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Maiina Gyulára emlékeztek
A nagynevű szegedi vízimérnök, Maiina Gyula halálának 75. évfordulója alkalmából
emlékülést rendezett tegnap a
Magyar Hidrológiai Társaság
szegedi szervezete. A résztvevők utóbb megkoszorúzták a
folyószabályozó, árvízvédó
mérnök sírját a Dugonics temetőben. Maiina Gyuláról ne-

vezték el az újszegedi partbiztosítás rendszerét, s most életével és munkásságával kapcsolatos dokumentumokat szeretne gyűjteni a társaság, melynek elnöke, Török Imre
György a 312-843-as telefonon
várja azok jelentkezését, akiknek birtokukban vannak efféle
emlékek.

Vásárhelyen kárpótlási
jegyért „járt"

• - A szövetség a keresztény
emberek adott viszonyok közötti érvényesülését, kulturális
és karitatív intellektuális tevékenységét kívánja összefogni,
ami persze nem független az
ország közéleti, politikai valóságától. Ausztriában, Németországban vagy Hollandiában
teljesen természetes, hogy egy
ilyen szervezet képviselje a
vallásos szellemiségű emberek
érdekeit, hogy az adott ország
egyházi vezetőivel együtt
parlamenti vagy önkormányzati szinten tárgyal és egyeztet.
Nem véletlen, hogy több német
képviselő a CSU-ból vagy a
CDU-ból jelen volt és felszólalt. Ők keresztény kötődésük folytán jöttek el egy olyan
szervezet kongresszusára,
amelyik politizál, de nem folytat pártpolitikát. Ismételten hitet tettünk amellett, hogy a
KÉSZ nem tesz különbséget
katolikus vagy protestáns szellemiség között, ebben az erdélyi püspökök, Tempfli József
és Tőkés László is megerősítettek minket. Ugyancsak szóltunk róla, hogy a magyar emberek érdekeit akarjuk képviselni, így itt az országhatárok
nem számitanak.

• „Szegeden jobb a helyzet99

KÉSZ: karrierkereszlények nélkil
Öntisztulását, feladatait szántba vevő kongresszust
tartott a hét végén Budapesten a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A második országos kongresszus nyomán
a szervezet munkájáról dr. Zombori István történészt, a
KKSZ vidéki koordinációjáért felelős alelnökét, szegedi
városi titkárát kérdeztük.

Országos csaló a 2. sz. körözött

• Szombati lapszámunkban
közöltük a Csongrád megyében és országosan körözött
személyek tfzes listáját. Az
összeállító, Kovács
Sándor
hadnagy jelezte: szubjektív sorrendről van szó, s válogatása
során négy év bűncselekményeit vette figyelembe. A rablók, csalók és tolvajok sorában
a 2-es számot Gál Lajos viseli.
Miért?
Dómján István törzszászlós,
« hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság ( 6 2 / 3 4 6 - 2 6 6 )
vizsgálati osztályának vezetője
komoly paksamétát vesz elő
Gál Lajos neve hallatán.
- A nyíregyházi születésű,
55 éves Gál Lajos legutóbbi
bejelentett lakóhelye Berettyóújfalu. Kossuth u. 48. Tetteit
mi tartjuk számon, mivel ezen
újabb sorozatát 1991-ben Hódmezővásárhelyen kezdte el.
Akkor a Szeged Tourist Irodán
keresztül itt, a városban szobát
bérelt, s a tulajdonosnak azt állította. hogy mintegy két hétig
tartózkodik a városban, kárpótlási igénye miatt.
• Bejelentkezése ezek szerint törvény- és jogszerű
volt?
- Bemutatta az IBUSZszámlát és útlevelét, meghagyta az útlevélszámot, ettől függetlenül egy éjszakát tartózkodott a bérleményben. Másnap
megvárta, míg a háziak munkába mennek, s felkutatta ékszereiket, készpénzüket, még
rádiót is vitt magával.
• Merre mehetett?

Kereskedelmi kft.
főkönyvelőt
keres.
Számítógépes
gyakorlat
előnyben.
..ffnita" jeligére
a Sajtóházba.

