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Zakatolás 
a vonat ellen 

Aki szokott vonatozni, hangsz.igeteltek; a kerekek 
durva kattogása finom za-

expresszben elké- katolássá szelídül. Minde-
fűtési állapotok nütt ragyogó tisztaság, a tá-

gas WC-hez kis zuhanyzó 
is kapcsolódik. 

Minap hazafelé zötyögve, 
pardon; ringatózva, a büfé-
kocsiban egy táblára let-
tem figyelmes. Rajta zöld 

tudja, hogy a magyar gyor-
sokon, 
pesztő 
uralkodnak. A fülkékben 
olyan meleg van, mintha 
legalábbis az Északi-sarkra 
igyekezne a szerelvény. Rá-
adásul a fűtőtestek (atople-
nyije) az ülések alatt he-
lyezkednek el, s*fölforrósít- alapon sárga betűkkel, csu-

pa naggyal; ják a műbőrhuzatot. 
Arról talán nem is beszé-

lek, hogy a szabályozó nem 
működik, sőt kikapcsolni 
se lehet a tomboló kályhát. 

Többször latolgattam 

A HELYSÉGBEN CSAK 
AZ ÁLTALUNK 

FORGALMAZOTT 
ÉTELEK ES ITALOK 
FOGYASZTHATÓK 

Í O : FOGYASZTÓ "VENDÉGEK rinttal lehetne olcsóbb a 
vonatjegy, ha megspórol-
nák a fölös energia árát. A 
megfelelő MÁV-alkalma-
zottig azonban soha nem 
jutottam el, csak a büféig. 
Itt általában elviselhető hő-
mérséklet uralkodik, rá-
adásul fölforrósodott tes-
tünket hideg sörrel, vagy 
üdítővel hűsíthetjük. Az 
Utasellátó vonatbüféi — 
melyek csak gyorsvonató-
kon üzemelnek, ott sem 
mindegyiken — I. osztályú 
kategóriába tartoznak, Egy 
könnyű rántotta három to-
jásból 48 forint, ugyaneny-
nyi egy pár virsli. Sonka 
tojással 58 forint, épp mint 
a legolcsóbb sör. Nyilván 
arra gondoltak, hogy vona-
ton tehetős, mondhatnám 
jómódú emberek utaznak, 
akik meg tudják fizetni a 
valóban I. osztályú árat. 

Azonkívül a szegedi 
gyorsokon a büfé légkondi 

RÉSZÉRE FENNTARTVA. 
S a sarokban kisebb be-
tűkkel; AZ ÜZLETVEZE-
TŐ. S lám, jön is hamarost 
az udvarias, fehér ruhás 
pincér, hogy mit óhajtanék. 
A kólát, amit kérek, rög-
tön hozza, „22 forint lesz* 
— közli. Fizetek és zsörtö-
lődöm. 

A vonat ugyanis nekem 
kedves járművem, ezért 
igen nehezen viselem, ha 
ott engem fölbosszantanak. 
Ha kifűtenek a fülkémből, 
ha nem hagynak nyugod-
tan olvasni a büfékocsiban, 
ha a kalauz a féláru igazol-
vány mellé a személyimet 
is elkéri. Nehezen viselem, 
mert a magyar vonatban az 
asztalokon persze nincs 
abrosz, mint az Orient exp-
resszen, nincs szőnyegpad-
ló, mint az angol kocsik-
ban, de kosz van. Ezért hát 
nagyon bosszant, ha a pin-
cér első osztályon számláz, 

cionált, az asztalokat színes hiszen minden, ami körül-
abroszokkal takarják le, 
szagelszívó működik, nagy, 
süppedős fotelekben ülnek 
a vendégek, az ablakok 

vesz, harmadosztályú. Ki-
véve persze az árakat. 

Márok Tamás 

Tavaszi P a t i k a m é r l e g 
muzsika w 

A Dalolónappal zárul 

Szegeden ez idő tájt két 
rendezvénysorozat hangver-
senyeit is meghallgathatják 
a zenekedvelők. Évek óta 
fontos esemény a város éle-
tében a Mai magyar zene 
hete. A koncertsorozatot teg-
nap Vántus István szerzői 
estjével nyitották, s a Ze-
neművészeti Főiskola nagy-
termében ma este fél 8-kor 
kamarahangverseny kezdő-
dik. 

