Makkult, Janó, Csermely, Varga.
Csere: Hegedűs, Puha.
Edző: Hullmann Zsolt, Kovács András.

Férfi kézilabda, megyei I. osztály
JATE SC-Vedres
37-33
(19-16)
Góllövők: Major (8), Garamhegyi (7), Ivanics, Garzó (6-6), Sághy (5), Hűse (4),
Lábdy(l).

„Jó tanuló, jó sportoló"

jes kosárszezont, minden másnap Michael Jordan trükkjeit élvezhettem, és az eltiltásából visszatért őrült
Rodmann showműsora nyújtott élményt. A rájátszásokat
testközelből figyelhettem, a Utah-Chicago döntő lenyűgöző volt. Felejthetetlen volt az ötödik Salt Lake City-i
meccs, amikor Jordan lázasan játszva 34 pontot szórva
megverte a Kari Malone és a John Stocktonna\ kiálló
Jazzt. A baseball szezont is végig figyelemmel kísértem,
ugyanis nem volt más nézhető a tévében a nyáron. Minden nap ez az ős-amerikai játék ment. Mark Maguire teljesítménye nagy élményt nyújtott, majdnem megdöntötte Roger Maris 61-es „homerun"-rekordját. Naponta
ütögette ki a stadionból a labdát a St.Louis Cardinals játékosa, aki az Okland Athletics-szel már nyert bajnokságot (itt világbajnokságnak hívják.) Október közepén pedig egy hihetetlen izgalmas Cleveland-Florida döntőt
láttam. A hetedik, döntő meccsre végződő összecsapást a
Florida nyerte. Ez is csak itt, Amerikában történhet
meg, hogy egy ötéves csapat bajnokságot nyer. Itt más a
rendszer, bárki indíthat csapatot, akinek pénze van, kiesés nincs. Ez a Marlins utasította maga mögé a 110 éves
Yankeest, vagy a Chicago Cubsot. Es szeptemberben
kezdődött az idénye az USA igazi sportjának, a
footballnak. Vasárnap van mindig forduló, akkor három
meccset élvezhet a tévén a nagyérdemű, és hétfő estére
is marad egy rangadó. Hihetetlen izgalmas meccsek alakultak ki, ilyen volt a Washington-NY Giants meccs, ami
döntetlennel végződött. 1989 óta nem volt erre példa... A
hosszabításban ugyanis bármilyen pont a győzelmet
eredményezi. A Giants „csak" három „field goal" kísérletet packázott el. A végén már majdnem infarktust kaptam a haverjaimmal, hiszen a Washingtonnak szurkoltunk, mert az ő győzelmük kedvezett volna a csapatunknak a Dallas Cowboysnak. Apropó Cowboys: a legellentmondásosabb csapat. Kétjátékosuk is most jött ki a börtönből. Az edzőt, Switzert mindenki szidja, és meglepetés lesz, ha nem jutnak be a „play-off'-okba. A Denver
Broncos nyűgözött le a legjobban eddig. Láthattam,
hogy John Elwayt miért tartják a legjobb
„quarterback"-nek. Lehet, hogy a végén a Broncos lesz a
befutó.
Január harmadik vasárnapján kiderül, hogy ismét itt
nézem a Super Bowl- vagy esetleg otthon, két nappal a
meccs után tudom meg az eredményt.
Ktpcy

A kitüntettek
A Szegedi Tudományegyetem által
1959-ben alapított Jó tanuló, jó sportoló kitüntetést az idén a nőknél Kádár Noémi, a férfiaknál pedig Molnár
Tamás nyerte. A két győztes az egyetemi, főiskolai kategóriában országos kitüntetést is kapott.
Fotó: Nagy Botond

Eredményei: Junior EB III.
hely csapatban; BEK IV. hely; OB I.
magyar bajnok.
2. Tokai Mónika (TTK III. éves
földrajz - történelem), tájékozódási futó, SZVSE I. osztály.
Eredményei: Országos Bajnok;
Rövidtávú OB II. hely; Váltó OB III.
hely.
3. Czeglédi Edina (ÁJTK II. jogász), vívó, MTK, Postás Sportkör
Szeged I. osztály.
Eredménye: Junior Magyar bajnokság csapat II. hely

