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Pert nyertek a vásárhelyi taxisok 

Droszt-helyzet Szegeden 
Alig másfél órás tárgyaláson, a Szeged Városi Bíróságon olyan ítélet 

született, amelyet bizonyára sokan, sokfelé példának citálnak majd. Hisz 
nincs város, nagyobb település taxis nélkül. Sokan, kevesen vannak? 
Aktuális ez a kérdés is a személyszállítókról, de e válaszért igazán nem 
kell a bíróságra menni. Szabad a pálya, mondják maguk a taxisok is. a 
szolgáltatás színvonalán, az ügyességen múlik, ki marad. 

De valóban szabad-e a pálya, egyenlők-e az esélyek mindegyikük szá-
mára? Hódmezővásárhelyen például elég sajátosan értelmezték a vállal-
kozás szabadságát. Tízegynéhány magántaxisnak, akik nem tagjai a helyi 
IPOSZ személyszállítási szakosztályának, a város centrumától kívül eső 
helyeken lehetett csak utast szerezni. Minthogy a taxisok annak rendje és 
módja szerint befizették a 2400 forintos drosztdíjat. méltatlannak találták 
e diszkriminatív rendelkezést, be is álltak az. IPOSZ-osok frekventált 
helyeire. S a mellőzöttséget kifogásolva megkeresték a köztársasági meg-
bízotti hivatalt is, „tegyen igazságot". Az államtitkárságon megsemmisí-
tették a diszkriminatív döntést, s jogtalannak minősítették a drosztdíjak 
beszedését is. Az úttestet ugyanis, ha droszt, ha nem, a taxisok és minden 
taxis arra használja, amire való. Nem hurkát sütnek, hanem leállnak, 
várakoznak, elindulnak... Hivatalos nyelven ezt úgy nevezik: rendeltetés-
szerű használat - amiért közterülelhasználati díj nem róható ki. A tegnapi 
perben a bíróság elutasította a vásárhelyi önkormányzat keresetét, hely-
benhagyták a köztársasági megbízotti hivatal döntését, a befizetett 
pénzeket vissza kell fizetni. 

A tárgyalást követően tájékozódtunk, mi a helyzet droszt-ügyben 

Szegeden. A városházán megtudtuk, a vállalkozói engedéllyel rendelkező 

taxisok közül 407-üknck van közterülelhasználati engedélye is. Közülük 

118-an fizették be a 2000 forintos használati díjat. Akik eddig nem tettek 

eleget fizetési kötelezettségüknek, azok most, a napokban kapták, kapják 

a felszólítást. 

A Tempó taxistársaság vezetője kérdésünkre elmondta, néhányan 

fizettek közülük, bár azt sem tudják, miért. Kevés a droszt a városban, de 

a társaságok nem marakodnak. Leállnak, ahogyan minden taxis, a nem 

fölfestett helyeken is. Tombácz. Béla szerint jó, ha a kocsik 15 százaléka 

elfér a drosztokon. A valamikori 300 forint helyett túlságosan soknak 

tűnik a 2 ezer. Hasonló véleményen volt a Gábriel cég képviseletében 

Papp Gábor. Csak a Volán Mars téri taxismegállóját nem használják, a 

többin nincs vita, kialakultak a szokások. A használati díj szerinte is 

drága. 

M. E. 

Trombitát 
és konfettit... 

... csak a város meghatározott te-
rületein lehet áruink így határozott 
a városi közgyűlés városrendezési, 
-fejlesztési és -üzemeltetési bizott-
sága. A Széchenyi téri ünnepi vásár 
után. december 27. és 31. között 
árusíthatnak a szilveszteri kirako-
dók. 

