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Csapolás 
n kék alapon fehér betűs táblák gyorsan a helyükre 

m m kerültek, s tán még a csavaranyákat sem szorították 
meg rajtuk, az arra járóknak máris föltűntek. S követik a 
jelzést azóta is fegyelmezetten a járművezetők, függetlenül 
attól, örül-e ennek a közlekedési minisztérium, vagy sem. 
Egyébként nem örül, mint hallom. 

Azért nem örül, mert valamennyi forgalomban lévő 
Szeged-térkép - ideértve az atlaszokat, közúti mappákat, 
szórólapokat, s egyéb úti tájékoztatókat - a Nagykörutat 
tünteti föl, mint az E5-ös út városi átkelési szakaszának 
egy részét. Már most - a főhatóság szerint - esetleg meg-
zavarodnak az autósok, ha egyszercsak egy, ugyan jóval 
rövidebb, a sűrűn lakott városrészeket az ipari övezetben, 
a városszélen elkerülő új út azt a feladatot kapja, hogy a 
tranzitforgalmat megcsapolja... 

Az efféle vélekedésnek lehet ugyan útügyi, hatósági 
szempontból létjogosultsága, ám gyakorlati érvek azt sem-
miképpen nem támasztják alá. Ezért örvendetes, hogy a 
szegedi forgalomszervezők nem dőltek be a hatósági nem-
nek, s bizony kirakták az útirányjelzőket az ezekben a na-
pokban „próbaüzemét" élő harmadik körútszakasz konzol-
jaira. 

A régi térképek meg majd elfogynak egyszer! 
P. K. 

Százszorszép-
szakkörök 

A Százszorszép Gyermek-
ház szakköreit hétfőtől ismét 
lá togathat ják a nebulók. A 
kara te , c se lgáncs , nép tánc , 
társastánc, balett, jazzbalett , 
gyermektorna , t in i -aerobic , 
képzőművészet, kerámia, kéz-
művesség, szövés, színjátszás, 
számítástechnika, sakk, asztali-
tenisz, rádiós-elektronika, bá-
bozás, barlangászat iránt ér-
deklődőjelentkezőket várnak a 
szakkörökbe, valamint angol 
és német nyelvtanfolyamra is 
beiratkozhatnak a tanulni vá-
gyó gyerekek. A felnőttek szá-
mára is szerveznek programot 
a gyermekházban, zenés női 
tornára jelentkezhetnek a ma-

gukat „karbantartani" kívánó 
hölgyek. 

A Százszorszép színház elő-
adásait is látogathatják a gye-
rekek, a Kököjszi és a Boboj-
sza nevű bérlettel megnézhetik 
többek között Hevesi Imre és 
Berényi Nagy Péter zenés mű-
sorát, a Mosoly meseszínpad 
előadását, vagy a Nyulambu-
lam Királyi Cirkuszát. Szep-
tember 12-én nyílt és október 
1-jéig tart nyitva A Nap napja 
című kiállítás, melynek anya-
gát az UNICEF pályázat gyer-
mekrajzaiból válogatták össze. 
Októberben pedig hologram-
kiállításra invitálják a szerve-
zők a látogatókat. 

A szakköri foglalkozások, 
előadások és más programok 
időpontjáról a műsorfüzetből 
és a gyermekház 312-647-es 
telefonszámán értesülhetnek a 
gyerekek. 

Ö KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
A MUNKÁSPÁRT 14 és 17 

óra között ügyeletet tart a Csap 
utca 62. szám alatti pártház-
ban. 

A S Z O C I A L I S T A PÁRT 
irodáján (Tisza L. krt. 2-4. I. 
em. 123-as szoba) dr. Bálint 
János ingyenes jogi tanács-
adást tart az érdeklődőknek, 
15-16 óra között. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

az SZDSZ Földváry utca 3. 
szám alatti irodájában, 16-17 
óráig. Tartja dr. Pesti Gábor. 

HOLNAP 
A KKDSZ (Közgyűjtemé-

nyi és Közművelődési Dolgoz-
ók Szakszervezete) megyei iro-
dájában (Szeged, Vörösmarty 
u. 3., magasföldszint) délután 5 
órától dr. Óvári Judit tart mun-
kajogi tanácsadást. 

