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SZABÓ MAGDOLNA 

A kánikulai szorításból kiszabadult város éli megszokott 
hétköznapjait. Ünnepi színt a vásár és a most folyó 

nyári egyetem kölcsönöz Szegednek. Kevéssé ünnepi té-
ma, amire ismét visszatérünk: a Taurus Gumigyárban 
történt ételmérgezés után most felújítják a konyhát. Min-
den rosszban van valami jó is! — mondhatnánk. Az vi-
szont már igazán szívmelengető hír, hogy Dorozsmán autós-
mozi nyílik. Ezt viszont a közelgő benzináremelés ténye 
árnyékolja be. A volt KISZ-iskolában ismét találkoztak a 
kincskeresők. Hogy jövőre megtehetik-e, egyelőre kérdé-
ses. A mostani tábor mindenesetre életveszélyes. A Sze-
gcdi Paprikafeldolgozó Vállalatnál a napokban „villám-
látogatásra" került sor: a kár hárommillió forint. 

Új igazgató a Ságvári gimnáziumban 

Kinevezésele a JATE-n 
A József Attila Tudomány-

egyetemen július 1-jei ha-
tállyal rektorhelyettesi meg-
bízást kapott Burger Kál-
mán, dékáni megbízást Hat-
vani László (Természettudo-
mányi Kar) és Mikola Tibor 
(Bölcsészettudományi Kar). 

Tanszékvezetői megbízást 
— részint újonnan, részint 
korábbi megbízásuk meg-
hosszabbításaként — a kö-
vetkezők kaptak: Ruszoly 
József (Jogtörténeti Tan-
szék), Veres József (Mező-
gazdasági és Munkajogi Tan-
szék), Bánréti Zoltán (Alta-
lános és Alkalmazott Nyelvé-
szeti Tanszék), Bellon Tibor 
(Néprajzi Tanszék), Berta 
Árpád (Altajisztika Tan-
szék), Büky László (Magyar 
Nyelvészeti Tanszék), Csúri 
Károly (Német Nyelvi és Iro-
dalmi Tanszék), Maróti Egon 
(Ókortörténeti Tanszék), 
Olajos Terézia (Klasszika— 
Filológia Tanszék), Bene-
deczky István (Állattani 
Tanszék), Csákány Béla (Al-
gebra és Számelmélet Tvn-
6zék), Farkas Gyula (Em-
bertani Tanszék), Gécseg Fe-
renc (Számítástudományi 
Tanszék), Gulyás Sándor 
(Növénytani Tanszék), Nagy-

pál István (Fizikai Kémiai 
Tanszék), Nemcsók János 
(Biokémiai Tanszék), Szalay 
László (Biofizikai Tanszék) 
és Szentpéteri István (Szo-
ciológiai Tanszék). 

Az egyetem meghívott 
egyetemi tanára Péter 
László; egyetemi docens lett 
Albert Sándor (Francia 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék), 
Blazovich László (Jogtörté-
neti Tanszék), Kocsisné Mi-
halik Erzsébet (Növénytani 
Tanszék), Kocziszky Éva 
(Német Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék), Nagy László (Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék) és Trogmayer Ottó 
(Régészeti Tanszék). 

A Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium igazgatója szep-
tember l- jétől Kardos József, 
igazgatóhelyettes augusztus 
l-jétől Kiss Dezső. Mindket-
tejük megbízása egy évre — 
1991. július 31-éig — szól. 

Tizenéves: a szokásos pózában, 
maga alá húzott lábakkal ült mel-
lettem a padon. Beszélgettünk. Min-
denekelőtt a meleget szidtuk, a la-
kótelepi betonkatlant, ahol lehetet-
len elmenekülni a forróság elől. 

— Te legalább elmehetsz a strand-
r a — irigykedtem. 

— Legfeljebb gondolatban. Nem 
engednek egyedül — komorodott el 
Tizenéves. Meg pénz sincs rá. Üres 
zsebbel ciki ott nézni, hogy más-
nak telik gofrira, fagyira, kólára, 

Mielőtt igazán szomorkássá vált 
volna, próbáltam másfelé terelni a 
szót. 

— Itthon is biztosan jól el tudod 
tölteni az idődet. Annyi minden be-
leférhet egy n a p b a . . 

— Férne, ha a srácok is feljöhet-
nének, de anyuék nem engedik. így 
aztán én se megyek fel egyikhez 
se. Blama, ha énhozzám nem jöhet-
nek, csak én lógok náluk. 

