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Pályáztak, támogatáshoz jutottak 
A Nemzeti Kulturális Alap hírlevele szerint a Népművészeti 

Szakmai Kollégium nyilvános pályázatának elbírálásakor a Sze-
geden székelt) Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület kézműves 
képzési programhoz 100 ezer, az egyesület munkájáról szóló 
összegező kiadványhoz 200 ezer; a szegedi Kézenfogva Gyer-
mekszövetség az. 1995. évi hagyományőrző találkozó megrende-
zéséhez 50 ezer; a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egye-
tem a népművészet kreativitást adó és személyiségformáló erejét 
kiaknázó gyógyító programhoz 100 ezer forint vissza nem térí-
tendő támogatást kapott. 

A TIT és a Tisztiorvosi Szolgálat 
24 órás alapfokú közegészségügyi 
(méregkezelői) tanfolyamot indít. 
Felvilágosítás: a 312-458 és 321-090-es telefonon. 
Érdeklődni: Kárász, u. 11. 

T r a f f i p a x 

Csongrád megyében ma 
az alábbi városok körzeté-
ben számíthatnak jelentős 
közlekedési akcióra a jár-
művezetők - Szeged: 5 és 7, 
valamint 15 és 23; Kistelek: 
9 és 14; Szentes: 6 és 22 óra 
között. A rendőrség a vál-
toztatás jogát fenntartja! 

• Előadás 
a Tető alatt 

Ma este 6 órakor a Tető 
alatti Kisebbségi székházban 
(Bólyai u. 11.) dr. Bárkányi 
Gábor, az Országos Migrációs 
és Bevándorlási Hivatal helyi 
szervének vezetője tart e lő-
adást az úgynevezett menedé-
kes igazolványok cseréjével 
kapcsolatos tudnivalókról. 

Varga Róbert emlékére 
Eggyel kevesebb lett is-

mét a hűséges szegedi mű-
vészek tábora, meghalt 
Varga Róbert I.iszt-díjas 
operaénekes, a Szegedi 
Nemzeti Színház örökös 
tagja. 

Encktanulmányait ma-
gánúton végezte, majd az 
Operaház ösztöndíjasa 
lett. 1955-ben szerződött 
Szegedre, s nyugdíjba vo-
nulásáig hűségesen itt is 
maradt. Vaszy Viktor ze-
nei irányítása alatt remek 
tenorszercpck sorát éne-
kelte el, Pinkerton, Rodol-
fo, Kalaf , Canio, Faust, 
Don Ottavio, Almaviva, 

Hoffmann - csak néhány 
a remekül megformált sze-
repei sorából. Ha emlékét 
idézzük, mégis talán A 
bolygó hollandi szélnek 
feszülő, viharcserzette 
kormányosaként bukkan 
elénk az emlékek ködéből, 
ez az egy tömbből fara-
gott, nagy formátumú éne-
kes. Most ő is elhajózott a 
nagy égi társulatba, ahol 
volt kollégái és szeretett 
mestere, Vaszy már vár-
tak rá. Mert N E K I K hi-
ányzott... 

Tegnap temették. 

Szegedi Nemzeti Színház 

• Konfuciusz-
madarak 

Kínai archeológusok két, 
150 millió éves megkövesedett 
madárszerű állatot találtak. Az 
Új Ktna hírügynökség jelentése 
szerint Konfuciusz-madarak-
nak nevezték el őket. 

A csipegető szárnyasok a 
legrégebbieknek számítanak. 
Korábban egy 90 millió éves 
madár megkövesedett marad-
ványait találták meg Nyugat-
Kínában. A két megkövesedett 
madarat egy kiszáradt tó mé-
lyén találták meg Csengjangtól 
270 kilométernyire. Gu Ju-kai, 
a Liaoning tartománybeli Ré-
giségtani Intézet vezetője sze-
rint valószínűleg a mai mada-
rak őséről van szó. A Konfuci-
usz-madaraknak nem volt fo-
guk, viszont lábaikon szárnyak 
nőttek. A mostani lelőhely kö-
zelében korábban már húsz. az 
őskorból származó madárlelet-
re bukkantak, egyik sem volt 
azonban olyan régi, mint a 
Konfuciusz-madarak. 

