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g j hétköznapok 

Ürgyerekek 
X lehány évvel ezelőtt egy új család költözött be öt emele-

L V tes panelházunk egyik lakásába. Vállalkozó apuka, 
vállalkozó anyuka, valamint tizenéves gyermekük. E le-
ányka fejlődését a beköltözés óta féltő aggodalommal fi-
gyelgetem. A felnövekvő emberpalánta kezdetben csak a 
köszönésről szokott le, később már a lakók üdvözlését sem 
fogadta. Egy darabig még élt a szomszédokban a dac, és 
egyre hangosabban kiáltották a „sziát" a kisasszonynak, 
persze hiába, ő nagyon következetesen nézte levegőnek a 
kispolgár panellakókat. Zenei ízlése is gyorsan fejlődött, a 
Kaláka és a Bojtorján után szinte rögtön a dallamnélküli 
gépzene legádázabb rajongójává vált; imádatáról néhány 
kéretlen koncert segítségével minden lakót értesített. Bá-
jos, ártatlan kislány-kinézetét egy napon a polgárpukkasz-
tó, valószínűtlen fejű űrgyerek külsejére változtatta, és vá-
logatott fogyókúrákkal elérte, hogy súlya negyven kilo-
gramm alá zuhanjon. Ezután pipaszár lábakon, beesett 
arccal és „kb. harmadik napja vagyok részeg" kifejezéssel 
mászta a panelház lépcsőit. Egyedül keble maradt göm-
bölyded, a helybeli suhancok legnagyobb örömére. Körül 
is zsongják őt a lépcsőházban a válogatott kérők, kiknek 
puszta látványától rémálmokat látnak az idősebb szomszé-
dok. Pedig ők csak divatosan öltöznek és viselkednek. 

Azért én titkon remélem, hogy e tizenhét éves lányka 
emberré válása nem állt meg ezen a szinten. Van még egy 
kis ideje a felnőttkorig. Talán összeszedi magát. Vagy 
nem. 

Sarnyai Tibor 

• Negyven bográcsban főtt a hal 

Fesztivál a híd alatt 

• Újszegedre gurultak a Jaguárok is 

Nem volt felhőtlen 
az autómustra 

Az eső is „vendégeskede t t " a Haj táson. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Az olykor szemerkélő 
esö ellenére is több mint 
Hzezren voltak kíváncsiak 
arra a 271 négykerekűre, 
amelyeket a hatodik Haj-
tás autókiállításon mutat-
tak be a hétvégén Újsze-
geden. Az Eko-park több 
mint három hektáros sza-
badtér i kiál l í tóterületén 
szinte minden jelentősebb 
márka képviseltette ma-
g á t , s ő t , a f ő v á r o s b ó l 
m é g n é h á n y J a g u á r is 
Szegedre gurult. 

Hatodik esztendeje adnak 
egymásnak randevút szeptem-
ber első hétvégéjén az autók 
szerelmesei az új szegedi Eko-
parkban. A biztonságos közle-
kedés népszerűsítését legfonto-
sabb feladatának tartó „lóerővá-
sáron" az elmúlt hétvégén a 
több mint nyolcvan kiállító 
mellett a rendőrök, a tűzoltók 
és a mentősök is bemutatták 
technikai arzenáljukat. Sót! A 
helyszínre kitelepült véradóál-
lomáson többek között a bal-
esetet szenvedett autósokon is 
segíthettek a vért adó látogatók. 

Természetesen a legnagyobb si-
kere az idén is a testközelből 
csak ritkán látható, luxusautók-
nak volt. Ezekből is jelentős kí-
nálat sorakozott fel a Hajtáson: 
a harmincmillió forintot érő 
Mercedestől a valamivel „sze-
rényebb" áru Jaguárokig volt 
min ámulnia a látogatóknak. 
Sok érdeklődőt vonzott a vásár 
főtámogatójának, a Porsche 
Szegednek luxus módon felsze-
relt konferencia-kamionja is, 
amelyre azonban aligha akadt 
érdeklődő, a kétszázmilliós ára 
vélhetően többeket eltántorított 
a vásárlástól. A kiállítók mégis 
eredményesnek könyvelhették 
el az olykor eső áztatta vásárt, 
hiszen a legtöbb márka keres-
kedője a helyszínen is talált 
vevőt modelljeire. 

Az „esőszünetben" pedig jól 
szórakozhattak a látogatók a 
vásár sztárvendégeinek műso-
rán: pénteken Csonka András, 
szombaton Cserháti Zsuzsa 
szórakoztatta a nagyérdeműt, a 
kiállítás zárónapján pedig a 
Volvox együttes adott koncer-
tet. 

