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Horpadás 
mm ebandukolt hétköznapjainkba az első nyálkásan-kö-

D dösen őszi idő. Kezdjük általa a hetet enyhe borzon-
gással, ami nem hasonlít a Bee Gees-kínálta kellemes bor-
zongáshoz, legfeljebb a régi dallamok idézése melenget 
néhány foszlánnyal. A villamosmegállóban öten-hatan áll-
dogálnak, továbbmenet a következőben kicsit többen, az 
Aradi téren pedig kész tömeg. Nincs semmilyen ünnep, 
noha a hallgatag népesség szinte ünnepélyes sereglet. 
Nem jön a villamos. A bérletesek türelmesen várnak, mint 
akik biztosan tudják, hogy utazási kartonjuk később és 
még később, holnap, sőt holnapután is érvényes. Amikor 
csak jön a villamos, akárhányszor fölszállhatnak. 

Nincs jobb alkalom a sétára, mint a kényszerűség. Nem 
lehet hivatkozni, hogy fázom, sietek, nehéz a csomag, 
könnyű a pénztárcám, csak indulni kell. Vagy várni. De 
aki jobb alkalomra vár, sokszor kudarcélménnyel végzi a 
türelempróbát, tehát jobb indulni. Menni. Mennyi, mennyi 
embert lát az útnak induló, s maga választja meg, merre 
lásson.,. Amikor a mentők egymást érik és visznek egy ra-
hedli embert, az már valami" - a Hősök kapuját malterozó 
szakik segédje mondja ezt, nem értheti meg bárki első hal-
lásra, mitől vágy kataszrófára a szakadt ruhájú, horpadt 
mellű segédszaki, amint odébblöki a malterosvödröt. Pedig 
könnyű rájönni, ha kicsit odébb haladsz. Már az elsza-
lasztott zöld után, gyors-csosszanásban át a térre. Majd-
hogy úgy nem jártam, mint a minap, még a langy-esti sé-
tán a világtalan fiatal pár: fehér, karcsú kis pálcikájukkal 
aprókat karikázva álltak a járdaszélen, hiába világlott 
zöldet a lámpa. Ők csak álltak. Mikor érkezik hozzájuk 
valami jel. Kicsiket pittyeghetne mondjuk a lámpa, mint 
más városban ez már kitaláltatott. De ez csak ötlet. 

Ötlet a séta közben, amiközben most az út nem vezet a 
Rerrich-álmát újraélesztő térségbe, hanem csak egyene-
sen, amerre a villamossín kanyarog. Ekkora blődséget 
csak unalmában mond az ember. Vagy séta közben. Ér-
deklődve számolom az egymást leielőzni képtelen villamo-
sokat, amint végiggyülekeznek a Zrínyi utcán. „Csak sem-
mi kirohanás kérem"- szólnál messziről a csoportot, a he-
ves gesztikulálást látva. Két szkv-s helyszínelő asszony 
győzköd két-három embert, eldöntendő, ki a hibás. A 
Dacia lökhárítójánál hal hátul jókora horpadás. Most az a 
kérdés, ki kinek és hogyan tolatott neki, illetve, hogy tíz 
perc elég- e tolatásra, netán parkoláshoz való elhelyezke-
désre. Nem tudom, mikor jutnak, jutottak dűlőre a vitás 
ügyben. Negyedórája már biztosan rovom az utat.A pati-
nás cukrászdánál csörömpölve rohan előre a perspektívá-
ba a hatodik villamoskocsi. Mit sem sejtve, hogy odébb, a 
kanyar után elakadás történt. Úgy fennakadt a sor, mint a 
megnevezhető választókörzet parlamenti képviselőjének 
Seat kocsija az öttömösi homokon. Hogy ennél találóbb 
hasonlatot most ne is mondjak. 

Becsei Pétéi 

• Latin-Amerika országa, Ko-
lumbia szinte ismerősként kö-
szönti Szegedet, döntően ma-
gyarországi nagykövete, dr. 
Alberto E. Rojas Puyo révén. 
Kulturál is napok kezdődtek 
tegnap az I f jú ság i Házban , 
hogy a megnyitó időpontjától 
november 4-ig a fotó, a nép-
művészet, a film- és irodalom 
társulása által hidat teremtsen a 
távoli kontinens kis országá-
hoz. 

