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12. Összehasonlítva magunkat azzal, aminek lennünk kellene, csak fél 
emberek vagyunk. Lelki és szellemi képességeinknek csak egy kis részét 
hasznosítjuk. Rendelkezünk különféle képességekkel , amelyeknek 
felhasználását megrögzött módon elmulasztjuk. 

Felvásárlási és influenzás láz 
Egész osztályok hiányoznak az iskolákból, tucatszám a dolgozók a 

munkahelyekről, cgyeíőre mégsem nevezte járványnak a tomboló 
influenzát tegnap, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Csongrád megyei intézetének epidemiológusa. ár. Király Klára. 

A megyében Makón és környékén van a legtöbb beteg. Szen-
tesen és Csongrádon alig nőtt a rendelők forgalma. Szegeden és 
vonzáskörzetében sem lehet még - a tegnapi adatok birtokában -
járványról beszélni. 

Több betegnél észleltek nem iflucnza-, hanem más vírusra utaló 
jeleket. A támadó vírusok okozta tünetek közül legjellemzőbb az alig 
csillapítható) magas láz, a torokfájás, az erős köhögés, az izomfájdalmak. 

A tisztiorvosi szolgálat munkatársának tájékoztatása szerint felhívták a 
gyógyszertári központ figyelmét, hogy raktáraikat töltsék fel, készüljenek 
az elkövetkezendő napok nagy gyógyszertári forgalmára. 

Már most óriási a tömeg a patikákban. A gyógyszerészek egybe-
hangzó véleménye szerint két ok miatt rohamozzák a gyógyszertárakat: 
részben az influenza miatt, de szerepet játszik a felvásárlási láz is, hiszen 
mint tudható, február elsejétől több gyógyszer árát emelik. 

A patikákban van elég gyógyszer, a néhány hiánycikk is pótolható más 
tablettákkal. A gyógyszerészek szerint jó lenne, ha az orvosok tájé-
kozódnának. mielőtt felírnák a receptet, hogy milyen gyógyszerek 
kaphatók, a hiányzók mivel helyettesíthetők. 

A betegszabadság tíz napig tart 
Nagy a bizonytalanság a táp-

pénzfizetés hogyanját illetően, 
ami nem csoda , és nem az 
SZTK-ügyintézók számlájára 
írható. A „tudat lanság" oka, 
hogy a táppónztörvény megje-
lent, de végrehajtási utasítás 
hiányában számtalan még a 
tisztázatlan kérdés. Ezt Farkas 
István, a Csongrád Megyei Tár-
sadalombiztosítási Igazgatóság 
osztályvezetője is megerősíti, s 
annak ellenére, hogy kapásból 
felsorol vagy öt bizonytalansági 
tényezőt, arra kér, ezekbe ne 
bonyolodjunk, mert esak fokoz-
nánk a zavart. 

Amit és amennyit a polgárok-
nak érdemes tudni a táppénz-
f ize tés ú j rendszeréről az a 
következő. A betegség első tíz 
napjára a munkáltató betegsza-
badságot ad dolgozójának, s 
erre az időre a munkáltató fizeti 
a táppénzt, amelynek minimum-
összege a dolgozó fizetésének 
75 százaléka. A l i . napon lép 
be a társadalombiztos í tó , és 
ettől kezdve a tb. téríti a 65, 
vagy 75 százalékos táppénzt. 

A tíz napból évente egy alka-
lommal maximum három napot 
hiányozhat a dolgozó orvosi 
igazolás nélkül, a fennmaradó 
hetet azonban már köteles iga-
zoltatni orvosával. 

Abban az esetben, ha valaki 
évközben munkahelyet változ-
tat, régi munkahelye tájékoz-
tatja az új munkaadót, hogy a 
dolgozó igénybe vett-e, s ha 

igen, hány napot, évi beteg-
szabadságából. 

Az év közben munkába állók 
időarányosan kaphatják meg a 
betegszabadságot. 

Ha üzemi baleset vagy fog-
lalkozási betegség miatt válik 
valaki keresőképtelenné, akkor 
a táppénzt a betegség e lső 
napjától a társadalombiztosító 
fizeti. Ez érvényes a gyermek-
ápolási táppénzre is. 

Változik a tb.-járulék összege 
is. A munkáltatók a dolgozójuk 
bruttó jövedelme után a korábbi 
43 helyett, 44 százalékot fizet-
nek a tb. kasszájába, a váltako-
zók pedig 54 százalékot . A 
dolgozó bruttó jövetlfclméből 
levont 10 százalék nyugdíjjá-
rulék változatlan. 

