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A fekete, meg a rend 
MWereskedőkkel beszélgettem a Sing Singben. A szakmá-

mu ban hosszú évek óta jegyzett,elismert, vérbeli keres-
kedőkkel. Dicsérték (én is) a Tisza Fűszert remek market-
ingötletü, újszerű árubörzéjét. S nemcsak látványosságát, 
de szakmai értékeit is. Az pedig - divatosan summázva -
nem semmi, ha az ember a szakmabeliektől kap elismerést. 

Ennél valószínűleg már csak az több, ha a szakma mű-
velői azért szeretnének tenni valamit, hogy egyre többen 
legyenek közöttük az elismerésre méltók. A Tisza Füszért 
színvonalas árubemutatóján több patinás kereskedőcég 
képviselője beszélt ne- kem erről. Arra kértek, ne hagyjam 
abba a , feketék" elleni cikk- lázongást. Szerintük szakmai 
érdek megpróbálni leleplezni, lehetetlenné tenni, a keres-
kedők soraiból kilökni a , feketéket". Mármint a tisztes-
ségtelenül „kereskedőket". Azokat, akik valójában mások 
zsebéhen kotorásznak, „trükkösen" átverik a vevőt, a szál-
lítót, az adóhivatalt - s alávágnak a szakmának, lerabol-
ják a piacot, harácsolnak, aztán továbbállnak. Övék a 
„lé"; az itt maradó, hosszú távon tisztességesen dolgozóké 
pedig a szakma szégyene-

Beszélgetőpartnereim - számomra nagyon szimpatiku-
son - rendért kiáltottak. Szakmai értékrendért. Ami nagy-
hirtelen eltűnt ebben a magyarversenyes kapitalizmusban. 
Olyannyira, hogy - mint azt a Tisza Füszért vezérigazga-
tója igen szellemesen mondta a megnyitóban - mifelénk 
mostanában „Ami rendben van, az rendhagyó". 

A rendetlen, rendezetlen állapotot szeretnék - a szakma 
és a vevők védelmében - megszűntetni a kereskedők, az 
igaziak. Mondhatnánk erre is: nem semmi, hogy eljutot-
tunk idáig. A következő lépést - amivel kigáncsolhatják a 
, feketéket" - a kereskedők valószínűleg nem tudják egye-
dül megtenni. A vevőknek segíteniük kell: ne vásároljanak 
ott, ahol átverik, megkárosítják őket. Az a „kereskedő", 
akitől nem vásárolnak, bezárni kény- szerül... Kizárni a 
kereskedőszakmából persze másféle módszerekkel is le-
hetne (pl.szigorú ellenőrzések, büntetések, szállítói és más 
bojkottok, stb.). A „legfeketébbeket"pedig akár he is lehet-
ne zárni - mondjuk a szegedi Sing Singgel szemközti mű-
intézménybe... 

Szabó Magdolna 

M Szerényen, de éppen ezáltal 
észrevehetően áll egy új szobor 
a Mátyás téren. A műemlék 
templomegyüt tes oldalánál 
aprócska (majdan mezei vi-
rágokkal övezett) dombon lát-
ható Szent Ferenc szobra, 
amely a tér rekonstrukciójába 
i l leszkedve ihlető, kedves 
monumentumként tárulkozik a 
templomba igyekvő, vagy 
éppen csalC arra haladó ember 
elé. A kompozíció mintegy két 
éve várta már, hogy a térre ke-
rülhessen, addig a ferences 
rendház ebédlőjében volt. A 
szobrot a ferenceseknek aján-
dékul készít tet te Valentiny 
Géza pápai prelátus, az osztrák 
püspöki kar mellett működő 
segélyszervezet vezetője. A 
mű Kis István szobrászművész 
alkotása, ^ bronzkompozíció 
Kunos Mihály öntőmester 
műhelyében nyerte el végső 
formájá t . Amint azt László 
atyától, az alsóvárosi rendház-
főnöktől megtudtuk: avatóün-
nepséget is terveznek, amint a 
szegedi családi kötődésű 
adományozóval sikerül meg-
felelő időpontot egyeztetni. 