Férfiak:
1. Molnár Tamás (ÁJTK V. jogász), vízilabdázó, Tabán Trafik Szeged I. osztály, válogatott.
Eredményei: EB I. hely; OB I. IV.
hely.
2. Szili István (BTK II. történelem), sakkozó, Tákisz SE Kecskemét,
Nemzetközi Mesterjelölt.
Eredménye: OB VIII. hely
3. Halász Miklós (ÁJTK V. jo| gász), vízilabdázó, Tabán Trafik SzeNők:
i gedOBI.
1. Kádár Noémi (ÁJTK III. éves i
Eredménye: OB I. IV. hely
közgazdász), vízilabdázó, OB I.
Szentes Vízisport Klub.

Felhívás

24 órás MSZMP-FÖCI foci
December 19-én (pénteken) 18 órától 24 órás focimeccset rendezünk a
Weöres Sándor Általános Iskola tornatermében (Űrhajós utcai udvar felőli
bejárat).
Az MSZMP-FÖCI meccsre várjuk a geográfus, földrajztanár, programozó matematikus, matematikus, matematika tanár, számítástechnika tanár
szakos hallgatok jelentkezését. Kérjük jelezzétek, ha részt kívántok venni játékosként valamelyik csapatban. Természetesen azok is jöjjenek el, akik
csak nézőként vagy szurkolóként szeretnének ott lenni.
Jelentkezni: e-mail h531650@stud.u-szeged.hu címen lehet Szabó Gergőnél.

i
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Egyetemi testnevelés

Új helyen, jobb feltételek mellett
- Ennek ellenére a kötelezően teljesítendő testnevelésórák száma ettől a félévtől kezdve kevesebb...
- Ez a változtatás elkerülhetetlen volt
A hallgatói létszám emelkedése ugyanis
nem járt együtt a megnövekedett igények
kielégítésére szolgáló feltételrendszer kialakulásával Ezért kellett a hat féléves kötelezettséget négy félévre csökkenteni.
- Ez a szám mennyire jellemző
más egyetemekre, főiskolákra?
- Más magyar egyetemeken is általában négy félév testnevelés kötelező, de
olyan is van, ahol a testnevelés, mint fakultatív tárgy jelenik meg. Egyébként nemrégiben alakult meg egy minisztériumi
bizttság, hogy az ilyen jellegű különbségekkel foglalkozzon. Két feladatot lát el: az egyik, hogy
megpróbálja kialakítani azokat a szakmai követelményeket, amelyek az egyetemi
testneveléssel kapcsolatban
megjelennek A másik feladat
pedig arra a felismerésre
épül, miszerint célszerű lenne
az egyetemek akkreditációjának feltételeként meghatározni
sportlétesítmények
meglétét és működtetését
Persze az akkreditáción már
túl van az intézmények nagy
része, tehát ez elég nehezen
kivitelezhető. Mindenképpen
jó, hogy a minisztérium rájött
arra, hogy a törvény, amely
kimodja, hogy az intézmény
köteles biztosítani az egészséges életmódhoz tartozó, mozgással kapcsolatos feltételeket, kevés. Ezt valamilyen módon nevesíteni is kell, elsősorban afinanszírozásterületén. Úgy tűnik tehát, hogy ebben a kérdésben lesz egyfajta előrelépés.
- Az anyagiak hiánya is hozzájárult a négy féléves kötelezettség bevezetéséhez?
- Ahhoz, hogy hat féléven keresztül
kötelezővé tehessük a testnevelést több
uszoda, több tornaterem kellene, ami persze több szakembert igényelne. Ennek pedig bér- és egyéb vonzatai is vánnak Az
pedig, úgy gondolom, hiú ábránd, hogy a

