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A csillagok csak 
figyelmeztetnek 

Tizennyolc évesen megunta, hogy mindenből vesztesen kerül ki 

Jáksó, az ügyeletes bohóc 

N e m g o n d o l o m , h o g y a s z é p s é g n e k k ü l ö n ö s e b b e n s o k j e l e n t ő s é g e v a n . Fotó: Schmidt Andrea 

Gyermekkorában örökké félre-
lökdöstek a boltban, úton-útfé-
len leállították és pénzt kértek 
tőle. Sokszor még ma, harminc-
három évesen is vesztesnek érzi 
magát. Ezt sokan már egyálta-
lán nem gondolnák az ügyeletes 
bohócról és viccmesélőről, Jáksó 
Lászlóról, akit a rádió után iga-
zából a Heti hetes című szóra-
koztató televízióműsor tett or-
szágszerte ismertté. 

- Bizonyara sok embernek, aki 
önt látja vagy hallja, az jut eszé-
be, ez az ember komplett dilis. Ez-
zel a reakcióval már fiatalabb ko-
rában is találkozott! 

- Ez azért érdekes, mert nekem 
viszonylag unalmas gyermekko-
rom volt, tizennyolc éves koromig 
egyáltalán nem voltam szórakoz-
tató. Ez aztán megváltozott, főleg 
annak hatására, hogy örök vesztes-
nek éreztem magam. Még a bolt-
ban is félrelökdöstek, és megun-
tam, hogy az utcán tizenöten kér-
tek tőlem pénzt ilyen szöveggel: 
most jöttem a börtönből, nincs 
kedved adni valamit? S én mindig 
adtam. Tizennyolc éves korom-
ban aztán esténként végiggondol-
tam, hogyan lehetett volna a napi 
szituációit jobban megoldani. Ez 
használt, és rájöttem, hogy vissza 
lehet szólni. 

- Azóta mennyire változott meg 
a személyiségei 

- Én most is ugyanaz az ember 
vagyok. Annyiban változtam, 
hogy ma már megpróbálom az 
adott helyhez legjobban illő cse-
lekvési formát kiválasztani. Ha 
bemegyek egy kockás abroszos 
csehóba és pacalt rendelek - amit 
egyébként imádok ott megen-
gedem magamnak, hogy az embe-
rek beszélgetésének zaján keresz-
tül odakiáltsak a pincérnek: le-
gyen szíves. Egy első osztályú ét-
teremben viszont ezt nem csiná-
lom, ehelyett felteszem a kezem. 
A k k o r most melyik az igazi énem? 

Szeged helyi jelentőségű termé-
szeti területeinek és emlékeinek 
védelméről határozott a városi 
közgyűlés. Többek között a bel-
városi páfrányfenyők, japánaká-
cok és ostorfák, a Tisza beépítet-
len hullámtere és a szőregi 
Budzsáki-crdő is fölkerültek a 
megőrzendő zöldterületek listá-
jára. 

Szegedi fasorok és zöldterületek 
védelméről hozott határozatot a 
városi közgyűlés - tájékoztatta la-
punkat Makrai László, a városüze-
meltetési és környezetvédelmi bi-
zottság elnöke. A rendelkezés szel-
leme megfelel a tennészeti értékek 
megőrzését, az ökológiai rendszer 
biológiai sokféleségének oltalmát 
célzó, 1996-os évi LIII. törvényben 
megfogalmazott elveknek. 

A Szegedi Vadaspark védetté 
nyilvánításáról már tájékoztattuk 
olvasóinkat. Az állatok kertje mel-
lett városi határozat biztosítja már 
több szegedi fa és fasor megőrzé-
sét is. így többek között a Mátyás 
tér 1<VB szám alatt álló mocsári 
ciprus, a Tisza Lajos körúti ostor-
fák, a József Attila sugárüti és Fő 
fasori platánok, az Arany János 
és Berzsenyi utcai páfrányfenyők, 
a Hajnóczy, Gutenberg és Gogol 
utcai japánakácok is oltalmat él-
veznek. 

