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A szítok 
A negyvenes évek elején történt egy bácskai kisvá-

ros sáros utcáján, hogy a posztoló csendőr ékte-
len káromkodásra lett figyelmes. A szitoközön egy fo-
gatos kocsistól eredt, aki szerencsétlen lovait verte az 
ostorával, közben pedig szidta a szerencsétlen párá-
kat, mert azok nem húzták eléggé gyorsan a szekeret. 
A csendőr „leszólította" a kocsist a bakról, és adott 
neki két hatalmas pofont. A káromkodásért, mondta, 
és úgy engedte tovább - a különben ittas - atyafit, 
hogy megfenyegette: kap még kettőt, ha tovább foly-
atatja az ocsmány beszédet és a lovak ütlegelését... 

Hogy miért éppen most jutott eszembe ez a nagy-
apám által elmesélt régi történet? Elmondom. Bár, 
mindenki tudja, hogy mi történt a minap az ország 
házában: Szabó Zoltán szocialista honatya káromko-
dott. Nem a büfében, a folyosón, netán az illemhe-
lyen, hanem az ülésteremben. Több száz képviselő-
társa jelenlétében, majd az elektronikus sajtó jóvoltá-
ból, mindannyiunk szeme láttára és füle hallatára. 
Elragadtatta magát, mondja most a jóhiszemű vá-
lasztó (és adófizető) polgár. Utóvégre, ő is ember, te-
szik még hozzá. 

Hát, ez az. Nem tudom, Szabó honatya milyen 
párt- és világnézeti etikai normákat követ. A minősít-
hetetlen esetben ez nem is lényeges. Azt azonban két-
lem, hogy frakciójának egyetlen tagja is jóváhagyó-
kig bólint, amikor képviselőtársa „elszólásáról" van 
szó. Legalábbis remélem. 

Erősen foglalkoztat (élek a gyanúperrrel, hogy 
nem vagyok egyedül): mi lesz, ha már az ország há-
zában, amelyet mi Tisztelt Háznak nevezünk, ilyen 
ordenáré módon lehet viselkedni? Szankciók nélkül! 
Tudniillik, nagy baj az, ha az ország legmagasabb 
törvényhozó testületében dolgozó, bennünket képvi-
selő, a mi életünk alakulását is befolyásoló emberek, 
így elragadtatják magukat. Nagyon nagy. Mert akkor 
o közgondolkodásban szélsebesen elterjed: ha ők te-
hetik, mi miért nem? így azután nyugodtan szitko-
zódhatunk majd a politikai gyűléseken, tudományos 
tanácskozásokon, netán a karácsonyi vállalati össze-
jöveteleken is... 
í j á t , én eddig felnéztem a T. Házban ülőkre. Sza-

b i bó Zoltán honatyára is. ő azonban, úgy tűnik, 
ezután is a parlamenti széksorokból néz le rám. 
Ránk. 

Kisimre Ferenc 

• Adorján napja a Csillagban 

Szigor és humánum 
I m m á r o n n e g y e d i k 

e v « szeptember 8 -án ün-
neplik a büntetés-végre-
h a j t á s b a n d o l g o z ó k 
S*ent Adorján nap já t . A 
s*egedi ünnepsége t teg-
"ap délelőtt a Csillagban 
•ártották. 

A védőszent római katona 
v°lt , aki keresztény hitre 
'ért, de hite vállalása miatt 
kegyetlenül megkínozták és 
mártírhalált halt. A Szegedi 
^egyház és Börtönben teg-
nap az ünnep alkalmából 
megkoszorúzták hat hősi ha-
'ált halt börtönőr márvány-
tábláját, majd felolvasták 
Dávid Ibolya igazságügyi 
miniszter parancsát, aki töb-
bek között kijelentette: a szi-
gor és a humánum egységé-
n ek kell tükröződnie a bör-
t önőrök munkájában. Ezt 
követően az eseményen je-
, e n lévő Csáti András, a 
büntetés-végrehajtás orszá-
gos parancsnokának helyet-
tese jutalmakat adott át. 

Húsz éves szolgálatáért Csá-
szár József zászlóst, 10 éves 
munkájáért Barta Zsolt és 
Ziha Zoltán főtörzsőrmeste-
reket köszöntötték. Eredmé-
nyes munkájáért emlékpla-
kettet kapott Tari Károly fő-
törzsőrmester. Dicséretben 
és pénzjutalomban részesült 
Király Béla törzszászlós, 
Patocskai Miklós és Szepesi 
Sándor főtörzsőrmester, va-
lamint Börcsökné Faragó 
Mária közalkalmazott. Az 
ünnep alkalmából soron kí-
vül zászlóssá léptették elő 
Markovics Csabát, főtör-
zsőrmesterré Albert Zoltánt, 
Nacsa Imrét és Sípos Gyulát, 
törzsőrmesterré Kabók Já-
nost. 