- Jelenleg 13 érvényes elfogatóparancs van ellene. Feltételezett útvonala: Székesfehérvár, Keszthely, Szombathely,
Kaposvár, Budapest XI., XII.,
XIII., XXI. és XXII. kerülete,
Szentendre, Komárom, Esztergom... Országjáró bűnözőről
van szó, aki többnyire arany
ékszerekre és készpénzre vadászik a már Hódmezővásárhelyen alkalmazott módszerrel,
de a csalást sem veti meg.
• Ennyire megnyerő lenne
a modora?
- Vékony testalkatú, átlagos
tulajdonságokkal rendelkező
emberről van szó. „Mesedélutánjait" mégis el tudja sütni.
Legutóbb például Parádfiirdőn.
• Ez volt a legutóbbi , feltűnése"?
- Igen. Most kaptuk az egri
rendőrkapitányság leírását Gál
Lajos parádfürdői kalandjáról.
Az ottani szanatóriumban egy
hölgynek azt mesélte, hogy
most érkezett Angliából (lehet,
hogy Nagy-Britanniát mondott...), Budapesten lakó fiának
gépkocsit vett, többek között, s
egy éjszakára szállást keres...
Az asszony 300 forint ellenében befogadta, s ettől a pillanattól kezdve elképzelhetjük,
mi történt: Gál Lajos beköltözött, kulcsot kapott, ánglius
módjára ott töltött egy éjszakát, s másnap reggel azzal az
indokkal „ugrott ki" öt percre,
hogy telefonál a fiának... Mire
az asszony észbe kapott s leltárt készített, eltűnt az arany
órája, nyaklánca, pecsétgyűrűje stb. Újságolvasó ember lévén, a Zsaru című hetilapban
szembesült Gál Lajos arcképével, amit ezúttal is az olvasók
rendelkezésére bocsátunk. Gál
Lajos tovább űzi kisded játékait. Nagyon szeretnénk vele találkozni.
Pataki Sándor

A Cserepes sori piac
igazgatósága, értesíti
a tisztelt vásárlóközönséget,
hogy karácsonyig a
megszokott nyitvatartási
napokon kívül
hétfőnkent is
üzemel a piac.
D e c e m b e r 25.
és j a n u á r 3-a között
a piac 7.árva lesz.

• Sokak véleménye szerint
keményedett a konferencia
hangneme.
- Azt konstatáltuk, hogy a
két évvel ezelőtti állapotokhoz
képest sok tekintetben romlott
a helyzet. Mostanra sokkal inkább küzdeni kell még a törvény adta jogainkért is. Az eddigi békés és humanista fellépésünk mellett tudomásul kellett vennünk, hogy sokkal keményebben kell képviselnünk
az érdekeinket. Országos jelenséget említek, mert Szegeden
szerencsére más a helyzet.
Több felszólalásnak is ez volt a
végkicsengése: ne hagyjuk magunkat. Nem lehet szó nélkül
engedni, hogy a keresztény
emberekkel szemben, akik az

Fotó: Schmidt Andrea

ország lakosságának bizonyos
százalékát képezik, sok helyütt
lekezelő, elhessegető magatartást folytatnak, miközben mi
semmi bűnös dolgot nem akarunk, csak alkotmányadta lehetőségeinket kihasználni. Konkrét ügyekben ezeknek a dolgoknak érvényt kívánunk szerezni.
• Szegeden tehát elégedettek az önkormányzattal?
- Szegeden és a régióben
több helyütt a parlamenti értelemben vett ellenzéki irányítás
van, mégis megtaláltuk a hangot a városi vezetéssel. Az
egyházi oktatás és különböző

Művészek a művészetért
Egy újszerű művészeti támogatási forma, a Művészek a
művészetért elnevezésű kiállítássorozat első eseményeként
nyílik meg ma délután Tóbiás
Klára k é p z ő m ű v é s i tűzzománc tárlata a József Attila Tudományegyetem Dugonics téri
aulájában. A vásárlással egybekötött kiállítás a „művészek
a művészetért" jegyében a Szegedi Színkör támogatását tűzte
ki céljául. Az új művészetpártolási ötlet lehetővé teszi, hogy
a műalkotások vásárlói, intézmények, cégek vagy magánszemélyek vásárlásukkal egyben a támogatott (jelen esetben
a Szegedi Színkör) „szponzorává" is váljanak. Tóbiás Klára
a képekből származó árbevétel
30 százalékát a társulat számára ajánlotta fel. Aki tehát
képet vásárol, az a sorozat elsó
kiállításán a Szegedi Színkört
támogatja, és az összeg 30 százalékát közhasznú adomány címén (a színkör által igazoltan)
leírhatja adóalapjából.

Költségvetési szerv

felsőfokú közgazdasági
végzettséggel
rendelkező
munkatársat keres.
„Költségvetés 912/DM"
jeligére kérjük
a Sajtóházba.