Az óév búcsúztatásához nélkü-
lözhetetlen papírtrombitákat, 
anyósnyelvekct. álarcokat, vámpír-
fogakat és konfettit a Széchenyi, 
Klauzál és Bartók téren, a Mikszáth 
Kálmán utcában és a Centrum 
Áruház előtt kínálhatják azok, akik 
betartják a határozatot. A többiek-
ről pedig azonnal tudhatjuk, hogy 
„feketén" árulnak. Abban pedig 
csak reménykedni tudunk, hogy 
minél kevesebb petárda talál gaz-
dára az idén, mert a járdára vagy az 
úttestre helyezett robbanószerre 
lépni és a detonációt testközelből 
hallani nem akkora öröm, mint azt 
a tréfás kedvű csapda-állítók gon-
dolják... 

NY. P. 

Az osztrákok 
támogatták 

Képpel illusztrált anyagban szá-
moltunk be december 14-én a szín-
házban megtekinthető Mozart-kiál-
lításról. A cikkben azonban tévesen 
szerepelt a támogató neve. A tárla-
tot ugyanis nem a német, hanem az. 
Osztrák Kulturális Intézet valamint 
a JATE Osztrák Könyvtára támo-
gatta. A főszervező pedig Gyé-
mánt Csilla, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola tanára volt. 

Rabszolgák 
DARVASI LÁSZLÓ 

Akinek jár a Magyar írószövetség Tájékoztatója, 
az tudja, akinek viszont nem jár, annak most elmon-
dom, hogy a magyar írótársadalom vezérkara 
választmányi ülést tartott november hónap végén. 
Természetesen a könykiadásról és -terjesztésről volt 
szó, meg az írók egzisztenciális helyzetéről, a kiadók 
nyomasztó gondjairól, egyáltalán a kultúra fellé-
teleiről. S akkor elhangzott egy fölszólalás, mely 
fölszólalástól nekem rögvest vízióim támadtak. Ezt 
akarom most elmesélni. 

Szóval azt mondta Lakatos István, hogy kisha-
zánkban van cirka nyolcszáz kiadó, mármost, ha 
mindegyik vállalna csak egyetlen magyar írót, a 
kérdés - az író megélhetése, könyveinek időben 
történő megjelenése és ilyesmi ügyecskék - nyomban 
meg lenne oldva. 

Ekkor indultak meg a képek, felettes énem tehe-
tetlen volt, tollam meg jegyezte a látottakat. 

Szép nyári délelőtt, Szeged Belvárosa, a Dugonics 
tér, stílszerű volt minden. S akkor egyszeresük a 
Kárász utca felől feltűnik egy-szomorú kis csapat. A; 
írók, a szegedi írók azok. Félmeztelen, kis ágyék-
kötőben, súlyos rabláncokra fűzve poroszkálnak. 
Csörög a lánc, csattog a korbács, mert bizony súlya 
van a szolgaságnak. A szökőkút lépcsőire állítják 
őket, honnan most afrikai dallamok szólnak. A 
miniszteriális biztos névsorolvasást tart, hát csak 
Belányi György költő hiányzik, mert ő valahogy 
mindig kilóg a sorból. Különben minden rendben. S 
jönnek a kiadós urak, gyapotfehér kalapban, öltöny-
ben, tükrösen csillogó fekete cipőben, havanna füs-
tölög a szájak szögletében. Mustra következik, 
ahogy ez szokás. Izmok és fogak vizsgálata, fordulj 
meg, csinálj fekvőtámaszt, egymegegyazmennyi. Na 
jó, mondjuk a Tiszatáj fölfedezte Sánta Gábor meg 
Podmaniczky Szilárd óriásokat izibe elviszik, hiszen 
ők az egykilencvennel kacérkodnak és erősek, mint a 
hegyek, de végül kiderül ám, hogy előbbi a pesszi-
mizmusról ró verseket, utóbbi meg bizony csúfma-
gyarul beszél, lásd Veres doktor úr érző kifakadását 
a Szegedi Egyetemben. Kinek kellenek szomorú, 
életunt óriások?! Nade ott állnak ám a köveken 
továbbra is a többiek, árván, láncaikat csörgetve, 

