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41. Tárgyalásaid közben hadd higyje a másik, hogy ötleteid tőle erednek. 

FOTÓ: ENYEDI ZOLTÁN 

Hobo: 
„Légy ostoba!" 

Meglehetősen nehéz vállal-
kozásba kezdett Hobo (Földes 
László), amikor „Légy ostoba!" 
címmel zenés színpadra vitte 
József Attila verseiből készült 
válogatását. Hobo már koráb-
ban is megzenésített számos 
verset (lásd: Ginsberg), de ha-
sonlóan nagyszabású produk-
cióval eddig nemigen rukkoltak 
elő. És Hobonak sikere van a 
közönségnél , sikere van a 
kritikusoknál. Ez a siker igazán 
attól lesz súlyos és egyben ele-
gáns, hogy az elmúlt években 
mindenhonnan azt hallhattuk, 
már senki nem olvas verset, 
már csak egy könnyen behatá-
rolható szűk kört érdekel a líra. 
És tessék. Hobo szinte kapásból 
rácáfol erre a vízcsapból is 
c sobogó kijelentésre. Több 
teltházas budapesti előadás után 
az ifjúsági házban hétfőn este 7 
órakor mutatják be a Jordán 
Tamás által rendezett darabot. 

Francia tagozat 
harmadikosoknak 

A JATE Ságvári Gyakorló 
Általános Iskola felvételt hirdet 
jó tanulmányi eredményű tanu-
lók részére az 1992/93-as tan-
évben induló harmadik osztá-
lyos francia tagozatos nyelv-

• csoportba. A felvételt nyert 
diákok 5. osztálytól második 
idegen nyelvként az angolt ta-
nulják majd. Előzetes tájékoz-
tatást a 10-862-es telefonon 
nyújtanak. 

Kétgyermekesek -
hathónapos szolgálat 

Március elsején lép hatályba 
a honvédelmi miniszternek az a 
rendelete, amely alapján a 
kétgyermekes hadköteleseknek 
csak hathónapi sorkatonai szol-
gálatot kell teljesíteniük. Ha- a 
második gyermek a szolgálati 
idő alatt születik meg, akkor is 
hat hónap után le kell szerelni a 
kétgyermekes családapát. 

Keleti György honvédelmi 
szóvivő elmondta, hogy Für 
Lajos honvédelmi miniszter 
saját hatáskörében már tavaly 
novemberben intézkedett a 
kétgyermekesek korábbi lesze-
reléséről. 

Kávé helyett 
sportcipőt csempésznek 

Megtalálták a megszigorított 
vámszabályok kiskapuját: az 
utóbbi időben kávé helyett töb-
bek között divatos sportcipőket 
csempésznek a magyar állam-
polgárok. 

A Vám- és Pénzügyőrség 
szerdai tájékoztatása szerint az 
elmúlt napokban Kópházán, a 
határátkelőhelyen 71 pár már-
kás sportcipőt próbáltak be-
csempészni az országba, össze-
sen 300 ezer forint, i l letve 
Rajkánál 410 párat több mint 
1 millió forint értékben. 

Válás 
Állnak a bíróság folyosóján. Magukba zárkózva, riadt, komor 

tekintettel. Csupán az ablakon beszökő télutói napsugár ját-
szadozik el alakjukon. 

A férfi bontja meg a csendéletet. Erőt gyűjt, majd színtelen 
hangon odaszól: 

- Tulajdonképpen te még mindig a feleségem vagy. Mindaddig, 
amíg odabent ki nem mondják a válást. Szeretném, ha most az 
egyszer, még egyszer meghallgatnál... 

- Hallgattalak eleget. Ennek nincs már értelme - csattan fel a 
nő. - Nagyon jól tudod, hogy te kezdeményezted a bontópert. Én 
csak belenyugodtam. 

