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Áremelés és szolgáltatás 
J | z elmúlt héten Szeged város önkormányzata (is) fel-

Am emelte a helyi közlekedés tarifáit. Egy vonaljegy ez-
után 36 forintba kerül. Az ember azt gondolná, a jegy árá-
val párhuzamosan emelkedik az SZKV és a Tisza Volán 
által nyújtott szolgáltatások színvonala és minősége is. 
Ezzel szemben... 

Hétfő reggel, 7 és 8 óra között, az Északi városrész Dió-
fa előtti megállójában. Mire odaérek, már vagy 25-30-an 
várakoznak. Pillanatokkal azelőtt ment el egy troli, de az 
annyira tele volt, hogy nem fért fel már senki. Sebaj, jön 
a következő. Az SZKV azt ígérte, hogy csúcsidőben ötper-
cenként lesz járat. Eltelik az öt perc, majd tíz is, de a troli 
sehol. Végre feltűnik, de nem úgy, mint az, amely az állo-
másban meg kívánna állni. Elhúz a várakozók mellett. Ha 
a vezető helyében lennék, én sem állnék meg. A kocsiban 
ugyanis annyian vannak, hogy az ajtót sem lehet kinyitni. 
Sebaj, jön másik... Jön is, de nem arról, amerről várjuk. A 
központ felől. Egy, kettő, három... kilenc, tíz Itt abbaha-
gyom a számolást. Mindegyik szinte üres. Nem is csoda, 
hiszen sűrűségük folytán az elöl haladók „elhalászták" az 
utánuk jövők elől az utasokat. Makkosháza felől viszont 
semmi. Pedig jöhetne az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es - ha 
járna. A megállóban idegeskedés. Mindenki az óráját nézi, 
előre tolakszik, hogy ha jön a troli, felférjen rá. Már vagy 
15 kocsi is „lent" van, de mintha ottrekedtek volna, egyi-
kük sem akar vissza is jönni. Végre feltűnik egy. Zsúfolá-
sig tele, megtelt már az induláskor. Valaki kiszól a kocsi-
ból: jobb ha gyalog mennek, mert annyian várakoznak 
„lent", hogy mire ide ér a troli, már nem lesz hely rajta. 
Vannak, akik megfogadják a tanácsot, de a többség kitar-
tóan vár. Már nem számit, úgyis elkéstek a munkahelyről, 
az iskolából. Jeggyel és bérlettel (igaz még „olcsóval") a 
zsebükben csak nem fognak gyalogolni... Végre az egyik 
trolira bepréselnek engem is, és amikor beérek munkahe-
lyemre, azonnal leírom: 

- Kedves tanár bácsik és tanár nénik! Ezúttal a késé-
sért a szekundát nem a diákok, hanem az SZKV illetékesei 
érdemlik! 

P. Sándor lózsef 

• Kass János hosszú időn 
keresztül állt kapcsolatban 
John Halas-szal. Hogyan 
érintette a nagy munkatárs 
halálhíre? 
- A z <5 halálával egy nagy 

periódus zárult le valamennyi-
ünk életében, akik közel ál-
ltunk Halashoz. Én több mint 
huszonöt éven keresztül 
együttműködtem vele. Novem-
berben is ott voltam Lodonban, 
amikor az első szélütés érte. A 
vi lág animációs alkotóinak 
egyik legnagyobbika halt meg. 

• Együtt készítették a vi-
lágelső számitógépes Di-
lemmát... 
- A galériámban meg lehet 

nézni a „fejeket". Ezek a grafi-
kák nem animációs f i lmnek 
készültek. Halas jött rá arra, 
hogy ebből filmet lehet csinál-
ni. Tudta, hogyan kell felhasz-
nálni, pedig Európában ekkor 
még nem volt megfelelő tech-
nika, ráadásul a számítógépes 
készítés rettentő drága is volt. 
A Dilemma az Egyesült Álla-
mokban, a dallasi NASA-labo-
ratóriumban készült . Halas 
1980 augusztusában felhívott 
telefonon, én pedig szeptember 
elsején elrepültem a rajzokkal 
Dallasba. Egy hónap alatt meg-
csináltuk a forgatókönyvet , 
száz nap alatt az egész filmet, 
úgyhogy 1981 jaunárjában a 
Picadilly-szállóban rendezett 
Első Nemzetközi Komputera-
nimációs Konferencián be is 
mutattuk. Persze az a film még 
tele volt technikai hibákkal. 
Emlékszem, amikor az ameri-
kaiakkal egyeztettük a dolgo-
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• Kass János új animációs fílmje 
m Szegeden lesz az ősbemutató 

Készül a számítógépes Kékszakállú 
kat, és valami 
hibát ész le l -
tem, Halas az 
asztal alatt 
r ú g d o s o t t , 
hogy neki 
minden hiba 
száz dollárjá-
ba kerül. Kék-
re-zöldre rúg-
dosta a boká-
mat. 

