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A kocsivezetőknek segíteniük kell a nehezen mozgó utasokat 

Troliajtók közé szorult nyugdíjas 

Sok idős ember szerzett m á r keserű tapasz ta la toka t . (Fotó: Karnok Csaba) 

Germanisták 
együttműködése 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

Regionális konferenciát 
rendezett a Szegedi Tudomá-
nyegyetem Germán Filológia 
Intézete a Temesvári és az Új-
vidéki Egyetem német nyelv 
és irodalom tanszékeinek rész-
vételével. A három intézmény 
több évre visszanyúló szak-
mai kapcsolatot tart egymás-
sal. Ennek részeként például 
újvidéki germanisták vendég-
tanárként oktatták a szegedi 
német szakos hallgatókat, egy 
fiatal temesvári germanista pe-
dig szegedi témavezető segít-
ségével készíti doktori disszer-
tációját. A regionális konfe-
rencián a Siegeni Egyetem 
Germanisztikai Intézetének 
küldöttsége is részt vett. 

A szakmai tanácskozáson 
irodalmi és nyelvészeti elő-
adásokat tartottak az egyéni 
és intézeti kutatások eredmé-

nyeiről, valamint a résztvevők 
tájékoztatták egymást a ger-
manista- és némettanár-kép-
zés programjáról. Egyetértet-
tek abban, hogy összehangolt, 
kölcsönös segítséggel enyhíte-
ni lehetne a tanár- és könyvhi-
ányt, amely nehézséget okoz a 
régióban működő germanisz-
tikai intézetek működésében. 
A szakmai együttműködés ré-
szeként tervezik, hogy szege-
di tanárok előadásokat és sze-
mináriumokat tartanak a Te-
mesvári és az Újvidéki Egye-
temen, illetve irányítják a dok-
tori disszertációk elkészítését. 
A szegedi intézet pedig be-
vonja a társegyetemek hallga-
tóit a diákköri konferenciákba. 
A résztvevők abban is megál-
lapodtak, hogy a kutatási ered-
mények kicserélésére a három 
egyetem egyikén évente ta-
nácskozást rendeznek. 

Törzsasztal 

Többször is ba jba ke-
rü l t m á r v i l l a m o s o k o n , 
au tó - és t r o l i b u s z o k o n 
e g y b o t t a l j á r ó , idős 
asszony. Előfordult , hogy 
odacsukta az a j tó, s a ke-
reszteződés előtt tette k i a 
sofőr ; m á s k o r h iába jel-
zett, nem állt meg a kocsi. 
Az idős, v a g y mozgásuk-
ban kor lá tozo t t emberek 
m á s k é p p e n , l a s s a b b a n 
köz lekednek , min t az át-
lagosnak mondható utas, 
ezért n a g y o b b f igye lmet 
is é rdeme lnek . A köz le-
kedés i t á r s a s á g o k ügy-
félszolgálat i munka tá rsa i 
pontos bejelentéseket vár-
n a k a hasonló esetekről . 

„Nem panaszkodnék, de fél 
éven belül már negyedszer ke-
rültem megalázó helyzetbe 
villamoson, buszon és trolin, 
és úgy gondolom, nem csak én 
vagyok szenvedő alanya ilyen 
eseteknek" - kezdett mondó-
kájába a botját széke mellé tá-
masztó, nyugdíjas pedagógus. 
Csípőízúlete erősen megko-
pott, ám gyenge szíve miatt a 
műtétet nem javasolják az or-
vosok; köszvény is gyötri. 
Lassan, nehézkesen, fájdal-
makkal küszködve jár. 

Troli- és autóbuszokon 
szerzett keserű tapasztalatait 
sorolva azzal kezdi, hogy leg-
utóbb hiába jelzett a troliveze-
tő fülkéje mögötti ülésnél föl-
szerelt gomb megnyomásá-
val, a Mars térről induló busz 
nem állt meg a Madách utcai, 
üres megállóban. „Az esze-
veszetten gyorsító és fékező 
kocsin nem mertem, de nem is 
tudtam volna az ajtóhoz állni. 
A vezető talán azt gondolta, 
nincs is leszálló. Amikor a kö-
vetkező megállónál mégis le-
engedett, még elnézést se 
kért..." - panaszolta a néni. 