• (Folytatás az 1. oldalról) 
Erkel Ferenc Bánk bán című 

operájából a Hazám, hazám 
kezdetű áriát egy régi felvétel-
ről Simándy József énekelte. 
Ezzel a stílusos zenei aláfestés-
sel hangzott el a katonai eskü 
szövege. Ezt követően Darók 
József mérnök ezredes, dandár-
parancsnok mondott ünnepi k-
öszöntőt. Hangsúlyozta, hogy a 
katonai eskü egy férfi életében 
kiemelkedő, meghatározó je-
lentőségű pillanat. Az esküvel 
a katonák a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányához, törvényei-
hez való hűséget, a magyar ha-
za határainak és függetlenségé-
nek fegyveres védelme iránti 
elkötelezettséget vállaltak. A 
parancsnok emlékeztetett rá, 
hogy a dandár 1951 novembe-
rében Tolnán alakult, 1957 ta-
vaszán került Szegedre, s 1990-
ben vette fel a város nevét. Vé-
gezetül kellemes és gondtalan 
kikapcsolódást kívánt az esküt 
tett katonáknak első eltávozá-
sukhoz. (Mint Darók ezredes-
től később megtudtam, a szo-
katlanul hosszú - hétfő estig 
tartó - első eltávozás az alapki-
képzés pontos megszervezésé-
nek és lebonyolításának kö-
szönhe tő . ) Az ünnepi ál lo-
mánygyűlés a Himnusszal, majd 
a szokásos díszmenettel ért vé-
get. 

A hozzátartozóknak, bará-
toknak azonban még várniuk 

Tóth Tamás honvéd: - Elég könnyen vettem a megpróbáltatásokat. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

kellett a személyes találkozás-
ra. A fiúk először fegyelmezet-
ten leadták a géppisztolyaikat a 
fegyverszobába, majd kimenő-
be öltöztek. Épp megszabadult 
a fegyverétől a 21 éves, szege-
di Tóth Tamás honvéd, amikor 
kérdéseinkkel megleptük. 

• Milyen volt az alapkikép-
zés? 
- Nagyon érdekes, merőben 

más mint az eddigi életem. Az 

ember életvitelét a katonaság 
teljesen átalakítja. 

• Korábban mivel foglal-
kozott? 
- Műbútorasztalosként dol-

goztam, a k iskunfé legyházi 
Kossuth Lajos szakközépisko-
lában tanultam a szakmát. 

• Mi volt a legnagyobb él-
mény az alapkiképzés során? 
- Talán az, amikor a szak-

irányú képzés után először rob-

banthattunk. De számomra tu-
lajdonképp az egész nagyon 
érdekes volt. 

• Mi volt legnehezebb? 
- Nem is tudom. Korábban 

sportoltam, futó voltam, ezért 
elég könnyen vettem a meg-
próbáltatásokat. 

• Mennyire igazolódott be 
az előzetes elképzelése a ka-
tonaságról? 
- Sok mendemondát hallot-

tam, de azokra nem építettem, 
mert tudtam, hogy az utóbbi 
négy évben rengeteget válto-
zott a honvédség. Ma már tel-
jesen más, mint például a szü-
leim idejében volt. Teljesen ide-
gen környezetbe csöppentünk, 
s arra nem lehetet t ép í teni , 
amit kint mondtak. Tudtam, 
hogy itt fegyelem lesz, felké-
szültem rá, s nem ért váratla-
nul. 

• Mivel tölti az eltávozást? 
- A családommal leszek, a 

bátyámék is eljöttek Szigetvár-
ról, s nagyon várom már, hogy 
a menyasszonyommal is talál-
kozhassak. 

H. Zs. 

• Betegek, operációból lába-
dozók, sánták, bénák, neuroti-
kusok nevében hívtak fel az új 
klinikáról. Testi-leki erejükben 
megfogyatkozott, mozgáskor-
látozott emberek érdekében 
kértek közbenjárásra orvosaik, 
ápolóik. Azazhogy arra, te-
gyem szóvá; tortúrássá vált 
számukra a klinikára járás. A 
Semmelweis utcában ugyanis 
mindkét oldalon „lopóautós 
táblával" nyomatékosítva tilos 
lett megállni. „Bénázzon" csak 
a kedves beteg a klinikához a 
Liliom utcából, a Jancsó kollé-
gium előtti gidres-gödrös, bo-
kaficamító piacéról, a Boldog-
asszony sugárútról, vagy a kis-
körúti parkolóból. Mankóval, 
bottal, remegő lábakkal. Kelle-
mes lehet, nem? 