Ugyancsak védelem illeti a Ka-
zinczy, Tömörkény és Béla utca fa-
sorait, valamint a Révai utca nyu-
gati oldalán álló fákat is. 

A közgyűlésen tett módosító in-
dítvány szerint bővült a megtar-
tandó természeti értékek listája. A 
környezetvédelmi bizottság javas-
latára a szőregi Budzsáki-erdő, a 

Mind a kettő. Ha interjú közben 
komolyan kérdeznek, komolyan 
válaszolok, ha viszont hülyeséget 
kérdeznek, például hogy melyik a 
kedvenc színem, akkor azt fogom 
felelni: a kockás. 

- Több iskolában tanult és sok 
minden lehetett volna önből, pél-
dául franciatanár vagy rádió-te-
levízió műszerész. Mégsem lett 
egyik sem. Miért1 

- Fiatal koromban inkább sod-
ródtam, és nem tudtam, mit mi-
ért csinálok. Szerettem volna tanár 
lenni. A baj ott kezdődött, hogy 
délelőtt voltak az órák, és nem tu-
dok korán felkelni. Egyszer csak azt 
vettem észre, hogy már fél éve nem 
mentem be az órákra, utóvizsgák 
ezreit kellett volna letennem. Úgy-
hogy itt értek véget a szegedi egye-
temi tanulmányaim. Utána el-
mentem rádió-televízió műsze-

Tisza jobb és bal partjának még be-
építetlen hullámtere és a volt te-
mesvári vasúti töltés mentén elte-
rülő vizes élőhelyek is fölkerültek 
a védett zöldterületek közé. 

A Maty-ér tározó tava 1998 óta, 
a kiskundorozsmai Nagyszék 
1975-től védett, a vetyeháti nyár-
fa megóvását pedig még régebben, 
1958-ban határozták el. Szeged 

résznek, hogy ne vigyenek el kato-
nának. Szegeden, a lófaránál volt 
egy szerviz, ahol a gyakorlati időt 
töltöttem. Sokol rádiókat javítgat-
tam, és nagyon gyűlöltem. így az-
tán műszerész sem lett belőlem. 
Végül a Színház- és Filmművésze-
ti Főiskolán kötöttem ki, amely 
éppen olyan arányban követelt meg 
humán és reál beállítottságot, ami 
nekem megfelelő volt. 

- Jelenleg mi köti Szegedhez! 
- Itt élnek a szüleim. Anyám 

épp nemrég mondta, hogy hízom. 
Mindig szerettem sokat enni, csak 
most kezd meglátszani rajtam. 

- Ez zavarja! 
- Igen, de nem a szépségem mi-

att, hanem azért, mert nem aka-
rok korán meghalni. Szépészeti-
leg nem zavar semmi, nem gondo-
lom, hogy ennek különösebben 
sok jelentősége van. A fogaimat 

belterületén 1975 óta illeti oltalom 
a Takaréktár utca 3. szám alatt 
található páfrányfenyőt. A füvész-
kert 1989 óta szerepel a 
megőrzendő territóriumok lajstro-
mában. 

Tfermészetesen a most védetté 
nyilvánított természeti értékek-
kel nem záml le a pártfogásba vett 
fák és területek sora. A tervek sze-

azért megcsináltattam, mert ami-
kor Fábry Sándorral beszélgettem 
a műsorában, és oldalt fordulva 
nagyokat röhögtem, a két kihú-
zott fogam helye nem mutatott 
valami jól a képernyőn. 

- Nem gondolt még arra, hogy 
a szórakoztató produkciókon kí-
vül más típusú műsorban is ki-
próbálná magát! 

