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Brémai muzsikusok 
a szegedi Belvárosban 
A szegedi utcai zenészek en- „A szabálysértési törvény nem 

tiltja az utcai zenészek működé-
sét, ahogyan a koldusokét sem 
(utóbbiak persze nem erőszakos-
kodhatnak a járókelőkkel, s kis-
gyereket sem biztathatnak kére-
getésre). Amit pedig nem tilt a 
törvény, az megengedhető - érté-
kelte a jelenlegi helyzetet a köz-
terület-felügyelő. 

Négyökrű Dezső csupán két 
bejelentésre emlékszik: mind-
kétszer a dobjait döngető fiatal-
embert kellett lecsöndesíteni. A 
többieket inkább tűri a környék. 
A Tisza Lajos körúton belüli ut-
cákat két műszakban vigyázza 
egy-egy közterület-felügyelő jár-
őrpár. Minthogy a szabálytalanul 
parkoló autók elszállításáról is 
gondoskodniuk kell, kevesebb fi-
gyelem jut a dísztéglákat síppal, 
dobbal, nádi hegedűvel zenébe 
burkolók szemmel (vagy inkább: 
füllel?) tartására. 

„Az utcai zenélés nem szerepel 
a közterület-használatról szóló 
önkormányzati rendeletben, kö-
vetkezésképpen a Kárász utcán 
muzsikálóknak sem lehet enge-
délyük. így akár szabálysértési 
bírsággal is büntethetné őket a 
hatóság" - mondta Ácsné dr. 
Gunda ludit, a szegedi polgár-
mesteri hivatal általános igazga-
tási irodájának vezetője. Hozzá-
tette: a szabálysértési törvény 
nem tiltja az utcai zenélést (ak-
kor sem, ha a muzsikus pénzt fo-
gad el a járókelőktől), de a tör-
vény mellett a közterület hasz-
nálatáról szóló helyi rendelkezés 
is érvényes. Az igazgatási irodán 
még nem jelentették föl a dísz-
burkolat művészeit. Ha mégis 
panaszkodik rájuk valaki, az iro-
da kéri a közterület-felügyelők 
segítségét - az egyenruhások pe-
dig szép szóval elküldik a zenélő-
ket. Az utcai muzsikusok hiába 
is kérnének engedélyt: minthogy 
tevékenységük hiányzik a rende-
let listájáról, nem kaphatnak pe-
csétes papírt. 

A rendelet módosítására még 
senki sem tett javaslatot. 

NYILAS PÉTER 

gedély nélkül működnek, de 
„közszereplésükkel" törvény-
sértést nem követnek el. 

Az ötvenes férfi megáll a Kárász 
utcán, kinyitja és maga elé teszi 
a hegedűtokot, fölemeli a hang-
szert, s máris csordogálnak a fül-
bemászó dallamok. Örökzöldek, 
egy kaptafára húzva, ugyanabban 
a stílusban: az „Éjfél" (a Macs-
kák musical slágere) és a Gyer-
tyafény-keringő éppoly andalító-
an szól, mint a „Fürge rókalá-
bak" a Vük című rajzfilmből. 

A hegedűs többnyire a karne-
váli köszöntőszobrok közelében 
húzza. A dobjait térdepelve ütő, s 
a vörös téglákon törzsi hangula-
tot teremtő fiatalember a Klauzál 
tér metszéspontját uralja. A tan-
góharmonikás a Kölcsey utcán 
túli padra telepszik. A szokatla-
nul magas fekvésben éneklő fiú 
pár méterrel távolabb házasítja 
össze a kontratenor stílust a régi 
Neoton-slágerekkel. Összkon-
cert alkalmával - amikor többen 
is rázendítenek - különleges 
eleggyé keveredik a hangkoktél. 

