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58. Becsületesen értékeld élettársad jó oldalait. 

Vigyázat! Plútó és Mars 
gonoszkodik velünk! 

A március 18-i Mars-Plútó quadrát fényszög egy elég kemény kons-
telláció. A feszültségek még a pontos dátumot megelőző és követő 
napokon is érezhetőek lesznek. Ez a veszélyes fényszög kapcsolatban áll 
a földrengésekkel, a vulkánkitörésekkel vagy az atomkatasztrófákkai. 

Az aspektus különböző állatövi jegyekre való hatása természetesen 
különféle. A legnehezebben a Bika, Oroszlán, Skorpió és Vízöntő jegyek 
birkóznak meg evvel a diszharmonikus égi befolyással. 

A Bikák és az Oroszlánok úgy érzik, minden erő ellenük esküdött 
össze, és különösen azokat érinti, akik amúgy is életük kedvezőtlenebb 
szakaszát élik át. „ 

Mind a négy jegyre egyformán érvényes, hogy ezeken a napokon ke-
rüljék a kockázatokat, az összetűzéseket, az utazást és nyugodtan reagál-
janak a külső provokációkra. 

Lehetőleg kerüljék a nagyobb gyülekezeteket és embertömeget, mert 
az erőszak gyakran éppen ilyen helyen üti fel leghamarabb a fejét. 
Ügyeljenek egészségükre és ne tegyenek semmit, ami ezt a drága 
kincsüket károsítaná. 

Egy kapcsolaton belül hogyan viselkedjünk ilyenkor? A közmondás 
szerint a vihar letisztítja a levegőt. Minden partnerkapcsolatunknak jót 
tesz. ha időnként kisöpörjük a régi és elavult dolgokat, de nem ezekben a 
napokban. Ne morogjunk társunkkal, ne szidjuk őt. mert minden 
ártalmatlan szó pörölyként hathat rá. Ha önt éppen megkímélte Mars és 
Plútó, úgy társának főzze meg kedvenc ételét és alakítsa csinosabbá a 
megszokott környezetüket. Ne essen neki a gondjaival, inkább engedje őt 
levegőhöz jutni. Ne menjenek társaságba, mert ez kudarcba fulladhat. 
Fejlessze ki a kapcsolattartás legnagyobb művészetét: jelen lenni, de nem 
az útban álldogálni. Engedjük zavartalanul focimeccset, tévét nézni, újsá-
got olvasni párunkat, hiszen vannak alkalmasabb napok is a vitázásra. 

Ha azonban ön is érzi a bolygókból áramló feszültséget, akkor bizony 
puskaporossá válhat a levegő. Ebben az esetben a legjobb egy kis távol-
ságtartás. Óvasson egy vidám könyvet, vagy foglalkozzon hobbyjával. 
ezek a tevékenységek garantáltan elűzik majd ködös gondolatait. 

P~G! 

Távközlési nívódíj 
A Magyar Távközlési Vállalat -

a magyar sajtó napja alkalmából -
sajtó-nívódíjat és tárgyjutalmat 
adott át azoknak az újságíróknak, 
akik az elmúlt évben munkájukkal 
jelentős mértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a nagyközönség meg-
ismerje a vállalat céljait, tevékeny-
sgéét, szolgáltatásainak és közön-
ségkapcsolatainak javítására irá-
nyuló törekvéseit. 

Az első díjat Bán Zsuzsa (Napi 
VG. Népszabadság), a két második 
díjat Nyilas Péter (Délmagyaror-
szág), és Ferenci Demeter (Esti 
Extra, Pécs), a harmadi díjat Tóth 
Loránd (MTI, a két különdíjat Haj-
duska Z. Miklós (Magyar Hírlap) és 
Budai János (Magyar Nemzet) 
kapta. 

Szabó István díja 
Szabó István filmrendező nyerte 

el az Olasz Filmújságírók Szövet-
ségének idei Ezüst Filmszalag 
Díját, amit szavazással ítélnek oda 
minden évben az európai filmmű-
vészet valamely kiemelkedő sze-
mélyiségének. A díjat szombaton 
adják át a magyar rendezőnek. 