Végezetül maradt még egy 
„tétel", ami terheli a pénztár-
cánkat: a szolidaritási járulék. 

Tavaly a munkáltatók a dol-
gozóik bruttó bérének 1.5 szá-
zalékát, az idén februártól 5 
százalékát fizetik be a szoli-
daritási alapba. A munkaválla-
ló pedig az eddigi 0,5 százalék 
helyet t , brut tó jövede lme 1 
százalékát utalja a szolidaritási 
kasszába. 

Az emelt szolidaritási járulé-
kot a februári fizetésből vonják, 
s az emelést a munkanélküliség 
vártnál nagyobb növekedésével 
indokolják. 

KALOCSAI 

Tanulmányút 
a Culture-PIusszal 
Január 24-én Budapesten tart-

ja kongresszusát a franciaorszá-
gi székhelyű Culture-Plus 
nemzetközi szervezet, amelyet a 
lyoni egyetem hallgatói alapí-
tottak három évvel ezelőtt. Az 
egyetemistákat, leendő újság-
írókat támogató Culture-Plus 
célja, hogy a sajtószakmában 
több-kevesebb tapasztalatot 
szerzett diákokkal európai 
hálózatot hozzon létre. A szer-
vezet évente egyszer - általában 
nyáron - szakmai tanulmány-
utat szervez, immár magyar 
hallgatók részvételével is. A 
szponzorok között van több 
európai város, az Európai Kö-
zösség Fiatalságért Alapítvá-
nya, a francia kommunikációs 
minisztérium, illetve a lyoni 
polgármesteri hivatal. A buda-
pesti kongresszus cél ja lesz 
többek között az idei európai 
tanulmányút előkészítése is. 

Gitár tanszaki 
hangverseny 

Ma, január 22-én 19 órától a 
szegedi konzervatóriumban gi-
tár tanszaki hangversenyre vár-
ják a zenekedvelőket. Közre-
működnek: Pavlovics Dávid, 
Joó Gabriella, Tokodi Gábor, 
Kothencz Melinda és Kacziba 
Éva. Műsoron: W. Walton, J. S. 
Bach, M. De Falla, L. Milán, F. 
M. Torroba, F. Mozzani , D. 
Slarlatti, J. Turina, Giulian és 
Corelli művei. A koncert a kon-
zervatórium kistermében lesz. 

s-

Énekóra 
PATAKI SÁNDOR 

- Ki hallotta hírét Milialik Kálmánnak? 
A Bablonyi Erdély Kör tagságát meglepte ez 

a kérdés. Kishíján lelepleződtek - az olvasott-
ságáról méltán nevezetes Kökösi (folyóiratok-
kal és újságokkal a hóna alatt járta a várost, 
méltó szellemi munkát keresve...) kapcsolt 
elsőnek, megmentve a jelen levők becsületét: 

-A Székely Himnusz zeneszerzőjéről van szó... 
- Mások erdélyi himnuszként ismerik a szö-

veget és dallamot - tette hozzá a kérdező Mál-
nási, majd a maga ellenállhatatlan modorában 
tovább öntötte az információt: - Csodálatos 
életút, váratlan, korai halál volt az osztály-
része. A szörényi Bánságban, Oraviczán szüle-
tett, székely anya és felvidéki apa gyermeke-
ként. Itt, e városban van eltemetve, nekünk 
kötelességünk gondozni a sírját... Előbb-utóbb 
alapítványt hozunk létre, ezért nem árt, ha 
minél szélesebb körben ismert e név. 

Per-Patvarics elhatározta, ezúttal nem befo-
lyásolja a társalgás menetét, fülelt hát, érez-
vén, vannak helyzetek, amikor az újságíró 
akkor lel aranyra, ha mélyen hallgat. 

Szeredainé, a csíksomlyói asszony hozzátette 
a maga rácsodálkozását: 

- Minden vasárnap, a szentmise végén el-
énekeljük a himnuszt... Mind a kettőt. A ma-
gyart és a székelyt. Senki sem esett hasra ettől 
a megállapítástól, de hát Szeredainé olyan, 
mint a rosszul szerkesztett hírműsor: az első 
szó után kórusban föl lehet venni a bal-
kánigerle-pózt, miszerint tudom, tu-udom, 
tu-u-udom... 

A ritkán megszólaló Zetelaki Szabóra ellen-
ben minden megállapítása és kérdése kapcsán 
oda kell figyelni. Most sem történt másképp: 

- Ki hallotta hírét a Feketeügynek? 
Ezen még illett mosolyogni. A Feketeügy 

neves patak, Háromszék minden embere jól 
tudja, az Olt nem volna Olt, ha nem táplálná a 
rakoncátlan és kiszámíthatatlan Feketeügy. 

