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eszéljünk akkor a könyvekről. Ezzel betartva a kam-
_LJ pánycsend szabályait, mert az ugyebár minden kép-
zeletet felülmúlna, ha mégis kiderülne, hogy a könyveknek 
is közük van a politikához (pláne a politikusokhoz, mon-
danám, de visszaszívom). 

Heveny lelkesedés fogott el, amikor kiderült, hogy az 
egyik ismerősöm antikváriumot akar nyitni. Nem jókedvé-
ben, hanem mert nincs más munkája, s ez jutott eszébe. A 
terv még embrionális állapotban van, ami úgy értendő, 
hogy se pénz, se helyiség, se könyv, csak a fantáziája sza-
badult el az ismerősömnek, midőn elgondolta, hogyan fog 
ő ottan feszt böngészgetni, a jobbnál jobb, szebbnél szebb, 
fogásra is emberi könyvek között, ezer ajánlatot tesz a be-
térőknek, a főid alól is előkeríti nekik, ha valami különle-
geset kérnek, s amikor nem jön a vevő, olvasgat magában, 
pakolászik, simogatja a bordákat... 

Beveszed a könyveimet? - mondtam neki izgatottan. 
1-elki szememmel láttam magamat, ülök a földön, váloga-
tok. Először a nagy könyvespolc előtt, aztán a kisszobai-
ban, majd a gyerekeknél, végül az előszobában. iMttam a 
zsufi enyhülését, a táguló lakást - azt a rég áhított kis-
plasztikát veszem meg a könyvek árán, villant át rajtam, 
vagy inkább a CD-lejátszót? Vagy inkább... Nos, inkább 
kifizetem a számítógépjavítást, esetleg megnézetem, hogy a 
régi gép kiegészíthető-e alkalmas szerkentyűvel (CD-
ROM) és akkor megveszem az Országh-féle szótárt. Han-
gos szótár, láttam- hallottam a minap egy bemutatón, fan-
tasztikus, az ember csak bökdös a klaviatúrán, hallja a kí-
vánt angol szót, kifogástalan kiejtéssel, plusz az íráskép is 
rögzül, merthogy látja a monitoron... 

Az utcán futottunk össze antikvárius-jelölt ismerősöm-
mel, gyorsan elköszöntem tőle a ház előtt, még a kabátot 
se vetettem te, úgy álltam a könyvespolc elé - akkor hát 
melyiket is? Hát ezt nem. Ugyan mit is adnának ma az Eu-
rópa Kiadó egykori sorozatáért? Csupa puhakötésű pony-
va, a Zsebkönyvek sorozat, meg a Modern Könyvtár, aztán 
a jóval későbbi Magvető regénytár, meg a Gyorsuló idő, te 
jó ég, micsoda dolgok jelentek meg akkoriban, isten-
kísértés lehetett egynémely sorozat (és itt ugyebár nem tet-
szenek valami virtuális lény megkísérlésére gondolni- de 
ne politizáljak.'), majd' az egész korabeli amerikai irodal-
mat kiadták például... Szóval A kandírozott mandarinzse-
lészínű áramvonalat megint megvettem, 1994-ben is, ami-
kor újra kiadta az Európa. Kezemben a kél kötet, azon 
töprengek, vajon miféle nosztalgiák bírtak rá, hogy 320-at, 
azaz háromszázhúszat adjak érte, amikor itt van az egy-
kori, 17, azaz tizenhétért... De 27-ért van Kapuscinski, ket-
tő is, a A császár, meg A sahinsah... A múltkor otthagytam 
a boltban a legújabbat, hiszen 600 körül volt, úgy emlék-
szem. Nem, ezeket nem adom el - lett végleges a döntés. 
Hogyan idézném meg nélkülük az ifjúság édes madarát? a 
kiegyensúlyozott, szellemileg aktív nyugdíjas korban? (Ta-
lán a kalaposdobozok-mélyi sárgult fényképekkel, mint 
Orbánné? Nincs is kalaposdobozom.) Inkább nézzük a 
vaskos díszkötésü könyveket. Részletfizetési kedvez-
ménnyel... Ez lesz a hozományod, mondtam akkor a lá-
nyomnak, karonülő volt, nevetgélt - nem teljesen úgy, 
mint most, és nem is szólt akkor semmit, nem úgy mint 
most: viccelsz, anya? És lecsapta elém a napi postát. 
Számlák voltak. Nesze neked, CD-ROM, meg mifene. 