- Értsd meg, nem tehettem mást. Ez egy végzet , egy 
megfoghatatlan szükségszerűség. Pedig szerettelek. Nem hiszed 
el, de igazából szerettelek. Talán még most is szeretlek. Leg-
alábbis nem vagyok közömbös irántad. De nem tudok veled 
tovább élni. nem tudnék veled élni, értsd meg, nem tudnék... 

- Ennek most nincs jelentősége. Te választottál, én meg már 
berendezkedtem, megszerveztem új életemet. Ha belegondolok, 
egészen jól megvagyok a folytonos torzsalkodás, gorombaság, 
gyanúsítgatás nélkül. 

- Nem tudom megérteni, nem tudom felfogni, megmagyarázni 
mi vezetett ide - lágyul meg egyszerre a férfi hangja. - Mi az, ami 
ennyire eltávolított tőled. Lehet, hogy most nagy bakot lövök, de 
jelenleg más választásom nincs. Nincs tovább tartalma közös 
életünknek... 

Hosszú csönd áll a két ember-alak közé. Most már egészen 
ellágyult hangon a férfi töri meg: 

- Ázért kórlek, vigyázz a gyerekekre. A gyermekeinkre. 
Majd hirtelen egybefonódik a két emberi test. Hosszú, heves 

csókot váltanak. Aztán szétválnak, megy mindegyik a maga útján. 
Csupán az ablakon beszökő télutói napsugár játszadozik el 
távolodó alakjukon. 

ÁGUSZ LÓRÁND 

Címszavak 
az ASER-Enciklopédiából 

KEFELEVONAT: Sze-
relmi fölhevültségében el-
vakult ruhakefe elválasz-
tása a sündisznóról. 

V Á J L I N G ( f o n e t i k u s 
a lak , angol erede t iben: 
Why , L ing?) : Londoni 
étteremtulajdonos kérdése 
a kínai szakácshoz, aki egy 
t é sz take l e sz tő edénnye l 
agyoncsapta a konyhafőnököt. 

NASZÁD (Na! Szád!): 
Matrózlegény csókot kérő 
felszólítása a babájához. 

BELEG: Hivatalnok áj-
tal engedélyezett levegő-
vétel. A kilégzés jóváha-
gyásához külön okmány-
bélveg kell, 

KERÍTONO: Üres tel-
ket'egymáshoz kötözött ut-
calányokkal körülfogó nő-
személy. 

A hatos lottó nyereményei 
A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 4. heti „6 a 45-ből" szám-

sorsolás nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: 
6 találatos szelvény nem volt. 
5 plusz 1 találatos szelvény 2 darab volt, nyereményük 

egyenként 2 412 970 forint. 
Az 5 találatos szelvények száma 70 darab, nyereményük 

egyenként 52 725 forint. 
4 találatos szelvény 3047 darab volt, ezekre egyenként 1615 

forintot fizetnek, a 61 119 darab 3 találatos szelvényre egyenként 
101 forintot fizetnek. 

A következő akcióra átvitt 6 találatos nettó nyereményalap 14 
477 821 forint. 

R O S S Z H Í R 
Kedden késő délután halálos 

baleset történt Szeged és Ba-
lástya között az E-75-ös főúton. 
Egy Szeged felől Balástya 
irányába tartó Mercedes török 
állampolgárságú vezetője későn 
észlelte az előtte az út felező-
vonala mellé húzódva balra for-
dulni készülő ARO kisteher-
autót. melyet összeütközésük-
kor a szemközti sávban haladó 
kamion elé tolt. A kettős 
ütközés következtében az ARO 
egyik román állampolgárságú 
utasa a he lysz ínen életét 
vesztette, míg a másik súlyos, a 
kisteherautó vezetője pedig 
nyolc napon belül gyógyuló sé-
rülést szenvedett. , 

Kedden este Szegeden egy 
katonai behívóparancsát kézhez 
vett, leittasodott fiatalember a 
Mars téren randalírozva berúg-
ta a Vidia Markét bejárati üve-
gét. A Topolya sori főiskolai 
sportcsarnok zárt öltözőjéből 
három aranygyűrűt, egy nyak-
láncot és egy karórát loptak, a 
Rókusi körúton meglovasítottak 
egy Simson motorkerékpárt. 