- Nőtlenek voltunk, vasmunkások, és annyi 
pénzünk mindig akadt, hogy hét végén kirándul-
junk a Feketeügy partjára. Egy osztálynyi 
ifjonc jött össze ilyenkor - az esti középis-

kolába jártunk, jól jött a hét végi kikapcso-
lódás. Egy alkalommal túlzásba vittük a kiiküllői 
kortyolgatását. A felhevült társaság - ma sem 
tudom, ki volt a kezdeményező, nem is érdekes 
- dúdolni kezdte a magyar himnuszt. Mind 
hangosabban énekeltünk. Majd a Székely 
Himnusz következett. Ellenálhatatlanok vol-
tunk. Fűtött a bor. A környezet. A magány. Azt 
gondoltuk, teli torokkal megváltható a világ. 
Akkor ocsúdtunk, mikor három kékruhás árnya 
vetődött ránk. Úgy tereltek bennünket a kétszáz 
méterre levő országúthoz, mint a nyájat. A 
kocsiban szorongtunk, mivel az egyik csizma 
odavetette: - Majd énekeltek Kovács őr-
nagynak! 

- Ki hallotta hírét Kovács őrnagynak? -
kérdezte Zetelaki Szabó, s mikor többen is 
intettek, folytatta a történetet: 

- Nem cifrázom, mivel Kovács őrnagy sem 
cifrázta. A teremben két rendőr felügyelt ránk. 
Fölvették a személyi adatokat, mustráltak 
bennünket, ennyivel beérték. Majd megjelent a 
köpcös Kovács - nekem úgy tűnt, egyik lába 
rövidebb a másiknál, mivel alig érzékelhetően 
bicegett. Mindent megfigyeltem, olyan kótya-
gosan. A falon a félfülű kondukátorkép lógott -
akkor még nem cserélték a vicc hatására. 
Kovács őrnagy parancsszavakhoz szokott: 

- Énekelni! Égy pisszenés sem jött ki a szán-
kon. Emeltebb hangon megismételte az ordint. 
Majd üvöltött... Úgy látszott, lélektani fogások 
is szerepelnek kelléktárában, mivel a nevek 
tanulmányozása után kiállította az előtérbe a 
gyenge fizikumú, szerfölött megszeppent Torjai 
Kovácsot, s annak parancsolt: - Elénekelni! 
Román himnusz! És Torjai Kovács énekelt. Mi 
követtük. Volt kit. - Hangosan! - követelte 
Kovács őrnagy. Másfél óra múlva megelégelte 
a hangerőt. Ekkor kiparancsolta a társaságot 
az udvarra. Énekelve vonultunk az utcára. A 
városka lakói fura menetre ébredtek. Két rend-
őr felügyelete mellett, teli torokból zengtük az 
állami himnuszt. Az akkorit. 

Kovács őrnagy az ablakból gyönyörködött a 
mestermunkán. 

Kiszolgált oktatási eszközök kerestetnek 
A szegedi JATE Károlyi kollégiuma 1990-ben könyvgyűjtésbe 

fogott. 40 000 kötetet sikerült összegyűjteniük, amelyet az elmúlt 
időszakban négy fordulóval Románia magyarlakta településeire 
szállította. Előbb Kolozsvárra és Cseresznyésfalvára, utóbb Székely-
udvarhelyre. A Károlyi kollégium tovább folytatja a gyűjtést, 
azonban most nem csak könyveket, hanem intézményekben, 
vállalatoknál feleslegessé vált technikai eszközöket is igyekeznek 
fellelni, hogy azokkal az erdélyi magyarok tanulását segítsék. 
Elsősorban diavetítőkre, írásvetítőkre, lemezjátszókra lenne szüksé-
gük. Legközelebb áprilisban indítanak útnak szállítmányt. Többek 
között a temesvári egyetemnek 2500 kötetből álló jegyzetcsomagot. 

Azok a magánszemélyek, intézmények, cégek, akik, amelyek 
könyvadománnyal vagy technikai eszközökkel kívánnak hozzájárulni 
a kollégium vállalkozásához, azok a részletekről a 25-322-es 
telefonszámon, illetve az intézményben (Szeged, Kossuth Lajos 
sugárút 7243) kaphatnak felvilágosítást. 