Az Éneklő ifjúság Csong-
rád megyei hangversenyei 
pedig a múlt héten kezdőd-
tek. Az első koncerten az 
Egészségügyi Főiskola női 
kara (vezényelt: Delleyné 
Halma Piroska) az Ifjú Ze-
nebarátok Kórusa (Erdős Já-
nos), a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola szegedi 
tagozatának vegyes és női 
kara (Berényi Bogáta) és a 
JATE énekkara (Gyüdi Sán-
dor) lépett fel. A május 5-
ig tartó s a Dalolónappal zá-
ruló rendezvénysorozat kö-
vetkező koncertje ma dél-
után 3 órakor kezdődik a 
624-es Sz. Ipari Szakmun-
kásképző Iskola aulájában. 
Közreműködik a Rókusi 1. 
Sz. Általános Iskola ének-
kara (vezényel Szépkuti Ist-
vánné), a Kicsinyek kórusa 
(Czakó Jánosné), a Guten-
berg Utcai Általános Iskola 
énekkara (Bali Zsuzsanna), a 
Dugonics iskola énekkara 
(Somodiné Makrai Angéla), 
a Révai iskola énekkara 
(Szántháné László Erzsé-
bet), a dorozsmai 1. sz. is-
kola énekkara (Gyuris Im-
re), a gedói iskola énekkara 
(Tóth Éva), a Napos úti is-
kola énekkara (Pávó Ibo-
lya), a rókusi II. sz. iskola 
énekkara (Popovicsné Mol-
nár Andrea), a Jerney Já-
nos iskola énekkara (Veress 
Katalin). 

Holland ösztöndíj a főkapitánynak 
A Csongrád Megyei dolgozom, a gyakorlaton a 

Rendőr-főkapitányság teg- lényeg. De ha azt mondom, 
napi, hétfői parancsnoki eredményesség akkor ^ az 

szamomra azt is jelenti, 
értekezleten jelentettekbe: hogy jdeje megmozgatni a 

Salgá László főkapitány végrehajtó apparátus szür-
kilenc hónapra Hollandiá- keállományát is. Tudomá-
ba utazik. Tiz-egynéhány "V0? munkámmal nagyon is 

. , ,, . , gyakorlatias a célom, s ugy 
magyar jelentkezővel hjszem e,eg aktuáljs: egyre 
együtt elnyerte a Holland sürgetőbb az önkormányza-
Kiralyi Akadémia ösztön- tok létrehozása, s bár kevés 

szó esik róla, egy azzal 
együttműködő, új profilú 
rendőrségi szervezet létreho-
zása is. A közeli hónapok 
leckéje lesz a BM korszerű-
sítése. Ennek hogyanjáról 
többféle elképzelés van már 
szakmai berkekben. A ki-
lenc hónap alatt a maga-
mét szeretném gazdagítani 

— Ezredes úr, ismertetné tapasztalatokkal, szakirányú 
, , tanulmányokkal. No és, hát 

fölhatalmazásom van az 
amszterdami rendörséggel 
való kapcsolatfelvételre is. 

— Elmondaná, hogyan 
képzeli a korszerű rendőr-
séget? 

— A lehetőségek, feltéte-

Április 2-ától Salgó László 
ezredes távollétéig a főkapi-
tányi teendők ellátására 
Tóth Lajos alezredes kapott 
megbízást, az ő funkcióját 
pedig Olasz József alezredes 
tölti be, ugyancsak megbí-
zással. 

M. E. 

_ FILMJEGYZET 

S o m o g y i K á r o l y m é f e l v é t e l e 

A rókusj ABC mellett épült új gyógyszertár 

Móraváros évtizedeken át mostoha kerület volt. Fej-
lesztés, gazdagítás helyett a visszafejlesztés, a fosztogatás 
jutott osztályrészül az ott lakóknak. Talán tudatosan, ta-
lán nemtörődömségből, dc lassacskán mindent elvettek c 
tájról, mi egy városrészt joggal megillet. Legutoljára a 
hentesüzlet, majd a gyógyszertár maradt, mint felszámo-
landó. Az Űttörö téri gyógyszertárat tavalyelőtt zárták be 
az életveszélyessé nyilvánított magánházban, s egyelőre 
úgy tűnik. Móraváros évekre patika nélkül marad. A rész-
letekről és más egyéb patikaügyckről kérdeztem Rákos 
Gyulát, a Csongrád Megyei Gyógyszertári Központ igazga-
tóját. 