Pohárköszöntőjében Csóti 
András rámutatott: a nehéz 
körülmények között is euró-
pai hírű büntetés-végrehajtás 
működik Magyarországon, s 
ez jelentős részben az áldo-
zatos, hivatástudattól átha-
tott munkának köszönhető. 

A. L. 

• A színházi évadnyitón Király Leventét és Mezey Károlyt köszöntötték 

Bizalmat érez a teátrum 

Kollégái köszöntik a „színészkirályt": Galkó Bence, Müller Júlia, Fekete Gizi „gyűrű jében" a z ünnepelt . 
Király Levente. (Fotó: Karnok Csaba) 

M i n d e n t e k i n t e t b e n 
b i z a k o d ó Korogna! Ká-
roly, a Szegedi Nemzeti 
Színház igazga tó j a , ak i 
első teljes évad já t kezdi 
ezen a posz ton . A teg-
napi évadnyi tó társulati 
ü lésen b e m u t a t t a a z ú j 
t a g o k a t és k i tün te tése-
ket ado t t á t . 

Az ünnepélyes évadnyitó 
társulati ülésen Korognai 
Károly igazgató arról a ta-
pasztalatáról beszélt, hogy 
megnőtt a bizalom a szege-
di teátrum iránt. A tagoza-
tok máris nagy lendülettel 
dolgoznak, a bérleteladás 
„hihetetlen méreteket öl-
tött", ami a műsorterv sike-
re, a város gazdálkodó szer-
vezeteinek megnyílt a pénz-
tárcájuk. Támogatásuk el-
lenére az intézmény nem áll 

jól anyagilag, de ez nem ve-
szi el a társulat hitét és 
munkavágyát, az igazgató 
pedig olyan akadálynak lát-
ja a pénzhiányt, amellyel 
meg fog birkózni. A hang-
technika teljes fe lúj í tása 
megvalósul az idén, de a ta-
valy ígért függönycse re 
csak jövőre. 

A társulati ülésen, ame-
lyen ott volt dr. Bartha 
László polgármester is, En-
gedi Antal, a MATÁV terü-
leti igazgatója bejelentette, 
hogy a cég átadja a színház-
nak azt az épületet, amely-
ben a közelmúltig a Tantusz 
művelődési házat működtet-
te. A Tisza Volán képviselő-
je most adta át közönségdí-
ját, amelynek kitüntettje a 
balettművész Nemes Zsófia. 
A Szegedi Nemzeti Színház 
örökös tagja kitüntető cfmet 

ezentúl Mezey Károly is vi-
selheti: a táncművészként, 
koreográfusként és színész-
ként egyaránt ismert és elis-
mert művész a tegnapi évad-
nyitón vehette át a kitünte-
tést. Hosszú percekig zúgott 
a taps, amikor színpadra lé-
pett Király Levente, kifejez-
ve a kollégák iránta érzett 
osztatlan szeretetét és művé-
szetének elismerését. A két 
éve nyugdíjas, de azóta is 
folyamatosan és nagy siker-
rel szereplő színművész 
negyven évvel ezelőtt kezd-
te pályáját Szegeden. Ebből 
az alkalomból ünnepélyesen 
köszöntötték, elhalmozták 
virágokkal és ajándékokkal. 
Az ünnepelt a rá jellemző 
módon viselte a népszerűsé-
get: humorral és mélyen 
meghatva. Megesküdött , 
hogy meglepte a köszöntés, 

hiszen ha tudta volna, zakót 
öltött volna; ám míg a többi-
ek ezen nevettek, a művész 
úr szemében megjelent egy 
árulkodó könnycsepp... 

Az előadások száma te-
kintetében rekordot fgérő 
évadra viszonylag sokan 
szerződtek Szegedre. A pró-
zai tagozat ú j színészei: 
Büky Beáta, Dobos Kati, 
Hunyadkürti István, Király 
Attila, Makai Mónika, Má-
tyássy Szabolcs, Pataki Fe-
renc, Sarádi Zsolt, Somló 
Gábor, Szalai Mariann, 
Szalma Tamás, Szerémi Zol-
tán. Az operatagozat új tag-
jai: Andrejcsik István, Bátki 
Fazekas Zoltán, Dér Kriszti-
na, Gábor Géza, Palaczka 
Adriana. A kortárs balett új 
táncosai: Kolozsi Viktória, 
Mészáros Máté, Spala Co-
rinna, Tonhaizer Tünde. 

