
Gyufagyári nyár. Tényleg fantasztikusak a ruhák. 
(Fotó: Nagy László) 

• Melóznak a diákok 

Sok az eszkimó, 
kevés a fóka 

A nyári vakáció 
nem csak öröm, gond 
is. Mit kezdjenek ma-
gukkal és rengeteg 
szabadidejükkel a fia-
talok? Az általános is-
kolások, ha nem a szü-
lőkkel vagy a nagyinál 
töltik a nyarat, válo-
gathatnak a sokféle 
tábor és vakáció-akci-
ós programok között. 
De mit tehetnek azok 
a középiskolások, akik 
hasznosan szeretnék 
eltölteni a nyarat? 
Mára az építőtáborok 
is kimentek a divat-
ból, a nyaralás és a 
szórakozás a haverok-
kal pedig pénzbe ke-
rül, nem is kevésbe, 
amit a szülők nagy ré-
sze nem tud finanszi-

Sok diák ismeri a megol-
dást. Hosszú a nyári szünet, a 
szórakozás mellett belefér egy 
kis munka is, amellyel megke-
reshetik a nyaralásra vagy ta-
nulásra valót. Van, aki ismerő-
sök révén jut álláshozhoz, má-
sok munkaközvetítőhöz for-
dulnak, de még így sem jut 
mindenkinek. Sok az eszkimó 
és kevés a fóka. Ezt néhány 
helyen ki is használják: nem 
veszik figyelembe a fiatalko-
rúakra vonatkozó szabályokat, 
feketén, 60-70 Ft-os órabérért, 
egy nap 10-12 órát, néhol éj-
szaka is foglalkoztatják a fia-
talokat. 

Ezúttal annak jártunk utá-
na. hogyan lehet munkát vál-
lalni és milyen lehetőségek 
várják Szegeden a dolgozni 
vágyó fiatalokat. Diákokat pe-
dig arról faggatuk, ki mire for-
dítja nyári munkabérét. 

Tóth Borbála, a Meló-Di-
ák intézőbizottságának tag-
ja: 

- Jelenleg is többfelé dol-
goznak diákjaink. Árkot ás-
nak, szórólapot terjesztenek, 
piackutatást végeznek, dol-
goznak gyárban, például Vá-
sárhelyen a porcelángyárban, 
Szentesen a baromfifeldolgo-
zónál. Aki munkát szeretne 
vállalni, az ezer forint befize-
tése ellenében tagunk lehet, 
nyilvántartásba vesszük. Ezt a 
pénzt egyébként két hónap 
múlva ki lehet venni. Felíijuk 
az illető adatait, hány éves 
(csak 16 év felettiek jelentkez-
hetnek), mikor jelentkezett, 
milyen típusú munkát és mi-
kor szeretne vállalni, hol lehet 
elérni, és ez alapján értesítjük, 
ha számára megfelelő munkát 
találunk. A jutalékos rendszer-
nél a diákok a fix órabért job-
ban szeretik, így 100-200 fo-
rint között kereshetnek órán-
ként. Sok embernek tudunk 
munkát adni, az új telefon-
könyveket például 120-an 

hordták ki, de nem mindenki 
alkalmas egy-egy munkára. 
Akad, aki elvállalja és nem 
megy el - ez a kockázat a diá-
kokban. Ugyanakkor meg jó 
is, mert sok a szabadidejük és 
rugalmasak. 

Ványai Szilvia (19): 
- Szinte minden évben 

dolgoztam valamit. Az idén 
témavezető vagyok a Meló-
Diáknál. szórólapok terítésé-
nek szervezésével foglalko-
zom. Attól függően keresnek a 
többiek, hogy hol és mekkora 
körzetet, kertes vagy panelhá-
zi környéket és milyen típusú 
szórólapot vállalnak el. Az 
egylaposokért 35-50 fillért le-
het kapnu. Nyáron egyrészt 
azért dolgozom, mert jól jön 
egy kis pénz, másrészt nagyon 
jó a társaság. Például most 
hétfőn és kedden nem volt 
munkám, otthon csak unatkoz-
tam, unatkoztam és unatkoz-
tam, alig vártam, hogy jöhes-
sek dolgozni. 