kicsi ágyékkötőben. S látszik minden, minek látszani 
illik. Látszik, hogy az oroszbarát - külön rossz pont! 
- Baka István meg Vecsernyés Imre, ki újabban szép 
szonettkékkel autóz a kies határban, bőséges súlyfö-
lösleggel küszködik. Simái Mihály és Annus József 
még épp ellenkezőleg, nekik több tányér pacalok 
szükségeltetnének, hát melyik rabszolgatartó 
vállalná ezt. Pacaltot meg pörköltet a nyomorult 
rabnak? Latzkovits Miklós néz sötéten, mint az 
éjszaka. Brrr! A girnyó Darvasi pedig olyan mélyről 
és olyan eszelősen bámul, hogy látszik, idegi 
problémái vannak. Például vizionál. Bámul egy 
másik is, de fel az égbe, fátyolos szemekkel. Lengyel 
Zoltán az, nősülés előtti érzelmi totálkárosban. 
Kierkegaard, he-he!, vigyorog felé egy gyapotöltö-
nyös kajánul s tovább lép. Vagy? Vagy-vagy? 
Következik Balog József, kiről meg tudni már, hogy 
ereje végén jár, utca kövekre zuhangat. Színészke-
dik? Politikailag akkor se megbízható. Pfujj! Szigeti 
Csaba esszéista viszont apróka. Bányamunkára jó 
lenne, ámde teste könnyű, a csákány pedig nehéz, 
hess, repítené a bányalég. És áll a sorban még Peri 
Csathó Ferenc is. Ali. Hagy újjabban szépeket ír? 
No és! Herr Petri, Ön önképviseletben gyöngécske! 
Nem kell! Könyve hol, na hol? S kinek :kell, lássa 
kérem, Polner Zoltán, múltismerő, zenebarát, mese-
kedvű, anekdotázó író. Mese? Abból megélni? 
Szépen is néznénk ki. Meséljen máshol. S az agg, 
fehérhajú rabszolgák? Legyen bár ügyes Tóth Béla 
keze, itt verseny van, abba korkedvezmény nem jár. 
A Dér Endre pedig okkultista. olyasható a 
Délmagyarországból, hogy szellemekkel barátkozik. 

És szólnak a tam-tam dobok, és nem kel el egyet-
len szegedi író se, és csak állnak és süti fejüket a 
nyári nap, nézi őket a bécsiszatyros magyar nép az 
idők végezetéig... 

Nos hát eddig a vízió. Kérdik, szegedi íróhölgyek-
ről szó miért nem esett. Víziómban kötelező volt a 
félmeztelenszerűség, hát ezért. Kis cenzúra. Bántani 
pedig senkit nem akartam. Még a kiadókat se. A kor-
mányt se annyira. De a víziók mégis jönnek. Kopog-
tatnak. Nehéz írónak lenni. Csak egy vigasztal: ezt is 
meg fogják írni. 

Karácsonyi klub 

A Szegedi Operabarátok Egye-
sülete december 19-én este 6 óra-
kor a városháza alagsori klubjában 
rendezi hagyományos karácsonyi 
összejövetelét, ahová az elnökség 
gazdag programot kínálva várja az 
érdeklődőket. 

Képek, könyvek 
között 

Minigaléria nyílt a Kálvária 
sugárút 8. szám alatti Novotrade 
idegen nyelvű könyvkereske-
désben. Helyi és a szomszédos 
országokban élő művészek fest-
ményeit, grafikáit, kerámia tárgyait 
kínálják az érdeklődőknek. 

HAVI TELELOTTÓ 

30, 38, 42, 43, 83 

Tömörkény-napok 
December 19-én és 20-án harmadik alkalommal rendezik meg a 

Tömörkény István Gimnáziumban a Tömörkény-napok ünnepségeit, 
vetélkedőit. Az iskolában méltó módon kívánnak megemlékezni a nagy 
névadóról, illetve ebből az alkalomból ismerkedésre várják azokat az 
általános iskolás végzős diákokat, akik itt szeretnének tovább tanulni. 

