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Fogadás Nyugatról 

• Alföldi Tükör 
Vasárnap este 6-tól fél 

7-ig ismét jelentkezik a 
TV2 csatornáján az Alföl-
di Tükör. A műsor a mű-
velődési házak és a mozik 
lassú sorvadásának okait 
elemzi majd, s olyan kér-
désekre keresi a választ, 
amelyek egyre nyomasz-
tóbban gyötrik a régeb-
ben államilag jelentősen 
támogatott intézmények 
alkalmazottait, de rajtuk 
kívül valamennyi, a köz-
művelődés jövőjéért ag-
gódó embert is. 

m Oroszlán helyett 
majom 
Alig akartak hinni szemük-

nek a prágai repülőtér útlevél-
vizsgáló hivatalnokai, amikor 
egy nigériai polgár beutazási 
vízumában a szükséges cseh 
oroszlán helyett egy majmot 
pillantottak meg. A kezdetle-
ges módon hamisított cseh ál-
lamcímer mellett nyelvtani hi-
báktól sem volt mentes a papír. 
Az. afrikai férfinak, aki Lagos-
ban, Nigéria fővárosában 
tizenegy dollárért vásárolta az. 
„okmányt", természetesen el 
kell hagynia a Cseh Köztár-
saságot. 

• Óvszerőrülei 
A németek óvszerimádókká 

váltak: a halállal fenyegető 
AIDS-től és a nem kívánt ter-
hességtől való fé le lmükben 
Németország ál lampolgárai 
1992-ben több óvszert hasz-
náltak, mint eddig bármelyik 
évben. A múlt évben Németor-
szág keleti és nyugati részén 
együttesen 168 millió óvszer 
talált gazdára bolti forgalom-
ban vagy au tomatákon ke-
resztül. Ez 12 millióval haladja 
meg az előző évben eladott 
óvszerek számát. 

zerencsétlen sorsú terünkről egy-
d / szer csak kiderült, nem is tér az, 
csak utcák futnak csomóba. Pedig szö-
kőkutat is tettek ide. Mintáját az élet ad-
ta: olyan, mint a csőtörés. Villamosok 
kanyarodnak, időnként nagyot csiko-
rogva, buszok és trolik futkároznak, 
hozzák-viszik a népet. Valaki kitalálta, 
ide is kéne egy utcai óra. Tettek is, éppen 
olyat, amilyen a szintén kiveszésre ítélt 
Árpád téren állt. Hogy melyik az idő-
sebb, az órák szülőanyja tudná csak 
megmondani. 

Úgy hasonlítanak egymásra, mint két 
tojás. Akár az ikrek. Az ikreknek azonban 
ikerbetegségei szoktak lenni. Eléri a nya-
valya az egyiket, átszáll a másikra is. 

A szóban forgó órára ez van kiírva: 
Játékban a szerencse. A jámbor gyalog-
járó ebből arra következtet, különféle 
szerencsejátékokban jártas cég állíttatta 
föl, elsősorban reklám céljára. Miközben 
fölnézek rá, már be is kaptam a horgot: 
elolvastam a varázsigét, futhatok a 
szerencsém után. 

Az ördög azonban ide is betette szőrös 
lábát. Ha az óra eddigi idejét tizenkét 
órának veszem, akkor hibátlan működése 
majdnem kitesz fél percet. Vihog az ör-
dög, sátáni vigyorral öltögeti nyelvét az 
órára kíváncsiakra. Hol olvashatatlan 
ákombákomokat csinál a számokból, hol 
meg kereken kimutatja, hogy kilencven-
kilenc óra van, és hatvanhat perc. Amíg a 
gyorsfuttatóként fungáló zöld lámpa ki 
nem gyullad, a szilajnagy ésszel erre járó 
diáksereg ki is számttja, ez az óra álltá-

ban is hülye. Nincsen olyan perce az 
órának, amit eltalálna. 

Szerintem nem is akarja eltalálni. 
Áramot ugyanannyit fogyaszt, mintha jól 
működne, semmi számadásban nem 
marad tehát nyoma, hogy beleszállt az 
ördög. 