Visszhang 
VERESS MIKLÓS 

Csöppség igyekszik a sarok felé, gondolom, 
óvodába. Lassítok, mert féloldalasan halad, vi-
gyázó szemei még anyján, aki az öccsét vezeti a 
másik irányba. Utána is kiált: „ Csak aztán ne 
megint éjszakára gyere haza! " A nő nem fordul 
vissza, a másik gyerek sem, a kis felnőtt még 
elnevetget azon, hogy ebben a családban ő az 
egyedüli férfi, aztán, még kissé álmosan kerül 
ki. Látom, hogyan szűri át szemén a fényt, hir-
telen mintha megöregedett volna. Akkor már 
visszanéz az asszony is, nyúzottan, fáradtan, 
pedig szép is lehetne már ilyenkor, ha koráb-
ban a fodrásznál kezdi. Még az sem biztos, 
hogy később nem tér be valahová, rendbeho-
zatni magát, ha éppen kilenckor-tízkűr kezd 
valamelyik presszóban. Látható, hogy nem a 
piac irányába halad, nem bevásárolni, nincs 
gyeden, télikabátja jó néhány éves, már meg-
volt, amikor a gyerekek születtek, a kettő közt, rá-
adásul a második után, már nem futja bundára. 

Még visszhangzik bennem a kissé pökhendi 
kiáltás, amikor belebotlom egy másik párba: 
kiöltözött asszonyka húzza maga után a maga 
csemetéjét, csak két percre dekkol le a fényes 
kirakatnál, hogy benézzen a szépítkezőkre, 
esetleg, hogy bent van-e ma az igazi mester, 
aki arcának masszírozása közben elfeledteti 
vele a gondokat. Gyermeke szipog, kezében dü-

hödten lengeti a leveseszacskókat, magyaros 
burgonyaleves, ezt olvasom le hirtelenjében. 
Húsz perc alatt megvan, kész, nem kell krump-
lipucolással bajlódni, hagymát vágni, a tisztí-
tott zöldség drága, a gáz is, a villany is, a víz 
is, bár ez utóbbiak kellenek a gyorsfőzéshez is, 
a gyerek meg majd két óra múlva követeli a 
kaját. De estére illik szépnek lenni, a hagyma-
szag nehezen mosható le a finom ujjakról, vagy 
ki a bőrből. 

Az önálló firfiú már régen eltűnt, határozott 
lépteivel eljutott a biztos óvodáig, bizonyosan 
odaért. Esetleg irigyen látta, hogyan tessékelik 
ki az autóból sorstársait, lesz még ideje elgon-
dolkodni, amíg valóban rászólhat valakire, 
mert eléri mindazt, amit anyja sohasem: lesz 
felesége, aki fodrászhoz igyekszik, miközben a 
fiúnak otthon jó hosszú kazettát iktat be a vi-
deóba, nem lesz hagymaszagú, sem kocsmabű-
zös, és estére föltálalja a magyaros krumplile-
vest, mert az autócserére is spórolni kell. A kis 
lelki felnőtt még nem hallja, ami bennem már a 
jövőből visszhangzik, amint majd megpróbálja 
fölpörgetni a motort, s visszakáromkodik a tü-
relmetleneknek, ha rászólnak: „Csak aztán 
megint ne éjszakára gyere haza! " 

Úgy szorította össze száját, hogy biztos vol-
tam: ez vele már nem történhet meg. 

TELELOTTÓ 

6, 23, 26, 37, 46 

Kudarc 
Lehet annak már hat-nyolc éve is, hogy eze-

ken a hasábokon kifakadtam: ha már az adóhi-
vatal igájába fogtuk ezt a nemzetet, és elvárjuk 
mindenkitől, hogy megfelelő alkalmakkor tegye 
tiszteletét az adóhivatalban, adjunk legalább 
tisztes feltételeket. Csak annyiról volt szó. hogy 
miközben elrendellek adóigazolásokat és be-
vallásokat. s azokért föl kellett mászni a Zsó-
tér-ház legfelső emeletére, mert oda szervezte 
az a gonosz pártállami hatalom az ügyfélfoga-
dást. miközben a sporthivatal a földszinten 
kondicionál - legalább cseréljék már ki a két 
hivatal térbeli elosztását. 

Senki sem vitatta, hogy az egyszeregynél 
egyszerűbb a téma. Sok öregember botorkált 
föl hivatalszervezési ostobaságok miatt arra a 
magaslatra. A Hivatal gőgje azonban kiismer-
hetetlen. Nehogy a sajtó dirigálja már az iro-
dabeosztást! 

Ám a sajtó akkori befolyásos emberének le-
hetősége volt, hogy több magas tanácsi és 
pártfórumon újra protestáljon, szóban. Csupa 
olyan helyen, ahol pontos jegyzőkönyveket ve-
zettek. Ott is megértés, ígéret... 

