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Mi mit szőrit ki?
H Z olyan nagyon természetes dolog, hogy amik megtörmm ténnek az emberrel, azok így-úgy elkezdik formálgatni, gyúrni, gyurmázni fognak vele a történések. Természetes és mégsem az. Mármint hogy hogyan gyurmáznak
vele.
A minap este párhuzamosan két tévécsatornán is Szász
Jánost faggatták (kinek még ki sem hűlt a Vojcek című alkotásáért odaítélt Felix-díja), s mind a két beszélgetésben
egyazon témáról: mi lesz ezután, hogyan változtatja meg a
rendezőt a díj?
Ebben van egy olyan sugallat, ugyebár, hogy egy díjnak
feltétlenül bele kell avatkoznia az úgynevezett alkotói tevékenységbe. Szász János lassú, nyugodt mondatokban tárta
fel a „nem"-et. Hogy őt az elismerés csak megerősíti, és
semmi több, csinálni kell tovább - ahogyan másoknak is.
Egyébiránt nem tudom, hogy miért él ez úgy a közgondolkodásban, hogy akit elismernek, annak egyből el
kell dobnia az agyát, és úgy kell szétcsapnia maga körül,
mint egy szellemei terminátornak. Mert nyilván a kérdésnek volt egy ilyen eléggé kifent éle is.
De ez az él már a kérdés feltevése előtt szenvedett csorbát, hogy már előtte annyi éle sem volt, mint egy gömbnek.
Mert ha valaki látta - már pedig felteszem, hogy a kérdezők csak látták a Vojceket -, akkor már a film alapján is
tisztában lehetett Szász János rendezői (és emberi) alkatával, s ha ezt az alkatot és az agyeldobásra vonatkozó kérdést összevetjük, akkor e kettő kioltja, érvényteleníti egymást.
Olyan ez, mintha azt kérdeznénk egy megvuduzott
bennszülöttől, hogy amikor a vízilovakkal hancúrozik a tóban, gondol-e Archimedes törvényére?
Nos, én a vízilovakkal vagyok.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Velük szembenézni, hálás
feladatnak tűnhetett - a széksorokból nézvést. Ki vitatná
ugyanis, hogy aki itt él, s pláne
ha e város vezetésére pályázik,
a legkomolyabban gondolja
majd: mindent meg akar tenni
a Dóm térért, a régi Hungáriáért, a város tisztaságáért? S
persze vannak ötletei, szakértői
által sugallt-kidolgozott javaslatai, ezeket kerek mondatokban képes előadni - naná, hogy
sikerre, egyetértésre, szimpátiára számíthat.
Már azonban hogy a jelöltek
maguk mit gondoltak a tegnapi
beszélgetés előtt, könnyen vehető akadálynak tekintették-e,
vagy kínos kibúvókra késztetőnek inkább, azt persze nem
tudhatni. A válaszaikból mindenesetre az derült ki: számukra a város polgárainak e mozgalma komolyan veendő ajánlat: csináljuk együtt, egyetértésben.
A programok persze elég rugalmasak ahhoz, hogy közös
városszépítési lobogó alá
lehessen terelni a polgármesteijelölti szándékok egymástól