• A Kék-
szakállú 
lett volna a 
folytatás? 
- A Kék-

szakállú for-
g a t ó k ö n y v e 
már 1981-ben 
készen volt . 
Legnagyobb 
sajnálatomra 
nem sikerült 
keresztülvin-
nem, hogy Halas legyen a pro-
ducere, most pedig a sors és a 
technika fejlődése úgy hozta, 
hogy Szegeden is meg lehet 
csinálni azt a filmet, amit tíz 
évvel ezelőtt csak Amerikában 
lehetett. Pesten is készíthet-
ném, más stúdióban, de itt sok-

Fotó: Schmidt Andrea 

kai családiasabb a hangulat és 
Fehér Zoltán ritka érzékkel és 
talentummal csinálja a számító-
gépes animálást. 

• A Kékszakállú-rajzokhoz 
megfelelőnek érzi a számí-
tógépes technikát? 
- Itt a techika diktál. Én az 

akaratomat akarom rákénysze-
ríteni, ahogy Bartók rákény-
szeritette Balázs Béla meglehe-
tősen gyenge forgatókönyvére 
az akaratát. A technika a keret, 
én arra vagyok kíváncsi, hogy 
ebből a jeges dologból mit le-
het produkálni. Van egy olyan 
verzó, mely szerint nem a kul-
csért fognak könyörögni, ha-
nem a hirosimai robbanásból, 
vagy Auschwitzból, vagy a ka-
tyini mészárlásból kinyílik egy 
tér: úgy nyílnak az ajtók, mint 
ahogy mi eltünk meg. Esett-e 
el már korcsolyázás közben? A 
tenyér érintése a jégen hideg, 
de mégis forró. Valahogy ilyes-
formán képzelem a hatást. 

• Mikor láthatjuk a filmet? 
- Fél év biztos kel l . Ré-

szemről májusra készen kelle-
ne lenni, aztán még a zene és a 
technikai utómunkák... Remé-
lem ezen a nyáron bemutathat-
juk. 

• Hol? 
- Természetesen a Kass Ga-

lériában. Talán a szabadtéri 
idején, amikor úgyis nagyobb a 
mozgás Szegeden. 

Panek lózsef 

Barlangrajztól a betűig 
Az önál ló ismeretszerzés 

módszereinek elsajátításához, 
a/ önműveléshez nyújt segít-
séget a 12 és 18 éves korú diá-
koknak Homor Tivadar és 
Mészáros Antal „Az informá-
ció és az ember" című munká-
ja. amelyhez a két győri szerző 
a pedagógus szakma megújítá-
sa projekt pályázatán nyert tá-
mogatást. A segédkönyv fő-
ként a hat és nyolc osztályos 
gimnáziumi tanulóknak szól. 
Első része az emberi közlés 
fejlődéstörténetével foglalko-
zik, bemutatva, hogy miként 
fejlődött az írás a képjelektől a 

betűírás kialakulásáig: megis-
merteti olvasóit az emberiség 
e l s ő k ö n y v e i v e l , a könyv-
nyomtatás kialakulásával, a 
könyvtárak fejlődésével. Ezen 
kívül foglalkozik a távközlés 
és a számítógépek fejlődésével 
is. A második rész az ismerets-
zerzés gyakorlati tudnivalóit 
tekinti át. Sorra veszi az is-
meretek forrásait, lelőhelyeit, 
továbbá a könyv-, és médiatár-
ak, in formác iós központok 
szolgáltatásait, külön fejezetet 
szentelve az információk fel-
dolgozásának. 

A háztartási tüze lőo laj 
(HTO) fogyasztási adóval való 
terhelése 1995. január l-jétől 
közel háromszorosára növeli a 
kiskereskedők beszerzési árait. 
A termék értékesítéséig, illetve 
a fogyasztási adó visszaigény-
léséig ezt a jelentősen megnö-
vekedett árat a HTO-eladó-
helyek kénytelenek magukra 
vállalni. Az APEH a kiskeres-
kedők finanszírozási problé-
máinak könnyítése érdekében 
kérelmre lehetőséget biztosít 
az adózás rendjéről szóló tör-

vény alapján az 1995. január I-
jét követően beszerzett HTO 
fogyasztási adójának gyakorí-
tott visszaigénylésére. A kérel-
meket az APEH Csongrád me-
gyei Igazgatósága Adóeljárási 
Osztályára lehet küldeni, ahol 
soron kívüli elbírálást biztosí-
tanak. A kérelemben fel kell 
tüntetni, hogy milyen gyakori-
sággal kérik a visszaigénylést. 
(5-10-15 naponkénti) 