A gyufagyárban a szabad-
ságon lévő dolgozókat pótol-
ják diákokkal. Betanított mun-
kásként válogatják a sérült 
gyufaszálakat, mások negyve-
nes csomóba kötik. 

Maximilian Tóth Rita 
(19): 

- A Mint-Diák iroda szer-
vezésében már dolgoztam itt a 
gyufagyárban két hetet a múlt 
hónapban, most pedig az ifjú-
sági iroda révén még kettőt 
szeretnék. 115 forintot keresek 
óránként, mások többet vagy 
kevesebbet, nagy a szórás. Fő-
iskolás vagyok, a tanárképzőn 
másodéves leszek, és mivel 
szeptembertől fizethetjük a 
tandíjat, ezért most arra gyűj-
tök. Nem szeretném a szülei-
met még ezzel is terhelni. Jó a 
csapat, lehet közben beszél-
getni, itt nincs is olyan meleg, 
nem nehéz a munka sem. fan-
tasztikusak a ruháink, egész 
jól elvagyunk. 

Siflis Emese (21): 
- Én is a Mint-Diák irodán 

keresztül jöttem ide. Elég ne-
héz bekerülni, hetekkel előtte 
kell jelentkezni. Egy hétig a 
Sör Kft.-nél dolgoztam, mint 
átvilágító. Az lényegesen ne-
hezebb volt. Nyolc órán ke-
resztül, percenként 180 üveg 
ment el előttem a futószala-
gon, amit ellenőriznem kellett, 
hogy törött-e, piszkos-e. Na-
gyon oda kellett figyelni, rá-
adásul a lámpafény is fárasz-
tott. Ez egy paradicsom ahhoz 
képest. A JATE jogi karán ne-
gyedéves leszek ősszel, és tu-
lajdonképpen én is a beveze-
tésre kerülő tandíj miatt dol-
gozom. Bár a vidékiekkel 
szemben nagy előnyöm, hogy 
szegedi vagyok és a szüleim-
mel lakom, mégis jól jön ez a 
kis pénz. Szeptemberig szeret-
nék itt maradni. 

B.Zs . 

Súlyos balesete óta 
- maga vezette autó-
ját, amikor teljesen 
vétlenül ütközött egy 
szabálytalanul előző-
vel, 7 hétig feküdt kó-
mában - kevesebbet 
hallani róla, ezért is 
kerestük fel ügyvédi 
irodájában, a Madách 
utcában. 

Filmszakadás 
és kóma 

• Beszéljen néhány szót 
a balesetéről! Mire em-
lékszik vissza? 
- Semmi konkrétumra, de 

szerencsém volt - mondta 
immár nem először beszél-
getésünk kezdete óta. - Mire 
magamhoz tértem, addigra 
már túl voltam a nagy fájdal-
makon, - 30 törésem volt 

- , s a gipszeket is leszedték 
a sérült végtagokról. Külön-
ben addigra a legtöbben már 
lemondtak rólam. Kész cso-
da, hogy túléltem. Ezért va-
gyok szerencsés. Nagyon 
fontos, hogy amíg egy 
csöppnyi esélye van az em-
bernek, ne adja fel. Legyen 
konok, akarja a gyógyulást. 
Olyan volt ez az egész bal-
eset számomra, mint amikor 
a hóhért akasztják... 

A beszélgetés során elő-
kerültek a szemléltetőeszkö-
zök is. A parányi matchbo-
xokat az ügyfelek kezébe 
nyomja Tandari doktor, 
ugyan, mutassa már meg, 
hogyan is történt a baleset, 
amelynek tisztázásához az ő 
segítségét kérik. Aztán pedig 
jön a számítógép, amely ani-
mációval pontosan lejátssza, 
hogy az ügyfél által elmon-
dott adatok alapján a való-
ságban minek kellett történ-
nie. Ki pördült, ki sodródott, 
mennyit, hogyan? Ezzel a 

- Főleg közlekedési és 
gazdasági ügyekkel foglal-
kozom - magyarázta. - Ez 
tipikusan olyan jogi terület, 
amelyet csak szívvel-lélek-
kel csinálhat az ember, kü-
lönben többet árthat, mint 
használ, s inkább ne is fog-
jon hozzá. 

