
CSÜTÖRTÖK, 1994. SZEPT. 15. A VÁROS 5 

Nyolcszázalékos miaú 
W7gy lehetetlenül hosszú éjszakán Újszegeden össze-

M2j találkoztam egy nénikével, aki egy tálkában valami 
vacsorafélét vitt. Furcsa kép ez a sötétben, gondoltam. 
Aztán a rövid párbeszédből hamar kiderült, hogy macs-
kaeledelt visz a kóbormacskáknak. Csodálkozásomat nem 
nagyon értette, mert hát őt itt mindenki ismeri, mindenki 
tudja róla, hogy a „cica" a mindene, és nevét is róluk kap-
ta. 

Ennyi macskát etetni nem olcsó mulatság, mondtam, 
mire ő azt válaszolta, hogy a nyugdíjból nem is könnyű. 

Aztán csak néztem előre, mint aki gipszet nyelt, és köz-
ben eszembe jutott mind az a rengeteg sopánkodás, ami az 
életünkről szól nap nap után az újságokban, a tévében a 
megélhetés lehetetlenségéről, van akinek csak nehéz-
ségéről. Egy nyugdíjból kóbor macskákat etetni! Ha van 
még az embernek szíve, akkor ilyen: ahol egy nyugdíjas-
nak jut élelem, ott a kóbor macskák is jól laknak. 

Különös dramaturgiája ez az életnek: többnyire ott 
nagy a szív, ahol kevés a pénz. 

Hogy ez az ügyetlenre sikerült tétel hogyan fog alakulni 
a 8 százalékos nyugdíjemelés után, annak majd csak a 
macskák lesznek a megmondhatói. Ha azt nem is mondják 
meg, mi a jó, annyit biztosan válaszolnak: miaú! 

Podmaniczky Szilárd 

• Megjelent a SZOTE Évkönyv 
Tízenkét kicsi szemeszter 

Idén ezzel a címmel 
jelent meg a SZOTE év-
könyve, amit hagyomá-
nyosan - már több mint 
negyedszázada - minden 
évben kiadnak a végzős 
medikák, medikusok. A 
kötet tartalmazza a vég-
zősök és az egyetem ve-
zetőinek, professzori ka-
rának fotóját, s a tizen-
két szemeszter legjobb 
poénjait. 

A 160 általános orvos és a 
23 fogász avatása szombaton 
lesz, (gy még épp időben ké-
szült el az évkönyv, amely 
nem jöhetett volna létre, ha 
nincsenek a szponzorok: a 
Délmagyar Kft. nyomdája, a 
Garancia Biztosító Rt., az 
OTP, a Szegedi Ipari Vásár- és 
Piacigazgatóság, a Gyógyá-
szati Segédeszközök Gyára, a 
kecskeméti Calix Gyógyszer-
ellátó Vállalat. 

A kötet 1000 példányban je-
lent meg, s 200 Ft-ért kapható 
a SZOTE kollégiumaiban. 

Ízelítő az évkönyvben köz-

zétett megtörtént esetekből, az 
orvostanhallgatók poénjaiból: 

- Anamnézis-felvételben 
Orsi a profi: Ortopédia gyakor-
laton, egy nyolcvan év körüli 
parasztnéni üldögél a vizsgá-
lóasztalon. Megtörténik a 
szemrevételezés, és elhangzik 
Orsi első adekvát anamneszti-
kus kérdése: Mit tetszett spor-
tolni? 

- Betegfelvétel: Panaszaival 
kihez fordult először? - kérdi 
az orvostanhallgató az idős. 
vidéki bácsit, aki az új egész-
ségügyi elnevezésekbe bonyo-i 
lódva felelei: A háztáji orvo-
somhoz. 

- Pulmonológia: Zita egy 
lila, fújtató beteg feje mellett 
állva hangosan megkérdezi: 
Ugye ez már a végstádium? 

- Belgyógyászat: Egy betegi 
mesélte, hogy tüdóvérzése 
volt, amit maga gyógyított tim-
só ivásával, hisz az a vérzó ar-
cára is jó volt. Viszereit kis-
késsel lekaparta, bekente ét-
olajjal, majd női nylonharis-
nyát húzott rá. 

- Kórélettan: A tükörtojás-
syndróma az, amikor a páciens 
a nagy hasától csak a tükörben 

• Néhány napja új ember áll 
az MSZP szegedi szerveze-
tének élén. Azt is írhattam 
volna, hogy: fiatalember. Mert 
az. Harmincon innen. Azt tud-
juk róla, hogy matematikus, a 
szegedi közgyűlés független 
frakciójának tagja, tehát ön-
kormányzati képviselő. 

