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• Prolik a fecskendő végén 

Ki a legény spriccelésben? 
A spriccelés bizonyára nem 

szakszerű kifejezés. A profi 
szó viszont helytálló, mivel a 
hivatásos tűzoltók veresenyez-
tek tegnap délelőtt Algyőn. 
Szegediek, vásárhelyiek, ma-
kóiak, szenetesiek, csongrá-
diak valamint a vendéglátó, 
üzemiek. 

A versenyt évente rendezik 
meg - tájékoztatta lapunkat 
Pesztránszki Albert őrnagy, a 
megyei tűzoltóság parancsnok-
helyettese. A helyi próbatéte-
len legjobban szereplőkből ál-
lították össze a tizes csapato-
kat. Az elmúlt két esztendőben 
a szentesiek diadalmaskodtak, 
tegnap délelőtt az volt a kér-
dés, sikerül-e megőrizni első-
ségüket. 

Négy feladatot kellet a csa-
patoknak megoldaniuk. Az el-
ső a horoglétra verseny, ami-
kor is 30 méterről nekifutva, a 
harmadik emeletre kellet fel-

A Déli Autópálya 
Szegeden 

Tegnap kezdődött és ma foly-
tatódik Szegeden a Déli Au-
tópálya Részvénytársaság köz-
gyűlése . Hagyomány már, 
hogy ilyenkor, a közgyűléssel 
párhuzamosan, cégbemutatót 
rendeznek azok a beruházó 
vállalatok, cégek, amelyek va-
lamilyen üzleti kapcsolódási 
pontot találtak a Déli Autópá-
lya Rt.-vel. 

Újszegeden , az Oktatás i 
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jutniuk a tűzoltóknak. Közben 
szintenként ablakon be, abla-
kon ki. Ezt követte a 100 méte-
res akadálypálya, a 4x100 mé-
teres váltó és legvégén, a kis-
motor-fecskendő szerelése. 

Központban igen jól sikerült 
cégbemutatón vettek részt az 
alábbiak: Szlovéniából, Ljub-
ljanából az Iskra cég, Székes-
fehérvárról a Tridens Kft., Bu-
dapestről pedig számítógépes, 
információs hálózatot mutatott 
be a MOSZ (Mezőgazdasági 
Szövetkezők és Termelők Or-
szágos Szövetségének Marke-
ting Irodája), a Golden World 
Club, a Betonútépítő Nemzet-
közi Részvénytársaság, Tisza-
füredről a Jáger Kft., amely 
sörfőzőberendezéséről vált or-
szágos hírűvé, valamint Békés-
csabáról a Marketing Trans 
Kft., amely szállításokkal fog-
lalkozik. 

Fotó: Schmidt Andrea 

Miközben az egyéni és csa-
patverseny zajlott, dr. Kovács 
Zoltán megyei parancsnokkal a 
pálya szélén beszélgettünk. 

- Ez a szakma elhasználja 

az embereket, most telejesen 
megf ia ta lodot t gárda mu-
tatkozik be - mondta. - Tavaly 
megduplázódott a tüzek száma, 
rettentően leterhelt az állo-
mány. Ráadásul munkánk több 
mint felét a műszaki és egyéb 
mentések teszik ki. A verseny 
a felkészültségről, állóképes-
ségről is képet rajzol, ugyanak-
kor a fiataloknak önbizalmat 
ad. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy 31 év után tavaly újra lét-
rejött a tűzoltóság Csongrádon 
és most ők is itt vannak. 

A verseny végig izgalamsan 
alakult ám nem született meg-
lepetés. Ismét a szentesi tűz-
oltók bizonyultak a legjobb-
nak. Második Makó csapata 
lett a harmadik pedig az „újonc" 
Csongrád. Egyéniben első: 
Pólya István hadnagy (Szen-
tes), második Vida Szűcs Sán-
dor őrmester (Szentes). A har-
madik Csikós Imre főtörzsőr-
mester (Algyő) lett. 