A JATE Kulturális Titkársága és a Szegedi Színkör „Művészek a művészetért" sorozatának alapötlete: az a 30-35
százalékos nyereség, amelyet
egyébként a képek forgalmazója tenne zsebre, miért ne fordulhatna vissza a művészethez? Egy-egy tárlat így közvetlenül segíthet alkotókat és alkotói csoportokat, jótékonyan
támogatva ezzel a pénz híján
esetleg elakadó művészi törekvéseket. Jól jár a kiállító művész, hiszen alkotását megeszik, jól jár a támogatott, mert
ily módon szponzorhoz jut, és
jól jár a közönség is - színvonalas kiállításokat láthat.
Tóbiás Klára tűzzománc kiállítását ma délután 5 órakor
nyitja meg Varsa Mátyás, a
Szegedi Színkör elnöke. Közreműködik: Dobos Katalin
színművész. A tárlat december
23-ig tekinthető meg a JATE
aulában.
S. P. s.
Új és használt, jó állapotú

MERCEDES
GÉPJÁRMÜVEK
értékesítése
garanciával,
16%-os kamatlehetőséggel
MB 1000-től
| a 7.5 tonnás
y MB 817D-ig.

egyházi ingatlanok ügyében
közvetítő szerepet játszottunk,
ami a többi KESZ-szervezetnek is dolga. Normális emberi
kontaktus mellett, kijárással,
lobbizással, színfalak mögötti
egyezkedéssel, hiszen a keresztény szellemiségű emberek
ugyanolyan polgárok, tehát a
városi adminisztrációnak, a
polgármesternek az ó érdekeiket is képviselnie kell.
• Változik a KÉSZ ellenzéki szerepe, ha az önkormányzatokban
konzervatív
többség van?
- É n az ellenzéki szót nagyon rossznak tartom, mert mi

egyáltalán nem mint ellenzék
lépünk fel, hiszen a vallásosság
a lakosság nem egy adott rétegét jellemzi. Ez inkább érdekképviseleti funkció. Szerintem
legalább ennyi konfliktusforrás
létezne, ha keresztényi értékeket képviselő pártok lennének
többségben az önkormányzaton belül. Egy ekkora városban
ha oktatásról, ingatlanokról
van szó, mindig ütközni fognak az érdekek.
• A konferencia egyik sarkalatos témája az „álszent"
kereszténység kezelése volt.
Mit értettek ezalatt?
- A KÉSZ jellegéből adódóan sohasem törekedtünk arra,
hogy több tízezres létszámunk
legyen. Bennünket a keresztény értékrend megbecsülése
tart össze. Tény, hogy a megalakulás idején 89-90-ben
olyan emberek is jelentkeztek
sorainkba, akik azt hitték, hogy
ettől politikailag vagy egyéni
karrierjében várhat valamit.
Közben kiderült, hogy ez a
szervezetben nem érhető el, ók
csalatkoztak és kiváltak. Tehát
az öntisztulás már akkor megkezdődött. Kiderült az is, hogy
nagyon sok a negyven év fölötti életkorú ember, akik még
emlékeznek arra, hogy a régi
világban milyen lehetőségek
voltak. Nyilvánvaló, hogy ilyenfajta nosztalgiázásnak nincs
értelme, ezektől az emberektől
lassan meg kell válni, ami viszont nem jelenti azt, hogy a
KÉSZ valamiféle tisztogatást
kfván. Meg kell találni a módot, amely megfelel a modern
társadalomban él
mber lelkiismeretének.
Panek József

Költök mondják
Rendszerváltás
Nem mi szabadultunk föl,
hanem a szenvedélyeink.
Csoóri

Sándor

Kórica
A költő költsön otthon, mint a tyúk,
ne kóricáljon udvarról udvarra.
Kányádi

Sándor

Szúrós
parti
Benne volt a pakliban
a töviskoszorú is, nemcsak a babér.
Btirttnyi Ferenc
Talapzaton
A szobrok sorsa,
hogy az emberek leköpjék,
a verebek leszarják.
Petri

György

A siker
titka
Előbb tehetségesnek kell lenni.
Gyurkovics Tibor

Pálma Fotó
\ l z színes és fekete-fehér
^
amatőr és profeszszionális negatív és diafilm,
Kodak professzonális
termékek árusítása,
s í z Duracell elemek
^
árusítása nagy-,
és kisker.-áron! OTP-részletre is!
S z e g e d , B a r t ó k tér 6.

Telefon: 312-133
ill. N a g y á r u h á z e m e l e t é n !
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Rádiók

500 Ft-tól

| Rádiós m a g n ó k

3100 Ft-tól

|

I

5000 Ft-tól

|

Music c e n t e r e k 12 500 Ft-tól

•

Fritózök

| Televíziók

27 9 0 0 Ft tói

|

P h i l i p s m ű s z a k i é s háztartási _
| t e r m é k e k nagy választékiban! I
Kedvezmény!