Ha tesztelnénk, hogy kik a legközismertebb polgárai Szegednek, akkor biztos-
ra vehető, hogy dr. Tandari János az elsők között szerepelne. Sokan ismerik 
sikeres ügyvédként, avagy olyan egykori autóversenyzőként, aki számos ba-
bérral dicsekedhet. Egyébként pedig valamennyi felmenője ebben a városban 
látta meg a napvilágot, itt élte le életét. 

E5F A szerencse fia, dr. Tandari 
• Gondolom, az autóvér-
senyzői pályafutása miatt 
szakosodott erre a terü-
letre... 
- Nem pusztán erről van 

szó. Gépipari technikumban 
végeztem, s mivel érdekelt a 
téma, tényleg alaposan meg-
tanultam a gépek, a motorok 
működésével kapcsolatos 
tudnivalókat, a mechanikát, 
a járművek dinamikáját. 
Ezeket az ismereteket a ver-
senyzés során a gyakorlat-
ban kamatoztathattam. Ügy-
védjelöltként kezdtem igazá-
ból autóversenyezni, és in-
nentől összefonódtak a dol-
gok. Versenyeztem, ezzel 
egyidőben ügyvédként dol-
goztam, miközben gépipari 
technikus is voltam egy-
személyben. A közlekedés-
ben óriási élettapasztalatot 
szereztem - több millió kilo-
méter van a hátam mögött - , 
és mivel bolondulásig rajon-
gok érte, természetes, hogy 
ez lett a szakterületem. 

Próbáltuk számba venni a 
sportpályafutás során elért 
eredményeket. Nem könnyű 
feladat. Országos bajnoksá-
got 13-szor nyert a Feijáncz-
Tandari páros, 25-30 EB-fu-
tamon állhattak a dobogó 
legmagasabb fokára, össze-
sítésben pedig háromszor 
lettek harmadikak. Félezer 
serleg és kupa őrzi az emlé-
keket. 

• Két évtizedig szágul-
dott. Nem ment ez abban 
az időben az ügyvédi 
munka rovására? 
- Arra mindig ügyeltem, 

hogy a szakmám ne szorul-
jon a háttérbe - szögezte le 
Tandari János. - Szeren-
csémre a hivatalok megér-
téssel fogadták, ha el kellett 
halasztani egy-egy megbe-
szélést, mert nem értem rá. 
Viszont szinte nincs is olyan 
közlekedési szituáció, 
amelyhez hasonlót nem él-
tem át magam is. Ezeknél az 
ügyeknél mindig, minden vi-
tatható. Hajszálon múlhat, 
hogy vádlott, vagy pedig 
sértett lesz valakiből. 

• Amikor a hóhért akasztják 
m Matchbox az ügyvéd asztalán 

és akkor az utcára se kellene 
kilépnem, hogy átjussak a 
rendőrségre... 

A közút veszélyes 
katlan 

programmal az országban 
kevesen dicsekedhetnek. 

• Nem kell sokat fára-
doznia, ha az ügyfele elő-
zetesben van - jegyeztem 
meg, mivel az iroda fal-
szomszéd a városi kapi-
tánysággal... 
- Ok építettek mellém és 

nem fordítva történt - vála-
szolta. - Gondoltam is, hogy 
folyosót kellene fúratnom, 

• A balesete óta szokott 
vezetni? 
- Természetesen. A köz-

hiedelemmel ellentétben: a 
közút egy veszélyes katlan a 
versenyzéshez képest. Az 
utóbbinál profik kezében 
van a volán, nagyon vigyáz-
nak egymásra. Úgyanakkor 
az országúton közlekedőknél 
az utóbbi évtizedekben a jár-
múvezetési kultúra egy hely-
ben topogott, nem fordítot-
tak kellő figyelmet a közle-
kedés-lélektanra és sok más-
ra - mint például orvosme-
teorológiára - , amely adott 
esetben perdöntő lehet. En-
nek az eredménye a rengeteg 
baleset, tragédia, amikor vét-
lenek esnek áldozatul mások 
képzetlensége miatt. 

• Többször említette, 
hogy a szerencse fia. Mi-
ért? 
- Az éremnek legalább 

két oldala van - jegyezte 
meg dr. Tandari János. -
Túléltem a szörnyű balesete-
met, a majd' két hónapos kó-
mát. Ez már szerencse. És az 
is, hogy a munkámat imá-
dom. Ennél nagyobb szeren-
cse pedig nem érheti az em-
bert... 