Akad, aki pénzt dob a zené-
szeknek, mások, ha tudnák, be-
zárnák fülüket produkciók előtt, 
s brémai muzsikusoknak neve-
zik az önjelölt művészeket. A 
kritikusok szerint a produkciók 
színvonala igencsak alacsony, s 
úgy vélik, e jelenség nem vet jó 
fényt a városra. A Kárász utcán 
lakók pedig tavasztól őszig föl-
borzolt idegrendszerrel ülnek a 
csukott ablakon is áttüremkedő 
zajegyveleg közepette. 

A közterület-felügyelők akkor 
lépnek föl a zeneművészetüket 
utcakövön csillogtatókkal szem-
ben, ha erre az ott lakók, vagy a 
közelben működő intézmények 
vezetői kérik őket. Négyökrű De-
zső vezető főtanácsos szerint ke-
vesen panaszkodnak: néhány ér-
zékenyebb, régi lakón kívül csu-
pán egy-két üzlettulajdonos kér-
te: hallgattassák el az ablakuk 
alatt vagy a kirakatuk előtt kéret-
lenül koncertezőt. 

A sétálók, akár tetszik, akár nem, napról napra hallgatják a pro-
dukc ió t . Fotó: Miskolczi Róbert 

Halálos gázolás 
A helyszínen életét vesztette az a 82 éves nő, akit szombat éjjel gázolt 
el egy autó. Egy 26 éves domaszéki fiatalember Mercedesszel haladt 
Zákányszék irányából Bordány felé, amikor a település határában ké-
sőn észlelte az út mentén vele azonos irányba tartó idős hölgyet. A 
gépkocsit vezető fiatalember nem tudta elkerülni az ütközést, és elgá-
zolta a gyalogost, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A baleset kö-
rülményeit szakértők vizsgálják. 

Harmatos vajsaláta, hónapos retek és bodzavirágcsokor a Mars téren 

Piac - zöldben és pirosban 
- Az egész úgy kezdődött, hogy 
vaníliás pudingot csináltam reg-
gel - meséli az egyik nagymama 
a másiknak - , aztán az unokám 
azt mondta, süssek mellé szép 
sárga piskótát, a tata meg gyü-
mölcsöt is álmodott a tetejére, 
olyan rezgős zselével. A héten 
már voltam a piacon, de hát 
most ki kellett ugranom tojásért 
meg eperért. Elkészítem a foguk-
ra valót, úgyis jönnek anyák nap-
ját köszönteni - zárul a csevej, s 
a hölgy pár perc múltán már sor-
ban áll a 650 forintos eperért. Jól 
is teszi, mert ennél olcsóbbat 
nem kínált a vasárnapi piac. 

A Mars tér most nagyon zöld 
és nagyon piros. Ha felemelked-
nénk, csak ilyen színű foltokat 
látnánk a magasból: a zöldeket 
harmatos vaj saláta, hagymacso-
mók, ropogós újkelkáposzta, 
zsenge spárga, spenót, friss ka-
por élteti, míg az ölnyi rózsa-
csokrok, a hónapos retkek és a 
ládákban kényelmeskedő eprek 
pirosa azt kiabálja: egyél belő-
lem, minden jó lesz, hiszen itt a 
nyár! 

„Leereszkedve" a térre, kissé 
prózaibb a hangulat: a virágos so-
rok között moccanni sem lehet, 
így az édesanyákat - sajátosan 
ünnepelve május első vasárnap-
ját - sokan emlegetik. A zöldsé-
ges asztalok között akad hely né-
zelődni, s van idő a csevegésre, 
alkudozásra is. 