December 19-én 8.30-tól kezdődik a program, ünnepélyes megnyi-
tóval és koszorúzással, majd lesz Petőfi versmondó verseny, környezet-
védelmi vetélkedő és diafilmes előadás, „vállalkozni jó" társasjáték, 
tanár-diák kosárlabdameccs, idegen nyelvi est. pantomisztika erős ideg-
zetűeknek (E. A. Poe: Az áruló szív), és karácsonyi koncert. Másnap 
szintén vetélkedőkkel folytatódik a rendezvény, 14. 30-kor lesz az ünne-
pélyes eredményhirdetés és a zárófogadás az iskola tornatermében. Délu-
tán 17 órától az ifjúsági házban divat-, táncbemutató és diszkó várja a 
diákokat, amelyre az általános iskolások a tiszteletbeli meghívottak. 

Számítástechnikai Felvételi előkészítő 

Csúszós utak, kiégett kamion 
A gépkocsivezetők tudják, és most már nap mint nap tapasztalják, ám a jelek szerint mégsem veszik 

figyelembe, hogy az utak csúszósak. Számtalan koccanásról kaptunk hírt, melyekről a rendőrség sem tudott. A 
biztosító társaságok viszont már most arra számítanak, hogy a kárigények, mint ilyentájt minden évben, közel 
negyven százalékkal megnövekednek majd. Az alattomos fagyok különösen a hídlejárőknál és az úthajlatokban 
veszélyesek. 

Tegnap az E-75-ös úton, Szatymaz. közelében kigyulladt egy török kamion. A tűz a gumikerekekről terjedt 
át a műanyag alapanyagú rakományra, és több mint 180 ezer forintos kárt okozott. 

szaktanfolyamok 

a Szofi BT-nél 
- számítógép-kezelő 
- szövegszerkesztő 
- számítógépes adatbáziskezelő, 

programozó 
- számítógépes táblázatkezelő 
Szaktanfolyamainkat folyama-

tosan indítjuk. 
Jelentős kedvezmények. 
Szofi Bt. Szeged, Pf. 622. 
Tel.: 6226-642 

(x) 

Telelottó 

A decemberi telelottó szelvé-
nyek értékelése során öttalálatos 
szelvényt nem találtak, ezért az 51. 
hétre átvitt jutalomalap nettó ösz-
szege 73 millió 396 ezer 118 forint. 

tanfolyam! 

A Szervezés i és Szolgáltató 
Központ 1992. januárban felvételi 
előkészítő tanfolyamot indít ma-
gyarból és történelemből péntek 
délutánonként és szombat délelőt-
tönkénti foglalkozásokkal. 

Érdeklődni lehet a Közép fasor 
1-3. szám alatt a 118-as szobában 
vagy az 53-344-es telefonszámon. 

(x) 

autómentes, 

Díjtalanul hívható! 

KISOSZ 
TANFOLYAMOK 
Januárban újra indítjuk szak-

képesítést biztosító boltvezetői és 
üzletvezetői tanfolyamainkat. 

Jelentkezés személyesen 1991. 
dec. 31-ig. Szeged, Debreceni u. 
2443. 

KISOSZ TITKÁRSÁG 
(x) 

Japán napház 
Fűtéstechnológiai termékbemu-

tatót tart a Termokontakt Szaküz-
let, a Móra Ferenc Szakközép- és 
Szakmunkásképző Iskola együtt-
működésével, az iskola Szeged, 
Kálvária sgt. 84. szám alatti épüle-
tében 1991. XII. 19-én. Előadást 
tart Dr. Réderer András 14.00 órai 
kezdettel. További felvilágosítás a 
62/21-972-cs telefonon. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 

(x) 

Eleinte folytatódik a többnyire erősen felhős, párás, 
ködös idő, helyenként zúzmarával, ónos szitálással, 
hószállingózással. Szerdán átmenetileg felszakadozik a 
felhőzet, majd nyugat felől beborul az ég, és előbb a 
Dunántúlon, majd másutt is egyre többfelé várható 

_ _ _ • I H 
ónos eső. Szerdán sokfelé megerősödik a délkeleti, déli 
szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet - 3 és - 8 
fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 
általában (I és 5 fok között, a tartósan ködös részeken 
kevéssel fagypont alatt alakul. 