V. Fekete Sándor 

• Kozma Imre atya: 

Ne csak magunkért éljünk! 
„A szónak egyre kevesebb 

napjainkban az ereje, de a jó 
szándékú emberek számára 
maradnak a tettek. Ám nehéz 
ma jót tenni, mert sokan nem 
akaiják. Nem tudják, hogy az 
életünknek egyedül akkor lesz 
értelme, ha nem csak magun-
kért élünk, hanem szétosztjuk 
magunkat embertársainknak. 
Egy jó szó, egy tányér leves, 
egy kinyújtott kéz, a másik felé 
tett lépés - sokak számára ez 
jelentheti az életet. Egymás ke-
resése, megtalálása, segítése. 
Ez vezethet el oda, hogy a vi-
lágnak más arca legyen - em-
beri, hívő arca" - mondotta 
többek között Kozma Imre 
atya. a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat vezetője annak a 
jótékonysági hangversenynek a 
végén, amely kedden este lap-

zártánk után ért véget a jezsu-
ita templomban. 

Szeretetszolgálatra, további 
önzetlen, áldozatkész munkál-
kodásra szólított azon a beszél-
getésen is, melyet a nagy sike-
rű koncertet rendező szegedi 
máltais csoport tagjaival foly-
tatott Schumicky Andrásnak, a 
szervezet főtitkárának társasá-
gában. Kifejezve azon remé-
nyét, hogy a szegediek az eddi-
gihez hasonló eredményesség-
gel, példamutatással tevékeny-
kednek tovább, s ebben a 
város, a régió vezetői segítsé-
gükre lesznek. Erről eszmecse-
rét folytatott dr. Farkas László 
címzetes államtitkárral, a dél-
alföldi régió köztársasági meg-
bízottjával is, akivel a szentmi-
sét és a hangversenyt megelő-
zően találkozott. 

Sz. M. 

Göncz felülvizsgálatot kér 
Göncz Árpád köztársasági 

elnök a frekvenciagazdálko-
dásról szóló, az Országgyűlés 
által 1993. április 27-én elfoga-
dott törvényt aláírás előtt véle-
ményezésre kedden megküldte 

az Alkotmánybíróságnak. Kért-
e, hogy „az Alkotmánybíróság 
az aláírás előtt megküldöt t 
törvényt a lehetőségekhez 
képest mielőbb vizsgálja meg, 
és véleményezze. 

Fenyeres nem 
ment egyedül 

Horoszpók -
családi bingójátékunk neve. 
Hétről hétre izgulhat a család, 
vajon melyik tagja született 
szerencsés csillagzat alatt. Akár 

mindegyik! Szerencsén és a kihúzott számokon múlik! 
Hétről hétre 25 ezer forintot nyerhet. 
És hogyan lehet játszani? Egyelőre ennyit: Hét-
főnként a Délmagyarországban és a Délvilágban találja 
majd meg a játékszelvényt, a nyertes számokat pedig 
csütörtökönként családi lapunkból, a HDS és Dél-
madárból tudhatja meg. . 
LEGYEN SZERENCSÉJE A H O H O S Z / g # ' _ K A L ; 

Szeged, Lajta u. 21. 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

bizonytalanná váltunk, kilátás-
talanná vált a helyzetünk. A 
napokban megjelent újságcik-
ket a hirdetőink hitelrontásnak 
vették, emiatt többen már nem 
kívánnak hirdetni. Továbbá 
úgy érezzük, hogy főszerkesz-
tőnkkel, Fenyeres Jenővel való 
munkaviszonyunkat továbbra 
is meg akarjuk tartani, mivel 
mind szakmai, mind emberi 
hozzáállásával maximálisan elé-
gedettek vagyunk, és ragaszko-
dunk továbbra is kizárólagos 
személyéhez. Hétről hétre, hó-
napról hónapra az újság bevé-
tele növekedett, és hétről hétre 
a készpénzes kifizetések (nyom-
da, terjesztés, tördelés és a vál-
lalkozók) mindenkor pontosan 
kitermelésre, és utána kifize-
tésre kerültek. Éppen ezért ra-
gaszkodunk hozzá, hogy a régi 
vezetői felállásban dolgozzunk, 
mivel az újat nem fogadjuk el." 

- Aztán négyen az aláírók 
közül - folytatja Szakái László 
- azt mondták, hogy mégis 
dolgoznak nekünk. Kell is. A 
Fanfár él és élni fog. 