idén 7,5-8 millió forint körül van. Ez az öszszeg egyébként a minimális szintentartásra elegendő. De mivel az egész oktatás
és az egész egyetem üyen rossz helyzetben
van, úgy gondolom, hogy örülnünk kell annak hogy az egyetem kifizeti az oktatóink
bérét, a működési költségeket és ezen felül
még a fenntartási költségekhez is hozzájárul.
- A Testnevelés Tanszék ú j helyre költözésével javulnak-e az egyetemi testnevelés tárgyi feltételei?
- A tárgyi feltételek feltétlenül javulnak ami azt jelenti, hogy több lesz a fedett
létesítmény,
az
ott
kialakítandó
konditerem nagyobb és jobb lesz. Szintén
több és jobb minőségű szabadtéri pályát
használhatnak majd a hallgaFotó: Nagy Botond
tók, a távlati célok között pedig
egy komoly sportlétesítmény uszoda, vagy sportcsarnok felépítése szerepeL A terület
adott, a kérdés persze az, hogy
erre mikor lesz elég pénz.
- Hol tart most a Kossuth
Laktanya "új Ady térré"
alakításának ügye?
- Egyelőre az épületek adottak a rendezési tervek pedig
hamarosan elkészülnek Ezen
tervek ismeretében történik
majd meg a végleges döntés
arról hogy melyik épületet mire fogjuk használni Szakmai
igényeinket a tervezőknek
nagy vonalakban már vázoltuk,
ami azt is jelenti, hogy reményeink szerint a Szegedi
Universitas létrejöttével nagy
súlyt kap majd a laktanya hemi testnevelésre? Egyáltalán, menylyén kiépülő sportcentrum. És itt felmerül
nyi az a pénz, amennyivel a tanszék
a következő probléma: Universitas esetén
gazdálkodik, és milyen forrásokból
a többi szegény intézmény is igényeim fogszármazik?
ja a közös sportcentrum használatát legin- A béreket és a működéshez szüksékább a SZOTE van erre rászorulva, tehát
ges anyagiakat az egyetem fizeti, ezenkími költözünk, de úgy néz, hogy mások is
vül hozzájárul még a felszerelések vásárlá- jönnek velünk..
sához és a napi működéshez, mintegy 600
- Mikortól vehetik a hallgatók
ezer forinttal. A Testnevelés Tanszék saját használatba az ú j létesítményeket?
bevétele 1,5 millió forint az EHÖK támo- Ha minden az eredeti terveknek
gatás pedig 2,5 millió forint Ezeken kívül
megfelelően zajlik akkor a következő tanmég az idén pályázatokon nyertünk még
évet már az új helyen kezdhetjük meg.
2,5 millió forintot Az összköltségvetés az
hallgatók úgymond a zsebükbe nyúljanak
az ilyen jellegű költségek kiegyenlítésére.
- Szóba került ilyen rendszer bevezetése?
- Nem, erről nem volt szó. Világosan
látható ugyanis, hogy ez nem működne. Az
lenne a jó, hogyha egyértelműen és világosan megjelenne az, hogy a hallgatói normatívából milyen testneveléssel kapcsolatos új programok finanszírozása lehetséges. Főleg most nagyon égető a probléma,
hiszen ha a tanszék az új helyére költözik,
akkor egyértelműen meg kell jelölni azo;
kat a forrásokat, amelyekből az új létesítményeketfinanszíroznilehet
- A JATE esetében honnan lehetne pénzt átcsoportosítani az egyete-