fog és
erkölcs

Podmaniczky Szilárd

• Vámosok a végeken

Hatástalanított peterdák
A vám- és pénzügyőrség munkatársai Csongrádban és Békésben az
elmúlt héten 52 szabálysértést. bűncselekményt derítettek fel. Az
úgynevezett elkövetési
érték 2 millió 700 ezer
forint volt.
Nagylaknál a Magyarországra beutazó bolgár állampolgárok útipoggyászához 137
karton Klf márkájú cigaretta is
tartozott, a dohányárut a pénzügyőrök lefoglalták tőlük.
Honfitársuk Röszkénél kísérletezett. Több vég viaszosvásznat, 5 kaputelefont, akkumulátortöltőket és 11 db kolbásztöltőt próbált „átcsempészni".
Az elmúlt héten 270 karton
Luckie Strike márkájú cigaret• Elsietett vásár. A 313-952es számról telefonáló olvasónk kéri, hogy sürgősen jelentkezzen az a mozgássérült
asszony, aki a CSS-177-es
rendszámú Trabant Hycomatot megvásárolta, mert az
adásvételi szerződést amelyre most szükségük lenne - elfelejtették megkötni.
• Vlzszintezés. A csörögben
ismétlődő rendszeres jelzések
tanúsága szerint a Bihari utca
úttestjének lyukai sem tudnak
önmaguktól betömődni. Az
esőzések idején a víz segít a
szintezésben, de csak addig,
mfg - Bodó György tapasztalatai szerint - a 80 kilométeres sebességgel száguldó
autók a járdára és a gyalogosokra fröccsentik a kátyúk
tartalmát. Az útjavítást s
egyúttal az autósok megregulázását tartaná a legjobb megoldásnak.
• Meglett kan. Sz. I.-ék köszönetet mondanak Rick
nyomravezetőjének. A 1 1
éves németjuhász kant egy
tacsi társaságában találták
meg. A románc így három
nap után véget ért.
• Ilyen is van. A választási
kampány melléktermékei - a
mindent elárasztó plakáttenger. a lefestett plexik - sok

tával gyarapodott a nagylaki
vámhivatal lefoglalási raktárkészlete. Román állampolgárok utaztatták volna az árut.
Ugyanezen a határátkelőn P. I.
pécsi lakos igyekezett haza
Magyarországra. Az okmányok ellenőrzése során kiderült, hogy nem a saját útlevelével utazott, hanem egy román
állampolgáréval, akitől állítólag kölcsönkapta azt. De nem
csupán a hamis paszport miatt
akadt kellemetlensége a vámosokkal: elfelejtette bejelenteni,
hogy a zsebében 85 ezer forint
és egy bemutatóra szóló 500
ezer forint értékű takarékkönyv
lapult.
Röszkén egy jugoszláv
állampolgárnál 25 ezer 400
darab peterdát, míg egy bolgárnál 400 darab könnygázszóró
sprayt találtak.
V. f . s .

Hol kezdődik az erkölcsi
ítélet és hol a jogi? Hogyan lehet a jog nyelvére lefordítani
az erkölcsileg megvetendő
dolgokat?

oly eltérő feladatait, mint a
köztemetők állapotának rendezése és a Belváros forgalmi
rendjének normalizálása, a
testvérvárosok házának létrehozása és a parkok gondozása...
Egyebek mellett ezekről a
kérdésekről fejtette ki álláspontját dr. Csiha Judit az Igazságügyi Minisztérium politikai
államtitkára tegnap délután
Szegeden, a Szilléri sugárúti
Altalános Iskolában rendezett
lakossági fórumon, amelynek
másik vendége Botka László
szocialista honatya, házigazdája pedig Kiss Tamás, az
MSZP-BIT önkormányzati
képviselőjelöltje volt.

Akinek azonban a Szegedi
Városszépítő Egyesület tegnapi, már igencsak a kampányfinisre időzített találkozóján az
a meggyőződése alakult volna
ki, hogy e jelöltek egyikének
megválasztása után nem kell

Alpolgármesterek
egymás között
A Kommunikalnik Grodno
röplabdacsapatával Szegedre
érkezett a belorosz város alpolgármestere is. Vladimír Kartekevski tegnap hivatalában meglátogatta kolléganőjét, dr. Ványai Évát. A grodnói alpolgármestert főként az érdekelte,
miként készül a szegedi alpol-