- Az idén kicsit korábban jött 
minden, mint tavaly, így koráb-
ban is lesz vége a szezonnak -
mondja egy kofa, amikor arról 
faggatom, mikor lesz cseresznye. 
Tavaly a ropogós gömbölyűt, 
meg az epret egy kosárban lehe-
tett hazavinni a piacról, az idén 
azonban a természet betartja a 
rendet: csak szép sorjában ad 
mindent. A minden most sok új 

HÍREK 
KONTRASZT 
DÉL-AFRIKÁBAN 
A Telin Televízió ma 21 órától 
tűzi műsorára Horváth Zoltán 
Dél-Afrikában készült riport-
filmjének második részét. A film 
készítői ma bemutatják Orczy 
György nyugalmazott építész-
mérnököt, aki közel hatszáz híd 
építésében vett részt. Megszólal 
Tóth Dénes tiszteletbeli konzul, 
aki „pirosító" paprikát szállít ha-
zánkba. 

NÓVÁK ISTVÁN 
ÚJSZEGED JÖVŐJÉRŐL 
Újszeged városrész fejlesztésé-
nek terveiről tart előadást ked-
den Nóvák István DLA, Szeged 
város főépítésze. Az Újszegedi 
Társaskör rendezvénye este 6 
órakor kezdődik a Bálint Sándor 
Művelődési Házban (Temesvári 
körút 42.). 

ÖRMÉNYEST 
AKÁVÉHÁZBAN 
Sziklák és templomok címmel 
örmény irodalmi estet rendez-
nek a Közéleti Kávéház program-
sorozatában hétfőn 17.30-tól a 
Juhász Gyula Művelődési Köz-
pont dísztermében. A házigazda: 
Kövér László, a Szegedi Örmény 
Önkormányzat elnöke. 

Életmentés a Tisza közepén 

Alkoholos bátorságpróba 
Egy 19 éves, valószínűleg i t tas 
szegedi férfi megpróbálta átúsz-
ni a Tiszát. Életét egy isme-
retlen telefonálónak és a rend-
őröknek köszönheti. 

Néhány napja egy 19 éves fiatal-
ember bátorságát egy nagyobb 
társaság előtt fitogtatva úgy dön-
tött, hogy átússza a Tiszát. Az új-
szegedi Laposon belevetette ma-
gát a vízbe, de valószínűleg az el-

fogyasztott alkohol miatt a folyó 
közepén elfogyott az ereje. 

- A vizi rendőrséget 19 óra 20 
perckor telefonon riasztotta egy 
ismeretlen, aki közölte: egy em-
ber fuldoklik a Tisza közepén -
mondta Hallai Gyula, a szegedi 
vizi rendészeti rendőrőrs pa-
rancsnokhelyettese. A rendőrök 
nyolc percen belül értek ki a 
helyszínre. Még éppen időben. -
Mire odaértünk, már sodródott 

lefelé a fiatalember. Kimentet-
tük, majd a parton összeszedtük 
a holmiját. A 19 éves fiú szem-
mel láthatóan jelentős mennyi-
ségű alkoholt fogyasztott, egyen-
súlyi problémával küszködött -
fogalmazott a parancsnokhelyet-
tes. A kiérkező mentőorvos meg-
állapította, hogy a fiú nem szer-
zett komolyabb sérüléseket, en-
nek ellenére megfigyelésre a kór-
házba szállították. 

A piacon alkudni is lehet. Fotó: Karnok Csaba 

terményt jelent: eperszezon van, 
mindenféle formájú és fajtájú 
gyümölcsöt kapni, az olcsónál 
sor áll, a drágábbnál pedig apró 
luxust enged meg magának egy 
néni, amikor az 1000 forintosból 
kér tíz dekát. A szintén május-
nak tulajdonított ajándék, a 
spárga csomókban kel el. Amek-
korát két kicsi női kéz át tud fog-
ni, annyi kerül 250 forintba. A 
saláta darabja 50-80 forint, az új-
hagyma csomója ugyanennyi, az 
új, fodros kelkáposzta drága, ki-
lója 280-350 forint. A 280-450 
forintos paradicsom, a 180-200 
forintos kígyóuborka és a dara-
bonként 50-70 forintos paprika -
mint az az árakon látszik - még 
nagyon primőr. Tavaly május ele-
jén még nem nagyon volt, most 

viszont egyre nagyobb kupacok-
ban már az apró, rózsaszín új-
krumpli is kapható. 