R. G. 

Fagottkoncert 
a Konzervatóriumban 

t Munkatársunktól 
Ma este 7 órakor a Kon-

zervatórium nagytermében a 
Szegedi Fagott Trió évadnyi-
tó hangversenyt ad. Az 
együttes tagjai: Vizsolyi Lí-
via, Belházy Gyula és Hotzi 
Zoltán. A műsoron Bach-, 

Mozart-, Dondeyne-, Hart-
ley. Szász Mihály-, Wissen-
born- és Joplin-művek szere-
pelnek. Az együttes vezetője, 
Vizsolyi Lívia fagottművész 
nemrégiben készítette el ha-
marosan megjelenő CD-jé-
nek hangfelvételét. 

Ferenczi Dezső bebizonyította, hogy a szervezésen kívül a halászléfözéshez is kitűnően ért. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Az idén harmadik alka-
lommal rendez te meg a 
szegedi Roosevelt téri ha-
lászcsárda a nemzetközi 
tiszai halfesztivált a bel-
városi híd alat t . A rossz 
idó ellenére szép számmal 
keresték fel a szegediek 
és v e n d é g e i k a Délma-
gyarország Kft., a Matur 
megyei szervezete, vala-
mint a Csongrád Megyei 
Gasztronómiai Társaság 
által is támogatott három 
napos fesztivált. 

Az igaz, hogy a hal a vizet 
szereti, de a Roosevelt téren 
összegyűlt halászléfőzőknek 
és az éhes látogatóknak már 
egy kicsit elege volt a hét vér 
gén a városra zúduló esőből. A 
főszervezőnek, Ferenczi 
Dezsőnek, a Roosevelt téri ha-
lászcsárda üzletvezetőjének a 
kedvence ugyan a tiszai ha-

lászlé, de azért becsületesen 
végigkóstolta mind a 42 ne-
vező készítette étket. A Sze-
gedről és a megye számos más 
településéről érkező ver-
senyzőn kívül az idén Er-
délyből, a vajdasági Palicsról, 
de még Kínából is érkeztek 
szakácsok. 

A szegedi Bihalovits Ist-
vánná „él-hal" a kínai konyhá-
ért, ezért mindenképpen kipró-
bálta a Yexuan Qin és csapata 
készítette halkülönlegessége-
ket. A kínai konyha sokkal 
több, de lényegesebben gyen-
gébb fűszereket használ, mint 
a magyar, ezért nyerte meg a 
hölgy tetszését Qin mester re-
meke. Fehérné Ökrös Anna 
szegedi röntgenasszisztensnek 
pedig az idei fesztivál jobban 
tetszett, mint a tavalyi, mert 
most jóval több halétel közül 
választhattak, sőt megkóstol-
hatta még az erdélyi korhely 

halászlevet is. Azért a magyar 
nevezőknek sem kellett elbúj-
niuk a külföldiek főzési tudo-
mánya mögé, hiszen az éhes 
vendégsereg a három nap alatt 
„elpusztított" 50 mázsányi ha-
lat. Talán a leghosszabb sor 
Veres János és Gyertyás Imre 
bográcsa előtt kígyózott. A 
csanyteleki polgármester és a 
régiségkereskedő alkotta duó 
közel száz kiló keszeget, ká-
rászt, busát és pontyot sütött a 
vendégek örömére. A leglátvá-
nyosabban a szegedi rendőrök 
két csapata főzte a halászlét. A 
két bográcsot az állványokra 
bilinccsel fogatták fel, s mi-
közben főtt a hal, a csapatok 
megállás nélkül ugratták egy-
mást. 

A 42 nevező közül hárman 
értek maximális pontszámot. 
A kóstolók véleménye szerint 
a legfinomabb halászlevet Fa-
ragó Sándor, a Roosevelt téri 

• Egyre többen kérnek kedvezményt 

Távfűtés - részletre 
A S z e t á v j ú l i u s b a n 

küldte el f ogyasz tó inak 
az 1998/1999-es távfűté-
si é v v é g e l s z á m o l á s á t 
tükröző számlákat. A ke-
m é n y tél m i a t t s o k a n 
kényszerülnek alapos rá-
fizetésre: 5 - 7 ezer forint-
tól egészen 35-40 ezer fo-
rintig terjed a végszámlá-
ra irt összeg. A tartozást, 
indokolt ese tben , legföl-
jebb hat havi részletben is 
befizethetik a Szetáv ügy-
felei. 

Fölháborodott nyugdíjas úr 
mutatja a Szetáv értesítését, 
amely szerint 18 ezer forintos 
fűtési díjat kell fizetni, pedig a 
sovány nyugdíjból a rezsi 
mellett még a betevő falatra is 
alig futja. Az úr azon is hábo-
rog, hogy 6 egész évben be-
csülettel fizette a fűtésszámlá-
kat, így nem is érti, miért kö-
vetel tőle súlyos tízezreket a 
Szetáv. 