- Ne higgye, hogy főiskolán vicc-
mesélést tanultam. Készítettünk 
Ahlak-típusú közszolgálati műsort, 
vagy híradót is. Ezeket tehát el-
méletileg megtanultam, és titok-
ban azt hiszem, meg is tudnám csi-
nálni, de most nem lenne szeren-
csés belefogni. Egy jelenleg bohóc-
ként funkcionáló embert nem le-
het egyik pillanatról a másikra be-
ültetni egy úgymond komolyabb 
műsorba. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

rint a közeljövőben a deszki pusz-
ta, a Makkoserdő, a Szabadkai út 
melletti, kétoldali idős fasor, a kis-
kundorozsmai Nagyszék környé-
ke, az ugyancsak dorozsmai Csor-
dajárás, a strandfürdő császárfái, 
valamint a Mars téri idős szürke 
nyár is élvezik majd a természet-
szeretők oltalmát. 

NYILAS PÉTER 

Az elbúcsúztatott óév pozitív ese-
ményei mellett többek között a 
nagy emberáldozatot követelő ter-
mészeti katasztrófák, a nemzetkö-
zi konfliktusok és az Amerikát ért 
terrortámadások megingatták a 
nyugati világ biztonságba vetett 
hitét, az átlagpolgár közérzetét, 
sokan egyre nagyobb érdeklődés-
sel fordulnak a jövő felé: vajon 
mit hoz a következő esztendő? 
Mire kell számítani, esetleg mit le-
hetne elkerülni? A fokozott kí-
váncsiságnak köszönhetően aszt-
rológushoz fordultunk. Sokan tu-
dományosan bizonyíthatatlan és 
ezért elfogadhatatlan misztikához 
sorolják ezt a tevékenységet, míg 
mások ösztönösen fordulnak a 
csillagok felé, hiszen tapasztalatuk 
szerint egyéni sorsuk alakításá-
ban már hasznát vették. A követ-
kező írást elsősorban ez utóbbi-
aknak szánjuk. Azoknak, akik az 
előző csoporthoz tartoznak és 
mégis elolvassák a prognózist, fon-
tos tudniuk, hogy az asztrológus 
nem a végzetszerűen bekövetkező 
eseményekről tudósít, hanem a 
lehetséges, a bolygóállások sugall-
ta veszélyekre hívja fel a figyel-
met, ami elővigyázatossággal sok-
szor megfordítható. 

Míg az emberek legtöbbje éves 
periódusban gondolkodik, addig 
a jövőt kutató, bolygóállásokat 
vizsgáló asztrológusok az égitestek 
együttes hatásainak idejét tartják 
számon, ennek függvényében mé-
rik a különböző folyamatokat. Ho-
locker Damirtól és Holocker-Oláh 
Melittától, akik évek óta foglal-
koznak asztrológiával, előrejelzést 
kértünk a 2002-es évre. Elmond-
ták: egy 2000-ben kialakult Szatur-
nusz-Jupiter bolygóegyüttállás fog-
ja befolyásolni az elkövetkező kö-
zel húsz évet. Ez a negatív folyamat 
már tavaly éreztette hatását, ami-
nek sajnos közel sincs vége. Vi-
lágviszonylatban január közepétől 
egész évben várhatók nagyobb mé-
retű közlekedési balesetek. Az 
Amerikát ért szeptemberi terrortá-
madást a Plútó és a Szaturnusz 
szembenállása jelezte (ez az aszt-
rológiában egy rossz fényszög), ez 
a tendencia pedig napjainkban is 
folytatódik. Az előrejelzések szerint 
áprilistól júniusig Londonban is 
lehet számítani a terrorizmus fel-
erősödésére, amit fertőzés- és jár-
ványveszély követhet. A terroriz-
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A Gazdasági Minisztérium mik-
ro-, kis- és középvállalkozások 
technikai korszerűsítését eredmé-
nyező műszaki berendezések, gé-
pek beszerzésére írt ki pályázatot 
még 2001 -ben. A tárcához össze-
sen 712 pályázat - több mint 10 
milliárd forint értékben - érkezett 
az ország szinte valamennyi megy-
éjéből, így Csongrádból is. A beér-
kező kérelmekből eddig 85-öt bí-
ráltak el, amiből 67 nyert is. A 
minisztérium egymilliárd forint 