Nem először jár Szegeden 
Kolumbia nagykövete, mint ez 
a Városházán, dr. Ványai Éva 
alpolgármester társaságában 
tartott sajtótájékoztatón szóba 
került. A diplomata 1991-ben, 
megbízólevelének átadása után 
szinte azonnal városunkat ke-
reste fel, elsőként Szeged kul-
túrájával, művészetével, tudo-
mányos világával, építészeté-
vel és felsőoktatásával ismer-
kedet t , az oktatás t és tudo-
mányt tekintve különösen a 
latin-amerikanisztika itteni vi-
rágzása okán. Közvetlen hang-
nemben folytatott sajtótájékoz-
tatóján egyebek mellett kide-
rült: kol légaként köszönti a 
résztvevő újságírókat, mivel if-
júkorában maga is ezt a „mes-
terséget" űzte. Nem került szó-
ba, de érdeklődése bizonnyal 
alapvetően a kultúrához köti, s 
d ö n t ő része van a szegedi 
programsor létrejöttében. Saj-

Polgári kezdeményezések 
A közelmúltban megalakult 

pécsi és győri polgári körök, 
valamint a szegedi Polgárosuló 
Szegedért Egyesület képviselői 
kedden Szegeden találkoztak, 
hogy az ország több városában 
már m ű k ö d ő hason ló civil 
szerveződéseket csatlakozásra 
szólítsák fel Polgári Kezdemé-
nyezések Országos Szövetsé-
gének megalakítására. 

A már létrejött helyi polgári 

• Kulturális ínyencségek - nagykövet módra 

Kolumbia közelit 
köszöntő szavakkal és szíves 
ajánlattal nyitotta meg a kultu-
rális napokat. Ahdú Eljaiek re-
mek fotóinak bemutatója, Ko-
lumbia népművészetét doku-
mentáló anyag tárulkozik no-
vember 4-ig a nagyközönség 
elé. Tegnaptól négy estén át 
Gábriel Garcia Márquez mű-
veinek filmadaptációit vetítik 
az I f júsági Házban, spanyol 
nyelven. A két napig Szegeden 
vendégeskedő nagykövet ma a 
József Attila Tudományegye-
temen tart előadást országa fej-
lődésének ellentmondásairól. 
A kolumbiai napokhoz rajzpá-
lyázat kapcsolódik kisiskolá-
sok számára, amelynek részle-
teiről a helyszínen szerezhet-
nek tudomást. Nem elvetendő 
szempont továbbá: a kulturális 
napok végezetéig, november 4-
ig 14 és 17 óra között az Ifjú-
sági Házban kávékóstolóra is 
vendégül látják az érdeklődő-
ket. 

B. P. 

Déry-jutalmak 
A Déry Tibor Alapítvány 

kuratóriuma kimagasló irodal-
mi munkásságáé r t , Garacz i 
László költőt . Herceg János 
(vajdasági) írót és Petri György 
köl tőt részes í te t te Déry- ju-
talomban. Ugyancsak e kitün-
tetésre érdemesítették a ma-
gyar nyelv ápolásában elért 
e redményeiér t Benkő Samu 
Romániában élő művelődéstör-
ténészt. 

nálatát fejezte ki ugyanakkor a 
tájékoztató alkalmával, hogy 
országa nehéz gazdasági hely-
zete nem teszi lehetővé a való-
ban élő, élőbb kulturális kap-
csolatokat, beleértve neves al-
ko tóművésze ik , oper i s tá juk 

szervezetek megítélése szerint 
városaik sorsának irányítását a 
polgárok nem bízhatják tovább 
a j ideológiai alapon szervező-
dött pártokra. A polgári kezde-
m é n y e z é s e k n e k az a cé l j a , 
hogy a lakosság összefogását a 
települések jövőjéért intézmé-
nyes eszközökkel segítsék. Fe-
ladatuknak tartják - hangzott 
el a megbeszélésen hogy az 
önkormányzati választásokra 

Fotó: Nagy Lász ló 

személyes megjelenését és fel-
lépését, illetve ritka muzeális 
értékeik egy-egy remek darab-
jának magyarországi bemuta-
tását. 

Kolumbia nagykövete teg-
nap délután az Ifjúsági Házban 

programokat készítsenek, jelöl-
teket állítsanak. 

A már meglévő szervezetek 
egymástól függetlenül jöttek 
létre. Az országos szövetség 
megalakítását kezdeményező 
polgári körök, illetve egyesület 
szerint célszerű lenne kicserél-
ni tapaszta la ta ikat , segíteni 
egymás munkáját . Ezért no-
vember 5-én és 6-án Szegeden 
konzultációs fórumot rendez-
nek, amelyen meg kívánják 
alakítani a Polgári Kezdemé-
nyezések Országos Szövetsé-
gét. 