Nem először járt így. Egy-
szer csaknem odacsukta a ko-

csiajtó, mert csak igen lassan 
haladt lefelé; az utolsó pilla-
natban szabadult az ajtószár-
nyak szorításából. Legköze-
lebb már nem volt ilyen sze-
rencsés: botjára rácsapódott 
az ajtó; hiába kiabált, a troli-
vezető csak a kereszteződés 
piros lámpájánál állt meg, és 
nyitotta ki az ajtót: a néninek 
a várakozó autók közé kellett 
lelépnie. 

Egy autóbusz vezetője nem 
engedte az üléshez közeli el-
ső ajtónál leszállni a botra tá-
maszkodó asszonyt, hanem 
megvárta, amíg hátramegy a 
középső ajtóhoz.,,A kocsive-
zetőknek gondolniuk kellene 
azokra is, akik nem tudnak 

már olyan könnyen le- és föl-
szállni, mint a fiatalok" -
mondta befejezésül az idős 
hölgy. 

• 
Szélpál Gábor, a Szegedi 

Közlekedési Társaság közön-
ségkapcsolati irodavezetője 
elnézést kért a nyugdíjas pe-
dagógussal történtek miatt. 
„Minden bejelentésnek utá-
najárunk, ám az alapos vizs-
gálathoz tudnunk kell, mikor, 
hol, milyen járaton történt az 
eset" - mondta. 

Az időpont és a helyszín 
megjelölésén kívül tehát igen 
fontos a pontos járatszám is-
merete is. „Közönségkapcso-
lati irodánkban személyesen, 

levélben és telefonon is meg-
tehetik észrevételeiket a hoz-
zánk forduló utasok" - emel-
te ki az irodavezető. A Zrínyi 
utca 5. szám alatti ügyfélszol-
gálati iroda telefonszáma 485-
495. 

A panaszos ügyek napvi-
lágra kerülése azért is fontos, 
mert azok ismeretében föl-
hívhatják a kocsivezetők fi-
gyelmét a jellemző esetekre. 
Az SZKT munkatársai rend-
szeres oktatáson vesznek 
részt. 

Szirovicza István, a Tisza 
Volán Rt. forgalombiztonsági 
és ellenőrzési irodavezetője 
megerősítette: az idős, nehe-
zen mozgó, beteg utasok biz-

tonságára megkülönböztetett 
figyelemmel kell ügyelnie a 
vezetőknek: erről a buszsofő-
rök - ugyancsak rendszeres -
továbbképzésén is szó esik. 

A kocsivezető természete-
sen kivételt tehet, és megen-
gedheti, hogy a nehézkesen 
mozgó utas az első ajtón száll-
jon le. Az odacsukás, hirtelen 
gyorsítás és fékezés miatti bal-
esetek rendszeres témái a 
megelőzést célzó előadások-
nak. 

A Tisza Volán Rt. közön-
ségkapcsolati irodája - az 
SZKT-hoz hasonlóan - a pon-
tos adatok ismeretében kivizs-
gálja a panaszokat. 

Nyilas Péter 

DM-in formác ió 
Ma este a szokott időben, 7 

órától ismét jelentkezik a 
Törzsasztal, a Telin Televízió 
borászati és gasztronómiai ma-
gazinja. A nézők megismer-
kedhetnek az ultramodem Ba-
laton-felvidéki Lesence Pin-
cészettel, és annak tulajdono-

A Szegedi Városi Rendőr-
kapitányság keresi Cene János-
né 66 éves, Sándorfalva, Csúz-
di-dűlő 4. szám alatti lakost. Az 
idős asszony szeptember 26-án 
délután elment otthonról, és az-
óta nem jelentkezett, tartózko-
dási helye ismeretlen. 

Cene Jánosné 155-160 cm 
magas, közepes testalkatú, bar-
na hajú, barna szemű. Orra 
egyenes, szája vastag. Hátán, 
deréktájon 5 centiméter hosszan 

sával, Kázsmét Jánossal. Frank 
Sándor mesterszakács ezúttal 
töltött őz combot készít a mű-
sor nézőinek, s nem marad el 
a szokásos borkóstoló sem. 