• Munkatársunktól 
A Vám és Pénzügyőrség 

Csongrád és Békés megyei 
parancsnoksága az elmúlt hé-
ten 72 üggyel - közte szabály-
sértésekkel, lopásokkal és 
csempészettel - foglalkozott, 
mintegy 22 millió forint érték-
ben. Összesen 892 karton ci-
garetta és 351 liter tiszta szesz 
került a vámraktárba, a külföl-
di állampolgároktól beszedett 

Vámosok a végeken 
pénzbírság pedig 609 ezer fo-
rint volt. 

A nagylaki vámhivatal 
munkatársai L. D. olasz ál-
lampolgár ellen indítottak el-
járást, mert a Németországban 
kölcsönzött Audit határidőre 
nem adta le, hanem engedély 
nélkül kivitte külföldre. A déli 

határátkelőnkön lefoglalt ko-
csi értéke 6,5 millió forint. 
Egy másik olasz, O. C. Batto-
nyán bukott le, mert egy 14 
millió forint értékű lakóautó-
val távozott engedély nélkül 
külföldre. A Nemzetközi Biz-
tosítótársaság egyébként már 
mindkét autót köröztette. 

A tegnapi ünnepségen megkoszorúz ták a hősi 
halált halt bör tönőrök márványtáblá i t . 

. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Rendszámtolvajok. Sze-
gedi olvasónk arra hívja fel 
a figyelmet, hogy nagyon el-
szaporodtak a városban a 
gépkocsifeltörések. Az utób-
bi időben pedig növekedett 
a bűnözők „érdeklődése" a 
rendszámtáblák iránt. Kéri, 
mindenki figyeljen az autók 
körül matatókra. 

APEH. A megyei 
APEH-nél bekövetkezett ve-
zetőváltással kapcsolatban 
egy olvasónk - célozva a 
megvesztegetett revizorok 
körüli botrányra - azt állítot-
ta, hogy tapasztalatai szerint 
nem vizsgálják ki eléggé 
alaposan az ilyen ügyek 
részleteit, kevéssé szankcio-
nálják az elkövetett bűnöket. 
Szerinte a vezetőknek 
egyébként is nyomon kelle-
ne követniük, hogy beosz-
tottjaik miként látják el 
munkájukat. 

Ismét a foci. Balázs Ist-
vánná a pénteken és szom-
baton megrendezett „Négy 
nemzet tornája" labdarúgó-
viadal kapcsán kifogásolta: 
még a bérlettel rendelkezó 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémá-
ikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten N. Rácz Judittal oszthatják meg. Új-
ságíró munkatársunk munkanapokon reggel 
8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra kö-
zött fogadja hívásaikat a 06-209-432-663-as 
rádiótelefon-számon. Elveszett és talált tár-
gyakat keresd olvasóink ingyenes hirdetés-

ben tehetik közzé mondanivalójukat Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld (ingyenes) számon, illetve szem-
élyesen a Sajtóházban és a hirdetőirodáinkban. 

nézőknek is meg kellett vásá-
rolniuk a drága belépőjegyet. 
Ráadásul a beígért sorsolás is 
elmaradt. Olvasónk ezt etikát-
lannak tartja, hiszen a jelenlé-
vőket „büntették", amiért a 
rossz időben kevesen vállal-
koztak arra, hogy részt vegye-
nek a rendezvényen. 

Mesterek? F.-né azt pana-
szolta, hogy az elromlott ka-
zánt háromszor is javította a 
szerelő, munkadíjként pedig 
10 ezer forintot kért. A kazán 
azonban máig nem működik, 

ugyanakkor a Gáspár Zoltán 
utcában lakó „mester" a pénzt 
sem akaija visszaadni. 

Tanévkezdés. Négy kis-
gyermek anyukája azon aggo-
dalmának adott hangot, hogy a 
tanév eleji kiadások hfre elri-
aszthatja a fiatalokat a gyerek-
vállalástól. 

Szetáv. Egy távfűtött la-
kásban lakó úr azt szeretné, ha 
csökkentenék a meleg vfz csa-
tornadíját. 

ESZEEBfcsa 
». , , , AB BIMML 

B. S. békési lakos magán-
célú turistautazásra vásárolt 
22 ezer 500 schillinget, ám az 
összegből, mint később a 
vámkezeléskor kiderült, cége 
számára vásárolgatott. Mivel 
a pénz elköltésének jogcímtől 
való eltérését nem jelentette 
be, ellene az értéknek megfe-
lelő deviza-szabálysértési el-
járást indított a békéscsabai 
vámhivatal. 