MŰSZERTECHNIKA SZEGED 
CANON és RICOH 

kellékanyagok 
Szeged, Moszkvai krt. 8. © 326-800 

MA 
MÉSZÁROS ATTILA, a 26-

os számú választókerület (Tápé) 
önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart 12.30-16.30 óráig a 
tápéi polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán. 

DR. VÁNYAI ÉVA alpolgár-
mester, a 18-as számú választó-
kerület képviselője fogadóórát 
tart 15-16.30 óráig a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán. 
(Széchenyi tér I I.). 

DR. BÁLINT JÁNOS, a Szo-

KÖZÉLETI NAPLÓ 

cialista Párt jogtanácsosa 15-16 
óra között ingyenes jogi tanács-
adást tart a Szilágyi utca 2. II. 
em. 204-es szobában. 

A POLGÁROSULÓ SZEGE-
DÉRT EGYESÜLET délután 
4—6 óra között ismerteti célkitű-
zéseit és programját az egyesület 
irodájában (Kálvária sugárút 40.). 

DR. KOMAROMI ZOLTÁN 
önkormányzati képviselő 17 óra-
kor, a szatymazi Béke Művelő-
dési Házban fogadóórát tart. 

HOLNAP 
A MUNKÁSPÁRT 14 és 17 

óra között ügyeletet tart a Csap 
utca 62. szám alatti pártházban. 

BOTKA LÁSZLÓ, a 3-as or-
szággyűlési választókerület 
képviselője 17 órától fogadóórát 
tart Zsombón, a Művelődési 
Házban. 

DR. VÁNYAI ÉVA alpolgár-
mester, a 18-as számú választó-
kerület képviselője laossági fóru-
mot tart a Madách Imre Általá-
nos Iskola ebédlőjében, 18 óra-
kor. A fórum témája: a Szent Ist-
ván tér rekonstrukciója, a Stefá-
nia rendezési terve, önkormány-
zati bérlakások eladása. 

• K ö z t é r i k e g y e l e m . A 
Hüvelyk utcában lakó B.I. a 
közelben lévő iskola mellet-
ti fél ig kidőlt , s emellet t 
pelyheivel is kellemetlenke-
dő nyárfát szeret te volna 
még a nyáron eltávolíttatni. 
Előbb szóbeli, majd októ-
ber 15-i határidővel, határo-
zatban rögzített (télét szüle-
tett a kivágásra. A végrehaj-
tást sü rge tő é r d e k l ő d é s e 
nyomán megtudta, hogy a 
városnak már favágásra sem 
telik, így előállhat a köztéri 
kegyelem állapota. 
• Ü r í t é s r e v á r v a . T . - n é 
szerint a rókusi lakótelepen 
az utcai szemeteseket túl rit-
kán szabadítják meg tartal-
muktól, így a túlcsorduló 
zöld dobozkák hul ladéka 
sokszor a természet zöldjé-
vel elegyedik. Egy másik 
telefonálónk, Sz. A. 3-4 hét-
tel ezelőttre dátumozza az 
utolsó ürítéseket az ittlévő 
buszmegállók, üzletek és is-
kola környékén. 
• Október. A. Jenő egy fá-
radt háziasszony összecsa-
pott vacsorájához hasonlítja 
a szegedi október 6-i ünnep-
séget. Fájlalná, ha 23-án ha-
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Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Tóth Szeles Istvánnal oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 

pedig 14-től 15 óráig várjuk hfvásaikat. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy 
Szegedről is mindegyik számot tárcsázni 

kell. Ha ötletük van Fekete pont cimű 
rovatunk számára, kérjük, 
ugyanitt tudassák velünk. 

sonló érdektelenséggel, szerve-
zetlenséggel és az emelkedett-
ség hiányával kellene szembe-
sülnie. 
• Nyaktörő. B. Gy. a Bihari 
utca nyaktörő kátyúinak mie-
lőbbi befoltozását kérte már 
több f ó r u m o n , eddig e red -
ménytelenül. Beszélgetésünk 
hangneméből is érződött, hogy 
fogytán a türelme. 
• P i a c i v i s z o n y o k . N . J . a 
Szent István téri piac lehango-
ló állapotán kesereg. A teherta-
xisok placcán éktelenkedő hul-
ladéklerakat nem egy ilyen 
szép térhez illő körítés. G. M. a 

