
Kutyagond. Egyre töb-
ben sétáltatják városszerte 
kutyájukat póráz és szájko-
sár nélkül - panaszolta egy 
szegedi olvasónk. Taijánban 
a Zápor-kert panelházai kö-
zött igen sok a játszótér, 
ahová a szülők már nem szí-
vesen engedik le csemetéi-
ket a póráz nélkül rohangá-
szó nagytestű ebek miatt. 
Németjuhászok, dogok, rot-
weilerek futkároznak a ját-
szadozó gyerekek között, 
miközben a kutyák gazdái a 
távolban cseverésznek, 
ügyet sem vetve a jószágaik-
ra. A városban több kijelölt 
kutyafuttató is van, ahol az 
ebek nyugodtan viháncolhat-
nának egész nap, s nem fe-
nyegetnék a járókelőket. 

Közbiztonság. Sajnos 
igen rossz a közbiztonság 
Alsóvároson - dohogott egy 
telefonáló. Az ott élők sza-
bályosan félnek kimenni az 

utcára sötétedés után. Heten-
te több alkalommal is törté-
nik ezen a környéken valami 
éjszakánként. Autókat tör-
nek fel, lakásokat fosztanak 
ki ismeretlen bandák. 

Parkolás. Nem lehet ren-
desen közlekedni a Tisza 
Lajos körút Kossuth Lajos 
sugárút kereszteződése előtt 
a jobbra kanyarodó sávban 
szabálytalanul parkoló sze-
mélyautók miatt - „csör-
gött" egy olvasónk. Az ott 
lévő üzletek miatt elenged-
hetetlen, hogy az áruszállító 
teherautók egy-két órára el-
foglalják ezt a sávot, de a 
személyautók akár fél napot 
is parkolnak itt. A vezetők 
néha kénytelenek több zöl-
det is kihagyni, mert csak 
szlalomozva tudnak előbbre 
jutni a várakozó járművek 
miatt. 
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» A Cenzor-Értékpapír Rt. jelenti 

Tíz százalék 
- két nap alatt 
Az euró beveze téséve l 

egy időben erős kezdést pro-
dukáltak az európai tőzsdék, 
amihez a hét közepén a 

„nagy testvér" is csatlako-
zott. Táblázatunk a Blue Chi-
pek első két napi teljesítmé-
nyét foglalja össze. 

Értékpapír Forgalom Előző Heti Változás 
milliárd Ft heti záróár záróár % 

Matáv 11,83 1231 1360 10,48 
TVK 2,75 2920 3000 2,74 
Mol 16,44 5920 6365 7,52 
Démász 0,43 18 950 19 450 2,64 
Richter 2,17 9176 11 250 22,6 
Borsodchem 0,64 5555 5690 2,43 
OTP 4,24 10 750 12 410 15,44 
Graboplast 0,01 1645 1690 2,74 
Rába 0,19 1620 1700 4,94 
Pick 0,15 9150 9545 4,32 
Égis 0,38 4900 5270 7,55 
BUX 6307,7 6943,08 10,07 

Erre nem számított a Wall 
Street-i brókerek serege. Kata-
pultáltak a részvényárak New 
York-ban, az elmúlt szerdán 
történelmének ötödik legna-
gyobb forgalmú napján a Dow 
Jones-index megdöntötte addi-
gi rekordját, és még jobban 
magával húzta a vezető euró-
pai piacokat. Erősítette a vá-
sárlási kedvet, hogy az angol 
jegybank némileg váratlanul, 
ismét engedve a monetáris 
nyomásnak, 25 bázisponttal 
csökkentette irányadó kamata-
it. Az első három nap zárva 
tartása sikert hozott Budapest-
re, bár az erősen manipulatív-
nak tűnő nyitóárakat és az 
angliai üzletmenetet tekitnve -
a régi tréfával élve - , lehet, 
hogy többet kereshetnénk, ha 
folyamatosan zárva tartanánk. 
A londoni SEAQ-n kívül -
OTC jellegű - kereskedés ma-
gyar részvényárai már sejteni 
engedték a várható budapesti 
emelkedést. Ez be is követke-
zett, az 1999. évi első tőzsde-
napon több, mint 26 millliárd 
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forint forgalom mellett 7,38 
százalékot nőtt az index. A két 
nap alatti, tízszázalékos növe-
kedés a BUX-kosárban legna-
gyobb súllyal részt vevő rész-
vényeknek (OTP, Mol, Matáv, 
Richter) volt köszönhető. Az 
olajipari és a telefontársaság 
az első napon néhány száza-
lékra közelítette meg eddigi 
legmagasabb záróértékét, az 
OTP papírja pedig pénteken 
12 ezer 410 forinton túl is 
szárnyalta mindenkori záró-
csúcsát. A Richtert az ugyane-
zen napi, ideiglenes felfüg-
gesztés sem tudta megállítani 
a két nap alatti, több mint 
húszszázalékos emelkedésben. 
Rekordot javított a BUX-ko-
sárból tavaly kikerült Zwack 
részvénye, amelynek záróára 
5800 forint lett. 