V. Fekete Sándor 

Érvelés közben. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Tandari, a gondolkodó. A vonások nem változtak, csak a szakáll őszebb 

Nyugati kocsi, keleti ész" 
• Ki ne venné észre hol halkan suhanó, 
máskor meg éppenséggel éktelen lármá-
val való közlekedésüket, elnyargalásu-
kat?! Annyi van már belőlük, hogy (a 
valóban sok ronccsal) Tiszát lehetne re-
keszteni. Persze, hogy van sok nagyon 
értékes is közöttük. Am azokat mintha a 
gazdájuk is jobban féltené: nem szágul-
doznak, hagyják, hogy a trabantos netán 
megelőzze őket, és nem hajtanak bele 
nagy esőzések idején az utakon tátongó 
kádnyi tócsákba. 

Történt, hogy az Úszóház előtti meg-
állóban vártuk az autóbuszt. Azt, ame-
lyik Tápé felé jár. Nagy eső áztatta a tá-
jat, volt is tócsa tócsa hátán. És jöttek a 
kocsik: Daciák, Trabantok, Zsigák, La-
dák és ki tudja, milyen cfmletűek - no 

és a sok nyugati. A megállót jelző tábla 
előtt akkora víztenger állott, hogy jobb-
nak láttuk egészen a támfalig hátrálni, 
nehogy megúsztassanak bennünket a fi-
gyelmetlen autósok. De talán még ki 
sem gondoltam(tuk) ezt, mire óriásit 
fröccsent a flaszter tengere, és zsupsz: 
csuromvizes lett a társaság. Tetőtől tal-
pig. Ki-ki a maga módján igyekezett 
tisztálkodni, és ki-ki a maga dühét hö-
rögte és dörögte, átkozva a Rózsa Sán-
dort is megcsúfoló autós (laci)betyár 
urat. Lévén magam szemüveges, nékem 

a pápaszem megtisztítása volt a legfon-
tosabb, de jaj a hölgyeknek, egynéme-
lyik arca előbbukkant a smink alól... 
Nos, ók aztán mondották ám a vaskosa-
kat, hogy fgy az anyád, meg úgy a pere-
puttyod, te csibész csirkefogó. Egy ko-
rosabb férfiember is söpörgette a mocs-
kot a ruhájáról, meg az arcáról, hogy 
lásson is valamit, közben mondotta: „No 
ezt megkaptuk. Nyugati kocsi, keleti 
ész." 

Lám, milyen frappáns és találó mon-
datot sikerített emberünk szájára a pilla-

natnyi történet mérge. És milyen igazat 
mondott! Mert ugyebár az autósbetyár 
nem véletlenül hajtott ám bele az asz-
faltlavórba. Nem ám! De vajon jutott-e 
eszébe, hogy a megállókban olajos az 
aszfalt, és mi le(hete)tt volna, ha a 
visszakanyarodás helyett belénk is gá-
zol? 

Amíg ezt gondoltam, a közben letisz-
tított szemüvegemen át megpillantottam 
az egyik közeli villanypóznán a reá fel-
kötött, fehér szalagos gyászkoszorút. 
Ott, ahol kétfelé válik az út: Tápé, illet-
ve a Kiskőrössy halászcsárda felé. A ko-
szorú azt jelzi, mintegy figyelmeztetés-
képpen (de kik számára?), hogy ott kö-
zúti halálos baleset történt. 

Nos, amikor már láttunk és hallot-

tunk, megtapasztalhattuk, hogy a mi au-
tós (laci)betyárunk amolyan roncs autós 
volt: nem csak az autója volt roncs,... 

Ők azok - mert meglehetősen sokan 
vannak - , akik csak azért is hősködnek, 
virtust bravúrra halmoznak, legfőkép-
pen, ha tócsába nyargalva pocsolyával 
fröcskölhetnek be minket, gyanútlan 
buszra várókat. 

Közben megérkezett a busz. Felszáll-
tunk rá, és amikor elhaladtunk a szala-
gos-koszorús villanypózna előtt, lelki 
füleimmel megint hallottam: „Nyugati 
kocsi, keleti ész." 

Vajon, hány áldozatot szed még ez a 
szerencsétlen játék? 

IQ. Lele József 