oldalháló
Újra itt van, és örülünk
Mit akart Dávid Kornél az enhíéjben, mit akart Dávid Kornél az
és vajon mit akart Dávid Kornél az <
válaszolaüan kérdések, és anas
hogy Dávid
nincsenek válaszok.
Nézzük az első kérdést
Bizonyára büszke lehet magára az ember, ha ebből az t
letűzdelt hazai kosárlabdázásból dobbant és nem k
Bullshoz, ami köztudottan a világ legjobb csapatának szái
fogkeféről elnevezett Jordán, a tarkafejű Denis Rodman, i
játékosának választott Tora KAKOCFL Ha enek mellé még Scuttie Pippe« (Ő J
megvált a csapattól Dávid aílléftieiar i
Kerrt említjük, akkor tényleg aktuális az ekő kérdés. Meg a i
madik. Már a kezdetnél világos volt, hogy az esetleges szerződtetés nonssesz, az
elejétől kezdve elhibázott tálalás megbosszulja majd ™gát És a kérdés már
csak az volt, hogy miként sikerű] tompítani a visszatérés indokát Hogy • é r t
került ebbe a szerencsétlen helyzetbe Dávid, nem tudni, de az biztos, hagy vitathatatlan szerepe volt ebben a honi sajtóiparnak is, ami úgy tárgyalta Dávid kiruccanását m i n l valami egetrerngetó sporttörténelmi diadalt Valljuk be, t
donképpen igaz, ám elkövették azt az apró hibát hogy a próbajátékot ágy i
ták be, mintha az Dávid Kornél kivételes képességeinek szólna, kvázi játéktudásának, és nem puszta adminisztrációs véletlennek, amit lám, Chicagóban is elkövetnek.
A magyar kosárlabdázás, kilencszázhúsz
albacompinak, és kispestinek szól, plusz annak az ötven i
sárnap tizenegykor MTV 2-t néz. Hol van már az Ábeljánov vezette h j á w H i
felnövekedett disszidens orosz különítmény, haíl van már Zsebe, Befl, az efaő fekete, Bodrogi, az első kopasz., mind-mind letűntek, hírnevüket i
senki. A hazai kosárlabdázásban mai állása szerint karübelül annyi a I
mint egy e-mailen elküldött hamburgernek, inkább jószándékú önképzőkör ez,
mint fejlődő sportág.
Most meg felbukkant egy nagy darab gyerek, olyan névvel amit érten is aEg
érteni jól mozgott centerposzton, lepattanót szerzett eleget.
Ő lett a legjobb, Chicago következett, némi aggodalom, hogy Dávid a e a bója az angol nyelvet, de az első percekben mindenki biztos volt a sikerben. Aztán
- szól a Dávid memoár - már köszöntek neki a portások, majd az i
beengedték minden előizetes procedúra nélkül, következő héten már
és láss csodát, Jordán egy okos passz után hosszan ránézett Azt hiszem, ez volt
a csúcspont Dávid visszaemlékezéseiben még most könnyeznek a szavak, i g a ,
ez azért nem semmi. Bár valami nem egészen stimmelhetet, mert Dávidot ágy
vágták vissza a hazai palánkok alá, hogy még ő is elhitte, hogy önként jatt haza.
Ezenkívül még azt is elhitte, hogy reális a csapatbakeralés, hogy ő téaykg nagyon jó, és minden jól sikerült megmozdulása a kezdő ötösbe való bekeröését segíti.
Ezen azonban non kell csodálkozni, hiszen ritka nagy arcú sportolókból sálunk sohasem volt hiány, elég ha csak Urbán Flóriánt, vagy Vinne Ottót, a
libafos alkönyvtárba bemásolt mai magyar labdarúgás nagyjait i
a kosárlabdázók is, kár értak, de Dávid újra itt van, és t

Befejeződött a Hallgatói Bajnokság
A múlt héten lejátszották a csoportokban az elmaradt mérkőzéseket és az L-ügát kivéve mindenhol bajnokot avattak. Ezen az
őszön az időjárásra nem lehetett túl sok panasz, bár a szervezők tartottak tőle, hogy a rekord számú nevező csapat (154!) miatt nem fog
teljesen befejeződni a vizsgaidőszak előtt a bajnokság.
Most hogy itt a vége, érdemes egy átfogó értékelést adni róla.
Mint már említettem, az Ady téren még soha nem játszott ennyi csapat egyszerre, de a szervezőknek nem volt szívük a nevezéskor egyik
csapatnak sem nemet mondani.
Nem jó jel hogy egyre jobban elszabadulnak az indulatok a
mérkőzéseken. Kezd a sportpályákra Is begyűrűzni az, ami kint uralkodik az utcákon. Ez egyáltalán nem helyes, hiszen ez JÁTÉK, jó
lenne, ha jövőre toleránsabbak lennénk az ellenféllel szemben is!
Ssynos, most is előfordult hogy tettlegességig fajult egy-két "belemenés". A szervezők nem véletlenül korlátozzák az ún. nagypályás
játékosok jelenlétét ugyanis általában ők azok, akik az ilyenfajta
problémákat előidézik. Ne rontsuk el egymás szórakozását ilyen módon!
De térjünk vissza a focira! Bár vannak olyanok is, akik több csapatban is játszanak mégistöbb,mint 1000(!) diáknak nyújtott kikapcsolódást szórakozást és testmozgást a bajnokság, függetlenül attól,
hogy melyik felsőoktatási intézmény hallgatói.
Nézzük az eredményeket egy kicsit részletesebben!
A-liga:
Ez az egyetlen liga, amely két szezonból áll, az őszi idény értékelése következik;
Őszi bajnok a Barca, az idén nagyon komolyan veszik a bajnokságot minden mérkőzésükön teljes erőbedobással küzdenek. Ha továbbra is így folytatják, minden esélyük megvan arra, hogy teljesüljön az álmuk a bajnokság megnyerését illetően. Második a
Mc-Bőrözlek, ők nyújtják talán a legszórakoztatóbb látványt szurkolóiknak, gyors, kombinatív játékuk a liga színfoltja A sok kapott gól
is a támadójáték erőltetésének eredménye. Harmadik meglepetésre
z Újonc Staller L FC, elsősorban a biztonságos játékának köszönhe" dobogós helyezését Ők voltak az egyedüliek akiknek sikerült