• Súlyos baleset a Kálvária sugárúton

A sérült egyelőre ismeretlen
Súlyos, életveszélyes sérülést okozó baleset történt tegnap délelőtt negyed tizenegy
után a szegedi Kálvária sugárúton. Egy Wartburg személygépkocsi vezetője a Korda
utcából szándékozott a sugárútra kanyarodni a Bajai út irányába; megállt az Elsőbbségadás kötelező! tábla előtt, majd
behajtott a kereszteződésbe...
Későn vette észre a Bajai út felől nagy sebességgel érkező,
125 kcm-es segédmotornak
„álcázott" Honda nagymotort,
melynek vezetője kivilágítatlanul, bukósisak és rendszám
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CSÖRÖG A I W E S T E L
Közérdekű problémáikat, észrevételeikét ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, Tóth Szeles Istvánnal oszthatják meg.
M u n k a n a p o k o n 8 és 10 óra között, vasárnap pedig 14-től 15 óráig várjuk hívásaikat. Rádiótelefonunk száma: 0 6 - 6 0 327-784. Felhívjuk olvasóink figyelmét
arra, hogy Szegedről is mindegyik számot
tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete pont
cfmű rovatunk számára, kérjük, ugyanitt
tudassák velünk.

városlakót idegesítenek, s ezt
vérmérséklettől függően, a
legkülönbözőbb nevekre címezve szóvá is teszik. Mi
egyik párt egyik jelöltjének
sem kívánunk ily módon reklámot csinálni, ezért a füzetben maradnak a nevek.
• Kereten kívül. Alföldi Barnáné, a Gyermekklinika serdülő és gyermek pszichiátriáján kezelt 40 gyerek nevében mond köszönetet azoknak
a cégeknek, amelyek a nagyobb gyermekek által készttett Mikulás ajándékok mellé
tették a maguk Schöller jégkrémjét, Pepsijét és süteményeit. Utóbbit a Kálvária cukrászda jóvoltából. A kecskéstelepi Fekete István általános
iskolában BIT-es ifjak mű-

A polgármesterjelöltek a fórumon (balról jobbra):
dr. Csapó Balázs, dr. Kapás Ferenc, dr. Szalay István
és dr. Ványai Éva. (Fotó: Révész Róbert)

sorral és apró ajándékokkal
kedveskedtek a tanulóknak.
Kiss Katalin mindezt nem
hagyta szó nélkül.
• Kutyabajok. V. J.-né a
Bánk bán utca 26.-ból, 8 hónapos rövidszőrű, bolhaöves
pulit talált. Szívesen odaadná
gazdájának, vagy ha az nem
jelentkezik, más kutyabarátnak. A Madách utcában lakó
N.-né utóbbitól biztosan megkérdezné, hogy a kutyatartás
minden feltételével rendelkezik-e. Őt és sok környékbelit
kimondottan zavarja egy I.
emeleti erkélyen órák hosszat
ugató kutya. Szeretné, ha
egyre kevesebb, jobb sorsra
érdemes jószágot tartanának a
rabsággal felérő bezártság-

nélkül érkezett. Az ütközés következtében az ismeretlen motoros súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Személyazonosságát nem tudták megállapítani, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A kb. 28 éves
férfi nincs kihallgatható állapotban - fekete munkásruha
volt rajta a baleset idejében.
Aki személyével kapcsolatban
bármilyen felvilágosítást tud
nyújtani, a 477-577-es telefonszámon megteheti. A rendőrség várja a hozzátartozók jelentkezését.

ban. Az erkély nem a legmegfelelőbb szabadság pótlék.
• Csak az áram segít? A
MÁV Művelődési Ház környékének lakói nevében szóló
úr tűrhetetlennek tartja a hajnali két óra körül végződő
csütörtöki diszkók hangerejét,
s az utána menetrend szerint
bekövetkező vandalizmust és
randalírozást. A helyzet komolyságára utal, hogy az itt
felszerelt telefonfülkét, hasonló okból, 220 voltos árammal védik.
• Felülvizsgálat. A rokkantnyugdíjas O.-né helyi járatra
szóló összvonalas bérletet kívánt kiállíttatni magának a
buszpályaudvaron. Az ehhez
szükséges kellékeket - beleértve a nyugdíjasigazolványát
is - magával vitte. Kevésnek
találták, az orvosi szakvéleményt is kérték. Nem érti,
hogy miért szükséges az
amúgy nem vajszfvűségéről
ismert TB.-t e helyen felülvizsgálni.
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Farmer: nadrágok, szoknyák, ingek,
mellények, gyerekruhák,
- pulóverek, kabátok, bélelt mellények
nagy választékban. Szeged, Mérey u.
9/A. Nyitva: h-p: 9-17 óráig. Szo: 9-12
óráig.