(TjJ ermészetesen a fizika okozta a 
I S bajt. Mert a fizika roppantul frá-

nya dolog a maga fránya francos tör-
vényeivel. Például, hogy minden lefelé 
esik, a lábam felé és legtöbbször rá. Bár 
akkor éppen örültem, hogy van ez a tör-
vény, meg van a szemétledobó, ami ugye 
e törvény alapján működik, és minden 
olyan szép volt, meg jó, de akkor jött egy 
másik fránya francos törvény, ami a bi-
bit okozta, mégpedig az, hogy egy adott 
nagyságú lyukba nem lehet egy nálánál 
nagyobb tárgyat belegyömöszölni. De 
kérdem én, miért nem, amikor az adott 
tárgy, jelen esetben a házinénim hullája 
valamelyest összenyomható, vagyis eről-
tethető, tömködhető, meg minden, bele 
abba a rohadt alumíniumcsőbe. 

Pedig a néni már vagy két hete csak 
müzlin élt, amivel én láttam el nagy 
örömmel. Szinte látszott, ahogy a súlyos 
kilók leszakadnak a testéről. A néninek 
ízlett a müzli, naná, mert egyrészt ingyen 
volt, másrészt meg volt benne mindenféle 

finom herkeberke, amik belédagadtak, 
amitől ugye nem volt éhes, így nem kí-

vánt más ennivalót. Ez alatt a két hét 
alatt nagyőri udvarias voltam vele, amit 
ő sehogyan sem értett, de mielőtt még 
gyanút fogott volna, meg amikor már 
úgy láttam, hogy az átmérője kellőkép-
pen lecsökkent és persze amikor elfo-
gyott a lóvém és a müzliárus elhajtott a 
jó francba, lecsaptam a házinénit olyas-
fajta széles mozdulattal, amilyennel 
egyéb zümmögőket is szokás. 

Azt gondoltam, hogy legjobb lesz haj-
nalban lepottyantam, amikor az emelet 
nagy része még alszik, de az a kisebbik 
rész, amelyik már nem alszik, a reggeli 
kapkodással van elfoglalva és eszébe 
sem jut kivinni a szemetet. A házinénimet 
gondosan összekötöztem még melegen, 
hogy a végtagjai ne álljanak szanaszét. 

Kiszereltem a ledobó fiókját, fejjel előre 
bedugtam a lyukba a nénit, aztán elen-
gedtem, de nem történt semmi, a lábak 
ott kalimpáltak a nyílásban. Nyomkod-
tam, gyömöszöltem előbb szárazon, az-
tán utánalötyköltem egy kis étolajat, na 
attól végre megindult és tompa zörgéssel 
letávozott. 

Mindjárt gondoltam, hogy valami baj 
van, amikor a házinéni után maradt bű-
zös űrt rekedt ordítás töltötte be. Kap-
kodva nekiláttam visszaszerelni a fiókot, 
de nem voltam elég gyors, mert hamaro-
san odalent álldigáltam összebilincselve 
a ledobócső végénél és megszemlélhet-
tem, micsoda változásokon megy keresz-
tül egy hulla egy ilyen utazás közben. 

A néniből bácsi lett, borostás és ko 
szos. Fogalmam sincs, ki volt az illető és 
nem is igazán érdekel, csak azt remélem, 
hogy a következő hullát nem akkor tusz-
kolják bele a szemétledobóba, hogy ki-
lökjék vele a házinénim beszorult hottes-
tét, amikor valami tökéletlen kukás ép-
pen a nyílás alatt kódorog. 