mus kiszemelt áldozatai a közle-
kedő emberek lesznek, a Merkúr 
(a közlekedés, bármilyen forgalom, 
a szellemi tevékenységek bolygója) 
rossz fényszöge miatt globálisan 
akadozik majd a közlekedési, a 
postai forgalom, valamint a kom-
munikáció. Ezért a kedvezőtlen 
bolygóhatások nem kedveznek a 
közlekedésnek, a bevezetett óvin-
tézkedések miatti késleltetések, 
lemondott járatok, esetleg durvább 
cselekmények keseríthetik meg az 
utazókat. Az asztrológusok egész 
évben nem javasolják a hosszabb 
utazást. Holocker-Oláh Melitta 
szerint hangsúlyosan negatív 
időszak várható február 2-a környé-
kén: sokakat érintő csalás történ-
het vagy derülhet ki ebben az 
időszakban. Valószínűleg egy nem-
zetközileg ismert művész halálát 
jelentik be június második felé-
ben. 

Magyarország a rendszerváltás 
óta nemzetközi összehasonlítás-
ban is óriási fejlődésen ment át, 
amit tavaly is érezhettünk. - A 
2002-es év számunkra a stagnálás 
időszakát fogja jelenteni - fogal-
maztak az asztrológusok. A kö-
zelgő parlamenti választásokról 
annyit árultak el: függetlenül attól, 
hogy melyik párt győzedelmeske-
dik tavasszal, az eredmények je-
lentősen nem fogják befolyásolni 
az évek óta tartó folyamatokat. 
Hangsúlyozták, a prognózisban el 
kívánnak kerülni mindenféle po-
litikai célzatú megfogalmazást, ki-
zárólag a pártsemleges bolygóállá-
sok alapján hívják fel bármire is a 
figyelmet. Ilyen például a magyar 
egészségügy helyzete, amin ha jú-
niusig jelentősen nem segítenek, 
további komoly problémák adód-
hatnak. Hazánkban a művészeti 
életben is számíthatunk nagy vi-
hart kavaró botrányokra, mivel a 
Neptunusz együtt áll a Vénusszal. 
(A Neptunusz a titkos tevékenysé-
gek és csalások, míg a Vénusz a 
művészetek bolygója.) 

Az asztrológusok szerint az el-
következő években a világban tör-
ténő problémák elől az emberek a 
privát élet szépségei felé fordul-
nak, a szórakozási lehetőségek, a 
divat és a művészetek reneszán-
szukat élik, újra hódít a romanti-
ka, valamint felerősödik a szolida-
ritás és a segítőkészség. 

LÉVAY GIZELLA 

támogatást adott eddig, amiből a 
különféle vállalkozások 233 új 
munkahelyet tudnak a közel-
jövőben teremteni. A legtöbben 
Budapestről és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéből kérték a tárca se-
gítségét vállalkozásuk fellendíté-
séhez. Ez az adat még változni fog, 
mivel a pályázatok jelentős részét 
még meg sem nézték. A szakem-
berek eddig három Csongrád me-
gyei cég, vállalkozás kérelmét dol-
gozták fel és kettőt el is fogadtak. 
A nyertesek nevét még nem hoz-
ták nyilvánosságra. 

Oltalom alá került platánok, páfrányfenyők, japánakácok 

Védett területek Szegeden 

Határozat biztosítja az Arany János utcai páfrányfenyők oltalmát. Fotó: Karnok Csaba 

Csillagok és bolygók: az asztrológusok szerint hatással vannak a vi-
lág folyamataira és az emberi sorsokra 

Megyénkből is nyertek 


