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Kutya a villamoson 
WWüvös reggel. Szél, sok szmoggal. Egykedvű emberek, 

mm Megálló. Várakozók. Jön a vén sárga, a villamos. 
Utasok, akik a napi rutin szerint zötykölődnek a munkába. 
Es egy kutya... 

Az eb egyedül, gazdája sehol. Egy fiatal srác társa-
ságában szállt fel, akad, aki ezért kissé szemrehányóan 
néz a fiúra, mert azt hiszi, övé a jószág. És ugye kutyát a 
villamoson... Szóval azt nem lehet, tudjuk jól. 

A kutya amolyan ,fajtiszta" fekete korcs. Gyakorlott 
villamosozó lehet, mert fegyelmezetten ül az egyik ülés 
előtt. Nem ugat, nem ugrándozik, nem molesztálja 
utastársait sem. Sok embernél kultúrabb kultúreb. Fekete 
szőre ugyan egy kicsit mocskos, de talán azért, mert a vil-
lamos padlója sem tiszta. A kutya pontosan három meg-
állót utazik. Miközben végigsétál a villamoson, egy kis-
lányhoz még odacaplat, hagyja, hogy megsimogassa a 
fejét. Senkit sem zavar. Időnként két lábra áll, kutatva 
figyel ki az ablakon. Az embernek az az érzése, hogy pon-
tosan tudja, hová utazik. És le is száll, ügyesen, lépcsőt 
mászva. Az emberek derülnek rajta. 

Jegye, bérlete nem volt. Csak utazási kultúrája. Nem 
rondított össze semmit, az üléseket sem szabdalta össze, 
mint néhány nagyfiú. Belegondolni is borzasztó, hogy mi 
történt volna, ha az ellenőr elkapja. Az azonban biztos, 
hogy a kutya semmiképpen sem harapta volna meg. Lát-
ható, nem olyan fajta, legfeljebb csak leugatta volna... 

Pál Tamás Patai 

Mr. Holmes és ajánlata 
Az angol úr Mr. Holmes, de kormánysegítség ugyanis lehe-

nem detektív, mint névrokona, tővé teszi, hogy a főleg mene-
hanem marketing tanácsadó. 
Brian Holmes, az LPBB, a 
Low Priced British Books 
(alacsony árú brit könyvek) 
szervezet képviseletében járt 
tegnap, szerdán Szegeden, az 
Euromenedzser Bt.-nél, s 
találkozott a megye könyves-
boltjainak vezetőivel. A láto-
gatás célja az volt, hogy a brit 
kormány által létrehozott ala-
pítvány (Know-how Fund) ál-
tal támogatott LPBB szervezet 
könyveit ajánlja az érdeklődők 
f igyelmébe - olcsó áron. A 

dzsereknek szóló műveket 70 
százalékos engedménnyel áru-
sítsák. Brian Holmes elmondta, 
Budapesten már többször járt, 
jó a kapcsolata az ottani ter-
jesztőkkel, de észrevette: az in-
formációk elakadnak a főváros 
határán. A szegedi találkozó-
nak köszönhetően most új 
nevek és címek kerülhettek be 
a brit cég információs bázi-
sába, s elkezdődhet a friss kia-
dású, főleg a vállalkozóknak 
szóló könyvek helyi árusítása 

A Szegedi Kortárs Balett 
Budapesten lép fel 

A Szegedi Kortárs Balett 
Szárnyalás című előadásával 
vendégszerepel április 2-án, 
vasárnap a Fővárosi Operett 
Színházban. A Budapesti Ta-
vaszi Fesztivál Interbalett '95 
rendezvényének programjában 
három táncjátékot tekinthetnek 
meg az érdeklődők a Tisza-
parti táncosok műsorában. 

A Porond és a Trió című 
kompozíc ió koreográ f iá já t 
Juronics Tamás készítette. Ez 
utóbbi táncjá ték az elmúlt 
évben a legjobb nyolc produk-
ció között kapott helyett az 
izraeli Suzanne Dellal Nem-

zetközi Koreográfusversenyen. 
A fiatal balettművész-koreog-
rá fus ezen a seregszemlén 
táncos különdíjban is részesült. 
Juronics Tamás a Philip Morris 
Magyar Balett-díjat is „elnyer-
te", szintén 1994-ben. A Trió 
muzsikáját Michael Nymán 
angol szerző komponálta. 

