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A tűlevél azonosítása 
Lakótelepeinket, azt hiszem, ott hibázták el legjobban, 

hogy sok embert ültettek beléjük, és kevés fenyőt. 
Ebből az egyszerű panelteremtői tévedésből évente vissza-
térő gondok támadnak. A lakók többsége az első kará-
csony után mindjárt hozzálát, hogy pótolja, ami hiányzik: 
a kiszolgált töves fenyőket sorban kiülteti az udvarra vagy 
az utcára, noha éppen az udvar és az utca különböztethető 
meg a legnehezebben. Szép karácsony szép zöld fenyvei-
nek két lehetőségük marad: vagy megerednek, vagy nem. 

Amelyik kiszárad, avval több gond nincsen, legföljebb 
jön az új karácsony, és majd elválik. Amelyik életmagra 
akar kapni, azt családtagként kezeli kiültetője, és a leg-
nagyobb szárazságban is inni ad neki. Kell az erő, hogy át-
törje azt a törmelékréteget, amelyet a parkosítok egyszerű-
en betakartak vékonyka termőfölddel, és bevetettek fűvel 

A gazda szeme is hizlalja a jószágot, szépen fejlődik a 
család fája. Tizenöt-húsz év múlva már városképi jelentő-
ségű szép fenyőligetek támadnak a panelsivatagban. Mind 
híven őrzi karácsonyi múltját, olyan formásak hogy, 
előbb-utóbb eszébe jut róla annak is a karácsony, aki mos-
tanában költözött oda, és egyetlen fillért se adna azért, ami 
•teremtett lényként ott áll előtte. Amikor mindenki alszik, 
fogja csöndesszjavú kicsi fűrészét, és lenyakazza az egyiket. 

Tavaly éppen leesett a hó, amikor az eset történt. Látja 
a család, micsoda szégyen esett vele, és mivel éppen a 
szomszédból választottak be a magas magisztrátusba va-
lakit, a családfő mindjárt fölmegy hozzá interpellálni. Szi-
laj haragra gerjed, kékül-zöldül a hivatalos emberke is, 
ugrik azonnal, és a hóban hagyott nyomokat követve el is 
jutnak a város legszélső soráig. Karácsony előtt jó az Is-
ten, igyekszik áruló nyomokat hagyni a lépcsőházban is. A 
kriminológia ezt nevezi forró nyomnak, bár meglehetősen 
hideg van. Már ott is állnak az ajtó előtt, nyomnák is a 
gombot, de állj az egész! 

Az is lehet, nemzetiségi kisebbség lakik az ajtó mögött. 
Gondol egyet a magisztrátus embere, újsütetű hivatali 

tekintélyét is latba vetve rendőrt hív. Jön is a rendbiztos, 
végigköveti velük a hónyomokat, és ott állnak immár hár-
man az ajtó előtt. Megállapítja szinte minden lépésnél, 
hogy a nyomok a lenyakazott fától valóban ide vezetnek, 
de mielőtt ő is megnyomná a gombot, belegondol még egy-
szer a világ dolgaiba, és ő is azt mondja, állj az egész! 

- Tudják-e azonosítani a tűleveleket? 
Némelyik tűlevél mind egyforma, még karácsonykor is, 

erre a föladatra egyikük se vállalkozik. Eddig csak locsol-
ták a fájukat, és gyönyörködtek benne, rá se gondoltak, 
hogy valaha is kétségbe lehet vonni létezését. A rendőr pe-
dig kijelenti, ilyen körülmények között kénytelen teljes egy 
évi próbaidőre fölfüggeszteni az ügyet. 

Nagy baj nincsen, erősen reménykedik minden optimis-
ta ember, talán jövőre is lesz tűleveles karácsony. Szövi a 
terveket a mi két emberünk is, hogyan védje meg a többi 
fát. Az egyik arra szavaz, tüskés dróttal tekeri körbe vala-
mennyit karácsony havában, a másik meg arra, vicsorgó 
kutyákat köt hozzájuk. 

Arra, szerencsére, egyikük se gondol, hogy rendőrgént 
kéne hozzáadni a fenyőhöz, netán bilinccsel kombinálva, 
hogy azonnal fogja meg, aki ártó szándékkal nyúlna hoz-
zá. 

Anélkül is drága már. A rendőr is. 
Horváth Dezső 

A SZAB hírei 
Január 26-án 12 órától kerül 

sor a Modern Filológiai Mun-
kabizottság és a JATE Angol 
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 
azon három napra tervezett 
rendezvényére, melynek té-

mája az angol és amerikai ok-
tatás új perspektívái. E rendez-
vényen 82 előadás hangzik el. 

15 órától az Orvostudomá-
nyi Szakbizottság Elnöksége 
az aktuális évi feladatokról, 
tervekről, elképzelésekről foly-
tat diszkussziót. 