FARMER A DIVAT A FARMER

mást tennie, mint szorgosan
munkálkodnia az elhangzottak
megvalósításán, az csalatkozni
fog. Mert - hogy messzebbre
ne menjünk, s csak az egyik
kérdező egy félmondatába kapaszkodjunk bele - láttunk már
polgármesteri szándékokat félresiklani, mert váltót állított hivatalának apparátusa é.vVagy a
közgyűlés valamelyik szakbizottsága, az önkormányzati
hatáskör korlátozottsága és/
vagy a pénzügyi források szűkössége...
Nos, ilyen helyzetekben volna jó maga mögött tudni legalább választóinak jól informált civil szervezeteit! Végső
soron a város lakóit - ahogy ez
a tegnapi, majd két órás városszépítő randevú zárszavaként
meg is fogalmaztatott!
P. K.

gármesternő az önkormányzati
választásokra. A megbeszélésből kiderült, hogy a két város
adottságai hasonlók, sőt, a röplabdát illetően szinte azonosak.
A két városvezető legközelebb
vasárnap találkozik a két röplabdacsapat mérkőzésén.

• Megyei nemzetiségi
könyvtár Szegeden

A Zászló utcában
avatták

Négyéves elképzelés valósult meg tegnap azzal, hogy
ünnepélyesen is felavatták a
Csongrád Megyei Nemzetiségi
Könyvtárat. A megyei közgyűlés - mint azt annak elnöke,
Lehmann István beszédében
hangsúlyozta: - Eddig azért
nem tudott eleget tenni ezen
kötelező feladatának, mert keresni kellett egy erre a célra
megfelelő helyet. Végül olyan
döntés született, hogy Szegeden, a Zászló utca 7/b alatt lévő egykori klubot bocsátják a
régióban élő - a lakosság mintegy 2 százalékát kitevő - különböző nemzetiségű polgárok
részére. Jelenleg ugyan a
könyvállomány még nem túl
jelentős, de fejlesztése folyamatos lesz, amelynek első lépéseként örömmel fogadták a

közelmúltban Szlovákiából
érkezett adományt.
A nemzetiségi könyvtárat és
klubot - a közgyűlés megbízásából - a Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete működteti, és évente beszámol majd a testület előtt az
intézmény tevékenységéről. Az
erről szóló megállapodást az
esemény jelentőségét méltató
beszéd után dr. Kaltenbach
Jenő, az egyesület elnöke, valamint Lehmann István írta alá.
Ennek kapcsán mindketten kiemelték: a könyvtár valamennyi nemzetiséghez, és az
etnikai kisebbséghez tartozó
lakosokat is vátja, bízva abban,
hogy a tágas, szép helyiségek a
jövőben méltó körülményt
nyújtanak a kulturális és baráti
programok szervezéséhez.
N. Rács Judit

KÖZÉLETI NAPLÓ

DR. GÉCZI JÓZSEF országgyűlési képviselő 8 - 1 0
óráig a polgármesteri hivatal
kiskundorozsmai kirendeltségén fogadóórát tart.
SZEMŐK ÁRPÁD önkormányzati képviselő közös képviselők fórumát tart 17 órától a
Csáky Utcai Általános Iskolában. Téma: 1. Sátortető ráépítés panelházakra; 2. Mit tegyünk, ha egy lakótársunk tartozik? Vendégei: Mari Péter, a
Szüvterv ügyvezetője, Lippai

Attila, a Tetóotthon Kft. ügyvezetője, dr. Loncsár István, a
BIC Center Bt. ügyvezető
igazgatója, dr. Juhász János
ügyvéd.
AZ MDF székházban (Római krt. 31.) 17 órától dr. Varga László jogi tanácsadást tart.
KEREKES PÁL Móraváros-Béketelep önkormányzati képviselője lakossági
beszélgetésre várja a móravárosi lakosokat, 17 órára, a
Déri Miksa Szakközépiskolában.