kétvállra fektetni a Barca csapatát Negyedik a Paris Santorin, ők
hozzák az évek óta megszokott lelkes, jó játékukat Ismét a mezőny
elején találhatóak. Ötödik negatív meglepetésként a Menetelő Rákok Ez az ősz nem hozott túl sok szerencsét nekik, tavaszra várhatóan összeszedik magukat Őszi Gabiék. Hatodik a Ferihegy, újoncként Figyelembe véve, hogy többször is erősen tartalékosan álltak
ki, ez számukra meglehetősen szép eredménynek mondható. Hetedik az Amnézia, nem nagyon találják önmagukat a fiúk, az eddigi
eredménynél sokkal több van bennük Tavasszal biztosan előbbre
fognak végezni. Egyelőre osztályozós helyen áll a Csiklotron. Utolsó
mérkőzésükön, amelyet újrajátszottak, kijött nekik a lépés: 10-2 re
verték a Ciprusi Reteszt. Kieső helyen tanyázik a Ciprusi Retesz és
az Ácsi Milán, nekik mindenképpen erősödniük kell, ha benn akarnak maradni az A-ligában.
A B-ligában bajnok az FC Dzsimt Imponáló játékkal vették végig az akadályokat megérdemelten nyerték.meg a ligát A bajnokság egyik régi, patinás csapata, a Tuhacsevszkij lett a második. A főiskolásokból álló Agymenők elérte eddigi legnagyobb sikerét bronzérmes lett a második legjobb ligában. Negyedik helyrejött fel a bajnokság végére a Szopoklesz, ötödik lett a Lacerta gárdája. Az utolsó
négy helyezett: a Phallos Athene, az Új Idők, a Partizán Beokád és
a Semmelweis Juhnájted esett ki a C-ligába.
Atöbbiliga győztesei:
C-liga: Labda Marinko, D-liga: Saranno Penosl E-liga: Mumusok, F-liga: Zoltán Erika, G-liga: Arany Ászok, H-liga: FC Mayer
München, I-liga: Ruha SC, J-liga: Ari Dunbar D.M.F.G., K-liga:
Kralyszler Pelösz, L-liga: óvás miatt még nem tudni, M-liga: Megkésett foldreformkísérlet N-liga: Regős Bendegúz.
A ligagyőztesek februárban osztályozót játszanak a B-ligába kerülésért Négy hármas csoportból a csoportgyőztesek jutnak fel. A
többiek a négy kiesett B-ligással fogják a C-ligát alkotni. A tavasa
ligabeosztások: a D-ligába az őszi második helyezettek, az E-be az
őszi harmadikok kerülnek és így tovább...
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Bazári hangulat a Széchenyi téren

Fotók; Karnok Csaba

„Többet nézelődnek, mint vásárolnak'
S. G.-né forralt bora kissé savanyú. „Valamit kihagytak belőle"- húzza el a száját egy
bundába csomagolt idős hölgy, miután belekortyolt. A büfé tulajdonosa is elég fanyarul nyilatkozik. _Az emberek inkább csak középen mászkálnak. Többet nézelődnek, mint vásárolnak." A
bor sem fogy úgy, mint a korábbi években. Ennek oka lehet az is, hogy a megszokott három
büfé helyett az idén hat üzemel. A „konténerfalu-végi kurta kocsmában" hagyományos torok
olajokkal kelthetjük életre elgémberedett tagjainkat. Külön kérésre még a gyújtásunkat is
beállítják.