Csak nem kótyavetyélem el Moraviát, Beauvoirt, John 
Barth-ot, Updike-ot, Kerouac-ot, Wolfe-ot? Capote, 
Green, Joseph Heller, Malamud, Pierre Boulle... De még 
Ljuben Petkovot sem. Egy telefonszámla miatt? 

Sulyok 

Már a papagaj is tudja, hogy telefonon várjuk hirdetését! 
Hétfőtől péntekig (Csak felárról 

7-,2-ig. 481-281 
8-12, 14-17-ig: 318-999 

Délmaqyarorszáq 7-15-ig: 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Az országban is ritka, s Sze-

geden jelenleg ez az egyetlen, 
asztmás gyerekek rehabilitá-
cióját szolgáló kondicionálóte-
rem, ahol meghatározott tema-
tika szerint gyógytornászok, 
testnevelésszakos hallgatók, 
orvosok foglalkoznak a légzési 
nehézségekkel küzdő betegek-
kel. Jelenleg 28, három-tizen-
három éves gyerek tornázik itt 
rendszeresen, 4-5 fős csopor-
tokban. Hónapokon, éveken át 
heti két alkalommal, egyéni 
terhelhetőségüknek megfelelő-
en, rendszeres orvosi ellenőr-
zés mellett fejleszthetik légző-
izmaikat, képessé válva az 
enyhébb rohamok legyőzésére. 
Megtanulják itt - természete-
sen ingyen - a helyes légzés-
technikát, hozzászoknak az 

asztmás gyerekeknek 
egészséges életmódhoz, beteg-
ségtudatuk enyhülésével pedig 
könnyebb lesz számukra a tár-
sadalmi beilleszkedés is. 

Az igényes szakmai munká-
hoz a legfontosabb fölszerelé-
sek is adottak: a gyerekek az 
állandóan működő légtisztító 
berendezés jóvoltából allergén-
mentes környezetben edzhet-
nek. Elkelne azonban még egy 
szobabicikli, tollas- és röplab-
daháló, tornaszőnyeg, expan-

der és súlyzó a kéz erősítésé-
hez, valamint néhány tornapad. 
Amint az orvosok elmondták, 
tervezik még, hogy szülőknek, 
betegeknek oktatást szervez-
nek. Kiváló, asztmáról szóló 
videoanyagaik vannak, most 
már csak a videót kellene meg-
szerezniük hozzájuk... 

S hogy miért olyan fontos 
mindez? Azért, mert miként 
világszerte, hazánkban is egyre 
emelkedik az asztmások szá-

ma. Az újszegedi gyermekkór-
házban több. mint 1500 króni-
kus légúti betegségben szenve-
dő pácienst gondoznak rend-
szeresen. Panaszaik enyhítésé-
hez nem elég csupán a szak-
értelem. Ahhoz - kiváltképp, 
ahol ilyen szegény az egész-
ségügy - efféle önzetlen, aján-
dékosztó szeretet is kell. 

S igazuk van a gyerekeknek: 
nemcsak így Mikulás táján... 

Ch. Á. 

Tóth János 
a Stefánia Klubban 

Tóth János rend-
hagyó Maricáját so-
kan ismerik már 
Szegeden. A rende-
ző által szellemesen 
„átírt" Kálmán Im-
re operett után, a 
Magyar Állami 
Operaház opera-
énekese és rendező-

je most Strauss mű-
vét, a Denevért ren-
dezi a nagyszínház-
ban. A „Legyen a 
vendégem" beszél-
g e t é s s o r o z a t b a n 
Tóth Jánost Karikó 
Teréz kérdezi pá-
lyájáról és elképze-
léseiről hétfőn este 

7 órától a Stefánia 
klubban. A szegedi 
o p e r a b a r á t o k k a l 
közösen szervezett 
rendezvényen fel-
lép Vámossy Éva, 
yajda Júlia, Szonda 
Éva és M.Kontz 
Gábor. A színház 
művészei a Tóth 
János által rende-
zett két darabból 
adnak elő részlet-
eket. Zongorán kí-
sér: Koczka Ferenc 
karnagy. 

• Magyar borra „támaszkodik" a Zwack 

Cinzano, több százezer 
A jövő év elejétől kezdve 

Magyarországon is gyártani 
fogják a világhíres Cinzano 
vermutot. Az erről szóló meg-
állapodás már aláírásra készen 
áll a torinói cég és a magyar 
Zwack Unicum vállalat között 
- jelentette pénteki számában 
az II Sole 24 Ore című olasz 
gazdasági napilap. 