A Mátyás tér rekonstruk-
ciója az új szoborral kiegészül, 
s a kockaköves úton a kanya-
rulatban lesz majd később 
látható Bálint Sándor portré-
szobra is. A tér északi ol-
daláról ezáltal a két műalkotás 

Szent Ferenc a farkassal 
Mátyás téri viszonyok 

rend-alapító Ferencet. A XIV. 
századi legendagyűjtemény a 
„Fiorell i , , Gubbio városka 
lakóit rettegésben tartó far-
kasról szól az egyik legen-
dában. A fé le lemben élő 
emberek el akarták pusztítani a 
farkast, de Ferenchez fordultak 
és megoldás született. Ferenc 
megál lapodot t a fa rkassa l , 
hogy az nem bántja az embe-
reket és jószágaikat, cserébe a 
gubbioiak etetik a szelíddé vált 
ordast. A mában sem érvényét 
veszített üzenet: erőszakot erő-
szakkal csillapítani nem lehet. 

B. P. 

A műemlékegyüttest övező 
dombon megkezdődöt t a 
d ísznövények te lepí tése . A 
munka azonban lassan halad, 
mert a virágok rendre eltűnnek, 
s reggelre már csak hűlt 
helyüket találják. Az illeté-
kesek kérik az érintettek türel-
mét, a virágok utáni olthatatlan 
vágy csillapítását, ugyanis ta-
vasszal bárkinek szívesen 
adnak ingyen és legálisan a 
növényekből. 

A szent és a farkas. (Fotó: Révész Róbert) 

- s remélhetőleg az ábrázoltak felé . Szent Ferenc szobra 
szellemisége - vezeti az ér- legendát is idéz: a kompozíció 
kezőt a templom főbejárata a gubbioi farkassal ábrázolja a 

VÁLASZTÁSI NAPLÓ 

HETFON 
A MUNKÁSPÁRT 14-18 

óráig választási ügyeletet tart a 
Csap utca 62. szám alatt i 
pártházban. 

A HERKE UTCAI ÁLTA-

LANOS ISKOLABAN Amb-
rózy László és Gyémánt Imre 
önkormányzati képviselője-
löltek lakossági fórumot 
tartanak. A körzet lakóinak 
bemutatkozik Szalay István 
polgármesterjelölt. 

Második alkalommal adják 
át a Philip Morris Magyar Ba-
lettdíjat november 18-án, a ti-
zenötödik születésnapját ün-
neplő Győri Balett legújabb 
bemutató ján . A kuratórium 

elnöke Seregi László Kossuth-
díjas koreográfus, társelnöke 
Szabó István Oscar-díjas film-
rendező. Tagjai: Jancsó Miklós 
Kossuth-dí jas f i lmrendező, 
F^szenyi Enyikő Jászai Mari-
díjas színművész, Presser Gá-
bor Erkel-dí jas zeneszerző, 
Metzger Márta, illetőleg Kiss 
János Liszt-dí jas balet tmű-
vészek, Hajzer Gábor balett-
művész, valamint Pataki And-
rás táncművész. 

• Operahírek 

Misura és Gregor sikere 
Csütörökön este volt Gregor 

József második premierje a 
New York-i Metropolitan Ope-
rában. Sosztakovics Kisvárosi 
Lady Macbeth (Katyerina Iz-
maj lova) című operá jában 
nagy sikerrel énekelte a mókás, 
részeges pap szerepét. Az elő-
adást James Conlon dirigálta. 
Gregor Józseffel élő adásban 
láthatunk interjút a jövő héten 
kedden, a TV-1 New York-i 
műsorában. 

