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- Hé! A frászt hozza rám! Maga mit
csinál itt?
- Mi köze hozzá? Menjen arrébb és
hagyjon békén! .
- Menjen arrébb maga! Én értem ide
előbb!
- Ehhez a fához? Egy fenét! A maga
falábának a nyikorgása még nem is hallatszott, amikor én már itt voltam!
- Ez itt egy műanyag faláb és nem
nyikorog, vegye tudomásul!
- Ez akkor is az én fám, keressen magának egy másikat!
- Tudja mi a magáé? Amit megeszik,
az! Hé! Mi az ott a kezében?
- Pontosan az, mint a magáéban!
Úgyhogy menjen szépen odébb és hagyjon nekem békét! Ez itt az én fám és
slussz!
- Márpedig én nem megyek másik fához, mert jobb, ha tudja, hogy ezt én már
hetekkel előbb kinéztem magamnak!

FEKETE PONT

CSÜTÖRTÖK, 1994. DEC. 8.

- Hogy a végén még összeboronáljanak magával?
- Ugyan, mit érdekli az magát?
- Igenis, hogy érdekel! Nekem mindig
fontos volt, hogy mások mit mondanak
rólam!
- Segít végre, vagy keres magának
egy másik fát?
- Azt már nem! Inkább segítek!

Zoltán Csaba
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- Ha - ha! Jó, hogy már nem azt
mondja, hogy maga ültette kétszáz éve,
csak azért, hogy egyszer majd idejöhes- Előbb maga!
sen velem vitatkozni!
- Nem, előbb maga!
- Ne pimaszkodjon, hallja-e?! Én már
- Tudja, mit? Egyszerre. Háromra.
évek óta erre sétálok minden este és Majd én számolok.
igenis, hogy kinéztem magamnak!
- Nem, majd én! Egy... kettő... hááá- Oké, oké! De ha már itt van, akkor rom!
legalább segítsen!
„Röccs" - „mondta" erre a megfá- Megőrült?! Minek néz maga en- radt, korhadt faág, mely majdnem vízgem?!
szintesen nyúlt a kis park magyalbokrai
- Azután majd én is segítek magának! fölé, a két öngyilkosjelölt pedig köteleikbe gubancolódva nyekkent a szúrós leve- Persze, miután maga már végzett!
lek közé.
- Akkor csináljuk együtt!
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Fotó: Somogyi Károlyné
Csak azok kedvéért nevezzük meg a helyszint, ahol fotóriporterünk ellenállhatatlan késztetést érzett a látvány megörökítésére, akik lapunkból szoktak tájékozódni arról, mi történik a városban. Nos, a Stefánia oldalán, a régi Hungária teraszát körülkerítő járdán ismét sikerült valaki(k)nek a Nagy
Mutatvány: összetörni a kerítést. Miért, miért? Hátha csak
azért, hogy bekerüljön tette az újságba... Sikerült. Most
boldog?

• Köztársasági megbízott

Megszűnt a hivatal
A helyi önkormányzatokról
szóló törvény módosítása szerint a köztársasági megbízottak
hivatalai az 1994. évi önkormányzati választások napján
megszűnnek. A hivatalok jogutódai a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok, melyeknek fó feladatai: a helyi önkormányzatok tevékenységének
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Traffipax

Csongrád megyében
ma az alábbi városok
körzetében számíthatnak
jelentős közlekedési akcióra a járművezetők Szeged: 5 és 7; Kistelek:
9 és 14; Makó: 15 és 23;
Hódmezővásárhely: 6 és
22 óra között. A rendőrség a változtatás jogát
fenntartja!

• Szünet
A Budapest Bank Rt. Szegedi Igazgatóságának tájékoztatása szerint a kárpótlási jegyek kiadása, valamint minden, ezzel kapcsolatos ügyintézés december 15-től január
2-ig szünetel.

törvényességi ellenőrzése, a
hatáskörükbe utalt első és másodfokú hatósági ügyek intézése.
Csongrád megyében december 12-én kezdi meg tevékenységét a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal, a kérelmek
megismétlése nélkül folytatva
a köztársasági megbízotti hivatalhoz érkezett ügyek intézését.

• Pénteki lórum
Holnap délután 5 órakor a
Rókus II. Általános Iskolában
tartják a közös képviselők következő összejövetelét. A fórum témái: a panelházak sátortető-ráépítése; mi a teendő, ha
egy lakótársunk tartozik. Minden közös képviselőt és érdeklődő lakót szeretettel várja a
házigazda: Szemők Árpád.