A kárpótlási jegy 404 forin-
ton zárta az elmúlt hetet. A de-
rivatív piacok sztárja az idei 
decemberi lejárat, a BUX-ra 
kötött ügyletek jórészt 7800 
pont felett születtek. 

Simády Béla 

„Befektetni pedig szükséges -
- mozgásban a CENZOR " 

(A BNP-Dresdner Értékpapír Rt. partnere) 

Ma 
KATONA GYULA, a 13-

as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart hétfőn 17-18 óráig a Ko-
lozsvári téri Altalános Iskolá-
ban. 

TÓTH JÓZSEF, a 16-os 
választókerület (Kiskundo-
rozsma) képviselője fogadó-
órát tart hétfőn 16-18 óráig a 
Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. 

Holnap 
A MUNKÁSPÁRT belvá-

rosi alapszervezete január 12-
én 16 órakor taggyűlést tart a 
Munkás Művelődési Otthon-
ban (Fő fasor 9.) 

BÉNÁK LÁSZLÓ, a 2-es 
választókerület (Felsőváros) 
képviselője fogadóórát tart 
kedden 17-18 óráig a Tabán 
Utcai Általános Iskolában. 

DOBÓ JÁNOS, a 21-es vá-
lasztókerület (Északi város-
rész) képviselője fogadóórát 
tart kedden 17 órától a Kodály 
Téri Általános Iskolában. 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat az elmúlt 
héten Kormos Tamással oszthatták meg. Ezen 
a héten Arató László újságíró munkatársunk 
várja hívásaikat munkanapokon reggel 8 és 
10 között, vasárnap 14 és 15 óra között a 06-
20-9432-663-as rádiótelefon-számon. Elveszett 
tárgyaikat kereső', illetve talált tárgyakat 
visszaadni szándékozó olvasóink kedvezmé-

nyes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 
8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve szemé-
lyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 
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• Urményházi iskolások Szegeden 

Internet - „csak" a községházáról Új évi koncert 
• Munkatársunktól 

Spanyol dallamok címmel 
ma este 7 órakor új évi kon-
certet rendeznek a Grand Ca-
féban. Az esten Bozóki And-
rea vezetésével a konzervató-
rium gitár tanszakának hallga-
tói közreműködnek. A belé-
pés díjtalan. 

Nincs 
ügyfélfogadás 

• Munkatársunktól 
A Csongrád Megyei Rend-

őr-főkapitányság igazgatás-
rendészeti osztályának ide-
genrendészeti alosztályán má-
tól január 15-éig, péntekig 
technikai okok miatt szünetel 
az ügyfélfogadás. 

Gershwin-est 
• Munkatársunktól 

Bereczky Szilvia és Andrej-
csik István énekművészek fel-
lépésével rendeznek Gersh-
win-estet a Közéleti Kávéház 
keretében ma 18 órakor a Vi-
rág cukrászdában. Zongorán 
kísér: Nagy Imre zongoramű-
vész; beszélgetőtárs: Bánfi 
Ilona zenekönyvtáros. 

