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KÖRKÉP 

ALGYÖ. Az Algyői Művészkör 
múzeumlátogatást szervez 
Budapestre a Műcsarnokba 
vasárnap. A Mesterművek - 400 
év francia festészete című 
kiállításon többek között 
Matisse, Monet, Manet, Picasso, 
Renoir, Delacroix művei 
tekinthetők meg. 
A kiállításra vasárnap reggel fél 
8-kor indul a busz a faluház 
előtti parkolóból. Jelentkezni a 
62/517-173-as telefonszámon 
lehet. Költségek (a belépődíj 
és az útiköltség ára): 
3 ezer 652 forint, gyerekek, 
nyugdíjasok és pedagógusok 
kedvezményes áron vehetnek 
részt a múzeumlátogatáson, 
nekik fejenként 
2 ezer 552 forintba kerül a 
részvétel. 

DESZK. Ma délután 5 órakor Ezt 
tanultuk! címmel a faluházban a 
helyi művészeti csoportok 
mutatják be új produkcióikat. 
Fellépnek a társastáncosok, a 
Gumimacik, a színjátszó 
csoport, a Deszki Népdalkör, a 
Deszki Dukátok, 
a kötélugrő csoport, a 
diszkó tánccsoport, 
a Deszki Nagycsaládos Egyesület 
kórusa, a Lctye-petye 
néptánccsoport, valamint Sós 
Kinga és Tari Dorottya 
népdalénekesek. 

DOMASZÉK. A domaszéki 
általános iskola diákjai több 
versenyen szép eredményt értek 
el. A hetedikes Kasa [udith a 
megyei német nyelvi versenyen 
2. helyezést ért el, felkészítő 
tanára Huszár Judit. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztálya által 
meghirdetett rajzverseny Masa 
Nóra, Tanács Dániel, Simon 
Sarolta, Hevesi Enikő és 
Szekeres Máté kapott díjat. 
Felkészítő tanáruk Kardosné 
Volford Klára volt. 

KÜBEKHÁZA. Farsangi 
mulatságot rendeznek ma 
délután 3 órától este 7 óráig a 
kübekházi általános iskolában. 

MÓRAHALOM. Csütörtökön 
tartotta soros ülését a város 
képviselő-testülete'. Napirenden 
szerepelt Nógrádi Zoltán 
polgármester beszámolója a két 
ülés közötti tevékenységről, a 
fontosabb tárgyalásokról, az 
önkormányzati szervezetet és 
lakosságot érintő jelentősebb 
eseményekről, a lejárt idejű 
határozatokról. Tájékoztató 
hangzott cl a település 
sportéletéről. Végül aktuális 
kérdésekről esett szó. 

RÖSZKE.A művelődési házban 
holnap délelőtt 9 órától farsangi 
néptáncbemutatón szerepelnek 
a helyi, pusztamérgesi 
és szegedi gyerekek. 
A csoportok bemutatkozása 
után táncházi mulatság lesz, 
melyen a Karórágő zenekar 
muzsikál. 

Elkészült a szegedi 
táblabíróság épülete 

Váradi Sándor taxiskalandjai 

Fegyverek, száguldás 
és virágcsokrok 

Váradi Sándor tíz év alatt sok csodabogárral találkozott Fotó: Karnok Csaba 

Tíz éve taxizik Szegeden Váradi 
Sándor, aki ennyi idő alatt is 
számos csodabogárral találko-
zott, így például fuvarozott már 
puccsra készülő fiatalembert, 
vidám finn evezősöket, és a 
Dankó Pista-szobor is majdnem 
az utasa lett. 

A taxisok közt is divat tesztelni 
az újoncokat. 

- Kezdőnek számítottam, ami-
kor kiküldtek a Dózsa György 
utcába azzal, hogy egy úr hegedű-
vel kocsit kért - idézte a taxis pá-
lyakezdés időszakát Váradi Sán-
dor. - Az úr a Dankó Pista-szo-
bor volt. Hasonlóképpen ment 
néhány autó a kenyérszegő lány 
szobrához és Tisza Lajos körúti 
erkélyt tartó szobrokhoz azzal, 
hogy „nagy csomaggal várakoz-
nak". 

Az újak dolgát nem csak a kol-
légák nehezítették, az utasok egy 
csoportja is kifejezetten rájuk 
utazott. Hatalmas borravalós 
beetető utak után vidékre vitet-
ték magukat, de a 30-40 ezer fo-
rintos számlát már nem fizették 
ki. Az ilyen helyzeteket ma már 
megelőzik a sofőrök azzal, hogy 
előre kérik a viteldíjat. A vidéki 
utak néhány éve még gyakoriak 

voltak, különösen Pestre. Leg-
többször akkor futott be egy fővá-
rosi út, amikor a sofőr hazafelé 
indult, vagy az utolsó fuvarra 
várt. 