A gyakori igénybevételt en-
gedé lyező határozat alapján 
33-as igénylőlapon kérhető a 
fogyasztási adó visszatérítése. 
(A 33-as formanyomtatvány 
18. sorában 217-es adónemkó-
don hivatkozással az 1991. évi 
LXXV1II. törvény 1 l /A . §-
ára.) A 33-as igénylőlapon fel 
kell tüntetni az engedélyező 
határozat számát,, vagy azt 
fénymásolatban mellékelni kell. 

APEH 

A hír igaz: osztogatnak 
Sor a munkaügyi központban? 

• Tó thnénak e lege van. . . 
Telefonálónk elmondta: Do-
rozsmáról jár be busszal min-
den reggel a munkahelyére. 
Igen, ám, de a 35 G jelzésű 
autóbusz, aminek menetrend 
szerint 7 óra 10 perckor kel-
lene indulni Dorozsmáról , 
vagy hamarabb, vagy késve 
indul. A Volánnak már több-
ször szólt az ügyben, eleddig 
mindhiába... 
• Sár, víz, latyak. Szomorú 
mostanság az életük az Ősz 
utca lakóinak. Nem e lég , 
hogy az aszfaltozatlan utcá-
jukban derékig ér a sár, még a 
járdán sem tudnak közleked-
ni. Ennek okát Moldovai Gé-
za (316-341) az utca elején 
működő két kft tevékenysé-
gében látja. Telefonálónk el-
mondta:-a kereskedelmi cé-
gek nap nap után fogadják a 
teherautókat, amelyek olyan 
bokáig érő sarat dagasztanak 
a járdán, hogy azon képtelen-
ség átjutni. Kérdése: miért 
nem takarítják az illető cégek 
maguk előtt a járdát ugyan-
úgy, mint az utca lakói? A 
481-112-ról telefonáló hölgy 
közölte: a Sólyom utcai par-
kolóban bokáig ér a víz, egy-
ben kérte, hogy az illetékesek 
tegyenek ez ellen valamit. 

CSÖRÖG A \ I \ I E S T E L 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes 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 Fekete pont 
című rovatunk számára, kérjük, 

ugyanitt tudassák velünk. 

• Kukoricás bácsi. Dorozs-
máról, a 48-as utcai óvodából 
hálás szívvel mondanak kö-
szönetet az óvónők és a gyer-
mekek Herpay Mihály kuko-
ricaárusnak, aki egy délelőtti 
óvodai séta során fél zsák pat-
togatott kukoricát adott aján-
dékba a dorozsmai piacon az 
óvodásoknak. Példáját mások 
is, többek között a szaloncu-
korárusok is követhetnék -
jegyezték meg az óvónők. 
• Kiveszett rendszámtábla 
és táncc ipő . Január 21-én, 
szombaton éjjel Maroslele és 
A l g y ő között e lvesze t t a 
DYA-726-os rendszámtábla. 
Aki tud valamit az elhagyott 
tárgyról, hívja a 493-445-ös 
telefonszámot. Turainé szo-

morúan panaszolta, hogy fia, 
aki társastánc tanfolyamra jár, 
előző héten csütörtökön este 
elveszítette fekete lakk tánc-
cipőjét a Ságvári általános is-
kolában, ám az iskolában se-
hol sem találják a tánchoz oly 
nélkülözhetetlen felszerelést. 
Az anya azért aggódik, mert a 
cipőt úgy készíttették egy ci-
pésszel a fiú lábára. A be-
sületes megtaláló jutalom el-
lenében hívja a 326-753-as 
vagy a 430-324-es telefonszá-
mot. 
• Ikervonal. Csiszár Géza 
(317-698) nemrégiben lakást 
és telefont cserélt. A doku-
mentumok e l in tézése után 
azonban kiderült, hogy az új 
telefon nem fő-, hanem iker-