Mars téri szemétszállító társa-
ságnak ajánlja ötletét: ha egy 
dróthálós vendégoldalt szerel-
nének a járművükre, kevesebb 
papír és egyéb lehullott lim-
lom jelezné útvonalukat. 
• Félpénz. A 320-919-es tele-
fonon egy kisnyugdíjas várja a 
jó hírt, hogy jelentkezik a be-
csületes megtaláló, aki a Szé-
chenyi téri Meinl ABC-ben fe-
lejtett pénztárcájában lévő pén-
zének legalább felét, valamint 
kulcsait és pótolhatatlan iratait 
visszajuttatja. 
• K e r e s és k íná l . V. I . b a r n a 
szőrű, 9 hónapos, Friszkó név-

re hallgató, Szőregen elve-
szett Dobermann kutyájáról 
vár híradást a 405-237-es 
te le fonon. Csereként fel-
ajánlott információja: az Új-
világ és Magyar utca kör-
nyékén egy ápolt, nagysző-
rű fekete kutya csavarog. 
• Rendszerte lenül . A z Új -
petőfi telepen lakó R. A.-né 
tapasztalata szerint az áram-
számlák kézbes í t é séve l 
megbízot t társaság rend-
szertelenül végzi munkáját, 
s emiatt ő az átutalási szám-
lája befizetésekor nem tudja 
figyelembe venni az épp ak-
tuál is d í j té te l t . Áremelés 
után még kel lemet lenebb 
lesz, ha a kockázatos sacco-
lásra kell hagyatkozni. 
• S z á r a z t é n y . M . M . a 
Sportuszodában szombati 
csecsemőúszásra szeret te 
volna benevezni gyermekét, 
de háromnegyed órás sorban-
állás után kiderült, hogy hi-
ába ment a meghi rde te t t 
reggel i i dőpon tban , már 
betelt a létszám. Szerinte 
mindez csak úgy lehetséges, 
ha már kezdetben sem volt 
üres a lista. 

• Elszegényedett a vásárhelyi szervezet 

Béres úr és az ötezer forintok 
Béres Kálmán elmondta , 

hogy a múlt ősszel az ország 
minden részéből érkezett kéré-
sekre több mint ezer olyan idős 
embernek tudtak 5 ezer forin-
tot juttatni tüzelőre, akiknek 
semmiféle jövedelme nincs. A 
szervezet felmérése szerint or-
szágosan mintegy 40-50 ezerre 
tehető azoknak 70-80 éven fe-
lül ieknek a száma, akiknek 
nincs pénzük fűtésre. A szerve-
zet az idén is szeretett volna a 
leginkább rászorultakon segíte-
ni, ám az eddig támogatás t 
nyúj tó társaságok, a lapí tvá-
nyok - nem folyósítják a ko-
rábbi pénzt, amit eddig szét le-
hetett osztani. A segélykérő le-
velek sokasága viszont naponta 
érkezik a szervezethez. 

Béres Kálmán elmondta azt 
is, hogy megalakulásuk, 1991 
óta a különféle adományokból 

A hódmezővásárhelyi 
székhelyű Nyugdíj Nél-
küli Időskorúak Orszá-
gos Szervezete a sajtón 
keresztül ér tes í te t te a 
rászoru lókat , hogy az 
idei télre nem tud a fű-
tési kiadásokhoz hozzá-
járulni, mert nem kapja 
a korábbi jelentős anya-
gi támogatásokat. 

több ezer időskorú embernek 
segí te t tek . Négy esz tende je 
küzdenek azért, hogy a nyug-
díj, jövedelem nélkül tengődök 
alanyi jogon kapjanak nyugdíj-
szerű ellátást. Áz illetékes mi-
nisztérium viszont semmiféle 
megoldási lehetőséggel nem 
biztatja.a szervezetet, illetve a 
nyugdtj nélküli időskorúakat. 

F E L H Í V Á S 

Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata 
felkéri a szegedi társadalmi, gazdasági 
szervezeteket, intézményeket, szakmai 
szövetségeket, kamarákat, egyházakat, 

érdekképviseleti szerveket, hogy a személyi 
adatokat tartalmazó és a részletesen indokolt 

ajánlásokat 1994. december 31-ig juttassák el 
Szeged Megyei Jogú Város polgármesteréhez 

az alábbi kitüntetésekre: 
1. Díszpolgári c ím 
2. Pro Urbe díj 
3- Szegedért Emlékérem 

A kitüntetések átadására 1995. május 21-én, 
a város napján kerül sor. Bővebb felvilágosítás 

a polgármesteri hivatal közoktatási 
és közművelődési irodáján kérhető 

^ (tel.: 475-575/323) ^ 