Szegény zsurnaliszta úgy gondolta, ezzel 
aztán már eleget tett hivatásbéli kötelességei-
nek ebben az ügyben, s el is felejtette. 

Hanem egyszer csak azt mondják: gépkocsi 
súlyadó! Bevallási lap. miegymás. No, kocog is 
a pártállami megszokás szerint az önkormány-
zat ügyfélfogadási irodájába, ugyanazon fir-
kász, immár a nyugdíjas ráérősségével, s kér 
egy ilyen lapot. Kedves, szép. sőt kívánatos, 

finom hölgy mondja néki, hibátlan udvarias-
sággal: „Nem itt, uram, hanem a Zsótér-ház-
ban, ott fönt a legfelsőn...". S megyen a vén 
zsurnaliszta, oda föl, legfölül, ott, ahol a varjú 
ül, hogy kapjon egy ilyen lapot... Kap. Haza-
megy, kitölti, visszaviszi... Legalább nem macs-
kásodik el a lába. 

De minthogy ideje van, már megint spekulál. 
Hogy van ez. most? Én már réges-régen elintéz-
tem. hogy a nagy ügyforgalmú iroda ne a 
„padláson " legyen. Én már réges-régen ko-
moly, felelős ígéretet kaptam rá... 

A „szocializmus" bürokráciája nagyon szép 
volt a maga nemében, oké. A demokrácia bü-
rokráciája azonban semmivel sem silányabb. 
Ez az új magyar bürokrácia már azt is csak ott 
adja. amit pedig bármelyik postahivatalban, 
bármelyik ügyfélforgalom szempontjából já-
ratos helyen is kínálhatna, ahová föl kell küz-
denie magát az ügyfélnek. 

Kettős kudarc nekem ez a semmiség. Nem 
azért, mert kétszer kellett megmásznom a Zsó-
tér-ház magasát. Egyszerűen azért, mert most 
is elmondom, s az egyik legnagyobb ügyforgal-
mú hivatal akkor is ottmarad! Ezt a panaszt 
már nem is azért írtam, mintha orvoslást vár-
nék. Hanem, hogy az egész piti ügy esszenciá-
ját lepároljam: a Hivatal, az Hivatal. 

Pardon! Pardon! Olvasom, hogy megválasz-
tották végre Szeged új jegyzőjét. Talán most nuír 
majd az ügyfelekre is jut valamiféle figyelem. 

Sz. S. I. 

Grillparzer-kiállítás 
és -előadás 

Ma. szerdán délelőtt 10 órakor 
nyitja meg a Somogyi Könyv-
tá rban a Franz Grillparzer 
életét és munkásságát bemutató 
kiállítást dr. Ványai Éva alpol-
gármester. 11 órakor a Somogyi 
utcai SZAB-székházban Kurt 
Klinger bécsi professzor tart 
előadást a szerzőről. A kiállí-
tást, amely március 27-ig látha-
tó, s az előadóülést az osztrák 
Kulturális Intézet és a JATE 
német tanszéke rendezi. 

Továbbjutott 
középiskolások 

Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny második 
fordulójába Szegedről összesen 
.123 középiskolás diák jutott. A 
továbbjutók tantárgyankénti meg-
oszlása magáért beszél(het) : 
magyar i roda lomból ke t ten , 
kémia I. kategóriából tizenhár-
mán, kémia II. kategóriából ti-
zenheten, fizika II. kategóriából 
nyolcan, fizika III. kategóriából 
öten. biológiából hatvanketten, 
földrajzból öten, matematika 111. 
kategóriából négyen, történelem-
ből pedig heten jutottak tovább. 

Angoltanárok 
tréningje 

Az angol n y e l v k ö n y v e k e t 
óvodás kortól a legmagasabb 
vizsgaszin'tig megjelentető ma-
gyar Mc Millan könyvkiadó is-
mét ingyenes, angol nyelvű ta-
nártréninget tart csütörtökön 
délután 2 órai kezdettel a Szak-
szervezetek Csongrád megyei 
Könyvtára József Attila termé-
ben (Kálvária sugárút 14.). A 
tréninget Diana Karr vezeti. A 
kiadó könyvkiállítással és vá-
sárlással egybekötve módszer-
tani előadással, „work shop"-
okkal szeretné segíteni az angolt 
tanító pedagógusok munkáját. 