• Sajátos módon a tanulószám 
csökkenése nem jelenti azt, 
hogy a gimnáziumokban idén 
nem lesz túljelentkezés. A me-
gyei Pedagógiai és Közműve-
lődési Szolgáltató Intézet ki-
mutatása szerint a hullámvölgy 
hatása Szegeden elsősorban a 
szakképző iskolákban lesz 
tapasztalható, ahol a tavalyihoz 
képest növekedett a befogadó 
képesség. A szegedi gimnáziu-
mok viszont tavalyhoz képest 
4 osztállyal kevesebbet tudnak 
beindftani - pedig éppen itt 
fokozódik az érdeklődés. Az 
intézet munkatársa, dr. Czene 
László szerint a szegedi gimná-
ziumok már így is a gyerekek 
29 százalékát fogadják be, ami 
a 10 évvel ezelőtti 17 százalék-
hoz képest nagy haladás (és ez 
a növekedés a jövőben nem áll 
meg, hiszen a szülők érdeklő-
dése is egyre növekszik a gim-
náziumok iránt). A középisko-
lák sorában a gimnáziumokat a 
szakközépiskolák (32 száza-
lék), majd a szakmunkáskép-
zők és szakiskolák követik (39 
százalék). A szakember szerint 
egészében véve nem kell ag-
gódni a beiskolázás miatt. 

Ami a jelentkezés rendjét 
illeti, a kitöltött jelentkezési la-

• Kevesebb a diák - keresettebb a gimnázium 

Beiskolázás három körben 
pokat az általános iskola feb-
ruár 15-éig továbbítja az első 
helyen megjelölt iskoláknak. 
Ez vonatkozik i így a nyolca-
dikot végzett, mint a hatosztá-
lyos gimnáziumra átváltó 
hatodikot végzett tanulókra. 
Utóbbi esetben a jelentkezési 
lapot az általános iskola állítja 
ki a szülő kérésére; mivel idén-
től a hatosztályos beiskolázást 
is összehangolják, csak egy je-
lentkezési lapot lehet kiállítani 
és ezen 1, 2 vágy 3 hatosztá-
lyos gimnázium jelölhető meg. 
A idei rendszer másik nagy 
változása: a felvételről három 
fordulóban döntenek a közép-
iskolák, de egy-egy fordulón 
belül mindegyiknek külön-kü-
lön döntenie kell.,Az első he-
lyen őt választó diákok közül 
az adott iskolának úgy kell vá-
logatnia, hogy nem tudja, há-
nyan, és milyen képessegűek 
jelentkeztek hozzá második he-

A hét végén beszámoltunk a 
rendőrség tájékoztatójáról, 
amelyből kiderült, hogy meg-
találták a december közepén 
egy szegedi kukában lelt gyer-
mek, Rita anyját. Tegnap ismét 
a megyei főkapitányságra 
várták az újságírókat, hogy a 
17 esztendős gyanúsított által 
tett vallomás alapján ponto-
sabb képet rajzoljanak a történ-
tekről. Hogy miért csak ponto-
sabb és nem pontos képet? 
Mert akadnak olyan részletek, 
amelyek nem csak a laikus szá-
mára hihetetlenek, de a szak-
embernek is azok. 

A 17 esztendős O. A. kise-
gítő iskolába jár, hetedikes. 
Környezetében senkinek nem 
tűnt föl a terhessége, mert m-
olett alkatú. December 12-én 
este nyolc körül szülte meg la-
kásukon a kislányt. Szülei ak-
kor még nem voltak otthon. 
Amikor haza érkeztek, az ifjú 
anya felhangosította szobájá-
ban a magnót, így nem hallhat-
ták meg az újszülött sírását. A 
másik szobában lefeküdtek a 
szülők, ekkor O. A. a mentő-
sök által később Ritának elne-
vezett kislányt betekerte ruhá-
ba és kiosont a Csaba utcghoz 
közel eső panelházból. Egy 
ideig bolyongott, majd a kiürí-
tett konténer aljára helyezte 
gyerekét és magára hagyta. 