A megállapodás értelmében 

a Cinzano szállítja az ital elő-
állításához szükséges kivona-
tokat. Alapanyagként magyar 
borokat fognak használni. A 
Magyarországon gyártott Cin-
zanót csak a magyar piacon 
fogják értékesíteni, az előzetes 
tervek évi több százezer üveg 
forgalmazásával számolnak. A 
Cinzano két évvel ezelőtt jelent 
meg a kelet-európai piacokon. 

• A téma: a mikrosebészet 

Gégészek ünnepe 

• Dekázás. Sz.-né hozzászok-
hatott már, hogy mindenféle 
szórólapot talál a leveles szek-
rényében, de amit most szóvá 
tett, az, úgy érzi, a lelkébe gá-
zol. Nemes egyszerűséggel ez 
állt rajta: Kövér és fogyni akar? 
Tel. 06-30-438-516. Csak 
akkor nyugodott meg, hogy 
nem célzatos akcióról van 
szó, amikor a liftben mások 
kezében is meglátta a na-
rancssárga cetliket. 
• Kutya hírek. A Francia ut-
cából elveszett, 4 hónapos 
kan, németjuhász kiskutyáról 
a 327-942-es számon várnak 
hírt. A Hargitai utca környé-
kén egy, lábát húzó szép ma-
gyar vizsla kóborol. Hátha e 
bejelentés nyomán rátalál a 
gazdája. 
• Hűlt helyük. Kosara Erika 
csütörtökön a Teréz utca sar-
kán lévő te lefonfülkében 
hagyta pénzét és összes irata-
it. Kéri, hogy legalább az 
utóbbiakat juttassák vissza, 
vagy jelentkezzenek napköz-
ben a 488-688-as telefonon. 
G. S.-nének ellopták a fekete 
táskáját. Pénz nem volt benne, 
ezért valószínű, hogy eldob-
hatták. Ha valaki belebotlik, 
fontos iratairól a 472-719-en 
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Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkk al, 

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

pedig 14-től 15 óráig várjuk hívásaikat 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, 
hogy Szegedről is mindegyik számot 

tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete pont 
című rovatunk számára, kérjük, 

ugyanitt tudassák velünk. 

értesítheti az esti órákban. 
Egy idős nyugdíjas elveszett 
kézitáskáját várja vissza a 
benne lévő címre, vagy a Rigó 
utca sarkán lévő Puttony 
ABC-be. 
• Tiszta lap. Kedden éjszaka 
a Gáspár Zoltán utca és a 
Csongrádi sugárút sarkán lévő 
parkolóban alaposan sikerült 
összetörni a 485-007-ről tele-
fonáló kocsiját. Betétlap he-
lyett egy üres lap várta a szél-
védőn. Szeretné, ha valaki 
tudna segíteni a kitöltésében. 
• Kinek hiányzik? A CLA-
156-os rendszám a MÁV 
Igazgatóság portáján átvehető. 

• Köz-út. A vasutas sztrájk 
vegyes fogadtatásával kapcso-
latosan rengeteg észrevétel ér-
kezett rovatunkhoz. Egy moz-
donyvezető is akadt köztük, 
aki a szegényes anyagiakkal 
összevetve, éles kontrasztnak 
véli egyik vezetőjük fekete 
cégkocsiját, a Toyota Carinát. 
• Mikulás zöngék. A telefo-
nos köszönetek tanúsága sze-
rint érdemes beállni Mikulás-
nak. íme a legújabb csokor. 
Az újrókusi polgárőrség a Ró-
kusi körút környékén portyá-
zott ily módon, s ez megnyer-
te hívónk tetszését. A 18-as 
vöröskeresztes alapszervezet 

az United Way Alapítvány-
nak, a Mentái családsegítő 
szolgálatnak és az ITV mun-
katársainak hálás a hangula-
tos rendezvényért és az aján-
dékokért. 
• Tyúkok ábécéje. A Mars 
téri piaci riportunk kapcsán 
Sz. S. megjegyzi, hogy azért 
is szegényes és drága a ba-
romfi-felhozatal, mert nincs 
stabil, megszokott hely az 
árusításra. A nyári vásár és 
egyéb rendezvények miatt ál-
landóan költöztetik, legköze-
lebb a fenyőárusoknak lesz 
útjába. 
• Vágott virág. M. Jánosné 
azon kesereg, hogy hiába visz 
hetente virágot gyermeke 
sírjára a Dugonics temetőbe, 
állandóan ellopják. Próbál-
kozott már azzal is, hogy be-
legipszeli a tartóedénybe, de 
erről is levágták. 
• Magas szintű. H. A. felfi-
gyelt a gyermekoverálokat kí-
náló nagyáruházi hirdetésre. 
Mégsem ment oda, mivel ba-
bakocsival nehézkesnek talál-
ja a megközelítését. Feltétlen 
ezt az osztályt kellett az 
emeleten elhelyezni? - szól az 
észrevétele. 