Buda Béla 
az empátiáról 

Az empátia: mások megisme-
rése és befolyásolása. Ez a címe 
dr. Buda Béla pszichiáter, osz-
tályvezető főorvos előadásának, 
amelyet - a tanárképző főiskola 
pszichológiai tanszéke és a JATE 
meghívására - a JATE-klubban 
tart meg március 19-én délután 
5 órától. Az est házigazdája dr. 
Balogh Tibor t anszékveze tő 
főiskolai tanár. 

Számítástechnika 
A SZOFI Számítástechnikai 

Oktatóközpont fo lyamatosan 
indítja az alábbi számítástech-
nikai szaktanfolyamokat: 

- alapfokú számítógép-kezelő-
szövegszerkesztő. 

- komplex számítógép-keze-
lési ismeretek, 

- adatbázis- és táblázatke-
zelés, 

- középfokú szoftverüzemel-
tető (1 éves), 

- felsőfokú rendszerprogra-
mozó (3 éves). 

Jelentős kedvezmények, térí-
tésmentes szaktanácsadás, or-
szágos érvényű bizonyítványok. 
Tel . : (62)26-642 , Pos t ac ím: 
6701 Szeged, Pf.: 622. Iroda: 
Szeged, Debreceni u. 246. (x) 

Tanfolyam 
Gépkocs iveze tő- tanfo lyam 

indul holnap, csütörtökön 16 
órakor az Autóklub Autósis-
kolájában. 

Je len tkezni lehet: Szeged. 
Kossuth L. sgt. 112. 

Telefon: 25-954. (x) 

A R Á D I Ó „ P A R T 1 S C U M " 
kereskedelmi a d á s á n a k 

mai a j á n l a t a : 
V e n d é g ü n k a Szőreg és Vidéke 

T a k a r é k s z ö v e t k e z e t 
Sze rkesz tő : L a n t u s G a b r i e l l a 

„Hallgassa Ön is, 
Önnek is szól!" 

mindeinap 16-18 6ra knzütt a 94,9 MHz-cn 
(a DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Ta nács köztársaság u. 7. 
Tel.: 24-702, TelAax:25-930 

MADÁRKALENDÁRIUM 

Március 18. Zöldike 
Veréb nagyságú, magevő madár. A hím tollazata olívzöld, 

szárnyán és farkán élénksárga foltokkal. A tojó fakóbb színezetű, 
sárga folt jai is halványabbak. Hazánkban gyakori, az egész 
országban elterjedt, fészkelő faj. Kertekben, parkokban, kisebb 
kiterjedésű elegyes és tűlevelű erdőkben, ligeterdőkben talál-
hatjuk meg a fészkét. Nem tipikus vonuló faj, inkább csak kóbor-
ló. A hazai zöldikék télen a Balkán-fé lsz ige t re húzódnak . 
Hozzánk Lengyelországból és a Cseh és Szlovák Köztársaságból 
érkeznek csapataik. Fészekalja 5 -6 tojásból áll. 

Védett! 

Az „időgép" nyertesei 
A Zrínyi Ilona és a Rókus I. 

számú Általános Iskola közös 
március 15-i ünnepséget tartott 
az Ifjúsági Házban. A táncos-
verses-zenés rendezvény után 
kiosztották a városi novellaíró 
verseny díjait, melyeket Baka 
István költő adott át. A győz-
tesek jutalomkönyveit a Polgár-
m e s t e r i H i v a t a l K ö z m ű v e l ő d é s i 
és Közoktatási Irodája, a Hu-
manitas BT. és a Kincskereső 
szerkesztősége ajánlotta fel. 

Az „Időgéppel a reformkor-
ban" című pályázat győztesei: 
I. helyezett: Tóth Ákos és Tóth 
Andrea közös munkával. Hege-
dűs Ildikó; mindhárman a Zrí-
nyi Ilona Ált. Iskola tanulói. II. 
he lyeze t t : Szűcs Bernadett, 
Bálint Sándor Általános Iskola. 
III. helyezet t : Rákos Tamás, 
Zrínyi Ilona Ált. Iskola. IV. he-
lyezett: Gyémánt Anita, Bálint 
Sándor Ált. Iskola. V. helyezett: 
iMndler Péter, Hunyadi János 
Ált. Iskola. 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

Változóan felhős idő lesz, csapadék nem 
valószínű. A szél tovább mérséklődik. Lassan 

melegszik a/, idő. A hőmérséklet hajnalban 
-6 , délután 7-12 fok között alakul. 
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