- Most szombaton is meg 
fogunk jelenni, már majdnem 
teli hirdetéssel a lap - állítja az 

új főszerkesztő, Vass Imre. -
Annak ellenére, hogy volt szer-
vezőink igyekeznek lejáratni 
bennünket. Azt híresztelték 
például, hogy nem fog a Fanfár 
megjelenni. Emiatt sokan le-
mondták a hirdetésüket, mond-
ván, nem akarnak egyik félnek 
se a pártjára állni. Ez elég kel-
lemetlenül érint bennünket. 
Ráadásul néhány volt szerve-
zőnk még mindig a mi nevünk-
ben szedi a pénzt. Neveket 
azért nem mondok, mert szer-
dán délután idetelefonáltak, 
hogy átadják nekünk. De azért 
elég furcsa, hogy huszadikával 
fölmondanak, és még hat nap 
múlva is pénzt szednek a cég 
nevében, ahonnan elköszöntek. 

Érdekesen alakul a szegedi 
hirdető újságok története. Amit 
mi azért követünk ilyen hűsé-
gesen, mert arról ad képet, ho-
gyan épül a szabadpiac a mai 
Magyarországon. Ilyen fogd, 
ahol éred birkózással. Ha a hí-
rek igazak, a jövő héten még 
szorosabban fogják majd egy-
mást, mert a számuk megint 
növekedni fog, az új, és a régi-
új kiszakadok, menesztettek mun-
kálkodásának következtében. 

Zelei 

000 
rnajon milyen képet vágnának a Szerencsekerék című 
_/ televíziós szellemi torna német játékosai, akik mond-

juk néhány fordulót a magyar kerék mellett töltenek el, il-
letve azok a magyar játékosok, akiknek feldobogna a szive 
a több száz márkát érő cikkelyek láttán. Ez utóbbi eset 
könnyen rekonstruálható. 

A háttérben mentőautó állna, és ha valamelyik magyar 
játékos netán 5 ezer márka fölé rukkol, akkor ájulásvéde-
lemi okok miatt csak oxigénmaszkban pörgethetne újra. 
Azt is nagyon valószínűnek tartom, hogy többszörösére 
nőne a műsor nézettségi indexe, még annak ellenére is, 
hogy az adás előtt öt percig csak egyetlen feliratot láthat-
nánk a képernyőn: A most következő műsorunkat csak a 
nyugdíjkorhatár alatti nézőknek ajánljuk. De azt sem tar-
tom kizártnak, hogy a szavazások időpontját egyeztetni 
kellene a Szerencsekerék sugárzási időpontjával. Szóval a 
szemünk kocsámon, a nyálunk pedig gyalázatosan piros, 
sóhajoktól száraz ajkunkon lógna. És persze üvöltve néha: 
én is azt a lovat akarom, anyám! 
A német játékosok magyar vendégszereplésére persze 
minden cég kitenne magáért, és nem csak százas papir-
zsebkendő-készletek, az evolúció során rongybabákból ki-
fejlődött „barbik", és messzire eldobható műanyag dobo-
zok sorakoznának a nyeremény-kirakatokban, hanem len-
ne ott néhány remek tárgy is, amelyek többsége, persze, in-
portbólból származik. Csakhogy ezekhez új cikkelyeket 
kellene a kerékre tenni, mert hiába pörgetne az a szegény 
német tízszer kilencszáz forintot, akkor sem érné el csak az 
üveg nélküli szemüvegkeret árát. A nagy pénzeket egy kis 
furfanggal is helyettesíthetik. Például, ha nemzeti „anya-
jegyeinket" kidomborító nyereményeket raknak az abla-
kokba. Nos: egy kondér családi marhapörkölt (ára: 1700 
forint), egy nap a száz tagú cigányzenekar szomszédságá-
ban (ára: 2300 forint), bújócska három betyár társaságá-
ban a kilenc lyukú híd alatt (ára: 5200 forint), a fődíj pe-
dig magyaros szokás szerint: egy heti pehenő valamelyik 
hegyi idegszanatóriumban (ára: 22 000 forint.) És akkor 
azt mondaná az a hülyítően pergő és idegrendszer-mor-
zsáló férfi reklámhang, hogy ez mind az öné, jól választott 
Klaus, Helga vagy Michael. És akkor azt mondanák a né-