Ebből az alkalomból rende-
zett kétnapos gége-mikrosebé-
szeti kurzust és tegnap, pénte-
ken tudományos ülést a kli-
nika. valamint a Magyar Fül-
Orr-Gégeorvosok Egyesülete. 
Dr. Czigner Jenő professzor, a 
klinika igazgatója kérdésemre 
elmondta: a tudomány és a 
gyógyítás történetében mér-
földkő volt az 1964-es eszten-
dő. A marburgi Kleinsasser 
professzor akkor írta le először 
a szakirodalomban magát a 
gége-mikrosebészet kifejezést, 
s hamarosan meg is jelent az e 
témakörről szóló könyve, me-
lyet hazai orvosok munkája is 
követett. A jó- és rosszindulatú 
gégeelváltozások gyógyításá-
ban jelentős előrelépést jelen-
tettek ezek a műtéti eljárások, 
amelyeknek fejlődését lemér-
hették a szakemberek az idén, 
februárban Ausztráliában meg-
rendezett II. gégerák világ-
kongresszuson. 

A világszerte egyre terjedő 
elváltozások biztonságos gyó-
gyításának igénye késztette a 
szegedieket arra, hogy a klini-
kán megtartott gége-mikrose-
bészeti kurzuson csaknem 30, 
hazai kórházban, klinikán dol-
gozó orvosnak megadja a le-
hetőséget a gyakorlati tovább-
képzéshez. Videón kisérhették 
végig a tíz betegen, korszerű 
műszerekkel elvégzett műtéte-
ket, s valóságos műtéti helyze-
tekben, preparátumokon ma-
guk is gyakorolhatták a műtéti 
technikákat . A cél, hogy a 
hangszalagon lévő daganatok 
eltávolítását minél kisebb rizi-
kóval végezhessék el a szak-
emberek. 

A tegnapi tudományos ülést 

Két oka is volt annak, 
hogy ünnepeljenek a hé-
ten a fül-orr-gégészek 
Szegeden. Az idén har-
minc esztendős a gége 
mikrosebészete és ugyan-
csak harminc esztendeje 
annak, hogy önálló épü-
letet kapván, megnyflt a 
SZOTE Fül-Orr-Gége-
klinikája. 

dr. Fráter Loránd, az egyetem 
rektora nyitotta meg, majd dr. 
Czigner Jenő professzor vázol-
ta a klinika, valamint a gége-
mikrosebészet fejlődésének 
történetét. Egyben bejelentette, 
hogy a néhai Szabón pro-
fesszor és felesége három és 
félmillió forint értékű vagyonát 
a klinikára hagyta. Az ebből 
létrehozott alapítvány kamatai-
ból a kutatást, a tudományos 
munkát támogatják majd. Az 
ünnepi tudományos ülésen az 
idei Szabon-díjat a klinika két 
új kandidátusa, dr. Kadocsa 
Edit és dr. Iván László vehette 
át. A Magyar Fül-Orr-Gégeor-
vosok Egyesületének elnöke, 
dr .Bauer Miklós egyetemi 
tanár pedig Kleinsassel pro-
fesszornak nyújtot ta át az 
egyesület dísztagságáról szóló 
diplomáját. 

A tudományos ülésen né-
met, finn és hazai szakemberek 
számoltak be tapasztalataikról, 
kutatási eredményeikről. Az új 
klinika épületében megtartott 
rendezvény résztvevői egyúttal 
megismerkedhettek neves cé-
gek ott kiállított műszereivel is. 

ChÁ. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

HETFON 
A SZOCIALISTA PART 

irodáján (Tisza Lajos körút 
2-4. I. em. 123-as szoba) dr. 
Bálint János ingyenes jogi ta-
nácsadást tart az érdek-
lődőknek, 15-16 óra között. 

JOGSEGELYSZOLGALAT 
az SZDSZ Földváry utca 3. 
szám alatti irodájában, 16-17 
óráig. Tartja: dr. Pesti Gábor. 

MUNKÁSPÁRT Belváros 
Il.-móravárosi szervezete tag-
gyűlést tart 16 órakor, a Kál-
vária sugárút 8. szám alatt. 