Szerdára virradóra Tápén, a 
Budai Nagy Antal utcában lévő 
élelmiszerboltban lakossági 
bejelentés alapján betörőt fog-
tak a rendőrség gépkocsizó jár-
őrei. 

Szégyen, déli harangszóra 
GAZSÓ L. FERENC 

Valamikor, nem is oly rég, úgy a hatodik 
ötéves tervidőszak kezdetén, mikor már 
látszottak a bajok, de még a bajok azért voltak, 
kedves elvtársak, hogy megbirkózzunk velük, 
riportot találtam írni egy korlátolt felelős-
ségtudatú társaságról. A tekintetes bíróság 
előtt sem értették, mi a bűn a magánvállal-
kozásukban. Pár évre a hűvösre kerültek. Nem 
csodálkoznék, ha ma azzal állnának elő, hogy 
mekkora üldöztetésben volt részük az átkosban. 

Élőmunka-igényes üzletáguk reggelente a 
Nyugatitól indult, méghozzá fehér Mercedesen. 
Heteken át követtem csapatmozgásukat, attól a 
pillanattól kezdve, hogy véletlenül megláttam a 
vak embert, amint fekete szemüvegét homlo-
kára tolva számolta a napi bevételt. 

A munkacsoport valamennyi tagja valóságos 
mestere volt szakmájának. A vak ember, aki 
mellett naponta elhaladtam a Blaha Lujza 
téren, görög filozófus bölcsességével tudott a 
semmibe bámulni. Nem állt távol tőle a 
virtuozitás. Ilyenkor levette sötét szemüvegét, 
és üveges szemekkel bámult, mint aki emlék-
képeket idéz boldog időkből, mikor még maga 
is a látók közé tartozott. A város másik pontján 
dolgozott a Parkinson-kóros néni. Neki a kitar-
tása volt csodálatra méltó, ahogy rángott 
előrenyújtott kézzel, egy délelőtti műszakon át. 
Az erőszakos nő csupaszem kisfiát tartotta ma-
ga, s a szánakozó gyalogsereg közé. A gyerek 
beszélni még nem tudott, de rendelésre sírt. t 

A kft. elébe ment az időknek, alig volt 
konkurenciája Budapesten. Délután fehér 
Mercijével jött a főnök, összeszedte a társa-

ságot, s valószínű, hogy rövid munkaértekezlet 
keretében értékelte a napi teljesítményt. 

Esztendők múltán tegnap jutottak eszembe 
ismét. Vajon mibe kezdhettek szabadulásuk 
óta? A koldusiparhoz aligha tértek vissza, nem 
csupán a hazai börtönök kétségtelen nevelő 
hatása miatt, hanem mert mire beilleszked-
hettek újra a szabad életbe, megtelt koldussal a 
város. Gondban lehel az a nyomozó, aki ma 
akarja kiszűrni közülük a szimulánsokat. 

Odalett a szakszerűség is. Tele az utcák 
amatőrökkel, akik csak úgy, egyik percről a 
másikra, erős felindulásukban kéregetni kez-
denek. Tegnap például találkoztam egy kék 
szemű, lódenkabátos nyugdíjassal. Nadrágját 
két könyökkel igazgatta följebb/amiből bizton 
látható, hogy egész életében kétkezi munkával 
kereste a kenyerét, Ácsorgott reménytelen kék 
szemekkel a metró lejáratánál. Váratlanul 
lekapta sildes posztósapkáját, és bátortalan 
mozdulattal maga elé tolta. 