vonalas. Ez nagyban megne-
hezíti a munkáját. Olvasónk 
tanácsot és segítséget kér a 
MATÁV-tól, ugyanis nagyon 
szeretné visszakapni a régi 
telefonszámát. 
• L is ta . Juhászné Dobrai 
Melinda lánya szeptemberben 
lesz hatodik osztályos a Fó 
fasori Általános Iskolában. 
Juhászné elmondta: tavaly jú-
niusban kellett befizetni lánya 
ötödikes tankönyveinek árát. 
Idén viszont, az iskolától ka-
pott papír és tankönyvlista 
szerint, már áprilisban ki kell 
fizetni a hatodikos tankönyv-
csomagért járó több ezer fo-
rintos összeget. Ez teljesen 
felborítja a családi költség-
vetést. Miért változtatták meg 
az időpontot? - kérdezte ol-
vasónk. Az iskola igazgatóhe-
lyettese, Zubán Julianna kö-
zölte: már tavaly is áprilisban 
szedték a tankönyvekre a 
pénzt. Új dologként említette 
a szülőkhöz eljuttatott tan-
könyvlistát, mely tartalmazza 
a pontos árakat és a könyv-
azonosító számokat. Ebből a 
szü lő kiválaszthatja, hogy 
mely tankönyve(ke) t nem 
kéri, s melyeket tudja más-
honnan beszerezni. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
türelmesen a sorukra. Egy fél-
óra múlva azért már „fokozó-
dott" a helyzet, addigra né-
gyen-öten is összejöttek egy 
ügyintéző színe előtt, de még 
mindig kevesebben , mint a 
Nagyposta pénzbefizető abla-
kainál munkaidőben. 

Borbélyné Nagy Mária, a 
szegedi kirendeltség vezetője: 

- Január 31-ig azok a mun-
kanélküliek vehetik át az. adó-
igazolásaikat, akik időközben 
vállalkozók lettek. A többiek 
ráérnek március 31-ig. 

• Az adóigazolások kiad-
ása akadályozza-e az ügyin-
tézést? 
- Nem. A számítógép má-

sodpercek alatt kinyomtat egy 
igazolást. 

• Akkor minek köszönhet-
jük a dühödt telefonhíváso-
kat? 
- Idegesek az emberek. Az 

ügyintézőket gyakran érik in-

zultusok. Nem ritka az anyá-
zás, s az sem, hogy „ki akarják 
kapni" a kolléganőket az ab-
lakon át. 

• Kevés a munkatárs? 
- Vannak napok, amikor ki-

lenc helyen fogadjuk az ügyfe-
leket, átlagosan 3-500 embert. 
Aki hosszasan szeretne konzul-
tálni az ügyintézővel, az kérhet 
időpontot és külön, négyszem-
közt tárgyalhat vele az irodá-
ban. Január 31-ig ráadául meg-
hosszabbítottuk a nyitvatartási: 
nemcsak hétfőtói csütörtökig, 
hanem már péntekenként is a 
munkanélküliek rendelkezésé-
re állunk, igaz, akkor csak 8-
12-ig. Szerdán viszont este 6-
ig várjuk az érdeklődőket. 

• Akkor mégiscsak sok az 
ügyfél... 
- Jöjjenek el a meghosszab-

bított nyitvatartás idejében! 
Nem találnak majd senkit... 

F. K. 

Az ipar múlt éve 
Az ipari termelésről a Köz-

ponti Statisztikai Hivatalnak 
egyelőre múlt év novemberi 
adatok állnak rendelkezésére. 
Az erről szóló tájékoztatás sze-
rint a termelés volumene az el-
múlt év tizenegyedik hónapjá-
ban 0,5 százalékkal volt több, 
mint a megelőző hónapban. Az 
1985. évi szinttel összehason-
lítva 24,5 százalékkal keveseb-
bet tett ki. Az értékesítést te-

kintve a belföldi eladások no-
vemberben 0 ,5 százalékkal 
alatta maradtak az egy hónap-
pal korábbinak, az ipari export 
viszont egy hónap alatt 5 ,9 
százalékkal nőtt. 

Múlt év január I. é s no-
vember vége között az ipari 
termelés 9,2 százalékkal volt 
több, mint az előző év azonos 
időszakában. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MÉSZÁROS ATTILA, a 26-
os választókerület önkormány-
zati képviselője fogadóórát tart 
12.30-17 óráig a polgármesteri 
hivatal tápéi ügyfélszolgálatán 
(Honfoglalás u. 73.). 

A SZOCIALISTA PÁRT jog-
tanácsosa 15-16 óra között in-
gyenes jogi tanácsadást tart Sze-
geden, a Szilágyi u. 2. II. em. 
204-es szobában. 

DR. PIRI JÓZSEF, Algyő vá-
rosrész önkormányzati képvise-
lője 17 órától képviselői fogadó-
órát tart az algyői kirendeltségen 
(Kastélykert u. 40.). 

HOLNAP 
DR. TICHY RÁCS CSABA, 

a 14-es választókerület képvise-
lője fogadóórát tart 18-19 óráig 
az Alsóvárosi Általános Iskolá-
ban (Dobó u. 42.). 