Hallgattunk er re egy sort. Ma-
gamban már éppen szánni kezdtem 
a kirekesztettet, amikor megszólalt: 

— Azért ne tessék sajnálni. Ujab-
ban egész jól elvagyok. Mióta fel-
fogadtam, a Katica nénit. 

— Mit csináltál? 
— Felfogadtam a szomszéd nénit. 
Elkerekedhetett a szemem a beje-

lentéstől, mert Tizenéves gyorsan 
magyarázkodni kezdett: 

— Tetszik tudni, az úgy" volt, 

Hogy lehet az ? 
hogy szeretem, ha hangosan megy 
a tévé. 

— Aha. A szomszéd néni pedig 
nem szereti, átment, és letolt, hogy 
halkítsd le. 

— Dehogy! Amikor becsöngetett, 
én is azt hittem, hogy összeszid. De 
csak azt kérdezte, van-e nekem 
nagymamám. Kinyögtem, hogy van. 
Erre meg azt kérdezte, örülne-e az; 
én nagyim, ha egész nap hangos-
kodna mellette a más tévéje. Gon-
doltam, nem, mer t mikor nála va-
gyok is, mindig lej jebb veszi, ha 
nagyon hangos. Kisebbre vettem a 
hangot. 

— Biztosan megköszönte a szom-
szédasszony. 

Tizenéves szeme felcsillan: 
— Nagyon jó üzlet volt nekem. 

Harmadnap a néni megint becsön-
getett, és hozott meggyes pitét. 
Hogy az; milyen finom volt — nyal 
egyet a szája szélén. — Akkor for -
dult meg a fejemben, hogy én is jó 
leszek hozzá. 

— És? 
— Elvagyunk egymással. Tetszik 

tudni, neki nem itt él a fia, meg el 
is vált. Katica néninek itten nin-
csen senki je a rokonságból. És már 
elég öreg. Leszaladok neki néha a 
boltba, a patikába, ha levelet ír a 

testvérének, elviszem a postára. 
Meg jókat beszélgetünk. Olyan sok 
érdekeset mesél a régiekről. 

— Aha. Szóval ezt jelenti az, 
hogy felfogadtad. 

— Dehogy! Arról ő nem is tud. 
Gondolom, megint értetlen képet 

vágtam, mer t Tizenéves közelebb 
húzódott hozzám a padon, és bizal-
mas magyarázkodásba kezdett: 

— Tetszik tudni, én megsajnál-
t am a Katica nénit. Mikor mond-
tam neki, hogy két hétre ma jd el-
megyék nyaralni a két nagymamám-
hoz szomorú lett. Nem tudtam, m i -
ért. A szobája tele van két gyerek 
képeivel, az unokái. Gondoltam, 
ma jd azok is jönnek hozzá a szü-
netben. Meg is kérdeztem, mikor 
Sokára mondta csak, hogy az uno-
kái nem jönnek, az anyjuk nem en -
gedi őket. A szeme könnyes volt, s 
hazaküldött. Akkor határoztam el, 
hogy felfogadom harmadik nagyim-
nak. ö persze nem tudja. Más sem, 
csak most mondtam el először. 

Bizalmával megtisztelve fészke-
lődtem a padon. Éreztem, tudtam, 
akar még valamit mondani. Ki is 
bukott belőle egy idő múltán a kér-
dés: 

— Hogy lehet az, hogy el lehet 
tiltani a nagymamát az unokáitól? 

A válasz előtt sokáig hallgattam: 
nem tudtam, hogyan mondjam el 
Tizenévesnek, milyen a felnőttek 
világa. 

Bug i 
— Jean, a tiszai diszkó-

hajón ki nyomja a zenét? 
— A hullámlemezlovas, 

uram. 
(némán) 

Fájdalomdíj a mérgezetteknek 
- Új konyha készül a Taurusban 
A Taurus Gumigyár or-

szágos vezérkara együttér-
zését fejezte ki a szegedi 
gyáregységben történt étel-
mérgezés miatt. A gesztus 
bizonnyal jólesett a beteg-
ségtől szenvedő dolgozók-
nak — több mint száz tau-
rusos észlelte magán a fer-
tőzött „csirkepörkölt galus-
kával" menü hatását — de 
jobban örülnek a megígért 
kártérítésnek. Varga Ottó-
nétól, a szegedi gyárvezető 
helyettesétől egyebek mel-
lett a kártérítés módja és 
az ú jabb fejlemények felől 
érdeklődtem. 

