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Gumiabroncsban a leg. 

Ha most hétvégén a Skálában vásárol 
bármilyen termékel visszakapja az ÁFA összegét, 
azaz 202-ot vásárlási utalvány formájában, 
amely április 18-23 között váltható be. 

Molnár Autóház Kft, 
Szeged, Dorozsmai út 8. 

Tel./fax: 62/420-237 

Bátyi Zoltán új könyve 

Szegedi képeslapok 
A pénzbüntetés nem okozna olyan sérülést, mint az orvosi vizsgálat 

Felháborító meghurcolás 

Újra szól A csend 
Huszár Lajos A csend c ímű operáját ma este 7 órától i smét műsorra 
tűzte a Szegedi Nemzet i Színház. A Balázs Béla meséjéből, Darvasi 
László szövegkönyvére komponál t darabot februárban ősbemutató-
ként sikerrel játszotta a szegedi operatársulat, amely Molnár László 
zeneigazgató vezényletével, Andrejcsik István, Dér Krisztina és Vajda 
lúlia főszereplésével a jövő héten a budapesti Nemzet i Színházban is 
előadja a produkciót. Nagy az érdeklődés az ú j darab iránt, amelynek 
jó a kritikai visszhangja. Huszár Lajossal a c ímlapon jelent meg a 
Muzsika című rangos szakmai folyóirat áprilisi száma, amelyben Tal-
lián Tibor számos fotóval több oldalas elemzést közöl a darabról. 

Egy tudományos iskola képei. Ez 
az összefoglaló címe a tudomá-
nyos ülésnek, amelyen Venetianer 
Pál akadémikus munkatársai tar-
tanak előadásokat - az iskolate-
remtő tudós tiszteletére. A Szege-
di Biológiai Központba kutatója az 
SZBK indulásakor költözött a vá-
rosba és azóta szegedi lokálpatrió-

ta lett, s aki csoportjával, génsebé-
szeti módszerekkel, Magyarorszá-
gon először itt állított elő manipu-
lált organizmust - Venetianer Pál 
holnap tölti be 70. életévét. Ebből 
az alkalomból szervezték munka-
társai a konferenciát, amely az 
SZBK-ban holnap délelőtt 10-kor 
kezdődik 

RENAULT 
AUTÓKAT ALKOTUNK 

A Laguna Sport limitált szériában a gazdag felszereltség része az Aicantara-bőr 
üléshuzat, a napfénytető, az esőérzékelős ablaktörlő, a hátsó spoiler, a 
17" könnyűfém keréktárcsa és az állítható sportülések. Próbáljon ki Ön is 
egy új Sportot - már 5 022 SOO Ft-tól. 650 OOO Ft kedvezménnyel, vagy 
válassza az akár 4,99%-os finanszírozási konstrukciónkat és ezen felül 360 000 Ft 
árengedményt is adunk. Várjuk márkakereskedésünkben! www.ren^t.hu 
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Morso Kit - Szeged, Dorozsmai u. 14. 
Hódmezővásárhely, Jókai u. 17. 

Tel.: (62) 464-306 
Tel.: (62) 242-820 

Riportokat, portré-
kat, tárcákat, jobbá-
ra a Délmagyaror-
szágban és a Délvi-
lágban megjelent írá-
sait gyűjtöt te kötet-
be Bátyi Zol tán . 

„Hiszen te ötvenha-
tos vagy. Aki már 
nem érti meg ú j 
időknek ú j dalait, a 
fájlokat, e-maileket, 
laptopokat, a fílingcs 
mítingeket, az exe-
kutiv direktorokat 
n e m neked találták 
ki. Nincs sztájbsz-
tod, és ostoba fejjel 
azt hiszed: egy em-
berek százainak 
m u n k á t adó gyár 
megnyitása mégis-
csak lehet oly fontos 
hír, min t részeg apa 
baltás gyilkolászása. 
Vagy már erre n e m is 
gondolsz, mert a va-
lóságtól elrugaszko-
dott valóságshow-k 
kilúgozták az agya-
dat, elhülyültél ar-
gentin szappanope-
ráktól, amerikai ak-
ciófilmektől, min-
dent elöntő reklá-
moktól, s dermedten 
veszed észre, eszed-
be sem jut, hogy kri-

mi helyett egy klasz-
szikus író klasszikus 
regényét emeld le a 
könyvespolcról? 
Hogy rinocérosz let-
tél sok könnyed lép-
tű plázacica világá-
ban, meg sem tudod 
kötni a menedzser-
nyakkendőt, de még-
iscsak élni akarnál, 
hiszen még ötven-
éves sem vagy?" 