A szegedi közönség másik 
kedvence, Misura Zsuzsa a na-
pokban tért haza Új-Zéland 
fővárosából, Wellingtonból, 
ahol Szinetár Miklós rende-
zésében 6 előadáson énekelte 
Puccini Turandot című ope-
rájának címszerepét. A Wel-
lington Operát 15 éve jegyezik 

az operával foglalkozó nem-
zetközi szaklapok, azóta az Új-
zélandi Filharmonikusokat a 
világ 7 legjobb zenekara közé 
sorolják. Amikor Misura Zsu-
zsa az első próbán elénekelte 
Turandot nagyáriáját, a társulat 
5 perces vastapssal ünnepelte. 
Futótűzként teijedt a produkció 
jó híre, s az óriási sikert látva 
az opera művészeti igazgatója 
az utolsó e lőadás után fel-
ajánlotta a magyar szopránnak, 
hogy azt az operát tűzik a fő-
szereplésével műsorra, ame-
lyiket választja. így Misura 
Zsuzsa 1996-ban legnagyobb 
szegedi sikerével. Lady Mac-
beth szerepével tér vissza Új-
Zélandba. 

(hollósi) 
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• Z . -né ( 4 9 0 - 0 5 0 ) moz-
gáskorlátozott. A napokban a 
Cserepes sori pékség mellett 
parkolt, ahol fel van festve a 
mozgássérül tek parkoló ja 
jelzés. Amikor visszament 
autójához, megdöbbenve látta 
rajta a büntetőcédulát. Ami-
kor bement a rendőrségre, 
négy rendőrtől négy külön-
böző választ kapott, végül a 
legmagasabb rangú azt mond-
ta, hogy a megállni tilos tábla 
a mérvadó, a burkolati jel 
csak azért látható, mert a 
festék még nem kopott le. 
Olvasónk büntetését ugyan 
elengedték, de más moz-
gáskorlátozottak is hasonlóan 
járhatnak... 
• A 401-140-ről telefonáló 
olvasónk szerdán a múzeum 
és a Vár utca között talált egy 
bal kézre való c ipzáras , a 
tenyerén és az uj jvégeken 
piros kesztyűt. Tulajdonosa 
vasárnap délután 14 órától 
érdeklődhet a megadott tele-
fonszámon. 
• K. F.-né köszönetet mond 
annak az ismeretlen hölgy-
nek, aki kedden este 6-kor 
kiszabadította egy biztonsági 
őr kezei közül 12 éves kis-
lányát. A fegyveres fiatal-
ember azért támadt a kis-
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Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal. 

Hollósi Zsolttal oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra, vasárnap pedig 

14 és 15 óra között várjuk hívásaikat. 
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.. 

lányra, mert összetévesztette 
egy betörővel... 
• 4 0 1 - 3 0 0 - r ó l te le fonáló 
olvasónkat 10-én 17 óra után 
néhány perccel az a j tóval 
odacsukta az Újszegedről 
Szeged felé tartó 7l-es autó-
busz a Marostői utcai megál-
lónál. Amikor olvasónk szó-
vátette, a busz sofőré torkon 
ragadta és a vita tettleges-
ségig fajult. Az orvos 8 napon 
belül gyógyuló sérüléseket 
állapított meg olvasónknál, 
aki kéri azokat az utasokat, 
akik az eset szemtanúi voltak, 
jelentkezzenek, s tanúként 
legyenek segítségére. 
• Naponta 4-5 telefon ér-
kezik a Csörögbe a rossz táv-

fűtésse l kapcsola tban. A 
panaszokat továbbí to t tuk 
Sárkány Lászlónak, a Szetáv 
igazgatójának, aki ígéretet 
tett, hogy a konkrét ügyek 
megoldása érdekében felveszi 
a kapcsolatot olvasóinkkal. 
• Egy o lvasónk a Jakab 
Lajos u. lakói nevében kéri, 
hogy a 4. szám alatti üres 
telken kialakult szeméttelepet 
mielőbb szüntessék meg az 
illetékesek. Elő patkánytól a 
macskatetemekig mindenféle 
veszélyes dolog megtalálható 
ott, akár járvány kiinduló-
pontja is lehet. 
• Varró Ildikó (475-870) a 
Szilléri sorról, panaszol ja: 
csütörtökön este 9-től hajna-