„Gyakorló betegként" állí-
tom, hogy nem az! A közleke-
dési rendben (?) döntést hozók 
sajnos nem gondoltak erre. A 
jószándékukat - mármint hogy a 

Célforgalom? 
klinika közeiében kisebb legyen 
a forgalom, a benzinbűz - nem 
vitatom. Ezesetben azonban a 
mostani szabályozás nem ért 
célt. A forgalom mindkét irány-
ba araszol, lassan, jó sok leve-
gőszennyezéssel, kerülgeti az 
úttesten sántikálókat, a meré-
szebbek mégis ott parkoló ko-
csijait, tolatgatással, koccanás-
veszéllyel. (A női klinika előtt 
a helyzet ugyanez.) 

Az utca szűk, a parkoló ko-
csisor mellett valóban nem fér 
el a kétirányú forgalom. Nem 
is kel lene, hogy e l fé r j en : a 
Semmelweis utcát egyirányúsí-
tani lehetne (mondjuk csak a 
kiskörút felől behajtással). Az 
út egyik oldalán pedig meg kel-
lene engedni a parkolást. Sőt 

az új klinikára „kény szétjárok" 
érdekében mielőbb parkolásra 
alkalmas tereppé kéne rendez-

ni a Jancsó kollégium előtti 
placcot. Gondolom, nem ész-
szerűden? Már, ha képesek va-
gyunk elhinni, hogy az erőtlen, 
a nehezen járó embert minden 
felesleges méter megtételétől 
óvni kellene... 

A táblát már „kikritizálták"... (Fotó: Somogyi Károly né) 

a SZOTE-n 
Az elmúlt hét végén a Deák 

Ferenc Gimnáziumban a Szent-
Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem rendkívüli ünnepi 
Tanácsülésén 199 általános or-
vosi t anu lmánya i t b e f e j e z ő 

hallgatót avattak orvosdoktor-
rá. Prof. Dr. Szemere György 
orvoskari dékán az Egyetem 
Tanácsa és Tanári Kara, vala-
mint zászlaja és jelképei előtt 
40 főt summa cum laude, 129 
főt cum laude, 30 főt pedig rite 
jelzéssel fogadott orvosdoktor-
rá. A 199 medikusból harminc-
négy külföldi állampolgárságú, 
huszonnégyen az angol nyelvű 
tagozaton végeztek. 

• Nyelvészeti Füzetek 3. 

Pápuáktól a Pioneerig 

• Betegbiztosítási igazol-
vány. Pávó Georgina nyug-
díjas korú hölgy, akinek be-
tegbiztosítási igazolványát a 
Juhász Gyula u. 3. szám alatt 
működő Depó Kft. munka-
társai találták meg az utcán. 
A dokumentum után a 321-
263-as telefonszámon lehet 
érdeklődni. 
• Éjszakai cirkusz. Olva-
sónk (nevét, telefonszámát 
is elárulta), a Rókusi kör-
úton zajongó cirkuszra dü-
hös, mert - amint mondta -
még szombaton éjjel fél 1-
kor is zajongtak, nótáztak, 
mulatoztak. A sátor egyéb-
ként is olyan zajjal műkö-
dött, hogy a környékbeli la-
kók minden előadást „élő-
ben" hallgathattak végig, 
csak a látvány élménye hi-
ányzott (?). Ráadásul a cir-
kuszi kutyák éjszakánként 
még két-három órás ráadás-
koncer t t e t is ad tak , nem 
egészen közkívánatra... 
• Diákigazolvány. Molnár 
Balázs péntek délután, a 84-
es buszon veszítette el diák-
igazolványát, amelyben be-

CSÖRÖG A \ I \ I E S T E L 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket az 
elmúlt héten Nyilas Péterrel oszthatták meg. 

Ezen a héten ügyeletes munkatársunk, 
Szabó C. Szilárd várja 

hívásaikat, 
munkanapokon 8 

és 10, vasárnap pedig 
14 és 15 óra között. 

Rádiótelefonunk 
száma: 06-60-327-784. 