Sokan még ma is „pótfűtés-
számlaként" emlegetik a Sze-
gedi Távhőszolgáltató Kft. jú-
liusban kézbesített végelszá-
molását, amelynek pedig sem-
mi köze a fűtési idény előtt és 
után langyosodó radiátorok-
hoz. Bár lapunkban is sokszor 
megírtuk, mégsem tudják még 
mindenütt, hogy a Szetáv épü-
letenként méri az egész ház ál-
tal elfogyasztott „meleget". 
Az így kapott hőmennyiség-
értéket aztán lakásonként oszt-

ják szét, s így számolják ki a 
számlákra írt összeget. Az 
elosztás alapját a közös képvi-
selő javaslatára határozzák 
meg: ahol a radiátorokon költ-
ségmegosztó mutatja a valós 
fűtésfogyasztást, ott eszerint 
számolnak el; ahol nem lehet 
pontosan megállapítani, hogy 
egy-egy lakásban mennyit 
fűtöttek, ott többnyire a lég-
köbméter (vagyis a lakás mé-
rete) alapján fizetnek a lakók. 

A jelenleg érvényes rend-
szer szerint a távfűtött ügyfe-
lek nem a valódi fogyasztás 
szerint, hanem az előző fűtési 
idény adatai alapján fizetnek. 
Ha az előzőnél enyhébb a tél, 
jól járnak, mert a júliustól jú-
niusig tartó szezon végén 
visszakapják a pénzük egy ré-
szét (amint ez tavaly és tava-
lyelőtt történt). Kemény tél 
után viszont megfordul a hely-
zet: a korábbi (enyhébb) sze-
zon alapján számolt előleg 
nem fedezi a fűtés költségeit, 
ezért a végelszámoláskor ki-
derül, mennyivel tartozunk a 
Szetávnak. 

Varga Zoltán, a Szegedi 
Távhőszolgáltató Kft. számla-
kezelési és végrehajtási irodá-
jának számlakezelési csoport-
vezetője lapunk érdeklődésére 
elmondta: bár pontos adattal 
nem szolgálhatnak, a 27 ezer 
szegedi távfűtés-fogyasztó je-
lentós többségének ráfizetést 
hozott az idei végelszámolás. 
A befizetendő összeg termé-

halászcsárda főszakácsa, Bá-
lint Ferenc, a Botond étterem 
főszakácsa és a dr. Kónya 
Sándor vezette OTP-s csapat 
főzte. Többen különdíjat kap-
tak, így a Lázár Mihály és fe-
lesége, valamint Göröncséri 
Attila alkotta „délmagyaros" 
csapat, a „Pörnyehuszárok", 
vagyis a szegedi tűzoltók, Ve-
res János csanyteleki polgár-
mester és Gyertyás Imre régi-
ségkereskedő duója, illetve a 
szegedi rendőrök. 

A szervezők azért nem csak 
a vendégek hasára gondoltak, 
hiszen a három nap alatt szá-
mos bemutatóval és zenés 
műsorral lepték meg a térre 
látogatókat. A közönség 
egyaránt választhatott a ma-
gyarnóták, a divatbemutatók, a 
táncdalok és a koncertek kö-
zött. Esténként pedig a térbá-
lon rophatták a táncot hajnalig. 

Kormos Tamás 

Anderle-Kozári 
kötet Mexikóban 
• Mexikóváros (MTI) 

Mexikóvárosban kiadták 
Anderle Ádám és Kozári Mó-
nika A Monarchia utolsó nagy-
követe című művét (Szeged, 
1990.), amely Kánya Kálmán 
későbbi magyar külügyminisz-
ter mexikóvárosi nagyköveti 
tevékenységét (1914-1919) 
dolgozza fel. 

A spanyol fordításban Egy 
magyar a mexikói forradalom-
ban új cím alatt megjelent 
könyvben a mexikói forradalmi 
helyzetről és annak első világ-
háborús vonatkozásairól készí-
tett nagyköveti jelentések válo-
gatását is közreadják a szerzők. 

A mexikói történelem egyik 
legfontosabb eseményének sa-
játos szemszögből történő 
megközelítése miatt a munka 
iránt igen jelentős szakmai ér-
deklődés nyilvánul meg a latin-
amerikai országban. A könyvet 
az Edamex kiadó jelentette 
meg. 