Macskássy Izolda jubileumi kii 

m Az Ausztria lottó 
nyereményei 

A Lottó Unió Kft. tájékozta-
tása szerint az 1. heti Ausztria 
lottó eredményei a következők: 
6 találat 3 darab volt, nyeremé-
nye egyenként 3 mil l ió 866 
ezer 423 schilling; 5 plusz 1 ta-
lálatos 14 darab volt, nyeremé-
nye egyenként 276 ezer 173 
schilling; 4 találatos 27 ezer 744 
darab volt, nyereménye 278 
schilling; 3 találatos 404 ezer 
577 darab, nyereménye 23 
schil l ing. Joker telitalálatos 
szelvény nem volt. A követke-
ző hétre átvitt nyereményalap 
összege: 9 millió 634 ezer 943 
schilling. 

• IDEGENFORGALMI 
ügyintézői tanfolyamot indí-
tunk. KIT, Szeged, Deák F. u. 
22. Tel.: 62/325-805. (x) 

• KERESKEDELMI me-
nedzseri felsőfokú tanfolyamot 
indítunk. KIT Szeged, Deák F. 
u. 22. Tel.: 62/325-805. (x) 

• Barátai, tisztelói köszöntötték tegnap, hétfőn 
délután az erdélyi indíttatású. Szegedhez ezer 
szállal kötődő, jelenleg Pesten élő grafikus-
művészt, Macskássy Izoldát. A helyőrségi klub-
ban megrendezett jubileumi kiállításon dr. 
Ványai Éva alpolgármester méltatta a születés-
napját ünneplő művésznő munkásságát, emlé-
kezve első, Szegeden megrendezett kiállítására, 
az első itt átvett díjra, valamint hívő katolikus-
ként teljesített humanitárius szolgálataira. Te-

hetségének gyümölcseiből ugyanis bőséggel 
juttat a legrászorultabbaknak: adományai segítik 
a beteg gyermekeket, a mozgássérülteket, újab-
ban pedig az édesanyja által elhagyott Ritát gon-
dos keresztanyaként igyekszik ellátni minden jó-
val. A város polgármestere, dr. Szalay István -
eddigi tevékenysége elismeréseként - Szeged 
plakettet nyújtott át a jubiláló művésznőnek. 
(Fotó: Révész Róbert) 

Ch. Á. 

az Aranyvölgy utcában 
1995. január 9-én a Buda-

pest, III., Aranyvölgy utca 72. 
szám alatti lakásán holtan ta-
lálták Elzer Ferenc nyugdíjas 
plébánost. Az elsődleges ada-
tok alapján megállapítható, 
hogy a 64 éves férfi bűncselek-
mény áldozata lett. Eltűnt az 
ASY-161 forgalmi rendszámú 
világoskék színű, négyütemű 
Trabantja. Vélhetően az isme-
retlen elkövető magával vitte 
menekülésekor. A lakás átvizs-
gálása és az adatok gyűjtése 
folyamatban van, így az esetle-
gesen eltulajdonított tárgyak 
lefrását a későbbiekben közlik. 

• ABC-eladoi szakmunkás 
tanfo lyamot indítunk. KIT 
Szeged, Deák F. u. 22. Tel.: 
62/325-805. " (x) 

Meglepetés a nászéjszakán 
Egy huszonöt éves iráni fiatalember fel-

jelentette anyósát és apósát. Azzal vádolja 
őket , hogy m e n y a s s z o n y á t a házasság i 
szertartás közben elcserélték a nővérére. 
I b r a h i m e l m o n d t a a b í r ó s á g o n , h o g y 
menyasszonyának családja az anyakönyv 
aláírása előtt ejtette meg a cserét. 