Felhívjuk olvasóink 
figyelmét, hogy 

Szegedről is valamennyi számot tárcsázni kell. 
Ha ötletük van Fekete pont rovatunk 

számára, kérjük, ugyanitt tudassák velünk. 

tegbiztosítási kártyája és könyv-
tári olvasójegye is benne volt. 
Kéri a becsületes megtalálót, 
hogy az igazolványban olvas-
ható ideiglenes címre jutassa 
vissza a fontos papírokat (tele-
fonjuk, sajnos, nincsen). 
• 180 n a p . Borbás Antalné 
(329-598) rendkívül méltány-
talannak találja, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú gará-

zsokat 180 napos határidővel 
kell ( lehet) megvásároln i -
ennyi idő alatt ugyanis szinte 
lehetetlen 300-400 ezer forin-
tot összeszedni. 
• Acél utca. Nevének eltitko-
lását kérő hívónk az Acél ut-
ca-Algyői út találkozásánál ki-
épí te t t c somópon t ügyében 
szólt: vé leménye szerint az 
Acél utcában legalább az orvo-

si rendelőig meg kel lene 
tiltani a várakozást , mert 
így az ott parkoló járművek-
től nem lehet elférni, s bal-
esetveszély leselkedik az 
arra járókra. Megjegyezte 
még, hogy tehergépkocsit 
vezetve a Diadal utcából 
nem lehet kilátni az Algyői 
útra, mert egy nagy fa takar-
ja a balra kanyarodok elől a 
közeledőket. 
• Köszönet a megtaláló-
nak! Nevét, telefonszámát 
csak biza lmasan eláruló, 
nyugdíjas olvasónk a Disz-
kont áruházban hagyta kézi-
táskáját, benne 4 ezer forint-
tal, s összes személyi okmá-
nyával. A Csongrádi sgt. 
végén valaki megtalálta a 
tárcát (persze a pénz már hi-
ányzott), így legalább a do-
kumentumok visszakerültek 
a gazdájukhoz. Olvasónk-
nak azonban így is fáj, hogy 
tolvajok járnak közöttünk -
mindamellett nagyon hálás 
a becsületes megtalálónak. 

A Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola két 
tanára által indí tot t 
Nye lvésze t i Füzetek 
könyvsorozat harmadik 
darabját adta ki a Ge-
neralia Kiadó. A soro-
z a t s z e r k e s z t ő k , Tóth 
Szergej és Vass László 
ezúttal közös munkájuk-
kal jelentkeznek, a Pá-
puáktól a Pioneerig cí-
mű kötettel. 

A könyv címe éppoly beszé-
des, mint az oldalakon végig-
vezető szemléletes illusztráci-
ók, frappáns példák. A kom-
munikáció színes és gazdag vi-
lága tárul fel; ez az a könyv, 
amelytől az ember kedvet kap 
az alkalmazott nyelvészethez, 
és ha már csak ennyit el lehet 
mondani róla, akkor nem ké-
szült hiába. De többről is szó 
van. A könyv e l sősorban a 
nyelvről és a kommunikációról 
szól és nem a nyelvtudomány 
magyarázatáról, mégis egész 
sor mindennapi tapasztalatot, s 
ismert, de összefüggéseiben 
meglepő adatot dolgoz fel tu-
dományos i smer te tése iben . 
Tóth Szergej és Vass László 
könyve nem is e l sőso rban 
teljes körű ismereteket kínál, 
hanem a fontosabb ismeretek 
birtokában egy bizonyos ráér-
zést a kommunikáció tudomá-
nyára. 

A szerzők külön kommuni-
kációs játékot is űznek a könyv 
szerkezetével, hiszen az olvasó 
egyrészt szinte tetszőleges sor-
rendben ismerkedhet meg a fe-
jezetekkel, másrészt pedig, mi-
vel a fejezetek nyomdatechni-
kai tördelésének, a segédábrák, 
kitérők, ötletes magyarázatok 
egymásutánjának is saját szere-
pe van, az olvasó végigfuthat a 
pápuák dobnyelvétől a Pioneer 
űrszondáig a köteten, s azon 
veszi észre magát, hogy lenyű-
gözte a nyelvtudomány. 

A kötet, bár szerzői elsősor-
ban a nem magyar szakos hall-
gatók nyelvészeti ismereteit kí-
vánják vele elmélyíteni, kivá-
lóan alkalmas a középiskolai 
(sőt: általános iskolai) nyelv-
tanórák színesítésére és gazda-
gítására is. Fejezetei: A kom-
munikáció alapvető funkciói és 
tényezői; Nyelvek keletkezése, 
nyelvrokonság^Az emberiség 
emlékezete: a rováspálcától a 
betűig; Nyelvi síkok, gramma-
tikai kategóriák; Stflus, stílus-
rétegek és -árnyalatok, stílus-
e l emek ; Tá r sas é r in tkezés : 
megszólítás, társalgási alapel-
vek, szituációk, diszkurzusok; 
Nyelv és társadalom - társa-
dalmi és nyelvi változások; A 
nyelv, a kommunikáció és az 
interpretáció kutatásának jövő-
jéről. 

S. P. s. 