Na ezért irigyel-
t em én mindig is. 
Először, merthogy 
ötvenhatos. Fiatal. 
Másodszor, mert-
hogy világéletében 
sírt, ezt n e m érti, azt 
se, dunszt ja sincs, 
hozzá se tud szagol-
ni és a többi - aztán 
mindig minden 
eszelős helyzet-
ben/bői talpra esett, 
m i n t a macska a 
forró bádogtetőről. 
Megoldotta. A hírek 
természetének meg-
változása miat t pél-
dául addig idegelte 
magát, míg meg 
n e m tanult minden-
naposöltönyt viselni 
- ha menedzser-
nyakkendőt kötni 
n e m is. Most ő 
m o n d j a meg ne-

künk, m i a hír - a 
táblabíróságon. Har-
madszor ezért irigy-
lem, de nagyon. Ne-
gyedszer azért, mert 
a plázacicák még 
mindig utánafordul-
nak és ezért még 
büszke is rá a felesé-
ge. Ötödször mert 
igenis olvas, nem-
csak ír, ez látszik 
azon, ahogyan ír. És 
amennyi t ! Urama-
tyám, feszt ír, a fáj-
lok se szegik kedvét, 
csak szöveg, hogy 
utálja a laptopokat, 
ír, min t úr és ezért 
külön irigylem. És 
amiket ír! Mindent , 
ami érdekes - mint-
ha csak a Heti hetes-
ben előválogatnának 
neki, megtalálja va-
lahogyan a téma, he-
ver előtte az utcán, 
lóg a levegőben, ne-
kimegy, föltálalja 
magát. Ha mégse, 
há t megcsípi. Elké-
pesztő kitartással 
képes u tána járni. 
Nyakára járni - em-
bereknek, csak mert 
fölkeltették a kíván-
csiságát. Rabló vagy 
pandúr, pártúr vagy 
pénzúr - érdekes. 

És - vissza az eleje 
irigységre - még 
most sincs ötven, 
pedig e lmúl tak az 
évek, amióta Szilágyi 
György modorában, 
tisztelettel neki 
ajánlva, megírta Há-
nyás vagy? Ötvenha-
tos? c ímű - művét . 
(Igen, r i tkásan bár, 
de újságíró is követ-
het el ilyent.) Mely-
ből fönt idéztünk. És 
amely az élén áll a ri-
portokból, portrék-
ból, tárcákból (ezek 
újságműfajok) válo-
gatott gyűjtemény-
nek, mely most je-
lent meg könyvben, 
írta: Bátyi Zol tán új-
ságíró (civilben a 
Szegedi ítélőtábla 
sajtóti tkára és Sze-
ged-szerelmes), ki-
adta: Bába Kiadó, cí-
me: Tisza királynő. 

S. E. 

Szomszédi v i ták kísér ik évti-
zedek óta a bak tó i k isker tben 
élő nyugdí jas asszony éle té t . 
Legutóbb szemétégetésér t je-
l e n t e t t é k fel a szegedi önkor-
mányza tná l . Az ügyintéző el-
meszakér tő i vizsgálatot rende l t 
el. Ugyanis a hivatal e mód-
szerrel igyekszik t i sz tázn i a sza-
bálysér tőket a felelősségre vo-
nás alól. 