• Újra g a r á z d á l k o d n a k . 
Szegedi olvasónk (név és te-
lefonszám a szerkesztőség-
ben) elmondta: szombaton 
azért nem rámolták ki sándor-
faivi hétvégi házat a betörők, 
mert az riasztóval van felsze-
relve. Tavaly már történt ha-
sonló betöréssorozat a terü-
leten, éppen ezért felhívja a 
sándorfalvi hobbikert tulajdo-
nosok figyelmét, hogy saját 
maguk megnyugtatása érde-
kében menjenek ki és nézze-
nek szét a telkükön. 
• Fogadóóra. Ma 16-17.30 
óráig fogadóórát tart a Lakás-
bérlők Egyesülete a Kálvária 
sgt. 8. szám alatt - tudatta ve-
lünk az egyesület vezetője, 
Bíró Györgyné. 
• Kulcscsomó. Hétfő reggel 
találtak egy Skoda emblémás 
kulcscsomót a Római kör-
úton, az éjjel-nappali boltnál. 
A gazdája átveheti a Volán 
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Közérdekű problémáikat, észrevételeikéi 
ezen a héten ügyelete; munkatársunkkal, 

Szabó C. Szilárddal oszthatják meg. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Munkanapokon 8 és 10 óra, vasárnap 

pedig 14 és 15 óra között hívható. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, 
hogy Szegedről is mindegyik számot 

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

ugyanitt tudassák velünk. 

taxi központban, a Szent 
György téren. 
• A lakók fáznak... Dr. Fe-
hér István (317-393) többek, 
főleg nyugdíjasok nevében 
telefonált. Elmondta, hogy a 
Korányi fasor 5. szám alatti 
házban 1994 novemberéig ki-
elégítő volt a fűtés, utána vi-
szont két-három fokot esett 
vissza a lakások hőmérsék-

lete, s ez az állapot a mai na-
pig is tart. Többször szóltak a 
SZETÁV szakembereinek, 
akik ki is vonultak, hőmér-
sékletet mértek és más egye-
bet is csináltak, ám a lakások 
nem lettek melegebbek. Dr. 
Fehér és húsz lakástulajdonos 
nyomatékosan kéri a SZE-
TÁV vezetését, hogy lega-
lább a korábbi hőmérsékletet 

biztosítsák a Korányi fasor 5. 
szám alatti házban. 
• Számla . Barta Péterhé 
(470-918) felháborítónak é j 
etikátlannak tartja, hogy a 
MATÁV a decemberi tele-
fonszámlákat már a megemelt 
januári áron fizetteti ki a fo-
gyasztóval. Olvasónk a szám-
lához mellékelt magyarázattal 
sem elégedett. Lajkó Antalné, 
a MATÁV Rt. ügyfélszolgá-
lati előadója elmondta: az 
alapdíj a tárgyhónapot ta-
karja, s itt már a megemelt 
árat kell fizetni a fogyasztó-
nak. A beszélgetési díj vi-
szont mindig visszamenőle-
ges. Ha olvasónk a decemberi 
beszélgetési díjat januári áron 
fizette ki, akkor jogos a rekla-
mációja. Ebben az esetben 
keresse fel a MATÁV ügyfél-
szolgálatát. 

lyen. (A második helyen meg-
jelölt iskolák március 16-27 
között, a harmadik helyen vá-
lasztottak pedig március 31. és 
április 10. között döntenek.) 
Dr. Czene László szerint ez azt 
eredményezi majd. hogy az 
amúgy is túljelentkezéses gim-
náziumok már az első körben 
igyekeznek lekötni diákjaikat, s 
a második kör végén valószí-
nűleg nem is marad több gim-
náziumi hely. A szakember azt 
tanácsolja, a bejutás esélyét 
növelendő, a jelentkezési lapo-
kon a választott iskolákon be-
lül a szülők soroljanak fel mi-
nél több osztályt vagy szakmát 
- így nem fordulhafe lő az, 
hogy jó képességű tanuló ki-
marad az erős iskolából, csak 
mert az egyik osztálytípus fel-
vételijén kevésbé jól szerepelt, 
a második körre pedig betelt a 
választott iskola. Ugyanakkor 
a szülőnek gyermeke reális 

esélyeihez kell igazítania, hogy 
milyen iskolát választ második 
és harmadik helyen. Előfordul-
hat (balszerencsés esetben), 
hogy a sikertelen első kör után 
a második helyen megjelölt is-
kola az első körben, a harma-
dik helyen megjelölt pedig a 
második körben telt meg. 
Ezekben, és a fellebezési ese-
tekben a fennmaradó tanulókat 
és iskolai helyeket pótlólagos 
jelentkezés keretében „hozzák 
össze". 

A középfokú továbbtanulási 
lehetőségekről az 1994/95-ös 
Csongrád megyei pályaválasz-
tási tájékoztatóban található 
teljes áttekintés. Az iskolavá-
lasztó „taktikákról" holnapi 
lapszámunkban olvashatnak 
jegyzetet. 

Vallomása szerint este fél ti-
zenegy körül járt ekkor az idő. 

Ritát a kukázók másnap reg-
gel nyolc óra után fedezték fel. 
Eszerint 10 órát töltött a kuká-
ban december közepén! Nos, 
ez tényleg valószínűtlennek tű-
nik. Ezt megerősítette a tegna-
pi sajtótájékoztatón dr. Teku-
lics Péter a szegedi Gyermek-
kórház - itt cseperedik a kis-
lány - igazgatója is. Hiába volt 
enyhe az idő, 10 óra alatt nem 
csupán 34 fokosra hűlt volna 
az újszülött teste. 