Népi hímzők 
Csókán 

• Munkatársunktól 
A délszláv háború befejezé-

sét követően megindult a mun-
ka a délvidéki népi kultúrát 
ápoló egyesületekben. A Tisza-
menti Csókán tartották a közel-
múltban azt a nagyszabású se-
regszemlét, amelyen a vajdasági 
amatőr kultúregyesületek tagjai 
különféle népi hímzésekkel, ké-
zimunkákkal, gyűjteményekkel, 
festményekkel, szalmaképek-
kel, díszekkel mutatkoztak be. 
A hagyományos rendezvényt 
egyébként - immár 30 éve -
rendszerint márciusban tartják, 
most azonban a bombázások 
miatt augusztusra halasztották. 
Csongrád megyének, és külön 
Szegednek is, igen jó kapcsola-
tai vannak a délvidéki rokon 
egyesületekkel. Idén dr. Szabó 
Imréné, a szegedi Juhász Gyula 
Művelődési Központ kézimun-
ka szakkörének vezetője, a népi 
hímzéseket elbíráló nemzetközi 
zsűri tagjaként vett részt a nagy 
érdeklődéssel kísért csókái ren-
dezvényen. 

szetesen épületenként válto-
zik: lakásonként 5-7 ezer fo-
rinttól egészen 35-40 ezer fo-
rintig terjed a skála. Kivételt 
csupán a korszerű szigetelés-
sel fölújított épületek (mint 
például az Olajbányász tér 1.) 
jelentenek: ezekben kevesebb 
hőmennyiség fogyott. 

A végelszámolás összege 
sokak számára súlyos teher. A 
nehéz szociális helyzetűek 
(köztük elsősorban a nyugdí-
jasok) minden jó szándékuk 
mellett sem képesek befizetni 
a több ezer forintos futésdíjat. 
A rászorulókat segíti a Szetáv 
részletfizetési kedvezménye. 
A tárgyhavi számla kiegyenlí-
tése mellett, ötezer forintos 
részletekben fizethető be a 
végelszámolás fűtési díja. Aki 
30 ezer forintnál nagyobb 
összegről kapott számlát, hat 
hónap alatt törlesztheti a rész-
leteket. 

A Szetáv adatai szerint 
mintegy 2 ezer fogyasztójuk 
kap rendszeres önkormányzati 
támogatást. De az ügyfélszol-
gálat munkatársai tudják: 
akadnak olyanok is, akik nem 
jelentkeznek a polgármesteri 
hivatalban, mondván: „ők 
nem állnak oda könyörögni..." 

A fűtési szezon végi elszá-
molás részletfizetési föltétele-
iről a 475-475-ös telefonszám 
143-as és 147-es mellékállo-
másán tájékoztatják az ér-
deklődőket. 

Nyilas Pétor 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű 
problémáikat, észrevételeiket, tapasz-
talataikat N. Rácz Judit újságíró 
munkatársunkkal oszthatják meg, 
aki munkanapokon 8 és 10 óra, va-
sárnap 14 és 15 óra között hívható a / 
06-20-9432-663-as rádiótelefon-szá-
mon. Elveszett tárgyaikat kereső, il-
letve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 
Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as 
zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban és 
hirdetó'irodáinkban. 

Jótett. Sz. B.-né szege-
di olvasónk örömmel szá-
molt be egy jólelkű busz-
vezetőről, akit Galiba Pál-
nak hívnak. Több szívme-
lengető cselekedetének is 
szemtanúja volt már. Egy-
szer például az Anna-kút-
nál leszállt, és felsegített 
egy vak lányt, majd a tar-
jáni végállomáson a le-
szállásnál is segédkezett. 
„Boldogabb lenne a világ 
- véli olvasónk - , ha sok-
sok ilyen ember élne." 

Kutyabaj. A Kossuth 
Lajos sugárút és a Pozso-
nyi Ignác utca sarkán há-
rom kutya támadja meg 
rendszeresen a békés járó-
kelőket - telefonált Ko-
vács Istváné. Pénteken 
délelőtt például két em-
bert is összemartak. A ki-
érkező rendőrök intézked-
tek, hogy az egyik kutyát 

elszállítsák, de a másik 
kettőt nem sikerült befog-
ni. Vigyázzanak azok, 
akik arrafelé járnak. Ha-
ragudni azonban nem a 
kutyákra kell, hanem a 
közelben lakó tulajdono-
saikra, akik rendszeresen 
ütik-verik állataikat. Sze-
retet nélkül pedig kutyát 
sem lehet nevelni. 

VIP. S. J. (20/9629-
833) kifogásolja, hogy az 
egyik bankban csak úgy 
vállalják hitel folyósítá-
sát, ha háztartáson kívüli 
családtag is alkalmas a 
kezességre. „Kétszázezer 
forintot szerettem volna 
felvenni, huszonhat szá-
zalékos kamatra; hol van-
nak ezek a fel té te lek a 
VIP-hiteltől?" - teszi fel a 
kérdést olvasónk. 

EZXCEE Imn 
« v Glwaaal • • • • • 