Iskolai 
tájékoztató 

• Munkatársunktól 
A szegedi Széchenyi Ist-

ván Gimnázium és Szakkö-
zépiskola a jövő tanévre ter-
vezett képzési irányairól tart 
tájékoztatót ma délután 3 órá-
tól az intézmény főépületé-
ben. A bemutatóra az iskola 
általános gimnáziumi, vala-
mint környezetvédő-vízügyi 
és pedagógiai (humán) szak-
középiskolai osztályai iránt 
érdeklődő diákokat és szülei-
ket várják. 

Bemutató 
a bábszínházban 

• Munkatársunktól 
E. Tarachovszkaja: A csu-

ka parancsára című bábjátékát 
mutatja be január 12-án a Kö-
vér Béla Bábszínház. A nép-
szerű mese főszereplője Je-
melja, a bátor parasztlegény, 
aki a csukától tanult varázs-
szavakat használva a történet 
végére a cár leányának kezét 
is elnyeri. 

A szegedi tanfolyam után Ürményházát a diákok kapcsolják majd be a világ számítógépes 
vérkeringésébe. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A vajdasági Dél-Bánát-
ban fekvő urményházi is-
kola kevéssel több, mint 
hatvan tanulója a közel-
múltban a magyarországi 
Illyés Alapítvány segítsé-
gével jutott hozzá egy mo-
dern számítógéphez. Hoz-
záértő tanár híján azon-
ban nem tudták hasznosí-
tani az új szerzeményt. Az 
elmúlt héten a szegedi 
Hansági Ferenc szakkö-
zépiskola támogatásával 
hét gyermek és két peda-
gógus ismerkedhetett a 
városban a kibernetika 
rejtelmeivel. 

Ürményháza „szigetma-
gyar" település. Az ezer lakosú 
falut ugyan nyolcszáznál is 

több magyar lakja, ám a kör-
nyéken csak szlovák, illetve 
román lelkeket számláló köz-
ségek terülnek el. A határon 
túli magyarokat támogató 
Illyés Alapítvány azért igyeke-
zett egy modem számítógéppel 
segíteni a falu kicsiny iskolá-
ját, hogy a diákok, s pedagógu-
sok könnyebben mutathassák 
meg magukat a nagyvilágnak. 
A dolog persze nem-ilyen egy-
szerű, hiszen a falusi magyar 
iskolának nincs telefonvonala, 
ezért az elektronikus világhálót 
csak a községházáról érhetik 
el. Ám az infrastruktúra sem 
minden, hiszen szakember hí--
ján a még oly' korszerű gép 
sem ér egy fabatkát sem. 

Az ENSZ által is támogatott 
„Fedezd fel Magyarországot" 

mozgalmon keresztül szövő-
dött ismeretség az ürményházi 
iskola és a szegedi Hansági Fe-
renc Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskola között - tudtuk meg 
Csüllög Imrétől, az intézmény 
tanárától, amely az elmúlt egy 
hétben lehetőséget nyújtott az 
ürményházi diákoknak, és két 
tanáruknak, hogy megismer-
kedjenek a számítógép-kezelés 
alapjaival,-illetve a világot ki-
terjesztő multimédiás eszkö-
zök használatával. Hogy 
mennyire nem egyszerű kirán-
dulásról van szó, azt jelzi, 
hogy a vendégek hét napon át 
napi nyolc órában tanulták a 
számítástechnika fortélyait. 

Viola Lujza és Dulka An-
dor, az iskola két tanára szerint 
még így sem lesz könnyű a 

munka Ürményházán, a ma-
gyar iskola ugyanis nem kapott 
telefonvonalat az egyébként 
viszonylag korszerű infrastruk-
túrájú faluban. A Hansági 
szakközépiskola internetes 
honlapján, az intézmény kül-
földi kapcsolatait bemutató ol-
dalon azonban már a világ 
minden tájáról megismerhetik 
az ürményházi iskolát, s a jö-
vőben elképzelhető, hogy a 
diákok saját honlapot is készít-
hetnek. 

A delegáció egyébként - az 
ottani oktatási minisztérium 
rosszallása miatt - nem iskolai 
keretben, hanem az Ürmény-
házi Hagyományápoló Kör 
küldöttségeként érkezett Sze-
gedre. 