- Felháborít, hogy meghurcolnak 
- jelentette ki Kovács Mihályné. 
- Tíz percig égettem a szemetet a 
baktói kiskertes területen álló 
házam előtt, ahogy mindenki az 
u tcánkban. De engem a szom-
szédom feljelentett környezetvé-
delmi szabálysértésért. Tavaly 
ősszel a szegedi önkormányzat i 
hivatalban szembesítettek ben-
nünket . De a fiatal ügyintézők 
ahelyett, hogy rendezni igyekez-
tek volna a vitát, elrendelték az 
elmeszakértői vizsgálatomat. 
Most o t thon nyugalom honol, 
bár ilyen nagy hallgatások és pa-
rázs viták évtizedek óta jellemzik 
szomszédi viszonyunkat . N e m is 
ez jelenti a gondomat, h a n e m azt 
sérelmezem, hogy meghurcol-
nak. Nagyon könnyű ugyanis 
végleg rányomni valakire a bélye-
get. Ez n e m segítség, ez örök élet-
re megmaradó sérülés - foglalta 
össze az asszony a történteket. -
Az orvost sem hibáztatom, kény-
telen volt végighallgatni és jegy-
zőkönyvet írni, ma jd vérnyo-
más t mérni . 

A szakértő kirendelésének 
okáról nem kapott hivatali tájé-
koztatót - állítja az asszony, csu-
pán a vizsgálatra berendelő levél-
ből tudta meg, miért kell a Pulz 
utcai intézményben jelentkez-
nie. Sérelmezte azt is, hogy n e m 
kapott szakvéleményt, csak köz-

Kovács Mihá lyné : Megbélyegez az ö n k o r m á n y z a t , ha e lmeorvos-
hoz küld Fotó: Miskolczi Róbert 

vetetten, a polgármesteri hivatal 
határozatából értesülhet elmeál-
lapotáról. Mindezért további jogi 
lépéseket fontolgat. 

- Szakértőt általában akkor 
rendelünk ki, ha valamilyen tény 
megítéléséhez speciális szakér-

te lmet ta r tunk szükségesnek -
tájékoztatott eljárásaikról Farkas 
Marianna, a szegedi polgármes-
teri hivatal szabálysértési cso-
portvezetője. - Mindenképpen 
orvosi vizsgálatot végeztetünk, 
ha a szabálysértés gyanúsított ja 

ROSSZ PSZICHÉS ÁLLAPOT 
^ Megugrott az elmeorvosi szakérői 

vizsgálatok száma az utóbbi idő-
ben. Ez jellemzi a lakosság rossz 
pszichés állapotát - a szegedi ön-
kormányzat csoportvezetője sze-
rint. Míg 2003-ban 12 vizsgálatból 
11-ben találtak úgynevezett befo-
lyásoltságot, tavaly 52 esetet re-
gisztráltak. Ezek közül egyben sem 
folytatták a szabálysértési eljárást, 
mert az orvos „az elmeállapot be-
folyásoltságát" állapította meg 

olyan szempontra hivatkozik, 
amely az adott pi l lanatban vagy 
általánosságban befolyásolhatta 
a cselekmény jogkövetkezmé-
nyeinek felismerésében. 

Kirendelnek szakértőt akkor is, 
amikor a gyanúsítot t gyógyszer 
szedésére, vagy valamilyen be-
tegségére utal. Zavart viselkedés 
lát tán ugyancsak sor kerülhet 
ilyen vizsgálatra. Farkas Marian-
na az érintet t ügyről nem nyilat-
kozhatott , viszont kiemelte: ki-
zárólag az adott eset körülmé-
nyeit vizsgáltatják, befolyásol-
hatta-e bármi a szabálysértő tu-
datát a tet te elkövetésekor. Az or-
vos szakértő kezelési papírokat 
kér be, és beszélget a beidézett 
ügyféllel. Ha talál elmeállapotot 
befolyásoló tényt, a szabálysértő 
n e m büntethető , hiszen nem fe-
lelős a tettéért. Az eljárást ilyen-
kor megszüntet ik ellene, és a 
7 ezer 750 forintos szakértői díj 
az ál lamot terheli. 

Furcsállottuk az eljárást, ezért 
megkérdeztünk egy szegedi ügy-
védet is, akit telefonon először 
szintén meglepett a segítségnek 
ez a módja . Felütve az eljárásjogi 
szabályokat azonban kiderült: ez 
így törvényes. 

DOMBAI TÜNDE 

VÁLTSON SPORTOS 
ÉLETMÓDRA! 

.Laguna Sport limitált széria 6 5 0 OOO Ft 
kedvezménnyel 
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