Az est harmadik „etűdjé-
nek", az Éjszakai szárnyalás-
nak koreográfusa Roberto Gal-
van. Az argentin származású, 
Ausztriában éld művészt Marc 
Chagall festészete ihlette meg 
a táncjáték „megkomponálá-
sára". 

• Hasonlóan több más bi-
zottsághoz, a lakásügyekkel 
foglalkozó testület is bemu-
tatkozott a Bartók Béla'Mű-
velódési Központban. A teg-
nap esti találkozón a bizottság 
teljes létszámban adott számot 
rövid, alig másfél hónapos 
munkájáról a mintegy 60 főnyi 
közönségnek. 

Kónya Gábor bizot tsági 
elnök szólt arról, hogy a téma 
fontossága miatt a közgyűlés 
indokoltnak tartotta e testület 
felállítását. Elkészítették szer-
vezeti és működési szabály-
zatukat, van munkatervük és 
intézik a folyó ügyeket. Kónya 
Gábor hozzátette, hogy bár a 
bizottság többpárti, politika-
mentesen dolgoznak. Kiemelt 
kérdéskör természetesen a 
lakásproblémák enyhítése, a 
lakásprivatizáció és az építési 
támogatások. Dobó János szólt 
az úgynevezett tilalmi listák 
ügyéről, s elmondta, hogy kép-
viselői indítvány van arra, 
hogy a felújítási címjegyzékek 
felülvizsgálata minél hamarabb 
megtörténjen. 

A Szegedi Lakásbér lők 
Egyesületének jogtanácsosa, 
Szabó Ildikó egy csokor prob-
lémát nyúj tot t át a bizot t-
ságnak. így például elmondta, 
hogy több esetben a társasház 
alapító okiratának kidolgozá-
sában a lakók nem vehetnek 
részt, holott ez jogszabállyal 
ellentétes. 

• Bemutatkozott a lakásügyi bizottság 

Sok igénylő - kevés lehetőség 

A bizottság tagjai, balról jobbra: dr. Dobai Dezső, Czombos Tamás, dr. Tichy-Rács Csaba, 
Terhes Boldizsár, Kónya Gábor (elnök), Dobó János (alelnök) és dr. Takács Mária. 
(Fotó: Révész Róbert) 

Előfordult az is, hogy a kö-
zös helyiséget a lakók hoz-
zájárulása nélkül idegenítették 
el. Szabó Ildikó beszélt ér-
tékesí tési gondokról és a 
kényszerbérlők megoldatlan 
helyzetéről. A fe lvetésekre 
Roszik György, az Inlak Kft. 

ügyvezetője válaszolt és töb-
bek között elmondta: nem te-
hetnek arról, hogy Szegeden a 
lakások vételára négy év alatt 
több, mint duplájára emelke-
dett. 

A fórum hátralevő részében 
lakossági kérdésekre válaszol-

tak a bizottság tagjai, így szó 
volt a lakbérek esetleges emel-
kedéséről, a panelházak felújí-
tásáról és a garzonlakásokról, 
azok kiutalási módszeréről s az 
engedélyek felülvizsgálásáról. 

A. L. 

Or. Békési Imre ismét főigazgató lesz 
A főiskola utóbbi szűk évti-

zedének története a törekvések 
folytonosságának jegyében 
telt, és ez a hagyomány idén 
sem szakadt meg. Dr. Békési 
Imre főiskolai tanár, a nyelv-
tudományok doktora, a magyar 
nyelvészeti tanszék vezetője 
volt az a főigazgató, aki annak 
idején elkezdte a szegedi uni-
versitas-szal kapcsolatos tár-
gyalásokat . Az ügyeket dr. 
Szalay István vitte tovább, aki-
nek másodszori mandátuma a 
minisztérium hibájából rövi-
debbre sikeredett, mint három 
év. A folytonosság érdekében 
ekkor dr. Varga István egy 
évre vállalta a tisztséget, elődje 
azonban nem térhetett vissza, 
mert időközben Szeged polgár-
mestere lett. Az év leteltével 
(vö.: folytonosság) mondhatni 
minden szem dr. Békési Imre 