A Törzsasztal mai vendé-
gei között ott lesz Havas Hen-
rik, az ismert tévés személyi-
ség is. 

csigolyaműtét hege látható. El-
tűnésekor piros vagy rózsaszí-
nű nadrágot, fehér csíkkal díszí-
tett kék kabátot és kék színű, 
dupla talpú cipőt viselt. 

A rendőrség kéri, hogy aki 
Cene Jánosné tartózkodási he-
lyéről információval rendelke-
zik, értesítse a városi rendőr-
kapitányságot munkaidőben a 
62ő62-400-as telefonszám 18-
26-os mellékén, munkaidőn túl 
pedig a 107-es hívószámon. 

Eltűnt, keresik 

Csalódást okozott az új tévés vetélkedő 

Feszültség és indulat 
a stúdióban 

Egyetemisták és főiskolások közötti vetél-
kedősorozat indul vasárnap a Magyar Televí-
zióban. A délelőtt 10 órakor kezdődő Drukk! 
című, felvételről látható műsorban négy csa-
pat méri össze tudását: az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem, a Dunaújvárosi Főiskola és 
a Miskolci Egyetem mellett az első adásba a 
Szegedi Tudományegyetem hallgatóit is meg-
hívták. Tízfős csapat - a jogi karról négy, a ta-
nárképzőről három, az orvoskarról, a böl-
csészkarról és a SZÉF-ről pedig egy-egy di-
ák - utazott a budapesti stúdióba két héttel ez-
előtt, s magukkal vitték Czutor Zoltánt, a 
Nyers együttes énekes-gitárosát, mivel a szer-
vezők kérték, egy ismert személlyel egészül-
jenek ki a csapatok. A négyfordulós vetélke-
dőn a játékosok általános műveltségükön kí-
vül színészi képességeiket is csillogtathatták, 
ugyanis mindegyik társaság néhány perces 
színdarabot mutatott be. A szellemi összecsa-
pás végeredményét persze lapunk nem kí-
vánja felfedni, az kiderül a holnapi adásból. 

A teljességhez hozzátartozik, hogy a sze-
gedi csapat óriási csalódással érkezett vissza 
a felvételről, s nem az eredmény miatt voltak 

felháborodva. Az egyik csapattag, Horváth 
Péter joghallgató elsősorban a játék szerve-
zőire panaszkodott. A délelőtt fél tíztől délután 
fél hatig tartó felvétel alatt a fiatalok étlen-
szomjan - s idővel egyre nehezebben - tűr-
ték a technikai hibák, vagy a pontozási sza-
bályok értelmezése miatt elrendelt szünetek-
kel teletűzdelt stúdiószereplést. Ráadásul a 
vidéki csapatok tagjait az is felbőszítette, s tün-
tető jellegű bekiabálásokra ingerelte, hogy a 
zsűri - szerintük részrehajló módon - több-
ször a pesti hallgatóknak kedvezett. A feszült-
séget fokozta, hogy a villámkérdéseknél nem 
működött a miskolci csapat nyomógombja, 
emiatt ezt a fordulót elölről kellett kezdeni, s 
az addigi eredményeket törölték. - Délután há-
rom-négy órára már annyira elfáradtunk az 
óriási feszültség miatt, hogy lényegesen las-
sabban pörgött az agyunk - mondta Horváth 
Péter. Egyelőre nem lehet tudni, mennyi lesz 
majd érezhető mindebből a holnapi, megvá-
gott műsorban, amely a szervezők szándékai 
szerint újabb csapatok részvételével foly-
tatódik. 

Hegedűs Szabolcs 

Balástyán 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

November ötödikétől 
egészséghetet tartanak Ba-
lástyán. Minden szűrés, 
tanácsadás és vizsgálat in-
gyenes, de igénybe vételük-
höz szükséges a személyi 
igazolvány és a társadalom-
biztosítási (TAJ)-kártya be-
mutatása. A hétfő reggeli, 
fél 9-kor kezdődő polgár-
mesteri megnyitót követően 

a település különböző intéz-
ményeibe várják azokat, 
akik szeretnének tenni vala-
mit egészségük megőrzésé-
nek érdekében. 