• Mit kell még tudni önről, 
elnök úr? 
- Foglalkozásomra nézve 

valóban matematikus vagyok, 
a JATE-n tanársegédként 
dolgozom. Szeretek oktatni. 
Ebből adódóan a közélethez 
van affinitásom, szeretek az 
emberekkel kapcsolatot terem-
teni. Életem folyamatos di-
lemmája, hogy érdemes-e a 
szakmaiságot feláldozni a po-
litikáért, vagy fordítva. Amed-
dig csak lehet, én szeretném 
ezt a kettőt együtt végezni, 
mert ma az embereknek olyan 
képviselőkre van szükségük, 
akik szakmai szempontból is 
letettek valamit az asztalra. 

• Korábban is volt már 
elnök. 
- Igen, akkor is szakmai cé-

• Az Esti Hírlapban megkér-
dezték Rapcsák Andrást, Hód-
mezővásárhely polgármesterét, 
igaz-e, hogy a Keresztény-
demokrata honatyának felfüg-
gesztették a mentelmi jogát. A 
válasz: nem tud róla, bár való-
ban kérte, hogy tegyék ezt. Ok: 
bíróság előtt szeretné tisztázni 
magát az ellene folyó perek-
ben. 

A hír kapcsán kerestük meg 
Géczi József szegedi képviselőt 
a parlament mentelmi bizott-
ságának elnökét. 

• Az előző ciklusban mi 
volt a gyakorlat, milyen 
esetekben függesztették fel 
az országgyűlési képviselők 
mentelmi jogát? 
- Azt hiszem, nem volt ele-

Az MSZP új szegedi elnöke, 
magánemberként 

lókat szerettem volna megva-
lósítani, azért nem vállaltam 
tovább. Ez sikerült is, hiszen 
az utóbbi időben angol felső-
fokú nyelvvizsgát tettem, majd 
olasz középfokút, egyetemi 
jegyzetet írtam, cikkeket 
publikáltam. 

• Család? 
- Nős vagyok. Gyerek még 

nincs. Itt a „még"-en van a 
hangsúly... 

• Gyakran látjuk kerék-
páron. 
- Igazából nem vagyok egy 

„vad" zöld, de úgy érzem, egy 
ekkora városban, mint Szeged, 
a legideálisabb közlekedési 
eszköz a bicikli. A város köz-
lekedési problémáit nagy mér-
tékben megoldaná, ha bicikli 
konform lenne. Megengedhet-

ném, hogy autóval járjak, de 
nem teszem. így nincsenek 
parkolási gondjaim. 

• Hobbi? 
- A zene, annak is egy 

fajtája: a modem komolyzene. 
Meg, bár egy kicsit nehezen 
egyeztethető össze, de akik 
értenek hozzá azok számára 
nem lesz furcsa: a független 
zene. 

• Mi bosszantja a minden-
napi életben? 
- Ha valaki hazudik. S le-

geslegjobban az bosszant, ha 
ezt négyszemközt is megteszi. 

• Minek tud örülni? 
- Mások sikereinek. Nyil-

ván a saját sikereimnek is, de 
például, amikor Botka Lászlót 
megválasztották, akkor úgy 
éreztem ebben egy kicsit a 

• Ha perelik a honatyákat 

Függesszék, 
vagy ne függesszék? 
gendő idő igazából az ügyek 
végiggondolására, e téren ma 
is sok a jogi tisztázatlanság -
válaszolta. - Két álláspont 
volt. Az egyik: ha kérik, akkor 
függesszék föl, a másik: már 
csak dacból sem tették. Négy 
év alatt egyébként körülbelül 
negyven ügy volt. Tényleg sok 
kérdést még rendezni kell, 
hogy egyértelműbb legyen, 

lehessen a bizottság munkája. 
Foglakozni kell az összefér-
hetetlenségi és a mentelmi kér-
désékkel, egyértelművé tenni a 
képviselők jogi státuszát. 

• Jelenleg hány kérelem 
vár elbírálásra? 
- A jövő héten ül össze a 

bizottság, tíz üggyel foglal-
kozunk. Ezek leginkább a 
választások utórezgéseit tük-

tanárságom is benne van, ám 
ilyen felhőtlenül már régen 
örültem. Ugyanígy az egyete-
men: ha valakinek sikerül 
kiváló szakdolgozatot írni, az 
boldoggá tesz. 

• Szegeden minek kellene 
történni, vagy változni, ami 
önnek és polgártársainak 
örömet szerezne? 
- Ha már látnánk - legalább 

vázlatosan - azokat a célokat, 
amelyek mentén halad ez a 
város! Ha arra jelek utalnának, 
hogy a romlás, amely szükség-
szerűen bekövetkezett, az nem 
egy magárahagyatottságból kö-
vetkező romlás, hanem amiatt 
van, mert ez már előkészülete 
a kibontakozásnak. Ha már ezt 
látnám, akkor örülnék... 