— Az életveszélyessé nyil- kell. egyik sem felelt meg 
vánitott és lebontott Üttoró a gyógyszertárakkal szem-
téri magánház helyén épü- ben támasztott követelmé-
lö társasházban szerettünk nyeknek. 
volna gyógyszertárat kiala- _ ( j j patika építése ez-
kítani. Az építőközösségbe után fel sem merült? 
azonban nem léphettünk be, 
mert ők a kivitelezést házi-
lagosan kívánták megoldani, 
s mivel nekünk minden 
szakipari munkáról számla 
kell — ez a házilagos kivi-
telezésnél nincs —, így el-
álltunk eredeti szándékunk-
tól. 

utóbbi tanácsülés anyagá-
ban irott pár sor, miszerint: 
„A gyógyszertári központ a 
mintegy 10+15 millió forin-
tos fejlesztési forrást igény-
lő új gyógyszertár építését 
nem vállalja, a tanács pe-
dig nem rendelkezik a te-
rületen e célra átalakítható 
épülettel. Megoldást az új 
rendeletek kapcsán az hoz-
hat, ha egy gyógyszerész 
esetleg magángyógyszertárat 
nyit." Erre várni azonban 
hiú ábránd, hiszen tudomá-
som szerint nem tolonganak 
a magánpatikát nyitni ké-
szülök. 

— A megyében mindössze 
ketten jeleztek ilyen szán-
dékot. Egyikőjük Szeged-kö-
zeli községben, másikuk 
Makón szeretne nyitni ma-
gánpatikát. Szegedről még 
nem jelentkezett vállalkozó. 
Az országban is igen kevés 
— nem haladja meg a tizet 
— a már működő magánk-

díját. A tanulmányúthoz a 
Belügyminisztériumnak 

nem sok köze van, legfel-
jebb annyi, hogy biztosí-
totta a főkapitánynak a 

,továbbtanulás (munkajogi) 
feltételeit. 

feltételeit, rész-a pályázat 
leteit? 

— A két ország kormány-
közi megállapodása értel-
mében fogad az amszterdami 
egyetem magyar ösztöndíja-
sokat. Több témakört — 
egészségügy, menedzserkép-
zés, közigazgatás — hirdet- ] ek ismeretében mérsékelten 
tek meg. A pályázatokat a önkormányzatpárti vagyok, 
budapesti Közgazdaságtudo- Mindenképpen szükségesnek 
mányi Egyetem gondozta. tartok egy centrális, egysé-

Szigorúan szakmai köve- ges bűnügyi szolgálatot, vi-
telményeket támasztottak a szont a rendőri munka rons 
jelöltekkel szemben. Irásbe- elemeit színesíteni lehetne 
li és szóbeli vizsgán kérték a* adott közigazgatási egy-
számon az angol nyelvi, ség sajátosságaihoz ílleszt-
nyelvtani ismereteket, s ve. Nagyon fontos szabá-
szempont volt a benyújtott lyokkal kellene irányítani ezt 
kutatási témákról készült a közigazgatásra epűlo rend 
dolgozatok színvonala is. Én 
az önkormányzat, az önigaz-
gatás és a rendőrség kap-
csolódási pontjaival, együtt-
működésének fejlesztési le-
hetőségeivel foglalkozom. 

— Miért fontos egy rend-
őrtisztnek a tudományos, el- volléte idejére gondoskod-
méleti munka? Az ember tak. Ez azt jelenti, hogy ta-

őrséget, változtatható, ru-
galmas struktúrát kellene 
biztosítani számára. Nem 
utolsósorban elfogadható 
munkakörülményeket, mun-
kaeszközöket. 

— Az utódlásról csak tá• 

azt gondolná, különösen a 
mai közállapotok ismereté-
ben, hogy a jó rendőr igen-
csak gyakorlatias. 