• Helyesbítés
Keddi választási mellékletünkben Ópusztaszer egyik
polgármesterjelöltjének. Kecskeméti Jánosnak a szakmai
múltjára vonatkozó információt hibásan közöltük. A jelölt
1984 óta államigazgatási dolgozó. A hibáért az olvasók és
az érintett elnézését kéljük.
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50 Ft/km!
Gyors, pontos, olcsó!

K

di Osztálya és a Csongrád Megyei Ismeretterjesztő Társulat
mai előadóülésén. Tamási
György és Barta Károly féléves TEMPUS-ösztöndíjjal
folytatott tanulmányokat az
angliai Huddersfieldben: a terepbejárásokon megismert táj-
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• Ünnep a finn
függetlenség
napján
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az engedmény:

• Az Év Könyve dijak Szegedre

Vers: Baka István,
kispróza: Darvasi László

• Pénteken a Stefánia Klubban

Rambling Blues, a csemege
Valódi bluescsemegét kínál
a Rambling Blues koncertje,
pénteken este a Sajtóház Stefánia klubjában. Az első különlegesség mindjárt a felállásból
kitűnik: Király Vajk - ének,
gitár, kazoo (ennek hangját
legtöbben a „Nagy ho-ho-ho" horgász" cfmű 100 folk slágerból ismerhetik), Tóth Anetta-ének, Hrabovszky Tamásszájharmonika. A megszokott
ritmushangszerek hiányoznak,
a bluescsapat ugyanis nem a
Rolling Stones-féle, de nem is
a futótűzszerűen terjedő rythm
and bluest játssza, hanem a

tfpusokat mutatják be. A második előadásban Karancsi Zoltán Vulkáni sziget a Mediterránumban címmel a Lipari-szigetekhez tartozó Vulcano szigetre kalauzolja az érdeklődőket.
Az ülés ma délután 5 órakor
kezdődik a JATE Egyetem
utcai épületének TTk előadótermében.

Dániel és Ramira azért
hagyták el a farmot, hogy
szüleiket megkeressék. A
szülők késtek, mert vadállatok veszélyeztették tehéncsordájukat. „Városi gyermekek nem maradtak volna
életben néhány napon túl
hasonló körülmények között" - mondta Estevez.
A két elveszett gyermeket
40 rendőr kereste 20 napon
át. Két nappal azelőtt, hogy
megtalálták őket, keselyűket láttak, s azt hitték, hogy
a gyermekek holtteste felett
köröznek.
Dániel és Ramira még
csak nem is sírt, amikor
rájuk találtak.
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az engedmény:
6 0 0 0 0 Ft
Tel./fax: 62/433-626
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Tegnap este a Rókusi katolikus templomban a szegedi
Finn Klub által rendezett ünKét szegedi szerző műve - Baka Istváné és Darvasi Lászlóé nepségen emlékeztek meg is szerepel az idei Év Könyve díjazottjai között. Az 1994-es év
Finnország függetlenségének legjobb irodalmi alkotásairól egy 25 fős bírálóbizottság sza77. évfordulójáról. Afinnfüg- vazott. A verseskönyvek közül Baka István: Sztyepan Pehotnij
getlenség napján Kiss Mariann testamentuma (Jelenkor Kiadó), mfg a kispróza kategóriában
és Sanda István Dániel orgona- Darvasi László: A veinhageni rózsabokrok (Jelenkor Kiadó) lett a
művészek léptek fel, jelen volt legjobb, megosztva Gion Nándor Izsakhár (Kortárs) című köLeena-Kaisa Mikkola, a buda- tetével.
pesti finn nagykövetség titkára is.
A dijakat december 19-én adják át, a Szerzői Jogvédő Hivatalban.

határos túlélés
Egy hátor hatéves kisfiú
megmentette négyéves kishúgát azzal, hogy vadalmával etette és forrásvízzel
itatta az őserdőben. Dániel
és Ramira Quispc 20 napig
bolyongott Argentína Jujuy
tartományának őserdejében, ahol pumák, medvék,
mérgeskígyók és keselyűk
tanyáznak.
- Életben maradásuk valóban csodálatos, de csak
annak köszönhető, hogy
születésük óta a vadon közelében éltek, és tudták mit
lehet megenni és milyen
állatok veszedelmesek mondta Miquel Angel Estevez, aki megtalálta a gyermekeket.
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PASSAGF. S H O P
Szeged, Nagyáruház passage-sor