Ezredvégi 
tápai búcsú 

• Munkatársunktá l 
Október 3-án tartják az 

ezredvég utolsó tápai bú-
csúját. Ez a búcsú azonban 
más lesz, mint az előzőek -
tudtuk meg Vadász János-
tól, a rendezvényt szervező 
cég munkatársától. A szo-
kásoknak megfelelően a bú-
csú programjában most is 
szerepel a menet tánc és 
színpadra lépnek a hagyo-
mányőrző csoportok. Az év 
egyik utolsó szabadtéri nép-
ünnepélyén több színpadon 
peregnek majd a progra-
mok. A búcsú vendége lesz 
Varga Miklós, Vikidál Gyu-
la és Maksa Zoltán, vala-
mint a Molnár Dixieland 
Band, a Gőzerő és az LK. 
Beat együttes. A nap folya-
mán különböző bemutató-
kat láthat... az érdeklődők, 
így lesz kommandós, folk-
és tánc-, valamint légipará-
dé, mi több, még lóverseny 
is, ahol lehet majd a pacikra 
fogadni. 

Tizenkilenc 
éves öngyilkos 

• Munkatársunktól 
Öngyilkos lett egy fiata-

lember csütörtökön délután 
Szegeden. Öt óra után érkezett 
a bejelentés a rendőrségre, 
hogy a Budapestről Szegedre 
érkező gyorsvonat Kiskundo-
rozsma állomástól nem mesz-
sze, a nyílt pályán elgázolt 
egy embert. A helyszíni szem-
le megállapította, hogy az ál-
dozat a 19 éves P. Dániel, sze-
gedi lakos. Az eddigi adatok 
szerint idegenkezűségnek 
nincs nyoma, a fiatalember 
önszántából vetett véget az 
életének. 

Falunap 
Gyálaréten 

• Munkatársunktól 
Szeptember 12-én, szom-

baton hagyományteremtő fa-
lunapot rendeznek Gyálaréten, 
a Móricz Zsigmond Művelő-
dési Házban. A programok 9 
órakor, a Búcsúi szentmisével 
kezdődnek. A délelőtt folya-
mán családi programokon ve-
hetnek részt az érdeklődők. 
Délután 2 órakor kezdődik a 
Gyála focigála, melyen az ut-
cák lakói mérhetik össze tudá-
sukat kispályás labdarúgás-
ban. Az utcabál 16 órakor 
kezdődik, melyen a Mák 
együttes játszik majd. A falu-
nap szervezői egész nap 
könyvvásárral, büfével és ha-
lászlével váiják a kilátogatókat. 

Gyermekkórus 
alakul 

• Munkatársunktál 
A Szegedi Nemzeti Szín-

ház és a Pro Musica Alapfokú 
Művészeti és Zeneiskola váro-
si gyermekkórust szervez a 
szegedi iskolák tanulóiból. A 
gyermekkórus vezetőkarnagya 
Fagler Erika lesz, aki olyan 
kórust szeretne létrehozni, 
amely magas színvonalon 
képviseli a magyar kóruskul-
túrát, részt vesz hazai és kül-
földi versenyeken, vendégsze-
repléseken és emellett igény 
szerint közreműködik a szín-
házi, filharmóniai és egyéb 
produkciókban. A gyermek-
kórusba olyan muzikális, kot-
tát ismerő és szép hangú 8-15 
éves szegedi diákok jelentke-
zését váiják, akik elég ambíci-
ót éreznek önmagukban ah-
hoz, hogy vállalják a színházi 
próbákat és az esti előadáso-
kat. A felvételi meghallgatás 
helye és időpontja: Szegedi 
Nemzeti Színház karterme, 
ma 14-18 óra. 

Félpertes 

Az egyik rádiótelefo-
nos társaság mostanság 
hirdeti öles betűkkel, 
hogy bevezeti a másod-
perc alapú számlázást. 
Hurrá! Ahány secundu-
mot beszél az ember, 
annyit fizet. Idáig ugyan-
is minden megkezdett fél 
percet teljesen ki kellett 
fizetni 

Böngészem a reklám 
szövegét: Ha csak 17 má-
sodpercig beszél, miért fi-
zetne fél percért? Ha Ön-
nek 1 perc 6 másodperc 
is elég ahhoz, hogy meg-
beszéljen valamit, miért 
fizetne másfél percért? 

Ez teljesen logikus. 
Egyet nem értek. Az el-
múlt években, hónapok-
ban, ha csak 17 másod-
percig telefonáltam, mi-
ért fizettem fél percért? 

V. F. S. 