- A Széchenyi téren álltam, 
amikor egy fiatalember beszállt 
az autómba azzal, hogy vigyem 
Pestre, az Országházhoz - kezdte 
kedvenc történetét a taxis. - Az 
úton nem nagyon beszélt, de 
amint megérkeztünk, kijelentet-
te, hogy kellek neki a céljaihoz, 
mert mi most átvesszük a hatal-
mat Magyarországon. Riasztotta 
a közelben álló tévéseket is, de a 
Parlamentbe már nem jutott be, 
egy kormányőr megakadályozta 
a „hatalomátvételt". Közben itt-
hon már kereste a családja a fia-
talembert, aki gyógyszeres keze-
lés alatt állt kényszerképzetei 
miatt. 

A filmbeli párizsi kolléga tem-
póját is fel kellett vennie időn-
ként a szegedi taxisnak. Egyszer 
a Klauzál téren egy hetven körüli 
asszony sietett a 10 perc múlva 
induló vonathoz. 

Másfél perc alatt az állomásra 
értek. „Hát, lelkecském, ilyet ed-
dig csak a filmekben láttam" - je-
gyezte meg az utas, amikor szó-
hoz jutott. 

Váradi Sándor sportolókkal is 
gyakran dolgozott: például a finn 
evezősöket Pestről Szegedre szál-
lította. 

- A fiúk nagyon visszafogottak 
voltak Szegedre jövet. A szegedi 
május azonban felszabadító ha-
tással lehetett rájuk, mert vissza-
felé sörrel tele szatyrokkal és 
énekelve indultunk el. 

De nem csupán vidám dolgok 
történnek a taxisokkal. 

- Egy kollégám mögé két évvel 
ezelőtt egy férfi ült be nagy cso-
maggal - kezdődött a krimi. - A 
sofőr szerencsére időnként vadá-
szott, így megismerte a fegyver 
ravaszának összetéveszthetetlen 
hangját. Félrerántotta a kor-
mányt, kikapta a slusszkulcsot 
és kiugrott az autóból... Utasát 
később elkapta a rendőrség. 

Sándor mesélt még a sértődött 
párjukat mosolygó taxissal és ha-
talmas virágcsokorral kiengesz-
telni kívánó férfiakról, de öröm-
lányokról is, akik a munkájuk-
hoz szükséges eszközöket rend-
szeresen a szegedi taxisokkal vá-
sároltatták meg. A beszélgetés 
kezdetén figyelmeztetett, nem 
sok története van. Nem sok, ha-
nem rengeteg. 

G. ZS. 

Új épületbe költözhet hamaro-
san a Szegedi ítélőtábla. A Só-
hordó utcai ház műszaki átadá-
sa részben befejeződött, már 
csak a biztonságtechnikai, tűz-
védelmi berendezések szerelése 
van hátra. Április elsejétől a ré-
gió legmagasabb szintű bírósága 
már az új helyen működik. 

Két éve alakult meg a Szegedi íté-
lőtábla, ahol a helyi, illetve megyei 
bíróságok határozatai ellen előter-
jesztett jogorvoslatokat bírálják el. 
Ezzel tehermentesíti a Legfelsőbb 
Bíróságot. Csongrád, Bács-Kiskun 
és Békés megyéből kerülnek az 
ügyek Szegedre. 

A Sóhordó utcai épületre azért 
volt szüksége az ítélőtáblának, 
mert a rendelkezésére bocsátott 
ingatlan nem felelt meg a bírósá-
gi célokra. A Takaréktár utca és a 
Széchenyi tér sarkán álló 
„OTP-ház"-ban birtokolt tulaj-
donrészét ezért adták el. Heid-
rich Gábor elnök elmondta: 143 
és fél millió forintért értékesítet-
ték az ingatlant. 

Eredetileg egymilliárd forintot 

biztosítottak az ítélőtábla kiala-
kítására. Ebből megvették és fel-
újították a Sóhordó utcai házat. 
Az eladásból befolyt pénz tehát 
tulajdonképpen többletként je-
lentkezik. A 2400 négyzetméte-
res épületben a 62 főt foglalkozta-
tó Szegedi ítélőtábla mellett a kö-
rülbelül húsz munkatárssal mű-
ködő Szegedi Fellebbviteli Fő-
ügyészség is helyet kap. A műsza-
ki átadás részben befejeződött, 
már csak a biztonságtechnikai, 
tűzvédelmi berendezések szerelé-
se van hátra. 

A fogva tartottak és a többi tár-
gyalásra érkező külön útvonalot! 
és várótermen keresztül jut a tár-
gyalóterembe, beléptető és cso-
mag-átvilágító rendszert is tele-
pítenek. Az akadálymentesített, 
liftes épületben három tárgyaló-
terem, könyvtár, tanácskozó te-
rem, dohányzó, iratolvasó, egy 
különleges ruhatár, a talárszoba 
is helyet kapott. Az elnök úgy 
tervezi, hogy április elsejétől a ré-
gió legmagasabb szintű bírósága 
már az új helyen működik. 