.— Kétségtelen, a végre-
hajtási oldalon, ahol én is 

nulmányai befejeztével visz-
szajön Szegedre, a megyei 
végrehajtó apparátus veze-
tőjének? 

— Semmi okom nincs, 
hogy ne így tegyek. 

— A Korda utcai orvosi 
rendelő mellett alkalmas 
helye lenne. Ez a lehetőség 
is felvetődött, csak hát a 
városnak nincs pénze újat 
építeni, legfeljebb annyi, . , , 
hogy a városrész lakóinak gyógyszertárák szama, 
társadalmi munkáját kiegé- — Pedig úgy hirlik, nem-
$zítse. A gyógyszertári köz- csak gyógyszerész diplomá-

— Csak a régi helyén, eb- p 0 n t álláspontja, hogy fa i rendelkező nyithat-ve-
ben cfz épülő társasházban amennyiben a város haj- zethet magángyógyszertárát, 
nyílt lehetőség új gyógy- i a n d ó körülbelül 110 négy- — Ez téves információ. A 
szertár kialakítására? zetméter alapterületű gyógy- Szociális és Egészségügyi 

— A másik megoldási le- szertárat építeni, akkor mi Minisztérium, a Gyógysze-
hetőség a kisegítő gyógyr berendezzük, fizetjük a rész Kamara és a Gyógysze-
szertár lett volna. Ez azt fenntartási költséget, ami részeti Társaság véleménye 
jelenti, hogy csak gyógyszer nem kevés, hiszen magában szerint kizárólag gyógysze-
eladására berendezkedett, foglalja a helyiségbérleti rész létesíthet és működtet-
de gyógyszerkészítésre már díjat, az energiaköltséget, het magángyógyszertárat. A 
nem alkalmas. E célra két illetve a gyógyszertári al- szakmai követelményeket az 
helyiséget ajánlottak szá- kalmazottak bérét. Országos Gyógyszerészeti 
munkra: egy pincét, illetve — Márpedig a város Mó- Intézet írja elő, a nyitási 
a földhivatal magasföld- ravároson patikát nem épít, engedélyt pedig az illetékes 
szintjét. Talán mondani se bizonyság rá az egyik leg- tanács egészségügyi osztá-

lya adhatja meg. 
— Térjünk vissza az ál-

lami gyógyszertárakhoz és 
Szegedhez. Nemcsak a Mó-
ravárosban, hanem az új 
Rókuson lakók is hiányolják 

gyógyszertárat, jóllehet, Kié a „8 Oszkár"? 
Az 1985-ben Oscar-díjat 

nyert, színes amerikai film 
címe: Amadeus. Rendezője 
a többszörös Oscar-díjas 
rendező, JVÍilos Formun. 
Nagy sikerű filmjeit többek 
között a Hair, Száll a ka-
kukk fészkére, Tűz van ba-
bám stb . . . korábban lát-
hatta a magyar közönség. 
Tárgyilagosan ennyit. 

Ha nem tisztelnénk oly 

/ / 
Salieri „elbeszélése" nyo-

mán megismerhetjük Mo-
zart különös életét, mely-
nek hétköznapjaira a de-
viancia, alkotásaira a zse-
nialitás jellemző. És vala-
hol itt a bökkenő. A zseni 
tökéletesen szabad, felrúgja 
a hétköznapi formákat, a 
hagyományokból, szoká-

ható formáig. Hiszen egy 
ember életének teljességé-
hez a hibái is hozzátartoz-
nak. Amíg Formán Mozart 
hétköznapi életében meg-
fogalmazta az, esendőséget, 
addig az alkotói esendősé-
get kihagyta, s így mintha 
két emberről beszélne. Pe-
dig épp Mozart élete jó pél-
da arra, hogy egy ember 
hazugságok nélkül kifelé és 

nagyon az Oscar-díj minő- sokból csak annyit tart befelé is ugyanazt mondja. 
meg, amennyi ésszerűen Valahogy úgy képzelhetjük 
elegendő. Az uralkodóval e l Formán „kihagyását", 
szemben alázatot mutat, de 