Akinek jól hord a szeme, átfuttatja a 
Tisza túlsó partjára. Kicsit ugyan arrébb 
kell gyalogolnia az élményért, de megéri. 
Nemrég az újszegedi templomtoronyra is 
kirakták azt a toronyórát, amelynek he-
lyét már az építők kiszabták, és a 
renoválok is meghagyták. Ez is óra, de 
mecsoda különbség! Az újszegedi azóta 
is hajszálpontos, az ideát lévő pedig 
hajszálra nem pontos. Isten kezében 
vagy, földi, vigyázd az idő múlását - ez 
üzeni az újszegedi. Mit üzenhet a 
szegedi, ha igaz szava még tévedésből is 
ritkán van ? Csak nem azt, hogy játszik 
veled a Szerencsejáték Rt? Órában a 
szerencse, de nem minden órában. 

Köszönjük, ezt eddig is tudtuk. 

m Október elsejétől a JATE-n 

Doktoranduszképzés 
Negyedszerre ültek le január 

utolsó hetében a JATE vezetői, 
a karok és a tanszékek képvi-
selői, hogy információt gyűjt-
senek a doktor i programok 
akkreditációjának elnyeréséhez 
szükséges pályázat részleteiről. 
Az idő sürget: a tervezeteket 
február 10-ig kell a Doktori 
Tanácshoz, február 20-ig az 
Ideiglenes Országos Akkre-
ditációs Bizottsághoz, benyúj-
tani. 

Je len leg 19 egyetem pá-
lyázik. 190-200 programmal -
a JATE 12-18-ca l . A meg-
felelő oktatói gárdával és ok-
tatási-kutatási háttérrel rendel-
kező intézmények kaphatják 
meg a doktoranduszképzés és a 
tudományos fokozat odítélésé-
nek jogát . Egy programnak 
minimálisan öt-hat disszertá-

SZAMOK 

1 , L O , 1 7 , 2 4 , T 3 
A Szerencsejáték KT tájékoztatása szerint a 6. heten ötta-
lálatos szelvényt nem találtak. A következő sorsolásra át-
vitt 5 találatos nyeremény összege 122 millió 746 ezer 355 
forint. 

A RADI0 „PARTLSCUM'' 
kereskedelmi adásának mai ajánlata: 

Farsangolás. 
Holnap: 1993. a Kakas éve. 
Szerkesztő: Marga Mária 

„ H a l l g a s s a Ö n is. 
Ö n n e k is s z ó l ! " 

mindennap 16-18 óra keuött a 94.9 MHz-en 
(a DANUBIt IS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Stefánia 7. 
Tci./fax: 325-930. Tel.: 477-377 

KAPITALIZMUS VAN 

Mint akármely mosóporé 
A (bé)késes átmenet hó-

napjaiban először a politikai 
pártok és a napilapok, ké-
sőbb a bank-, majd a 
szárnyas betétek, azután 
pedig a gusztusosnál gusz-
tusosabb fogpaszták vlttak 
ádáz harcol a televíziót 
behálózó, azt át meg átszö-
viigető reklámműsorokban. 
Talán csak egyetlen ipari 
termék, a mosópor bírta, s 
vélhetően bírja végig a 
választási ciklust, sőt, az őket 
gyártó cégek• marketing-
szakemberei egyre furmá-
nyosabb fogásokat alkalmaz-

nak. Az egyik ,Jónevű" 
osztrák liintőpor-hintő, 
avagy porgyártó konglome-
rátum szegedi megbízottja a 
minap becsöngetett .hozzám. 
Én pizsamában, papucsban, 
ő talpig mosóporban. Át-
nyújtott egy ingyen dobozt a 
márkás.porból, telkemre 
kötötte, hogy próbáljam ki, 
mert ha ezt megteszem, soha 
az életben más porra nem 
fogok vágyakozni. Cserébe 
csak alá kellett írnom egy 
ívet. Miután meggyőződtem 
arról, hogy nem Charta '77, 
és nem is '92, megtettem. 

Beszédbe elegyedtünk. 
Kora délelőtt volt, a ház 
többi lakása kongott az 
ürességtől. A fölsőiskolás 
porügynök üzletet ajánlott. 
Vegyem át a többi lakó 
porát is, aztán csináljak 
velük azt, amit akarok. Ő 
szemet huny, csak írjak alá, 
minthogy őtet aláírás per 
darab fizetik. 

Azt, hogy mit tettem, 
szigorúan üzleti titoknak 
tekintem, lévén hazánkban 
szab. vers. kapitalizmus. Az 
ügynök urat viszont kényte-
len voltam egyeteme név-
adójára emlékeztetni. így 
neve, ha van, csak áru-
védjegy, mint akármely mo-
sóporé. 

Sandi 

az influenza Terjed 
Egyre több a lázas beteg 

ciós témát kell felölelnie. Ez 
évben a köl t ségvetés 300 
millió forintot szán a doktori 
képzésre. 