játéka hozta ünnepközeli hangulatba az arra járókat. Valaki kevesellhette ezt a szolgáltatást,
mert jóvoltából egy „kispapnők" szóval egészült
ki a műsorajánlat.
A termetes karácsonyfát meg biztosan elütötte a kunszentmártoni tornádó, amire a szegényes dekoráció alapján következtethetünk.
Se brillantin, se konfetti, de még egy valamirevaló színes égő sem. Égő. Ehelyett néhány ajándékcsomag fityeg rajta, amelyet néhány
jobbérzésű óvodás simán körberöhög, hogy a
délutáni foglalkozáson különbet csinálnak.
No, meg a henger alakú, tízcentis „szaloncukrok" is érdekes módon
eleddig megúszták a mohó kezek próbálkozásait.
Aki valami igazán dekoratív
ajándékkal szeretné meglepni
embertársait, válogasson a
poszterek között. Szóba se jöhetnek olyan snassz dolgok,
mint a „Világ politikai és vallási térképe", szemüveges kismacska vagy alpesi t á j tehenekkel. (Claudia Schifferről
nem is szólva.) Szobánk falát
ezentúl fekete keretbe rakott,
100x70-es vicsorgó, vágottfülű pitbull-képpel díszítsük,
ellenben íróasztalunkra elég a
kicsinyített változat is. Aki
gyűlöli a pitbullokat, bizonyára kedvére való lesz a punknak maszkírozott bullterrier.
Viszik, mint a cukrot. Hihetetlen, ugye? Pokolba Lassievel, meg a többi bárgyú mesehőssel!
A bejárat melletti könyvespultról még rendesen fogynak
a mesekönyvek. 630-ért épp ottjártamkor
kelt el egy Vavyan Fable. Danielle Steel-től
meg szinte folbillen az asztal. A paletta
amúgy meglehetősen színes. Jól megfér egymás mellett Diana halála és Hitler. Náci témájú kiadványokból (A Luftwaffe legjobb pilótája, Exodus, Nád katonai jelképek, stb.)
amúgy sincs hiány. Illetve, dehogynem. A
Mein Kampf hiányzik.
- És Goebbels naplója? - teszek kísérletet egy gyenge blöffre.
- Nézz vissza jövő kedden, 10 százalék
kedvezmény lesz rá.
- Esetleg Mikszáth?
- Az nincs. Van viszont Petőfink, meg
Kosztolányink, de mindkettő ilyen vékony mutatja két qjjával.
Kiderül, hogy „van Babitsunk" is, aki fejét támasztva unottan tekint le a címoldalról.
O sincs valami jó színben.
A Széchenyi t é r 16 négyzetmétere
480.000 forintba kerül. Hevesiné Kratochwill
Katalin ennyi helybérletet fizetett három

Nem megmondtam, hogy bontott csirkét!
Az egyik műszaki- és háztartási cikkeket
árusító pavilonnál a hatalmas zepteres dobozon
buszkén villog a zöld felirat: »10 Jahre
Garantíe". „Valóban tíz év garancia van r»V kérdőn naivan a mellette toporgó forralt-borvirágarcú öregurat „Micsoda? 23-áig vagyunk itt,
addig lehet reklamálni"
A kazettaárusok a legfrissebb slágerekkel
próbálják meg egymást túlharsogni A legjobb
fegyvernek Aprajafalva bizonyul. Potom 1300ért már törpéletesen lehet idegesíteni a szomszédokat. Aki azonban tüzetesen vizsgálódik,
még zenét is találhat. Ha máshol nem, a bodegasor végén felállított alkalmi színpadon. Az
ezüstvasárnapra való tekintettel a zeneművészeti főiskola rézfióvós-kvintettje adott kabátos
koncaiét (megjegyzem, igen magas színvonalon). A zenekart - a konferansziét precízen idézve - jnrcyorcttek" követték, akik a helytelen kiejtéssel mit sem törődve, jól megkoreografált
didergéssel voltak elfoglalva. A plakát tanúsága
szerint az elmúlt napokban a pusztamérges! kötélugró-csoporton kívül kispapok betlehemes