Euro-gym - a zenére koreografált mozgás 
Szeged az első vidéki város, ahol mától kis-

lányok és nagymamák egyaránt űzhetik az új 
sportot, az euro-gymcl. 

Tegnap a Forrás Szállóban ünnepélyesen meg-
nyitott kondicionálószalon tükrös tornatermében 
láthattuk először a Kanadában élő, magyar szár-
mazású testnevelő tanár, Kiss Géza találmányát, 
az euro-gymet, a zenére koreografált tornát. A 
hölgyek valamennyi korosztálya számára ajánl-
ható euro-gym programokat felkészült oktatók 
vezetik, ók tanítják meg a résztvevőket - az egy-
órás foglalkozásokon - a zenés mozgás külön-
féle koreográfiáira, amelyek az egész testet 
átmozgatják. Az új tömegsport kitalálója 250 kü-
lönböző programot készített, ezért három hóna-
ponként változik a zene és a hozzá illő mozgás-
terv. Az euro-gym amellett, hogy élvezettel 

Iskolai tárlat 
A magyar kultúra napja tiszte-

letére a Kőrösy József Közgazda-
végezhető és igen tetszetős, kiváló testi-lelki sági Szakközépiskola zsibongójá-
kondíciót biztosít mindazoknak a lányoknak- ban ma délelőtt fél 11-kor Tóth 
asszonyoknak, akik tudnak időt és némi pénzt Attila művészeti író nyitja meg 
szakítani a testük karbantartására. Rostáné PaPP p,roska festőművész 

S hogy az. erősebb nem képviselői se marad-
janak ki a testépítés lehetőségéből, amerikai 
erőgépeket is „telepítettek" a szalonba. Az 
evezőpad, a futószalag és a kerékpár programjai 
különféle - nehezebb, könnyebb - terhelésre 
alkalmasak. Ezért korántsem csak élsportolók, 
hanem a rendszeres testmozgásra vágyó földi 
halandók is sikerrel, eredménnyel használhatják. 

Mától fogadják a vendégeket a Forrás Szálló 
legújabb szalonjában. 

kiállítását. Á diákok részvételével 
beszélgetést is tartanak. A tárlat 
egy hétig tekinthető meg. 

Optimális élet. 

kellemes közérzet: 

TRANSZCENDENTÁLIS 
MEDITÁCIÓ® 

kétrészes információs előadás: 

ma kezdődően. 19 óra Eszperan-

tó u. I. ( a Mars téttől 3 percre) 

Bérbe vehető klub 
A Sámson-Szekó Kft. február 

hónapban szabás-varrás tanfolya-
mot indít kezdőknek, 2000 Ft; 

Etka jógatanfolyamot, 1000 Ft. 
Vezeti Várnagyné Mariann 

Kívülállók jelentkezését is 
várjuk. 

Á Sámson-Szekó Kft. bérbe 
adja 100-150 fő befogadására 
alkalmas klubtermét, melyben 
vállaljuk előadások, tanfolyamok, 
koncertek, diszkóestek megszerve-
zését. Kiállítások, termékbemu-
tatók megrendezését. A klubban 
büfé üzemel. A terem bálák és 
lakodalmak megrendezésére is 
alkalmas. Felvilágosítás a 
25-633/telcfonon Hidvéginé. 
Konzervgyár, Pulz u. 46. 

(x) 

Visszaáll a 74-es 
Befejeződött Hattyastelepen a 

csatornaépítés, s emiatt pénteken, 
január 24-én üzemkezdettől ismét 
eredeti útvonalán jár a 74-es autóbusz. 

H A RÁDIÓ „l 'AR T I S C I W 
kereskedelmi adásanak mai a ján la ta : 

Lantos Gabriella 
beszélget 

a szegedi gyermekorvosi 
ellátásról. S 

„Hallgassa i)n i.s. Önnek is sziH!" 
mindennap I M S ura kuaott a 94,9 MHz-rn 

(a DANUBIUS hu)lSinhn«/jmi i ^ 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Tanácsköztársaság u. 7. 
Tel: 24-702, TcL'Fax:2S-930 
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V autómentés, 
V á l t o z a t l a n t a r i f á v a l ! 

V Á R H A T Ó I D Ő J Á R Á S 
Eleinte a déli országrészben borongós idő lesz, 

többnyire gyenge havazással. Később északkelet 
felől csökken a felhőzet, és legfeljebb délnyugaton 
alakulhat ki hószállingózás. Az időnként még élénk 

keleti szél lassan mérséklődik és délkeletire fordul. 
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 
-5 és -10, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és 
-6 fok között várható. 