lig 10 percenként szirénázott 
egy riasztó, s ezért nagyon 
sok lakó nem tudott aludni. Jó 
lenne, ha a riasztó tulajdo-
nosa a környékbeliek tűrőké-
pességét nem tenné még 
egyszer próbára. 
M A Magic Pool Klubból 
elveszett egy fekete. 450-es 
Westel-telefon. Kérik a be-
csületes megtalálót, jutalom 
el lenében je len tkezzen a 
478-116-os telefonon. 
• L. M. -né ( 0 6 - 6 0 -
385-61 1) egyéves , fekete 
snaucer kan kutyája - nya-
kán láncos nyakörvvel - el-
csatangolt Tápéról, a Honfog-
lalás u. 14-ből. Olvasónk kéri 
a becsületes megtalálót, juta-
lom ellenében jelentkezzen. 
H A BGT 785-ös rendszám-
tábla átvehető a megtalálónál 
Dorozsmán, a Zalán utca 15-
ben. 
• A Traktor utca környékén 
elveszet t egy 8 hónapos 
Basset Hound kutya (olyan, 
mint Columbo hadnagyé). A 
törzskönyvi száma a hasára 
van tetoválva. Kérik a megta-
lálót, jutalom elleneben vigye 
a kutyái a Csinszka u. 18-ba. 
vagy jelentkezzen a 437-000-
ás telefonon. 

AZ MDF-F1DESZ-KDNP 
koalíció tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a Római krt. 31. 
szám alatti MDF irodában, mi-
nden nap 10-17 óráig, aláí-
rásukkal t ámoga tha t j ák dr. 
Ványai Éva polgármes ter -
je löl te t és a koal íció közös 
önkormányza t i képvise lő-
jelöltjeit. 

A POFOSZ Csongrád me-
gyei elnöksége délelőtt 9 óra-
kor tisztújító közgyűlést tart a 
megyeháza tanácstermében. 

HÉTFŰN 
A SZOCIALISTA PÁRT 

irodáján (Tisza Lajos krt. 2—4. 
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint 
János ingyenes jogi tanács-
adást tart az érdeklődőknek. 15 
órától. 

J O G S E G É L Y S Z O L G Á -
LAT az SZDSZ Földváry utca 
3. szám alatt i i rodá jában . 
16-17 óráig. Tartja: dr. Pesti 
Gábor. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 
választókerület önkormányzati 
képvise lő je 16-18 óráig 
fogadóórát tart a Kecskés Ist-
ván telepi Művelődési Házban. 

KATONA GYULA, a 13-as 
választókerület önkormányzati 
képviselője 17-18 óráig tart 
fogadóórát a Kolozsvári Téri 
Általános Iskolában. 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
tart a Szeged Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Városrendezési és Építésügyi 
Iroda 17 órai kezdettel a Sző-
reg, Magyar utcai művelődési 
házban a Szeged-Szőreg Fácán 
utcai benzinkúttelepftés részle-
tes rendezési terve tárgyában. 
Előadó: Orosz Bálint irodave-
zető, városi főépítész. 

ÁGOSTON JÓZSEF, Pető-
fitelep és Baktó önkormányzati 
képviselője a Balaton Utcai 
Általános Iskolában 18 órától 
lakossági fórumot tart. Meg-
hívott vendég: Nagypál Mik-
lós, a Városüzemeltetési és 
Műszaki Iroda vezetője. 

Brit diplomata 
szerkesztőségünkben 

Fotó: Gyenes Kálmán 

T e g n a p Szegedre lá toga to t t S a r a h Kowland Jones , a 
budapesti bri t nagykövetség polit ikai-gazdasági ügyekkel 
foglalkozó első t i tká ra . Fölkereste szerkesztőségünket is. 
Dlusztus Imre főszerkesztőtől lapjaink helyzetéről é rdek-
lődött, különös tekintettel a közel 85 éves Délmagyarország, 
az 50 éves Csongrád Megyei Hírlap-Délvilág és a 20 éves 
Kincskereső törtenetére. 