A jellemzően fejkendőben és 
barna műbőr egyentáskából áru-
ló nénikéknél alacsonyabbak az 
árak, és van néhány különleges-
ség is: pléhbögrében tarkabab, 
tisztított, konyhakész leveszöld-
ség, meg befőttes gumival szo-
rosra fogott bodzavirágcsokor. Ez 
utóbbi odahaza palacsintatésztá-
ba mártva és forró olajban kisüt-
ve, mézzel tálalva állítólag 
mennyei. Minden eladott csok-
rocska 25 forinttal emeli a havi 
nyugdíjat, de ha a vevő többet 
visz, alkudni is lehet a bodzabo-
kor adományára. 

Bio ez, sőt még annál is bióbb -
hangzik a tömör termékismerte-

tő, amikor a rafiaszállal szorosan 
összekötött retekcsomót, meg a 
zsenge, halványzöld tököcske 
mellé erősített kaprot mustrá-
lom. Látszik, nem az új divatnak 
hódolnak, s a Széchenyi-tervből 
nem ők pályáznak biokertészeti 
juttatásokra: egyszerűen nincs 
pénz vegyszerre, műtrágyára. 

- Cseresznyét keres? - nevetgél 
az árus. - Fiatal asszonyka maga 
még, no meg városi is, hát azért 
nem tudja: nincs az még ilyen-
kor, s lehet, hogy nem is lesz az 
idén túl sok. Azért hozok én ma-
gának majd olyat, amit csak a 
madarak gondoztak. Meggy is 
lesz, hó vége felé jöjjön, szívem! 
Mi itt leszünk, ha Isten megse-
gít! 

O.K.K. 

A határ a csillagos ég, de a szeretet nem mérhető kilóra és pénzben 

A ballagás drága mulatság 
Virágcsokor, arany ékszer, ün-
nepi ebéd, mobiltelefon, autó, 
lakás, pénz - a ballagok né-
melyike már tudja is, hogy ezek 
közül mit kap a nagy napon. A 
pszichológus viszont arra em-
lékeztet: a szeretet nem mér-
hető kilóra. 

A szegedi Tömörkény István 
Gimnázium Művészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium végzőse, 
Kónya Tímea már tudja, hogy 
ballagása napján szülei hatalmas 
családi ebédet rendeznek a tisz-
teletére. Hogy emellett kap-e 
még valamit, az bizony igazi 
meglepetés. 

Iskolatársa, Oláh Dominika 
előtt is titok, mi lesz az ajándék, 
az. ünnepi ebédet viszont már he-
tek óta szervezi. Király Tamás-
nak már régen feltették a nagy 
kérdést szülei, hogy az ebéden 
felül mit szeretne kapni, s ő a ké-
sőbbiekben saját céljaira fordít-
ható pénz mellett döntött. 

Mint mondta, nem kért nagy 
dolgot, hisz már az eddigi kiadá-
sok is hatalmasak: egy öltöny 
25-30 ezer forint, a cipő 10-15 
ezer, egy ing 8 ezer, egy nyakken-
dő 3-4 ezer forintba kerül, s ez 
még csak a ruha. Hol van még a 
tabló, a meghívók, a bankett, a 
tanároknak szánt ajándékok ára, 
a szerenád költsége! 

A meglepetés azonban Tamá-
séknál talán mégsem marad el: a 
rokonság szolgál vele valószínű-
leg. Csiszár Mária a Vedres építő-
ipari középiskolából ballag, tud-
ja, hogy készül valami meglepe-
tés számára. De hogy a szokásos 
ajándékok, telefon, ékszer, pénz, 
vagy valami egész más lesz az, 
azt még nem tudja. 

