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Lerendezés 77 

Kitűnő kollégám, aki azóta már az örök vadászmezőkön 
szerkeszthet egy szarkasztikus hetilapot, mert mindig is ez 
lett volna igazán kedvére való, szóval, ő mondogatta annak 
idején: „No, elvtársak, akkor majd mink lerendezzük a 
problematikát!" Természetesen viccnek szánta. Azokat gú-
nyolta vele, akik halál komolyan használták a bikkfa-
nyelvet, ami az egypártzsargonban burjánzott. 

Millió ilyen szópufogtatás létezett. De maradjunk a pél-
dánál, amit agyon sem lehet ütni, túlélte a rendszerváltást. 
Szájhagyomány útján terjed(t). Befészkelte magát a köz-
nyelvbe, sőt, ami megbocsáthatatlan: a sajtóba is. A tévé-
ben, rádióban - hogy törne ki a nyelve! - nap mint nap hal-
lani: lerendezzük. Újságban leírják, némely szónok, peda-
gógus, politikus előszeretettel alkalmazza. Tudod, hogy mit 
rendezel te „le"! 

A le igekötő hogyan állt össze a derék rendez igével? 
Nagyon egyszerűen. A hatalmat érzékeltetni akarván, va-
lami nagyon okos ember összeházasította őket. Mondván: 
majd „mink", felülről lefelé rendezzük, elintézzük. Hisz 
nekünk mibe se kerül, legfeljebb egy telefonba. (Azt se mi 
fizetjük.) Föntről, le. Tetszenek érteni, ugye? És megszü-
letett a debil „lerendezzük". Bravó! 

A magyar nyelv értelmező szótára ismeri a szóban forgó 
ige átrendez, berendez, elrendez, megrendez és összerendez 
változatát. A „lerendez" kifejezést általában az elrendez 
vagy a rendez helyett használják derék honfitársaink. Ne te-
gyék! Aki akar, az nosztalgiázzon, de inkább a fiatalságára, 
a szép dolgokra emlékezzen a közelmúltból, de ne erre a 
sületlenségre. 

Mert van nekünk amúgy is elég „problematikánk". 

V. Fekete Sándor 

A kis duci és a többiek 
a 

Néhányan a szépségek közül. (Fotó: Schmidt Andrea) 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Volt aki bizonytalan léptekkel 
to tyogot t végig a „világot 
jelentő deszkákon", akadt akit 
a mama hozott, másokat a papa 
vitt a nyakában. Nem is ez volt 
a fontos, hiszen nem véresen 
komoly versengés^ volt ez, 
hanem egy nagy. vidám játék. 
Három kategór iában - 10 
hónapostól 3 éves korig, 3-tól 
6 évesig, valamint a „legöre-
gebbek" mezőnyében 10 éves 
korig - mérhet ték össze 
szépségüket az apróságok. A 
vetékedés közben Halász Judit 
és az Albatrosz együttes szóra-
koztatta a közönséget, fellépett 
Holler Zsombor gyermek-
színész és a Rockszínház mű-
vésze, Makrai Pál. 

A három kategória első 
három helyeze t t jén kívül a 
zsűri külön is díjazta a leg-
kisebb szépséget , a leg-
aranyosabb kis ducit, a tündéri 
vöröset, de jutott díj a legszebb 
ikerpárnak és a legapróbb 
szépségnek is. Üres kézzel 
senki sem távozott, hiszen a 
felnőttek és gyermekek min-
denképpen gazdagabbak lehet-
tek egy kellemes délutánnal és 
legfőképp azzal, amely manap-
ság a legnagyobb hiánycikk: a 
közös játék örömével. 

A Tisza Füszért Rt. szer-
vezői pedig bizonyították, nem 
csak a kereskedelemben mo-
zognak otthonosan... 

R. G. 

Vajda Júlia és 
M. Kontz Gábor estje 

A Délmagyarország Újság-
író Egyesület Stefánia klubja, 
az Szegedi Operabará tok 
Egyesülete és a Doppeladler 
étterem közös programján ve-
hetnek részt azok az érdeklő-
dők, akik szeretik a könnyű 
műfajt s akik kedvelik Vajda 
Júlia és M.Kontz Gábor ének-
művészeket. Kettőjüket láthat-
ák, hallhatják, a június 10-én, 
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• Június 4-én, szombaton, a 
JATE Klubban tartot ták a 
Második Magyar Telefon-
kártya Tőzsdét. Sokunk szá-
mára még új e fogalom -
mentségünkre szolgáljon, hogy 
a kártyás nyilvános telefonfül-
kékkel sem túl régen találkoz-
tunk először. A világ azon tá-
jain, ahol telefonáláshoz már 
régebben használnak kártyát 
készpénz helyett, hagyománya 
van az új és lejárt te le fon-
kártyák tőzsdéjének. Éppen, 
mint az értékpapírok piacán: 
napi árfolyamon adják-veszik a 
kártyákat. 