A tájékoztatón számtalan 
kérdés elhangzott, ám ezek egy 
részére a személyiségi jogokra 
hivatkozással utasították el a 
válaszadást. Amit megtudtunk: 
Rita apja szintén fiatalkorú, 
mit sem tudott a dologról. Mi 
lesz a kislány sorsa? Egyelőre 
nem tudni, változott az eddigi 
helyzet, hiszen az anya ismert-
té vált. Úgy tűnik azonban, 
hogy a nagyszülők, főként O. 
A. anyja hallani sem akar az 
unokáról. A gyermekét a kuká-
ba süllyesztő diáklányt ember-
ölés kísérletével gyanúsítják. 

Szóval a jövő rejtélye, mi 
lesz Ritával. Aki szépen fejlő-
dik. És akit még azóta sem lá-
togatott meg az anyja, az apja, 
vagy mondjuk a nagyi. 

V. Fekete Sándor 

• Lapértesülésekkel ellentét-
ben a Határőrség országos pa-
rancsnoka nem tud semmiféle 
titkos kormányhatározatról, 
amely a Határőrség tevékeny-
ségét érintené. 

Nováky Balázs vezérőrnagy 
elmondta, hogy a Határőrség 
az idegenrendészeti törvény 
szellemében jár el, és diszkri-
mináció mentesen ellenőrzi a 

ik, de **« 
beutazókat. így tehát az sem 
igaz, hogy az ukrán és román 
állampolgárokat a szokásosnál 
szigorúbb ellenőrzés alá vet-
nék. Ugyanakkor a Határőrség 
kiemelt feladatának tekinti a 
nemzetközi bűnözők beszivár-
gásának megakadályozását. 

• Szent-Györgyi Albert-díjasok: 

Gécseg Ferenc akadémikus 
A József Attila Tudomány-

egyetem oktatója 1962 óta, 
egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémiának 1987 
óta levelező tagja. 

Tudományos érdeklődése az 
algebrától vezetett a 60-as 
években kialakuló automatael-
mélet kutatásához. Eredményei 
- amelyeket Peák Istvánnal kö-
zösen összefoglaló kötetben is 
megjelentetett 1972-ben, s 
amely azóta is alapmunkának 
számít - döntően befolyásolták 
az automaták algebrai elmé-
letének kifejlődését. Oktatói és 
kutatói tevékenységével egy 
automataelméleti iskolát te-
remtett meg a szegedi tudo-
mányegyetemen, amely ma a 
világ egyik elismert tudomá-
nyos műhelye. Részben ennek 
az iskolának az eredményeit 
tartalmazza két további köny-
ve: Tree automata (1984); Pro-
ducts of automata (1986) . 
1990-től az European Associa-
tion for Theoretical Computer 
Science alelnöke, több nemzet-
közi folyóirat szerkesztő bi-
zottsácának tapi.v szám-j^ 
nemzetközi konferenciának 
volt elnöke. 1994-ben a Finn 
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Tudományos Akadémia kül-
földi tagjává választották. 

Nagy szerepe volt abban, 
hogy a JATE a hazai informa-
tikai képzés bázisa lett - a ku-
tatás mellett mindig nagy 
hangsúlyt helyezett az oktatás-
ra, annak korszerűsítésére. Az 
általa vezetett Számítástudo-
mányi Tanszék alapvető szere-
pet vállalt az informatikai kép-
zésben; ennek eredményeként 
1990-ben önálló Informatikai 
Tanszékcsoport jött létre a 
J A T E - t i , amelyet az ország 
egyik legjobbjaként tartanak 
számon. 

| i u r ~ KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
MUNKAJOGI TANÁCS-

ADÁST tart dr. Óvári Judit a 
KKDSZ (Közgyűjeményi és 
Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete) megyei irodá-
ján, a Bálint Sándor Művelő-
dési Házban (Temesvári krt. 
42., tel.: 432-578, 433-213), 
délután 5-6 óráig. 

HOLNAP 
MÉSZÁROS ATTILA, a 

26-os választókerület önkor-

mányzati képviselője fogadó-
órát tart 12.30-17 óráig a pol-
gármesteri hivatal tápéi ügyfél-
szolgálatán (Honfoglalás u. 
73.). 

A SZOCIALISTA PÁRT 
jogtanácsosa 15-16 óra között 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
Szegeden, a Szilágyi u. 2. II. 
em. 204-es szobában. 

DR. PIRI JÓZSEF, Algyő 
városrész önkormányzati kép-
viselője 17 órától képviselői 
fogadóórát tart az algyői kiren-
deltségen (Kastélykert u. 40.). 