hétre az önkormányzatnak. Standjának
mintegy egyharmadát foglalják többnyire igényes szerzők igényes művei. Legkeresettebb a normandiai partraszállásról szóló D-nap című kötet. „Sajnos, még
nem volt alkalmam elolvasni, mert állandóan a kezemből adom el" - panaszkodik
egy keveset. Emellett CD-ket, kazettákat, díszeket és apró ajándéktárgyakat
árusít. „Kénytelenek vagyunk olyan portékát is kínálni, amelyekből kompenzáljuk a könyvek miatti nagy kiadásokat."
Egy belvárosi könyvkereskedés ügyvezetőjeként is sorolja tapasztalatait: „A
könyv szabott árú termék, így nem tudunk rajta változtatni. Emiatt nagyon
kis árréssel dolgozunk."
Hevesiné nem csodálkozik azon, hogy a
borsos helybérlet ellenére 115 pavilont
elfoglaltak az árusok. „A kereskedő
egész évben vásárol. Ha a felgyülemlett
készletén nem ad túl, akkor januárban
úgynevezett készletnövekmény-adót kell
fizetnie."
Az „Aranykapu" lebonyolítása egyébként kissé szövevényesen történik. A város kiadja az engedélyt, az Ipari Vásár
megszervezi, de alvállalkozó építkezik. Ráadásul utána mindent szét kell szedni. „Olyan
ez, mintha minden évben megvennék egy házat,
amit utána lebontanák." Hevesiék jövőre valószínűleg „kisebb házat" fognak építtetni. A tavalyi nullszaldós év után idén már nem ússzák
meg ráfizetés nélkül. Ezért nem feltétlenül az
állandóan szajkózott csökkenő fizetőképes kereslet okolható. (Amelyet hál'istennek, lassan
kezdhetünk elfelejtem, mert a statisztikák a fogyasztói tendencia megfordulásáról árulkod-
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nak.) „Az a réteg, amely megengedheti magának a luxust, felutazik Budapestre, és a Pólusban, vagy a Duna Plaza-ban vásárol. A kispénzűek meg inkább kimennek a Cserepes sorra."
Mindenesetre a Széchenyi téren hömpölygő
embertömeg változatos képet mutat. Jellemzően egy-kétgyermekes családok, tinédzserek,
nyugdíjasok alkotják, de itt-ott feltűnik egy-egy
szoláriumos-mobilos-bundás, sűrű sminkkel álcázott hölgy is. Csakhogy összehasonlítsák a terepet a pesti árszínvonallal...
A szegedi kirakodóvásár-történelembe az
idei év üde színfoltjaként valószínűleg bevonul a
Dugonics tér. A járókelők láthatólag nemigen
vesznek tudomást arról, hogy itt a Kézműves
Kamara hasonszőrűén fehér bódéiba botlanak.
„Alig vásárolnak valamit, ha idejönnek, azt kérdezik, hol van az Aranykapu" - mondja a bizsuárus fiatalember, akinek egyébként nincs igazán kedve beszélgetni. Jövőre beolvasztják őket
a „szécsényisekhez", ami' árbevételük szempontjából nem biztos, hogy hátránnyá válik. A
sokféle csillogó kőből, féldrágakőből készült
haszontalaságokból képtelenség választani. A
műgyanta fogságában igazi skorpió leledzik, aki
kulcstartóként fogott kockázatos vállalkozásba.
Maradt volna inkább Indiában.
Az összegzéssel sem kell igazán sokat bajlódni, ugyanis a látottak - legfőképpen ami bizonyos portékák ár-minőség viszonyát illeti - egy
lassan feledésbe merülő, örökérvényű szentenciát kavartak fel bennem. Jobb adni, mint kapni, de egyáltalán nem mindegy, hogy az ember a
pult melyik oldalán áll.

••.•.••.•.••.••• 1 : 1 1 1 •.••••.•.'

Gyere a 2an?ibarba,

HH

•.