K. B. 

• Baka István-est a Kamaraszínházban 

A különös éjszaka versei 
Baka István verseiből 

összeállított emlékestet 
rendez ma 19 órakor a 
Szegedi Nemzeti Színház 
a Kamaraszínházban. A 
műsor szereplői: Ando-
rai Péter, Czifra Kriszti-
na , M é s z á r o s T a m á s , 
Szakály Péter; zongorán 
kísér Pál Anikó. Az est-
ről a szerkesztő-rende-
ző, Galkó Bence, a sze-
gedi színház színművé-
sze nyilatkozott. 

• Miért Baka Istvánt vá-
lasztották? 
- Baka István születésé-

nek ötvenedik évfordulója 
alkalmából a színház úgy 
gondolta, műsorral emléke-
zik meg a költőről. Baka Ist-
ván lírája ma is élő, az olva-
sókra ható költészet, ő maga 
pedig szegedi költő volt, no-
ha sem a rendszer éveiben, 
sem azután nem dajkálta őt a 
város. Nos, a színház művé-
szeti vezetője megkérdezte, 
hogy volna-e kedvem meg-
csinálni. Már ismertem és 
időnként mondtam is Baka-
verseket. Átolvastam a ka-
pott verseket, azt keresve, 
hogy milyen dramaturg ia 
szerint lehetne színpadi vilá-
got alkotni a segítségükkel. 
És egyszer csak összeállt az 
egész. 

U A műsorban Baka Ist-
ván nagy exisztenciális 

Galkó Bence: Egy különös éjszakáról lesz szó. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

drámai versei szerepel-
nek. Miért éppen ezek? 
- Egy versműsorral vagy 

mondunk valamit, vagy az 
egész egy esztrádműsor lesz, 
amelyben az előadók egyen-
ként bejönnek, elmondanak 
egy verset, meghajolnak és 
kimennek. Ha viszont üzen-
ni akarunk a műsorral, akkor 
tudnunk kell a verseket dra-
maturgikusan kezelni. Csak 
így lehet létrehozni egy sajá-
tos világot, amiről aztán az 
est szól. Bármilyen nagysze-
rű költő valaki és bármilyen 

remekül mondják a verseit, 
egyhangúvá válhat, ha egy 
órán át csak a szereplők vál-
tott versmondása folyik. Rá-
adásul , ha az e lőadásnak 
nincs fonala, akkor előfor-
dulhat, hogy a nézőben az 
e lőző vers v i s szhangz ik 
még, miközben a színpadon 
már rég másról van szó. 

• Ön hogyan mondaná 
ezeket a verseket? 
- Azt most nem tudom, 

hogy hogyan mondanám, 
mert csak azzal törődöm: 
mi lyennek ha l lom őket . 

Ezek a versek ugyanis nem 
ugyanúgy szólalnak majd 
meg, min tha egyenkén t 
mondanák őket. Mindvégig 
az foglalkoztatott, hogyan 
lehet őket egy olyan gondo-
la t rendszerbe i l lesz teni , 
amelyet a színpadon is ki le-
het f e j ezn i . Az e lőadók , 
akiknek képességében na-
gyon hiszek, létre tudták 
hozni ezt-a világot. 

9 Nem adott címet a pro-
dukciónak. Nem is gon-
dolt rá? 
- Nem. Lehet, hogy ha 

megteszem, az agyonüti az 
egész estét . Bár a versek 
e léggé meghatározot t vi-
szonykörből vannak, úgy 
éreztem, egy találó cím is 
túlságosan megkötné a nézó 
képzeletét. 

• A háborús éjszaka cí-
mű vers részeire van épít-
ve az előadás. Mi a szere-
pe ennek a versnek? 
- Különös éjszaka ez -

így kezdődik minden rész. 
És itt ebben az előadásban 
éppen egy különös éjszaká-
ról van szó. A szereplők kö-
zött van egy vendég - egy 
nem játszandó szerep - aki 
ehhez az éjszakához tartozik. 
A vendég egy olyan szereplő 
helye, aki ott is van, és nincs 
is. Személyesen nincs jelen, 
ugyanakkor pedig mindig és 
mindenütt megtalálható. 

S. P. S. 