A Public Eye Művészet i 
Tanácsadó Iroda azért rendezte 
meg Szegeden a második 
magyar kártyatőzsdét, hogy 
Budapesten kívül is kedvet 
kapjon a nagyközönség ehhez 
az „üzletághoz." Az idézőjel 
használata talán már fölösleges 
is, hiszen egyre többen ismerik 
föl, hogy a telefonkártya nem 
egyszeri használat ra való 
tárgy: gyűjtése befektetésnek 
sem rossz... 

A JATE Klub szombat i 
kártyatózsdéje igazolta a vá-
rakozást: több százezres nagy-
ságrendű üzleti fo rga lom, 
élénk érdeklődés jellemezte a 
11-től délután 5 óráig tartó 
eseményt, amelyen a közönség 
szórakoztatására Bach Szilvia 
parodista és Straub Dezső szín-

A Capricorn kártya ára 1800 forint volt... (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Érték, szépség, reklám: 

Telefonkártya-tőzsde 
művész is föllépett. A nap fő-
szereplője a Matáv volt. Ko-
vács Attiláné, a magyar tele-
fonkár tya-program legfőbb 
gondozója megnyitójában el-
mondta, hogy három év alatt 8 
ezer 500 nyi lvános kártyás 
távbeszélőáll.omást állítottak 

föl, s havonta mintegy 2 ezer 
kártyát adnak el. A „magyar 
kártya" nemzetközi próbákat is 
kiállt már, a külföldi szakem-
berek szépnek találták a fotók-
kal, fes tmények reproduk-
cióival , r ek lámgraf ikákka l 
díszített lapocskákat. 

A szombati tőzsde újdon-
sággal is szolgált: bemutatták 
egy tizenkét egységre tervezett 
sorozat első darabját. A bak 
csillagjegy rajzával díszített 
Capricorn te le fonkár tya 50 
egységes, ára 1800 forint volt. 

Ny. P. 

• Rengő Csepel 

Néhány tucat kilométernyire 
a paksi erőműtől megmozdult a föld 

A Kossuth Lajos , a Sza-
badság, a Szív utca környékén 
vasárnap reggel 9 óra 47 
perckor és 10 óra 08 perckor a 
Richter-skála szerint 3-3,5-es 
magni túdójú fö ldmozgás t 
észle l tek a Födrengés je lző 
Obszervatórium műszerei. A 
földrengés intenzitása azaz, 
érzékelhetősége 4-es erősségű 
volt - mondta az obszerva-
tórium ügyeletese, Tóth László 
az MTI munkatársának va-
sárnap délben. Hozzátet te : 

károkról nem érkezett jelentés, 
a földmozgást elsősorban a 
magas panelházakban ta-
pasztalták. 

• 
A Csepel -sz ige ten a va-

sárnap reggeli földmozgásokat 
követően 17 óra 08 perckor 
újabb földrengést észleltek -
közölte a Fö ld rengés je lző 
Obszervatórium lakossági be-
jelentés alapján. A földmozgás 
erősségéről nem tudtak tájé-
koztatást adni. 

Csúcsfejek a lapos filmben 

pénteken 20 órakor, az osztrák-
magyar ét terem hangulatos 
kerthelyiségében (Szeged, Só-
hordó u. 18., telefon:312-436). 
Az estre nemcsak az opera-
barátokat, de az operettet és a 
musicalt kedvelő érdeklődőket 
is várják a szervezők. (Kérik a 
vendégeket, szíveskedjenek, 
telefonon, asztalt foglalni.) 

CSAK TÁRCSÁZNI KELL TELEFONOS 

CSÖRÖG A V Ü E S T E L 

Közérdekű problémáikat, 
észrevételeiket az elmúlt héten 

Nyilas Péter hallgatta meg, mától 
Szabó C. Szilárd fogadja 

hívásaikat. Munkanapokon 8 és 10, 
vasárnap pedig 

14 és 15 óra 
között várjuk 

olvasóink 
jelentkezését. 

Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-
784. Felhívjuk olvasóink Figyelmét 
arra, hogy Szegedről is valamennyi 

számot tárcsázni kel). Ha ötletük van 
Fekete pont című rovatuk számára, 
kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

• A McDonalds igen kelle-
messé tette egy tizenegy fős 
társaság vasárnap délelőttjét. 
A 471-374-ről egy hölgy 
mesélte el, hogy 9 és 11 esz-
tendős kislányai születésnapi 
zsúrját tartották a világcég 
Kárász utcai üzletében, s az 
ét terem vezetői ünnepi 
zenével („Happy birthday to 
you") valamint két darab, 
gyertyákkal ékesített tortával 
kedveskedtek nekik. (Rova-
tunk - amelybe csak úgy 
özönlenek a keserűségtől 
átitatott bejelentések - ezút-
tal végre egy örömhírt is kö-
zölhet...) 
• Egy elérzékenyült hangú 
hölgy azt mondta el, hogy a 
Hét vezér utcai óvodából 
(ahová ő maga is járt), szom-

baton kisgyermeke is elbal-
lagott. Sőt: nyugdíjba vonul-
ása miatt elköszönt „Inci 
óvónéni", azaz: Vágó Fe-
rencné is, aki szívvel-lélek-
kel dolgozott a gyerekekért. 
Hívónk köszöni az óvónéni 
munkáját. 
• S hogy azért mégse le-
gyen annyira rózsaszínű a 
kép: Boda György (Bihari u. 
9., 315-295) közös képvise-
lői minőségében (is) hívott 
bennünket. Elmondta, hogy 
a közeli vám- és pénzügyőr-
séghez nagy számban érkező 
járművek miatt az utca bur-
kolata tönkrement, száraz 
időben port vernek az autók, 
esőben pedig sarat fröccsen-
tenek a j á róke lőkre . „A 
gödröket be kéne foltozni!" 
- véli a közös képviselő. 

A földre érkező idegen civi-
lizációk témája már olyannyira 
kivesézett, hogy bármily zse-
niálisnak is gondolták a szer-
zők, nem tud túl nagy hatást 
gyakorolni az, hogy akkor 
ezeknek meg hosszúkásán kú-
pos és kopasz a fejük. De nem 
csak a nézőnek nyújt minimá-
lis élvezetet ez a látvány, de 
még a filmben szereplő sima-
fejúeknek se nagyon tűnik föl, 
hogy ezek itt meg elütnek a 
megszokott átlagtól; könnye-
dén bará tkoznak velük, és 
csöppet sem feszegetik a nyú-
lánk fejüket, csókolom-szer-
vusz-jónapot-heló-pá viszony-
ba kerülnek, különböző mun-
kákra alkalmazzák őket, mi-
közben Mr. és Mrs. és Miss 
Csúcsfej a mentesítő űrhajót 
váiják, ami persze csak hosszú 

évtizedek múlva érkezik meg. 
Addig tesznek-vesznek itt a 
Földön, és ha nem lenne he-
lyenként spéci beszédük, meg 
mernénk esküdni, hogy azért 
untatnak, altatnak, hogy egy-
szercsak berobbanjon a képbe 
a nagy váratlan. De ne legyünk 
ennyire elnézőek. És akkor 
azon is próbáljunk meg jót ne-
vetni, hogy az amerikai bevon-
dárlási hivatal nem nézi jó 
szemmel a fö ldönkívü l iek 
megjelenését. Ez tehát a csúcs-
komédia, aminek, a híresztelé-
sekkel ellentétben, semmi köze 
a Magyar Rádióban lezajlott 
eseményekhez. Aki viszont 
párhuzamot talál, már nagyon 
közel járhat a végső megoldás-
hoz. 

Podmaniczky Szilárd 
• h m h i • m m m 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

A SZOCIALISTA PART 
irodáján dr. Bálint János ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást 
tart 15-16 óra között a Tisza 
Lajos krt. 2-4. I. em. 101-es 
szobában. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LAT az SZDSZ Földváry u. 3. 
szám alatti irodájában. 16-17 
óráig. Tartja: dr. Pesti Gábor. 

KATONA GYULA, a 13. 
számú választókerület képvise-
lője délután 17 órakor lakossá-
gi fórumot tart a Móra Ferenc 
Szakközép és Szakmunkáskép-
ző Iskola i f júsági termében 
(Kálvária sgt. 84.). Tárnája: a 
3-as sz. villamosvonal meg-
szüntetése, a 93-as képviselői 
alap fe lhasználása , a 94-es 
képviselői alapra javaslattétel, 
önkormányzati lakások, he-
lyiségek e l idegení tése és 
időszerű kérdések. 

A MAGYAR SZOCIA-
LISTA PÁRT Szeged és Tér-
sége Szövetsége 17 órakor, a 
szakszervezetek házának föld-
szinti nagytermében (Eszpe-
rantó u. 1-3.) összevont tag-
gyűlésen beszéli meg az MSZP 
kongresszusának a kormány-
alakítással kapcsolatos állás-
foglalását, ahol a város öt szo-
cialista képviselője is részt 
vesz. 

HOLNAP 
GALIBA FERENC, a 19 

es választókerület képviselője 
fogadóórát tart 17-18 óráig a 
Gedói Általános Iskolában. 

PAPP Z O L T Á N , a 15. 
számú választókerület képvise-
lője fogadóórát tart Szentmihá-
lyon, a művelődés i házban 
18-19 óráig. 