Doktor je lö l teknek a leg-
alább jó átlageredményú egye-
temi diplomával és egy közép-
fokú nyelvvizsgával rendelke-
zőket váiják. 

A képzési idő: három év, a 
hallgatók ösztöndíja a közal-
kalmazottak A1 fizetési fokoza-
tának 1,6 szorzószámmal szá-
mított összege. Az így szerzett 
doktori diploma egyenértékű a 
német doktori promócióval és 
az angolszász PhD fokozattal. 

Legkorábban ez év október 
l-jén indulna be a fent ismerte-
tett képzésforma. Egy program 
3-8 évig futna. 

K. Gy. A. 

• Halál 
a védett úton 
Makón a Vásárhelyi és Justh 

utca kereszteződésében a pirtói 
A. L. Lada személygépkocsi-
jával balra kanyarodás közben 
ütközött a neki bal kéz felől, 
védett úton érkező S. J. makói 
kerékpárossal. A 86 éves nyug-
díjas olyan súlyosan megsérült, 
hogy a helyszínen életét vesz-
tette. A tragikus balesetet oko-
zó 30 éves autós vezetői enge-
délyét a helyszínen elvették. 

MTI - Telefotó 
A Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál már izolálták 
az influenza B-vírust. 

A Mecénás Bérlet prog-
ramja február 7-én, vasárnap 
az Imperial Casino-ból indul, 
ahol 17 órakor dr. Pungor Ernő 
tárca nélkül i minisz ter , az 
Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság (OMFB) elnöke lesz 
a d í szvendég . Ház igazda : 
Koha Róbert városi képviselő, 
a program szponzora pedig a 
MATÁV Csongrád megyei 
igazgatósága. Este 7 órakor 
kezdődik a színházban Um-
berto Giordano: André Chénier 
című operája, Galgóczy Judit 
rendezésében. 

• fanuárí 
véradás 
Januárban 1405-en 550 liter 

vért adtak: Zsombón 31, 
Röszkén 33, a konzervgyárban 
54, a sütőipari vállalatnál 14, a 
MOL Rt.-nél 88, Mihály-
teleken 26, Újszentivánon 15, 
Tiszaszigeten 15, a városgaz-
dá lkodás i vál la la tnál 22, a 
tejipari vállalatnál 21, az Éliker 
Rt.-nél 4, a MÁV gépál lo-
máson 9, a tisztiorvosi szol-
gálatnál 11, a kórházban 32, a 
Cen t rum Áruházban 15, a 
MÁV nagyá l lomáson 41, a 
SZEVAFÉM-nél 30, a szer-
számkovács szövetkezetnél 8, 
a véradó állomáson 1013-an. 

Januárban Szegeden 21 
szív-és 10 érmútétet, valamint 
3 veseátültetést végeztek. 

• Minisztertől igen, 
einöktől nem 
Szervátiusz Tibor tegnap a 

művelődési minisztériumban 
tartott ünnepségen Andrásfalvy 
Bertalantól átvette a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztje kitüntetést. Mint 
arról egy hete beszámoltunk, a 
köztársasági elnök által ado-
mányozott elismerést a szob-
rászművész nem volt hajlandó 
átvenni Göncz Árpádtól, így 
tiltakozván az államfő kultúr-
politikai lépései miatt. 

$ I VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

A FORD CAPITOLTOL Kizárólagos 

A u t ó s z a l o n é s szerv iz : 
SZEGED, DOROZSMAI ÚT 12. « 

T e l . / f a x : 6 2 / 3 2 5 - 5 8 7 . 
N y i t v a : hétfőtől péntek ig : 8 - 1 8 - i g , 

s z o m b a t , v a s á r n a p : 8 - 1 5 ó r á i g m á r k a k é p v i s e l e t 

QQQQOQGS 
Biztonságtechnikai és Szolgáltató 

Kereskedelmi Cég. 
Riasztórendszerek, 

autóriasztók szerelése. 
Telefon: 430-511 
Telefax: 431-511 

6726 Szeged, Szent-Györgyi u. 31. 
Nyitva: 13-17 munkanapokon 

autómentés, autódaru. 
G y o r s , p o n t o s , o l c s ó ! 

VÁLTOZÓAN FELHŐS, SZELES IDŐ. Az Országos Me-
teorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma estig változóan 
felhős, szeles idő lesz, helyenként már kisebb csapadékkal. A 
legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között ala-
kul. 