A tömörkényes Bobkó Anna 
egy újabb, kisebb mobiltelefonra 
vágyott, s ezt meg is fogja kapni. 
Hallott persze olyanról, aki au-

ELBÚCSÚZTAK A FOISKOLASOK 
Elballagtak szombaton az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
lai Kar végzős tanárjelöltjei. A tanítói, humán- és reál-, technika-
és testnevelő tanári, művelődésszervezői és könyvtáros szakok 
több száz negyedéves hallgatója, valamint a tanárok szombaton 
délelőtt a Kárász utcán gyülekeztek. Innen mazsorettek vezetésé-
vel, zeneszóra vonultak a főiskola Boldogasszony sugárúti épületé-
hez. A hagyományos ballagás előtt, pénteken a főiskola és a város 
számos pontján megrendezett búcsúesten köszöntőkkel, játékos 
vetélkedőkkel és természetesen záró bulival búcsúztak el egymás-
tól a diákok és tanárok. 

tót, lakást kapott ballagásra, de 
ez ritka. Hogy mi a véleménye 
ezekről a nagy ajándékokról? 
„Hát, jó nekik!" 

A serdülő- és ifjúkorúakkal 
foglalkozó klinikai szakpszicho-
lógus, Erdei Katalin elsőként is 
az ajándékozás és a jutalmazás 
közötti különbségre hívja fel a fi-
gyelmet. Az ajándékozás minden 
esetben a szeretet jele, azt fejezi 
ki, hogy akármilyen is cseme-
ténk, elfogadjuk. Nagyobb tárgyi 
ajándék átadásakor sem honorá-
riumként értelmezendő. Ha a 
szülő az ajándékon keresztül el-
várásait fogalmazza meg, esetleg 
a továbbtanulással kapcsolato-
san kívánja bármilyen finoman 
is befolyásolni a ballagó diákot, 
akkor már jutalomról kell beszél-
ni. Ez pedig az ajándékkal ellen-
tétben teljesítményfokozó elis-
merés. 

A szakember véleménye sze-
rint az alacsonyabb anyagi érté-
kű ballagási ajándék is megfele-
lően tolmácsolja a szeretetet, a 
szívmelengető érzés nem az ártól 
függ. A kocsi, a lakás, a robogó 
nem a hatalmas szeretet kifeje-
zőeszköze, hanem hozzájárulás 
a gyermek anyagi hátterének ki-
alakításához, a jövőbeli köny-
nyebb boldoguláshoz. A nagyobb 
értékű ajándék státusszimbó-

lum: a gyermek számára kijelöli, 
hogy melyik réteghez tartozik, 
segít meghatározni önnön helyét 
a társadalmi csoportok között. 
Ilyenkor a szükséges és a hasz-
nos keveredik, s ez nem szeren-
csés. 

Ajándékként olyan dolgot kap 
a gyerek, amit - anyagi lehetősé-
geikhez mérten - a szülők egyéb-
ként is biztosítanának neki. Ha 
lakás kell a gyereknek, vegyük 
meg! De a nagyobb beruházások 
azonban általában nem marad-
nak titokban családon belül, így 
elvész a meglepetés és az érzelem 
is, minden jóakarat ellenére. 

A rivalizálás persze nem új ke-
letű, mutatott rá Erdei Katahn, 
régebben a falura érettségivel ha-
zatérő ifjút illett minél gazdagab-
ban megajándékozni, s a rokon-
ságnak ki kellett tennie magáért. 
Az őszinte adni akarás, a jó szán-
dék és az örömszerzés vágya kell, 
hogy irányítsa az ajándékozót, s 
ha ez így van, örömmel el kell fo-
gadni, bármit ad. 

A pszichológus úgy látja: eltár-
gyiasult világunkban egyre in-
kább értékké válik az emberi 
kapcsolat, s az a legfontosabb, 
hogy igaz érzelmek kötik-e össze 
az ajándékozót a megajándéko-
zottal. 

W.A. 