Emberek jöttek-mentek, nem vette észre 
senki. Egy nő pénzt húzott elő a zsebéből, de 
csak azért, hogy déli újságját megvegye. Da-
rabig vártam, s aztán lassan közeledve az idős 
ember felé, előhúztam a pénztárcámat. Te-
kintetünk -ekkor találkozott. A kék szemekbe va-
lami furcsa, megmagyarázhatatlan rémület 
költözött. Sapkáját tétován a fejére húzta, s 
ahogy a lábai engedték, futott lefelé a lépcsőn, 
a föld alá szégyenében. 

Óvatosan körülnéztem, s megnyugodva 
vágtam zsebre a tárcám. Nem látott bennünket 
senki. 

A szégyen köztünk marad. 

Szaktanfolyamok A SZTÁV DM KFT. Torgyán Szegeden! 
Szakmai képesítést adó szá-

mítástechnikai szaktanfolya-
mok a SZOFI Bt.-nél. 

A Szofi - Szervező, Oktató, 
Fejlesztő és Információtech-
nikai Bt. - korábbi tanfolyam-
konstrukciói mellett az alábbi 
szakmai képesítést nyújtó tan-
folyamokat indítja: 

- alapfokú számítógép-
kezelő, (150 órás) 

- középfokú szoftverüzemel-
tető (két féléves) -

- fe lsőfokú rendszerpfog-
ramozó (hároméves) 

Tel.: (62) 26-642, Postacím: 
6701 Szeged, Pf. 622. (x) 

Devizakezelő kurzus 

A Pedagógiai és Közmű-
velődési Szolgáltató Intézetben 
devizakezelő tanfolyam indul 
március 03-án 15 órakor. 

Érdeklődni lehet a Közép 
fasor 1-3. szám alatt a 209-es 
szobában vagy az 53-344-es te-
lefonszámon. (x) 

a következő képesítést nyújtó 
tanfolyamokat indítja: 

- alapfokú személyi számító-
gép-kezelő 

- középfokú szoftverüzemeltető 
(alapfokú képesítéssel ren-

delkezőknek rövidített formában) 
- adó- és pénzügyi ellenőr 
- középfokú vámügyintéző 
- vál lalkozói gazdasági 

ügyintéző 
- gyógynövénytermesztő 
- kezdő, haladó virágkötő 
- NOVELL hálózatkezelő 
Érdeklődni és jelentkezni: 

SZTÁV DM KFT. Szeged , 
Kárász u. 1.1. Tel.: 62/26-131 

(x) 

Változatlan tarifával! 

Dr. Torgyán József pártelnök 
lesz a szónoka a kisgazdapárt 
politikáját alapvetően meghatá-
rozó országos nagygyűlésnek 
1992. március l-jén (vasárnap) 
délelőtt 10 órától az újszegedi 
Sportcsarnokban. A helyszínen 
8 órától a MÁV zenekar tér-
zenét szolgáltat. (x) 

A RÁDIÓ „PARTISCUM" 
kereskedelmi adásának 

mai ajánlata: 
Film és videó, kábeltévék. 

A hét kérdése - a DM műsora: Mit 
végzett Eri Geller Szegeden? 

Farkas Imrével. Helga édesapjával 
beszelget Kalocsai Katalin. 

Szerkesztő: Kozó Attila. 

„Hallgassa Ön is, 
Önnek is szól!" 

mindennap 16-18 óra kózótl a 94,9 MHz-cn 
(a DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Tanácsköztársaság u. 7. 
Tel.: 24-702, Tel/Fax:25-930 

V Á R H A T Ó I D Ő J Á R Á S 
Marad a jobbára derült idő. Csak időnként helyenként ködfoltok képződnek. A várható 

növekszik meg a felhőzet, csapadék netn lesz. legalacsonyabb reggeli hőmérséklet - 1 és -6 , a 
Többnyire mérsékelt, néha kissé élénk déli legmagasabb nappali hőmérséklet általában 
szél várható. Reggel párás lesz a levegő, plusz 8 és 13 fok között alakul. 
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