A köjál a mérgezés körü-
li napokban a konyhán fel-
használt élelmiszer-alap-
anyagokat ellenőrizte. Azok 
nem voltak fertőzöttek. El-
képzelhető, hogy talán a 
személyzet közül terjesztet-
te valaki a szalmonellát, 
annyi bizonyos: még nem 
állapították meg, hogy kitől, 
mitől fertőződött a paprikás 
csirke. Sajnos, nehezítette a 
megbetegedésről való tájé-
kozódást az is, hogy a múlt 
héten állt a gyár: a koráb-
bi szombatokon ledolgozták 
a hetet. így csak 30-40-en 
voltak műszakban a mérge-
zés után. Sokan nem is 
tudták, mi történt, mitől 
betegek. Akiknél enyhe tü-
netek jelentkeztek, orvos-
hoz sem fordultak, csak la-
punkból értesültek az eset-
ről. Az ételmérgezés miat t 
32-en kényszerültek táp-
pénzre, 18-an feküdtek a 
kórhák fertőző osztályán. A 
kártérítés rájuk vonatkozik: 
megkapják a teljes fizetésü-
ket. 

Az üzemi konyhán azóta 
sem főznek, elrendelték tel-
jes felújítását. Mint azt 
Vargáné megjegyezte: egyéb-
ként is ráfér t már. A köte-
lezően előírt meszelés, fes-
tés, mázolás az idén sem 
maradt el, de kétségtelen, 
elkel már az ú j burkolat is. 

A konyha teljes felújítása 
jó két hétbe telik és közel 
egymillióba kerül. Tetszik, 
nem tetszik, ezt az összeget 
most rááldozzák az üzemi 
étkezdére és a kiszolgáló-
helyiségekre. A kövezetet 
már meg is bontották, s a 
szakiparosok állítólag kellő 
gyorsasággal dolgoznak, rö-
vid a határidő. 

Normális körülmények 
között több mint 400-an ét-
keznek helyben, illetve 
hordják onnan az ebédet. A 
felújí tás idején a dolgozók 
kénytelenek beérni otthon 
csomagolt elemózsiával, mi-
vel zárva tar t a gyár boltja 
is. Betegek lettek az eladók. 
A szomszédos házgyár üzle-
tében vásárolhatnak a gu-
migyáriak is tejet, kenye-
ret, ezt, azt. Felötlött, hogy 
megpróbálkoznak meleg étel 
beszerzésével, de a példát-
lan ételmérgezésből tanulva 
nem kockáztatnak. Hiszen 
szállítás közben is bármi 
történhet az étellel, és az 
ebédeltetést sem tudják 
megnyugtatóan biztosítani. 

A fertőző osztályon kezelt 
betegek közül az utolsót 
tegnapelőtt engedték haza. 
Remélhetően túl van min-
den veszélyen a toxikus ál-
lapotban született kisfiú és 
meggyógyult édesanyja is. 

M. E. 

KONCERT 
A DÓMBAN 

Ma este 8 árától a Dóm-
ban Kovács Endre orgona-
művész játékában gyönyör-
ködhetnek az érdeklődök. A 
filharmóniai koncert közre-
működője Tálas Ernő ének-
művész (Svédország). A mű-
sorban Bach-, Bizet-, Liszt-
es más szerzők művei sze-
repelnek. 

MÉG LEHET 
JELENTKEZNI... 

. . . a r ra a nyári napközis 
táborra, amit a Mentái Csa-
lád segítő és Gondozó Mun-
kaközösség szervez általá-
nos iskolások számára au-
gusztus 17-éig. Az újszegedi 
ifjúsági központban reggel 
7 és délután 4 óra között 
játszóház, sportolási lehető-
ségek és kreatív programok 
vár ják a gyerekeket. Jelent-
kezni az Eszperantó utca 1. 
szám alatt lehet, munkana-
pokon 15—18 óráig. 

Átmenet — traktorral 

MINI KOMMENTÁR 

Saját 
terroristákat! 

A kormány belügymi-
nisztere bejelentette, 
hogy a Legfőbb Ügyész-
ségnél eljárást fog kez-
deményezni országunk 
régi vezetői ellen, mert 
az egykori MSZMP Poli-
tikai Bizottsága az ada-
tok szerint terroristákat 
látott vendégül Magyar-
országon. 

Erre többen azt mond-
ták: ne bolygassuk már 
a múltat, arról szeret-
nénk már hallani, mik a 
kormány tervei. Nagyon 
helyes! Beszéljen in-
kább arról, ő milyen ter-
roristákat akar támogat-
ni! 