Brit és mediterrán tájak

Két előadás szerepel a Ma• Diplomások jelentkez é s é t várja a részben febru- gyar Földrajzi Társaság Szegeárban, részben szeptemberben
induló kurzusaira a JATE
Állam- és Jogtudományi Kara.
Bármely egyetemi, vagy főiskolai diplomával jelentkezni
lehet az alapdiplomát nyújtó
levelező jogászképzésre szegedi és kecskeméti képzési
hellyel (ez utóbbira a csak
érettségivel rendelkezők is
jelentkezhetnek), valamint a
kiegészítő diplomát adó jogi,
közgazdasági, egészségügyi
közgazdasági, társadalombiztosítási, munkaügyi és Európajogi szakosítókra. A gazdasági
jellegű főiskolán végzettek részére egyetemi közgazdász
diplomát nyújtó esti-levelező
képzés indul. Tájékoztató a
Kar Tanulmányi Osztályán
(Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
vehető át. illetve igényelhető
(Tel.: 62/310-011/3409). (x)
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M I K R O F R E I S E l

i Csengelei
betörés

A kisteleki rendőrség ismefolk felől közelítenek a műfaj- retlen tettes indított eljárást,
aki az ablak betörése után behoz.
Természetesen ez csak hoz- hatolt a csengelei polgármeszávetőleges meghatározás, teri hivatal irodájába és onnan
nem lehetne őket skatulyába számítógépet, rádiósmagnót loszorítani. Ezt jelzi a nevük is, pott el, mintegy 290 ezer forint
értékben.
hiszen a Rambling kóválygót,
bolyongót jelent, repertoárjukon egyaránt megtalálhatók
Róbert Johnson és Muddy WaBIZTONSÁGTECHNIKAI CÉG
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 31.
ters dalok, valamint Eric ClapTelefon: 430-511.431-511
ton és Janis Joplin feldolgoBETÖRÉSJELZŐ RENDSZEREK
zások. De természetesen (24 órás, diszpécserszolgálat)
ahogy a zenében már megVIDEORENDSZEREK
szokhattuk - erről sem beszélNyitva tartás: munkanapokon 9 - 16-ig.
ni kell, hanem hallgatni őket holnap este 7-től a Sajtóház
Stefánia klubjában!
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• Könyvbemutató
a megyeházán
December 9-én, pénteken
délután fél 3-kor a Csongrád
megyei közgyűlés földszinti
klubjában tartja nyilvános elnökségi ülését az Erdei Ferenc
Társaság. Ezen többek között
bemutatják Erdei Ferenc „A
makói hagyma sorsa" cfmű
posztumusz könyvét, majd dr.
Tóth Ferenc ny. múzeumigazgató Erdei 1935-36-os nyugati
tanulmány útjáról, dr. Varga
Gyula egyetemi tanár pedig a
könyv időszerűségéről tart előadást.

• Polgármesterjelöltek a városszépítésről
A Szegedi Városszépítő
Egyesület - Választmámyának
döntése alapján - nyilvános
rendezvényen találkozik Szeged polgármesteijelöltjeivel. A
jelöltek ismertetik a városszépítéssel-környezetalakítással összefüggő elképzeléseiket
és válaszolnak az érdeklődők
kérdéseire. A rendezvény helyszíne a Tisza Szálló tükörterme, időpontja pedig: ma délután három óra.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS

A RÁDIÓ
„PARTISCUM"
kereskedelmi adása
,diallgassa Ö n is,
Ö n n e k Is szól!"
niiadeimap lft -18óraköíult;i94,9MRí en
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A U T O S Z A L O N ,
SZEGED, OLAJBÁNYÁSZ TÉR 1.
Tel./fax: 4 8 0 - 9 8 0 , 4 8 0 - 5 6 2
támogatásával!

Hirdetésfelvétel:

Szeged, Párizsi krt. 32.
Tel: 325-930.323-811
TeUFax: 491-119 § | 1 1
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• A Két Lotti (33-ból 3-at)
49. játékhetén nem volt 3+3-as
találat. így az erre jutó nyereményösszeg már 41 millió 556
ezer 650 forintra halmozódott.
A 3 találatosok nyereménye 12
ezer 377 forint, a kettesek 304
forintot émek. A nyerőszámok:
17, 43, 49 és 10, 30, 50. A heti
és előfizetéses szelvényeket
péntekig veszik át és fizetnek
nyereményt a megyei postahivatalokban, takarékszövetkezetekben, IBUSZ és Express irodákban. Sorsolás keddenként
10.40-kor a Danubius Rádióban. A nyeretlen szelvényekkel
is nyerhetnek minden héten
100 ezer forintot!
(x)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint
ma estig folytatódik a változékony idő, több kevesebb napsütéssel és szórványosan esőkkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2-7 fok között alakul.
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