K.F. 

rözik, mert jobbára becsület-
sértésekről, rágalmazásokról 
van szó, miképpen Rapcsák 
esetében is. Egyébként olyan 
alapon, ahogyan Mónus Áron a 
miniszterelnök ellen indított 
pert, bárki bárkit perelhetne. 
Ha a politikában elhangzik 
valami, akkor szaladjanak a 
bíróságra? Ezzel a témával is a 
következő ülésen foglalko-
zunk. Érdekes, hogy a büntető-
ügyekben a nyomozó hatóság, 
illetve az ügyészség mérlegel-
het, hogy nyújtson-e be kérel-
met a mentelmi jog felfüggesz-
tésére, mfg a bíróságoknak 
ilyen jogosítványa nincs. 

f. r. s. 

A huszonötezredik 
magyar Suzuki 
Ünnepélyes külsőségek kö-

zött adták át szerdán Buda-
pesten a huszonötezredik, Ma-
gyarországon gyártott és érté-
kesített Suzuki személygép-
kocsit. 

- Az esztergomi gyártás di-
namikusan fejlődik, a kocsik 
népszerűek a hazai vásárlók 
körében - mondta el Lepsényi 

István, a Magyar Suzuki Rt. 
vezérigazgatója az eseményen. 
Tavaly október óta 15 ezer 
Swift talált gazdára Magyar-
országon. Az új autók piacán a 
cég tavaly 20 százalékos része-
sedést szerzett, és idén augusz-
tusban már abszolút listavezető volt. 

• Jubileumi rendezvények Szegeden 

Tízéves a Soros Alapítvány 

U Ki söpör a buszmegál-
lóban? A Szegedi Volán 
Rt. illetékese fölhívott ben-
nünket a múlt keddi Csö-
rögben nekik címzett észre-
vétel miatt. Most megtud-
tuk, hogy 1.: a 83-84-es 
buszvégállomás takarítása 
nem a Volán feladata, de 
már jelezték az illetéke-
seknek a söprés szükséges-
ségét. 2.: a buszok viszony-
lag nagy követési idővel 
indulnak, tehát a vezetők 
igazán pihenhetnek közben 
egy kicsit, akár még tévét is 
nézhetnek, ezzel nem-véte-
nek az előírások ellen. 

Emberség, 5 forintért . 
Hívónk (neve, telefonszáma 
szerkesztőségünkben) kis-
lánya beteg, mozgássérült 
volt, mostanában kezd fel-
épülni. Kedden, késő dél-
után (fél 6 körül) hazafelé 
tartott az iskolából, s a Mars 
téri autóbuszpályaudvaron, 
még a busz indulása előtt be 
kellett volna mennie a WC-
be. Viszont a 10 forintos 
tarifa helyett csak 5 forintja 
volt, ezért az illemhely 
szigorú őre nem engedte be, 
hiába könyörgött. (A törté-
nethez nem szükséges kom-
mentár.) 

Ne nevessenek! (Kéz a 
zsebben.) Olvasóink éles 
szemmel figyelik vezető 

CSÖRÖG A V V I E S T E L 

Közérdekű problémáikat észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Nyilas Péterrel oszthatják meg. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Munkanapokon 8 és 10, vasárnap pedig 

14 és 15 óra között hfvható. Fölhívjuk 
olvasóink figyelmét arra, hogy Szegedről is 

valamennyi számot tárcsárzni kell. 
Ha ötletük van Fekete pont rovatunk 

számára, kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

politikusaink televíziós sze-
replését. Két hívónk (névvel, 
telefonszámmal) illemtudóbb 
viselkedésre szóittja föl a 
győztes pártok képviselőit. 
Egyik miniszterünk ugyanis 
zsebre dugott kézzel tárgyalt a 
volt amerikai nagykövettel, a 
Parlamentben pedig a hely-
zethez csöppet sem illó ne-
vetgélés folyik - amint azt ol-
vasóink rosszallóan megje-
gyezték. (Reméljük, az Or-
szágházban megszívlelik az 
intelmeket.) 

Kerékpár - kerék nélkül. 
Még péntek reggel találtak rá a 
Sárosi utcai szerviz közelében 
egy kerekeitől megfosztott, ám 
más tekintetben jól fölszerelt 
nói biciklire (még gyerekülés 
is volt rajta). A kereketlen 
kerékpárt azóta őrzik, akinek 

hiányzik, a 486-911/21-es 
telefonszámon érdeklődjön. 

Fekete kutya, fehér csík-
kal . A tegnapi Csörögben 
téves személyleírást adtunk 
egy eltévedt kiskutyáról: a 3-4 
hónapos kan kutyus fekete, s 
mellén fehér, keresztirányú 
csíkot visel. További jellem-
zőit a 493-346-os telefonszá-
mon lehet megtudni. 