folytán 
igazán 

sitést, azt mondhatnánk. 
Formán megköszönheti 
Mozartnak a „8 Oszkárt". 
Persze egy olyan izgalmas szabadsága és hite 
és feszültségekkel teli élet- soha nem lehet 
bői is, mint Mozarté volt, 
könnyen lehet csapnivaló 
filmet csinálni. Formán a 
monumentalitás hátterével 
ezt eleve kiküszöbölte, s 
maga a téma is olyan, hogy 
az ember már eleve „vá-
randósán" ül a vászon elé, 
s ítélőképességét a „8 Osz-
kár" kissé letaglózza. Mivel 
a főbb szereplök valaha 
élőnek nzámítottak, ezért 

mintha egy hegymászó alá-
ereszkedne a vulkán kráte-
rében, de tqlpa sehogyan 

megalázott. És ami min- sem érné el a kráter alját, 
dent elmond Mozartról, az a leereszkedés ugyan meg-
a nevetése, valami olyan 
éktelen, felszabadult „röhö-
gés", mely semmi máshoz 
nem hasonlítható, egyedül 
Mozarthoz. HétköznaDi éle-
téből megismerhetjük a 
zseni esendőségét, s ennél-
fogva kiszolgáltatottságát. 
Alkotásaiban viszont té-
vedhetetlen; a kottákat 

a nézőben kénytelen-kel- egyetlen példányban készí-
letlen bizonyos dokumen-
tumkép formálódik Mo-
zartról, s értő ellenfeléről, 

ti el, javítás nélkül. Vagyis 
a film az alkotás folyama-
tából kihagyja az esetleges-

Antonio Salieriről. A mozis séget. Pedig ha belegondo-
székből felkelve úgy tűnt, 
teljes, egész és tiszta ez az 

lünk, elképzelhetetlen ez a 
fajta tökéletesség. Vehet-

alkotás. Azonban az idő nék ezt szőrszálhasogatás-
múlásával egyre jobban 
előkerül valamilyen hiány-
érzet. De mi ez? 

nak is, de éppen ez okozott 
fejtörést számomra, ez nőtt 
az idő múlásával a kimond-

volt, de a végső célt nem 
éri el. Pedig így válhatna 
teljessé a Mozart-kép. 

Mondhatnánk azt is, 
hogy egy amerikai siker-
film az ilyen, meg hogy 
belső titkolt vágyunk a tö-
kéletesség felé hajlik. Azt 
is mondhatnánk, hogy Mo-
zart Salieri szemén át vá-
lik láthatóvá és a csodálat 
mindig túloz, mégha ellen-
séges is. De abban ugye 
megegyezhetünk, hogy Mo-
zart zsenialitása ritka is-
teni adomány, de a tökéle-
tesség soha nem az ember 
képében nyilvánul meg? 

Podnianiczky Szilárd 

azt a bizonyos tehót a róku-
siak patikára szánták. 

— A gyógyszertár meg is 
épült. Egy hónappal ezelőtt 
volt a műszaki átadás. A 
nyitás — amit május első 
napjaira terveztünk — azon-
ban késik, mégpedig azért, 
mert a számítógépeket most 
szerelik a megye 15 gyógy-
szertárában. köztük az új 
rókusiban is. E munkák jú-
nius elejére befejeződnek, s 
megnyílhat a város legújabb 
— Makkosháza és Rókus 
polgárait kiszolgáló — 
gyógyszertára. 

— Szükség van-e átszer-
vezésre a megfelelő létszá-
mú szakembergárda előte-
remtése érdekében? 

— A 310 négyzetméter 
alapterületű új gyógyszer-
tár zavartalan működéséhez, 
a nyújtott nyitva tartáshoz 
öt gyógyszerészre és hat 
asszisztensre van szükség. 
Korlevélben értesítjük a 
szegedi gyógyszertárak mun-
katársait, felkínálva szá-
mukra az új lehetőséget. El-
sőbbséget élveznek azok, 
akik ebben a körzetben, 4 
gyógyszertár közelében lak-
nak, gyógyszertári gyakor-
lattal rendelkeznek, és itt 
szeretnének dolgozni. 
Amennyiben nem lesz elég 
ónként jelentkező, akkor 
bizonyos átszervezéssel biz-
tosítjuk a kellő létszámot. 

(kalocsai) 