Amikor 1990-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola főigazgatójának, Dr. Békési Imre tanszékvezető fő-
iskolai tanárnak lejárt a mandátuma, kissé zajos kam-
pányban hat tekintélyes oktató is pályázott a tisztségre. 
Öt év elteltével idén márciusban egy csendes, de annál 
nagyobb szavazatarányú választáson 93.3 százalékos 
többséggel - egyetlen jelöltként - három évre ismét Dr. 
Békési Imre lett a tanárképző főigazgatója. 

felé fordult, aki az oktatók ki-
fejezett kérésére ismét vállalta 
a jelöltséget. Mivel a meghir-
detett pályázatra más pályázó 
nem jelentkezet t , a volt fő-
igazgató március elején egye-
dül állt ki az intézmény oktató-
inak, hallgatóinak és dolgozó-
inak képviselőiből álló főis-
kolai értekezlet elé, ahol a 238 
érvényes szavazatból 223 
igenlő voksot kapott, ezzel el-
érte a főiskola „újkori történe-
tének" rekordtámogatottságát. 

A jelölést a főiskolai tanács is 
megszavazta, így az április 15-
ig fe lkü idendő kinevezési 
javaslat már csak a művelődési 
és közoktatási miniszter, illet-
ve a miniszterelnök kézjegyére 
vár. Ha ez is megvan, a főisko-
la egy másik „hagyományt" is 
folytat majd: a reál és a humán 
szakos főigazgatók váltását. 

Dr. Békési Imre lapunknak 
elmondta, hogy nem volt szán-
dékában főigazgató lenni, mert 
.jelen körülmények között egy 

kicsit magára figyelő ember 
nem vállal ilyen megbízatást", 
de a kollégák kapacitálására 
végül kötélnek állt. A kormány 
által bejelentett jelentős fel-
sőoktatásbeli létszámleépítés-
sel kapcsolatban az új főigaz-
gató megjegyezte: még nem 
látni pontosan, mit terveznek, 
de reméli, a tettek nem lesznek 
olyan radikálisak, mint a beje-
lentés módja. - Azért lehettem 
egyetlen jelölt, mert a kollégák 
ismernek és nekem elhiszik, 
hogy csak a legelkerülhetetle-
nebb kényszerlépéseket teszem 
meg. Biztosan rengeteg gon-
dunk lesz. és biztosan nem 
mindenki ért majd meg. de a 
kollégák azt mondják, nekem 
elhiszik, ha valami elkerülhe-
tetlen. 

Dr. Békési Imre kérdésünk-
re, miszerint részt vesz-e az 
egyetemi d iák tünte tésen , 
egyetlen szóval válaszolt: ter-
mészetesen. 

Panek József 

Szocdem 
tiltakozás 

Nem vitatja a takarékossági 
intézkedések szükségességét, a 
költségvetési egyensúly fon-
tosságát a Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt szegedi el-

nöksége. A Bokros-programot 
mégsem tudja elfogadni, mert 
kizárja az érdekegyeztetést és a 
társadalmi megegyezést, mert 
a szigorító intézkedések fokoz-
zák az esélyegyenlőtlenséget. 
A szociáldemokraták meggyő-
ződése: a pénzügyminiszter úr 
stílusa politikai affinitása pedig 
nem alkalmas a társadalom 
megnyerésére. 