Arany . Még korán sem 
kellett kelnie, mégis aranyat 
lelt a 329-107-es telefonról 
hívó olvasónk. Kedden délután 
3 óra körül, az I. sz. Rókusi 
Általános Iskola Pacsirta utca 
felőli oldalán arany karkötőre 
bukkant, és várja a jogos tulaj-
donost. 

Tárcaelhagyás. A. I. ked-
den kora délután, a Sándor és 
Árvíz utca környékén kerékpá-

rozván, irattárcáját (benne 
minden fontos dokumen-
tummal), s pénzét elveszí-
tette. A 320-845-ös telefon 
mellett várja a megtaláló 
jelentkezését. 

„Hídmata tás . " Elekes 
Zoltán újszegedi olvasónkat 
bosszantja, hogy a régi Ti-
sza-hidat a reggeli csúcsfor-
galom idején (háromnegyed 
8 körül) takarítja egy igen 
lassú autó. 

Tiltsák ki! Papp Mihály 
(326-228) a Lendvai ut-
caiak nevében kéri az ille-
tékeseket, hogy tereljék el 
utcájukból a teherautókat, 
mert tönkreteszik az utat és 
az ott lakók nyugalmát. 

Hová kössem? A 472-
474-es telefonról hívott 
minket egy hölgy, aki sokat 
jár kerékpáron, ám ha a 
Nagypostára megy, legföl-
jebb a kapu előtti piros 
postaládához tudja láncolni 
a biciklijét, mert kerékpár-
tartó nincsen. Talán mások 
is örülnének neki... 

Pénztárca a Tabánnál. 
Egy úr tegnap reggel 8 kö-
rül a Tabán abc-nél hagyta 
el pénztárcáját, s a 437-689-
es telefonszámon várja, 
hátha valaki megtalálta azt, 
s nem tudja, kinek kellene 
visszaadni. 

Éppen tíz esztendeje, hogy 
Magyarországon 1984-ben 
megkezdte működését a Soros 
Alapítvány. Alapítója Soros 
György magyar származású 
amerikai üzletember, a nyitott 
társadalom megvalósításának 
elősegítésére hozta létre az 
alapítványt. Az évforduló 
tiszteletére szeptember 10-án 
Keszthelyen országos jubi-
leumi rendezvénysorozat in-
dult, mely három hét alatt hét 
vidéki és számos budapesti 
helyszínen zajlik majd. 

A Soros-napok szegedi 
eseményei szeptember 16-án 
és 17-én zajlanak a József 
Attila Tudományegyetem Du-
gonics téri aulájában. Szep-

tember 16-án llia Mihály 
irodalomtörténész nyitja meg a 
Soros Könyv- és Folyóirat 
Kiállítást 18.30-kor. A kiállítás 
azokat a kiadványokat mutatja 
be, amelyek az elmúlt tíz 
évben a Soros Alapítvány tá-
mogatásával megjelentek. Az-
nap este 19.30-tól Weninger 
Richárd vezényletével a 
Weiner Leó Kamarazenekar ad 
hangversenyt. Szeptember 17-
én a JATE aulájában 20 és 22 
óra között filmvetítés várja a 
látogatókat. A bemutatandó 
rövidfilmek ugyancsak a Soros 
Alapítvány támogatásával ké-
szültek. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
BOTKA LÁSZLÓ ország-

gyűlési képviselő fogadóórára 
várja a tisztelt polgárokat 15.30 
órától Tápén, a polgármesteri 
hivatalban. Házigazda Mészáros 
Attila önkormányzati képviselő. 

A MUNKÁSPÁRT Szeged 
városi koordinációs bizottsága 
ülést tart 16 órakor, a Csap utca 
62. szám alatti pártházban. 

DR. KOVÁCS BEÁTA, a 6-
os számú választókerület képvi-
selője 17 órai kezdettel lakossági 
fórumot tart az Odessza II. Szá-
mú Általános Iskolában (Herke 
u. 2.), melynek fő témája 
Odessza lakótelep park-rekonst-
rukciós tervei. 

GYIMES1 KÁLMÁN, a 10-es 
választókerület képviselője 17 
órától lakossági fórumot tart a 
Tömörkény I. Gimnáziumban 

(Tömörkény u. 1.). A fórum 
témája: Önkormányzati lakások 
eladása. 

HOLNAP 
A SZEGEDI NYUGDÍJAS 

EGYESÜLET 13.30 órakor be-
számoló, soros vezetőségválasz-
tó közgyűlést tart a Csongrád 
megyei önkormányzat földszinti 
nagytermében (Rákóczi tér 
1-3.). 

A KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT Victor Hugó 
utcai székházában 16 és 17 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást 
tartanak. A városi szervezet 17 
órakor taggyűlést tart. 

Az MDF székházban (Római 
krt. 31.) 17 órától dr. Varga 
László jogi tanácsadást tart. 