Lehetőség nyílik tüdő-, 
bőrgyógyászati, urológiai, 
rák- és fogászati szűrésen, 
vérnyomásmérésen és vér-
vizsgálaton, számítógépes 
lúdtalpszűrésen, csontsűrű-
ség-, nőgyógyászati és hal-

lásvizsgálaton, allergiatesz-
ten, vegetáriánus és diétás 
ételek kóstolóján, valamint 
étrendi, életmódbeli és test-
súlycsökkentő tanácsadáson. 
Várják a véradókat is szer-
dán délelőtt az idősek klub-
jában. Csütörtök délelőtt 9 
órakor az ifjúsági klubban 
használt ruhák osztása és 
gyűj tése , babaruhabörze 
kezdődik. 

Galéria nyílt a makói Gera-házban 

Ajándék a szülővárosnak 
A napokban megnyílt ma-

kói galéria tulajdonosa Sió-
fokon lakik, és Balatonszár-
szón dolgozik. Háziorvos. 
Dr. Hódi Istvánnak azonban 
Makón élnek a szülei, és ő is 
Makón született: ebben a vá-
rosban nőtt fel, a gimnázi-
umban tanult, és gyerekként 
gyakran megfordult a Gera-
házban, hiszen Geráék a ro-
konai voltak. Láthatta a csa-
lád gyűjteményét, a szép, ér-
tékes képeket. így jött az öt-
let, galériát nyit a József At-
tila utcai Gera-házban. 

- Amikor a gimnáziumba 
jártam, gyakran megnéztük 
a makói művésztelep kiállí-
tásait, és ezek a tárlatlátoga-
tások mindig emlékezetes 
események voltak számom-
ra. Azóta is vonzódom a kép-
zőművészethez, bár én ma-
gam nem próbáltam festeni, 
rajzolni. A makói galériát 
nem is vállalkozásnak szá-
nom, inkább valamiféle hob-
binak. Az is eszembe jutott, 
mi lenne, ha egy híd szerepét 
látná el a dunántúli és a dél-
alföldi képzőművészet kö-
zött. Ezért mutatkozott be 
most, a galériát megnyitó el-
ső kiállításon Szőke György 
grafikusművész, akit a Ba-
laton környékén ismernek 
jobban. Decemberben vi-
szont a makói Karsai Ildikó 
munkáiból nyílik kiállítás. A 
galéria megnyitása egy gesz-
tus is, amivel a szülőváro-
som iránt érzett szeretetemet 
szeretném kifejezni. Bízom 
benne, a makóiak ezt szíve-
sen fogadják - felelte kérdé-

A Gera Galér ia nevét most kezd ik tanu ln i a m a k ó i a k , a József At t i la utcai 
régi po lgá rház azonban m indenk i számára ismerős. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

sünkre dr. Hódi István. A 
Gera-ház korábban a város-
ban működő civil szerveze-
teknek adott helyet, egészen 
addig, míg el nem készült a 
piac mellett a civil szerveze-
tek háza. 

Az épület egykori tulaj-
donosait jól ismerték az idő-
sebbek. A múzeum nyugal-
mazott igazgatója, dr. Tóth 
Ferenc meséli, Gera János 
fogorvos annak idején arról 
volt híres a városban, hogy 

neki láthatóan mindig job-
ban fájt a beteg fog kezelése, 
mint a páciensnek, lelkiis-
meretes doktor volt. A gyűj-
temény elsősorban felesége 
révén nőtt, gazdagodott; az 
asszony Gyurik leány volt, a 
vagyonos temetkezési vállal-
kozó család sarja. 

A galéria megnyitása a 
nyugalmazott múzeumigaz-
gató szerint is tiszteletre mél-
tó törekvés, annál is inkább, 
mert egy ilyen vállalkozás 

nem csak a képek felrakásá-
ból és leszedéséből áll. Az 
épületet fűteni kell, gondos-
kodni kell teremőrről, takarí-
tásról. A kiállításra oda kell 
szállítani a képeket, és a 
messziről érkező művész 
szállását, étkeztetését is biz-
tosítani kell. Nagyon való-
színű, hogy a Gera Galéria 
nem lesz nyereséges vállal-
kozás. Ám, mint hallottuk, 
nem is ez a cél. 

B a k o s András 