Nagyot ugrott a Deák 

• Elveszett, ellopták. Fogas 
Gábortól 9 hónapos szuka 
óriás snauzerje szökött meg. 
Kéri a megtalálót, jelentkezzen 
a491-238-on. A 3I6-859-es 
szám gazdája kedden a 8-as 
trolin e lveszí te t te fekete 
aktatáskáját, benne nyugdíját, 
s befizetési utalványait. Kéri, 
hogy az utalványon található 
címre juttassák el a pénzét. A 
476-857-ről Olasz Lajos kéri 
azokat az urakat, akik a Zöld 
Elefánthoz címzett kocsma 
elől ellopták németjuhász ku-
tyáját (egy év alatt a máso-
dikat!), juttassák vissza neki 
az ebet. Egy fiatalembert Ge-
pida típusú fekete férfi moun-
tain bike kerékpárjától sza-
badítottak meg. A járgányt a 
Vedres u. 14/a. lépcsőházból 
lopták ki március l - j é n . A 
nyomravezető 5 ezer forint 
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Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal. 

Arató Lászlóval oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 

pedig 14—tői 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 cimű 
rovatunk számára, kérjük, ugyanitt 

tudassák velünk. 

jutalmat kap, ha jelentkezik a 
3 4 5 - 4 3 5 - ö s , vagy este a 
435-330-as számon. 
• Van tej. Mégpedig sárréti 
és fél literes, mint amilyet 
egy nyugdí jas móravárosi 
olvasónk óhajtott. A Puttony 
ABC vezetője értesített ben-
nünket erről. Az üzlet közel 
van az idős hölgy otthonához: 

a Boros és a Rigó utca sarkán 
található. 
• Holnap-táv? Telefonálónk 
azért panaszkodot t , mert 
telefonvonalának javítására 
négy és fél nap el tel tével 
került sor. Szójátékkal élve 
kérdezi, hogy a Matáv és Dél-
táv után Holnap-táv követke-
zik? Ugyanő elmondta azt is, 

hogy a Gyöngyvirág és az 
Ortutay utca sarkán komoly 
parkolási gondok vannak 
estefelé. Összesen 120 autó-
nak van hely, ez azonban ke-
vés, pláne akkor, ha olyan 
kocsik is vesznek el parklót, 
melyeket nem is használnak. 
• Portás. Telefonálónk a mi-
nap édesanyját látogatta vol-
na meg az 1. sz. sebészeti kli-
nikán. Igen ám, de a portás 
semmi áron nem volt hajlan-
dó felengedni, ami megle-
pőbb, a kifejezett orvosi uta-
sítás ellenére sem. 

TAXI 
SZEGED 

SZEMÉLY-, T E H E R - A U T Ó M E N T É S 
DM-KLUBKÁRTYA-KEDVEZMÉNY 10 Ft/km 

Az Országos Felsőoktatási 
Felvételi Iroda nemrég közzé-
tette lapunk által is megjelen-
tetett idei kimutatását, amely 
szerint az utóbbi öt év adatai 
alapján, a felvettek és felvé-
telre jelentkezők aránya szerint 
megál lapí to t t g imnáziumi 
sorrendben a Ságvári gimnázi-
um hetedik, a Radnóti gimná-
zium kilencedik, a Deák gim-
názium ötvenhatodik lett. A 

Köznevelés című szaklap nem-
rég megjelentette azt a kimu-
tatást is, amely az elmúlt év 
adatai alapján rangsorolja a 
gimnáziumokat. Ezen a listán a 
felvettek és jelentkezők 79 szá-
zalékos arányával a Radnóti 
gimnázium a hetedik, a Deák 
gimnázium 75 százalékkal a ti-
zenharmadik, a Ságvári gim-
názium 74 százalékkal a tizen-
nyolcadik az országban. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

JOGSEGELYSZOLGALA 
TI F O G A D Ó Ó R Á T tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Eszpe-
rantó utca 3-5 . , I. em. 5.) -
14-16 óráig dr. Hajdú István 
ad felvilágosítást (tel.: 473-
633). 

BOTKA LÁSZLÓ ország-
gyűlési képviselő fogadóórát 
tart 17 órától az MSZP 

országgyűlési képviselő iro-
dáján (Tisza Lajos krt. 2-4. I. 
em.) 

HOLNAP 
AZ MDF székházban (Ró-

mai krt. 31.) 17 órától dr. Var-
ga László jogi tanácsadást tart. 

AZ ALGYŐI FALU-
HÁZBAN fiatalok beszélget-
nek dr. Piri József képviselővel 
és dr. Major Józseffel, az Ipar-
kör elnökével. 