M . B. I . 

MIEP-tüntetés 
Tüntetést szervez ma délután 16 órától a Széchenyi té-
ren a MIÉP szegedi szervezete, mellyel gazdasági, kul-
turális problémákra kívánják felhívni a figyelmet. A 
gyűlésen beszédet mond Csurka István, a, párt elnöke, 
majd 17 órakor petíciót nyújtanak át a város vezetőjé-
nek. Fél hétkor a MIEP-nek a 2l-es önkormányzati 
körzet időközi választásán induló jelöltje, Hajdú And-
rás tart kampánygyűlést a Kodály Téri Általános Isko-
lában. 

Kivégezte a macskát, megsebesítette anyját 

A tanyán fogták el a zaklatott férfit 
Mérgében megölte macskáját, majd 
megvágta édesanyja kezét egy puszta-
mérgesi férfi. A késsel fenyegetőző 25 
éves fiatalember dühkitöréséről testvé-
re értesítette a Mórahalmi Rendőrőr-
söt. Az intézkedő határőr és rendőr a 
gyanúsítottat szerdán este fél 10 után 

találta meg rúzsai tanyáján, ahová a 
beszámolók szerint azért indult, hogy 
azt felgyújtsa. A férfi az udvaron állt, 
kezében egy baltával. A rendőr felszóh'-
tására a baltát a hóba dobta, majd- a 

'zsebébe nyúlt. A járőrök - támadástól 
tartva - lefogták és mégbilincselték a 

zaklatott idegállapotban lévő férfit. Ru-
hájának átvizsgálásakor a zsebében 
megtalálták az otthonról elhozott kést. 
A férfit a Mórahalmi Rendőrőrsre szál-
lították, ahol gyanúsítottként hallgat-
ták ki súlyos testi sértés kísérlete és ál-
latkínzás megalapozott gyanúja miatt. 

Partnerünk, a világ vezető, olajkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat, megoldásokat j 
nyújtó nemzetközi cég dinamikus növekedésének eredményeképpen keres munkatársat 

LABORTECHNIKUS 
munkakörbe 

Feladat: 
• mintákon laboratóriumi vizsgálatok végzése, azok elemzése; 
- a vizsgálatok eredményéről jelentések készitése: 
• az ügyfelek szükségletelt ktelégitő megoldások elősegítése; 
• szükség esetén a hivatalos munkaidőn felüli rendelkezésre állás 
Elvárások: 
• alkalmazott kémiában vagy egyéb kapcsolódó területen szerzett felsőfokú képesítés; 
• Jó PC és szoftverismeret; 
• jó kommunikációs készség angolul írásban és szóban; 
• ónálló munkavégzés képessége; 
• gyakorlati tapasztalat; 
• Jogosítvány 
Sokoldalú, kiváló kommunikációs és analitikus készséggel rendelkező jelöltek 
jelentkezését várjuk. 
Munkavégzés helye: 
Szeged, de alkalmanként a munka természete országon beiüti és nemzetközi utazást 
kíván meg. A cég a Szegedre történő áttelepülést anyagilag támogatja. 
Jelentkezés módja: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott önéletrajzát a 
pozíció megnevezésével az alábbi cimre küldje; 

HUMAN 
Human Consult Kft. 
1139 Budapest, Vád út 99. 
Tel.: +36 1 886 26 10 
Fax: +36 1 886 26 12 
Email :abiriny1 <Phumanconsult.hu 
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ÇZfiKHMÇ WZK 
HETI AKCIÓS AJANLATUNK! 

Szeged új, reprezentatív középülettel gazdagodik Fotó: Frank Yvette 

Csirke felső comb előhűtött 
Csirkecomb egész, előhűtött 
Csirke felső comb gyorsfagy. 
Bontott tyúk gyorsfagy. 
Pulyka fehér apróhús gyorsfagy. 
Kacsa bőrös háj gyorsfagy. 
Óriás bécsi pulykaszelet 750 g 
Sajttal töltött pulykafalatka 1 kg 
Csemegekukorica 1 kg 
Családi csomag (5oe,-/kg) 

(450 g hasábburgonya 
+ 500 g panírozott halszelet) 
Az akciós árak a készlet erejéig értendők. 

469,-/kg 
449,-/kg 
405,-/kg 
389,-/kg 
690,-/kg 
319,-/kg 
999,-/cs 
599,-/cs 
199,-/cs 

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 5 5 2 • Fax: 6 2 / 5 5 5 - 5 5 3 

Nyitva tartás: h.-p.: 6—17-ig, szo.: 6-12-ig, vas.: zárva. 
Ticket Restaurant étkezési utalványokat elfogadunk. 

VÉGKIÁRUSÍTÁS! 

Az üzlet teljes 
árukészletére 

5-60% 
árengedmény. 
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