- A szülők arra kényszerítették meny-
asszonyomat, hogy hagyományos csadorba 
öltözzék és fátyolt viseljen, úgyhogy nem 

ismerhettem fel - je lentette ki Ibrahim, 
hozzátéve, a nászéjszakán vette észre, hogy 
„a felesége nem a felesége". Az ilyen fon-
dorlatok a múltban gyakoriak voltak Irán-
ban. Az utóbbi időben azonban szokásba 
jött, hogy a vőlegény egyik nőrokona be-
pillant a fátyol mögé, hogy megállapítsa a 
menyasszony személyazonosságát. Ibrahim 
esetében ezt elmulasztották. 

• „Elszálltak" 
a flamingók 

Vasárnapra virradóan ellop-
tak egy Párizs környéki állat-
kertből 26 darab ritka, Közép-
Amerikából származó vörös 
flamingót. Az ismeretlen tette-
sek magukkal vitték az összes 
hímnemű vörös flamingót és 
velük együtt több nőstényt is. 
A Washingtonban megkötött 
nemzetközi egyezmény értel-
mében a vörös f lamingó vé-
dettséget é lvez. Az állatkert 
igazgatósága gyanítja, hogy az 
ellopott flamingókat a tolvajok 
magánembereknek adják to-
vább. 

• „Olcsó" alma 
A japán szupermarketek 

reklámáron, darabonként fél 
dollárért kínálják az amerikai 
almát, amelynek évtizedek óta 
először sikerült betörnie a ja-
pán piacra. A múlt héten érke-
zett meg a szigetországba ezer 
tonnányi Red D e l i c i o u s és 
Golden D e l i c i o u s alma az 
Egyesült Államokból. A szu-
permarketek később várhatóan 
emelik az újdonság árát, ám az 
még így is lényegesen olcsóbb 
lesz, mint a japán alma. amely-
ből a legolcsóbb fajtát is dara-
bonként 1 dolláros áron kínál-
ják. 

,490-490, 
50 Ft/km! 

Gyors, pontos, olcsó! 

• Potyázó egér 
A személyzetnek alapos fel-

fordulást, az utasoknak pedig 
némi kényelmetlenséget oko-
zott egy potyautas egér a SAS 
légitársaság Stockholm és New 
York között közlekedő járatán. 
Miután Svédországban a sze-
mélyzet még sajttal is hiába 
próbálta a rágcsálót lecsábftani 
a fedélzetről, a Boeing 767-es 
gépet szombaton inkább üresen 
a SAS koppenhágai javítóhan-
gáraiba vitték, semminthogy az 
utasokat kitegyék a makacs 
egér kellemetlen társaságának 
az óceán túlsó partjáig tartó 
meglehetősen hosszú út alatt. 
Az utasokat Norvégiába szállí-
tották, ahol egy másik géppel 
végre útnak tudtak indulni. Az 
önfejű potyautas további sorsa 
ismeretlen. 

• Duna TV-hiradó 
A Duna Televízió felbontot-

ta a munkaszerződést Horváth 
Péterrel, a magyar műholdas 
adás híradójának főszerkesztő-
jével. A Duna TV illetékesei a 
sajtóinformációt megerősítet-
ték. Eszerint Horváth Péternek 
még az elmúlt hét péntekén 
mondtak fel gazdasági és pénz-
ügyi szabályok megsértése mi-
att. A további kérdések megvá-
laszolásától egyelőre elzárkóz-
tak a Duna TV felelős vezetői. 

A RADIO „PARTISCUM" 
kereskedelmi adása 

„Hallgassa Ö n is, 
Önnek is szól!" 

mindennap 16-18 dra knzíitt a 94.9 MHz-en 
(a DANUBIUS hullámhrewin) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Párizsi krt. 32. 
TeL 325-930, 323-811 
Tel/Fax: 491-119 

VARHATO IDŐJÁRÁS 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 
ma estig erősen borult lesz az ég és sokfelé várható havazás, 
hózápor. Folytatódik a hideg idő. A legmagasabb nappali 
hőmérséklet plusz 1 és mínusz 4 fok között alakul. 