vendégek, hogy ez igen, ez aztán Magyarország-
hazatérő játékosok pedig boldogan integetnének 
egymásnak a felhők fölött megiramodott re-

pülőgépek ablakaiból. És mindenki azt hinné, egy lépéssel 
közelebb vagyunk Európához, amit behálóz a pénz. 
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A szépnek ébrednie kell 
„A szépnek ébrednie kell" cím-

mel gyermeknapi ünnepséget ren-
dez a Probi tas Alap í tvány . A 
Sportcsarnokban holnap, pénteken 
délután 4 órakor kezdődő műsor-
ban fellép a Gőzerő Együttes, a 
Kőrössy József Közgazdasági és 

Külkereskedelmi Szakközépiskola 
színjátszó csoportja és az Odessza 
II. számú Általános Iskola színját-
szói. Az alapítvány képviselője az 
ünnepségen elektromos rokkant-
kocsit ajándékoz egy egészség-
károsodott fiatalnak. 

(Folytatás az i. oldalról) | ftz orgazda szabadlábon védekezhet 
A tegnapi sajtóértekezleten 

dr. Odry László rendőr őrnagy, 
a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osztá-
lyának vézetője emlékeztetett 
az előzményekre. A bűntett 
észlelése után a rendőrség rög-
tön akcióba lépett, s többek kö-
zött lapunk segítségét is igé-
nyelte; mint ismeretes, a Dél-
magyarország és a kék Délvi-
lág közölte az eltűnt kegytár-
gyak egy részének rajzát. Nem 
volt hiábavaló... A körülmé-
nyek felderítése, rendőri szem-
pontból, céltudatos csapatmun-
kát igényelt. Mit tudtak a bűn-
üldözők az elkövetőről? Azt, 
hogy akrobatikus mutatvány-
nyal felérő kockázatot vállalt, 
amikor a felállványozott temp-
lom ablakán keresztül leeresz-

Meglelték a szerb templom kincseit 
kedett a kegyhely belsejébe. 
Azt is sejtették, hogy az utat 
többször megtette (ez később 
bebizonyosodott). A helyszí-
nen tárgyi bizonyítékokat lel-
tek, s számtalan állampolgári 
bejelentés használhatóságát 
kellett leellenőrizni. Május 13-
án őrizetbe vették a tett elköve-
tésével alaposan gyanúsítható 
Gy. Gábor 23 éves szegedi la-
kost. Kihallgatása után a városi 
ügyészség indítványára a bíró-
ság letartóztatta a fiatalembert. 
A felvonultatott tanűk vallo-
másai alapján, no meg az őri-
zetbe vett személy sem hallgat-
hatott sokáig, a rendőrség 
keddre megszervezte a már 

leírt négy ingatlanbeli házkuta-
tást. Az 51 éves orgazda és a 
„partizánakciót" végző fiatal-
ember közötti kapcsolat is ki-
derült: a „vásárló" 200 ezer 
forintot ajánlott fel, amit (a 
büntetlen előéletű, je lenleg 
munkanélküli és anyagi gon-
dokkal küszködő) Gy. Gábor 
elfogadott. Az eltulajdonított 
ér tékek kapcsán j egyezzük 
meg, hogy a tegnap kihívott 
múzeumi szakértő nem vállalta 
a becslést; a főkapitányság a 
Nemzeti Múzeum segítségét 
kérte ebben az ügyben. 

Ódry őrnagy értékelését ki-
egészítendő, dr. Németh Ká-
roly százados, aki a sajtóérte-

kezletet megnyitotta, elmond-
ta: az, hogy a kegytárgyak az 
országhatáron belül maradtak, 
a határőrségnek is érdeme - az 
ügy felderítésében azonban a 
megyei bűnügyi osztály nyo-
mozó munkája pótolhatatlan-
nak bizonyult. 

Gálity Braniszláv plébános 
és Lung Milán, a görögkeleti 
szerb egyházközség vezetője 
szerint a 15-16-17-18. századi 
kegytárgyak nem sérültek meg 
- a közösség nevében megkö-
szönték a rendőrség gyors és 
hatékony munkáját. 

Pataki Sándor 