M. T. 

Somogyi Kiárolyné felvételei 
„Veterán" osztrák traktorok várnak az új, magyar gazdáikra 

Üj ruhát bőven lehet butikban és nagy 
áruházban vásárolni, mégis, sokan a Nyu-
gatról származó, levetett holmik között tur-
kálva találják meg a nekik tetszőt Lehet, 
hogy divatosabb is, mint a honi, de min-
denképpen olcsóbb. A „farmerdivat", már-
mint a mezőgazdaságban, igen újkeletű. A 
vállalkozó kedvű parasztember, eszközeit 
tekintve, „ingben-gatyában" nem vághat be-
le az egyéni termelésbe. A gépipar eddig 
jó részt a nagyüzemekben használható 
monstrumok kifejlesztésére törekedett 

Emellett voltak a kisebb portákra való 
kerti traktorok, rotátorok és kisgépek. A 
hiányzó a közepes kategória, a 10-20 hold 
megművelésére alkalmas gépcsalád. A vá-
sárban ezért is állták körül sokan a vá-
sárhelyi Totál Szerviz által kínált, hasz-
nált. osztrák Steyr t raktorokat Áruk ne-
gyedmillió körüli, fazonjuk kissé régies. 
Bizonyára, áramvonalasabb testvéreik olyan 

drágák lennének, nem beszélve a vadonat-
újakról, hogy kevesek pénztárcája bírná. A 
300 ezer forint körüli árért lehet ú j t rak-
tort is rendelni, az Agroker s tandján. Erek 
zömmel román gyártmányúak. A közked-
velt cseh és szovjet típusok keresettek len-
nének, de korlátozott a mennyiség. Az elő-
nyük az áruk, mármint a Nyugatot repre-
zentáló jugoszláv erőgépekkel szemben. 
Utóbbiakat fél- és háromnegyed millió kö-
zött kínálják. Lehe t hogy árban hamaro-
san versenyképesek lesznek. Ugyan-
is, ha á t térünk a dollárelszámolás-
ra, a „szocialista" gyártmányoké 
is egyből duplá jára emelkedik. Az embe-
rek tanakodnak, várnak. Kevesebb az é r -
deklődő. mint a télen, vagy a tavasz elején. 
A földtulajdon körül kialakult bizonytalan, 
ság a kereskedőket is súj t ja . A téesz már, 
a gazda még nem vásárol, pár kivételtől 
eltekintve. 

Mú»ny»gf« l< to lgoző r é s z l e g 
m e g s z ű n é s e miat t 

kézlzárású fröccsöntőgép. 
műanyag alapanyagok, 

műanyag 
fröccsöntő-szerszámok, 
vízkerlngtető-rendszer, 

komplett, 
hidrauükus magkihúzó 

ELADÓ 
Érdeklődni: Szeged. Pulz a 23. 

Teleion: 14-970. 

SZOBRÁSZDÍJ 

Nemrég zárta kapuit Nyír-
egyházán a XIV. Éremmű-
vészeti és Kisplasztikái al-
kotótábor, melynek legered-
ményesebb alkotóit d í jakkal 
jutalmazták. A Képzőművé-
szeti Alap dí ját Szathrnáry 
Gyöngyi szegedi szobrász-
művész kapta. 

Bongó 
Június havi nyerőszám: 

2199 583. Az idei első fél 
év nyeretlen szelvényei 
között l - l Volkswagen 
Golf típusú gépkocsit sor-
soltak ki. A nyertes szá-
mok — január: 7 483 967; 
február.- 6 581 308; már-
cius.- 1 718 997; április: 
4 025 299; május: 6 107 431; 
június; 1 203 050. 

Autómatuzsálemek vetélkedője 
Nagy érdeklődés előzi 

meg a Hódmezővásárhelyen 
szombaton 10 órakor kezdő-
dő autósvetélkedőt. Igaz, ez-
úttal nem a jelen verseny-
kocsijai mutatkoznak be, 

hanem autómatuzsálemek, 
amelyek a Lenin utcai á ru-
ház előtti parkolóban ügyes-
ségi viadalon igyekeznek bi-
zonyítani, hogy ma is 
használható járművek. 

Megalakult a Délmagyarország Kft. Tagjai: e lap 
újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött Dél-
magyarország Újságíró Egyesület és a Dél-Francia 
Nice-Presse-Invest. (x) 

Változékony idő esővel, széllel 
Előrejelzés az ország területére ma estig: átmenetileg 

csaknem országszerte erősen megnövekszik a felhőzet. 
Egyre többfelé várható eső, zivatar. A Dunántúlon felsza-
kadozik a felhőzet. Ujabb zápor, zivatar főként keleten 
valószínű. A változó irányú szél a zivatarban viharossá 
fokozódik. A várható legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 
13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 
és 28 fok között alakul. 
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