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Globális 
antiglobalisták 

Szívesen megkérdez-
nék egy-két dolgot a -
most éppen - Prágába 
igyekvő, globalizáció el-
len tüntető fiataloktól. 
Arra lennék kíváncsi, 
vajon ők betérnek-e 
időnként valamelyik 
amerikai gyorsétterem-
hálózat éttermébe enni 
egy-egy hamburgert? 
Szeretik-e az olasz kony-
ha remekét, a pizzát? 
Milyen cigarettát szív-
nak vajon, hazai gyárt-
mányt, vagy valami 
menő „amcsi" bagót? 
Hordanak-e divatos far-
mert? Szüleik nem dol-
goznak-e esetleg egy, az 
országukba települt 
multinacionális hiper-
marketben, így keresve 
meg a kenyérrevalót. 

Ha én antiglobalista 
tüntető lennék, ezeket a 
kérdéseket minden bi-
zonnyal feltenném ma-
gamnak, majd elgondol-
koznék. Mi ellen is tün-
tetek? És miért? 

A. T. J . 

Narancssárga kábelek a Belvárosban 

Szerdától rezeg a föld 

Dráma-
pedagóg ia i 
t a l á lkozó 

Munkatársunktól 
A C s o n g r á d Megye i 

Közművelődési Tanácsadó 
Központ tegnap drámape-
dagógiai találkozót rende-
zett Szentmihályte lken, a 
Móricz Zsigmond Művelő-
dési Házban. A rendezvény-
re meghívást kaptak a me-
gye a lko tó k ö z ö s s é g e i , 
művésze t i c s o p o r t j a i és 
műhelyei . A résztvevők a 
szakmai információk mel-
lett tájékoztatást kaptak a 
képzési, továbbképzési le-
hetőségekről is. A tanácsa-
dó közpon t a j ö v ő b e n a 
művészet más ágaihoz kap-
csolódó fórumok rendezését 
is tervezi. 

Körülbelül 100 kilométernyi kábelt és 30 ezer érzékelöt helyeznek el Szeged Belvárosában 
a rétegtérképet készítő szakemberek. (Fotó: Karnok Csaba) 

Narancssárga kábe-
lek hálózzák be néhány 
napja Szeged belváro-
sát. A narancsos kígyók 
több ponton a földhöz 
t a p a d n a k , m a j d föl-
emelkednek és a légve-
zetékek mellé simulnak, 
aztán egy fára csava-
rodnak, utána ismét a 
földön tekeregnek. 

A szegediek találgatnak: 
egyesek tűzijáték puffogtató 
berendezésnek, mások vala-
mi fura megfigyelő rendszer 
részének gondolják a kábel-
kígyót. Pedig a valóság na-
gyon prózai: a Mol Rt. meg-
bízásából a Geofizikai Szol-
gáltató Kft. (GES Kft.) el-
kezdte munkáját , lefekteti 
azokat a kábeleket és elhe-
lyezi azokat a rezgésérzé-

kelő pontokat, melyekre a 
szeizmikus méréshez, azaz a 
város alatti ásványvagyon 
feltérképezéséhez lesz szük-
sége. 

Mint arról már többször 
beszámol tunk lapunkban: 
szeptember utolsó és októ-
ber e l ső he tében Szeged 
több pontján is „megrezeg-
tetik" a földet. E rezgéshul-
lámok az alattunk lévő föld-
felszín különböző rétegeiről 
visszaverődve egyfaj ta tü-
körként mutatják, mi talál-
ható a talpunk alatt. Az ás-
ványvagyon föltárásához, a 
rétegtérkép elkészítéséhez 
száz kilométer hosszú kábelt 
és ha rminceze r é r zéke lő 
pontot kell elhelyezniük a 
GES Kft. szakembereinek 
szerda estig - tudtuk meg 
Martinecz Sándortól, a Mol 

Rt. szénhidrogén kutató sza-
kértőjétől. A világszínvona-
lú technológiát „teljes fegy-
verze tben" szerda estétől 
láthatják és érzékelhetik a 
szegediek. Az akkortól föl-
vonuló berendezések a Ti-
szától nyugatra található vá-
rosrészben, 6-7 éjszakán át, 
összesen körülbelül ezer--
ezerszáz ponton kel tenek 
rezgéseket, melyeket a most 
elhelyezett kábelekre szerelt 
érzékelők segítségével rög-
zítenek. 

A narancsszínű kábelekre 
rá lehet lépni, sőt: az úttes-
ten átvezetett és gumilappal 
védett szakaszokon autóval 
is rá lehet hajtani. A szak-
emberek azt kérik a szegedi-
ektől , hogy ne rongá l j ák 
meg ezeket a narancsszínű 
zsinórokat! A kábelek és a 

megfelelő távolságra, sorban 
elhelyezett érzékelők ugyan-
is csakis erre a célra, vagyis 
szeizmikus mérésre használ-
hatók. Az esetleges rongálá-
sok meghosszabbí tanák a 
kutatómunka tervezett idő-
tartamát. 

A GES Kft. szakemberei 
a kutatást éjjel végzik, mert 
nem akarják zavarni a város 
köz l ekedésé t . A rezgés t 
ke l tő gépek hang ja rövid 
ideig, 2-3 percig lesz hallha-
tó az adott mérési ponthoz 
közel eső épületben. E „rez-
getési pontokat" elsősorban 
középületek és ipari létesít-
mények közelében jelölték 
ki a szakemberek. 

A kutatómunka, várható-
an a jövő héttől Újszegeden 
folytatódik. 

Ú. I. 

Gyulay püspök 
70 éves 

Gyulay püspök úr sok 
meglepetést okozott már papi 
és püspöki élete folyamán. 
Sokaknak ez a 70-es szám is 
azok közé tartozik, hisz' az a 
friss és gyors tempó, amivel 
él, inkább a negyvenes, ötve-
nes éveiket járó emberekre 
jellemző. De ez nem érdem -
mondaná - hisz' arról sem 
tehet az ember, hogy hány 
éves, és arról sem milyen 
temperamentumot örökölt, 
vagy milyen erőt kapott Is-
tentől. Arról viszont „tehet" 
- úgy gondolom -, hogy ho-
gyan kamatoztatta talentuma-
it, mire fordította energiáját. 

Mit köszönhetünk neki mi 
szegediek, és ennek a• régió-
nak hívő és nem hívő polgá-
rai? A hetvenes évek elején 
az elsők között ő kezdte, el az 
ifjúságot kisközösségekbe 
gyűjteni, s tudatos, felnőtt 
hitre és társadalmi elkötele-
zettségre nevelni. Oly kor-
ban, amikor ezért nem járt 
dicséret, legföljebb az Allam-
egyházügyi Hivatal képvi-
selőjétől megrovás. 

Tizenegy évig volt papne-
velő és főiskolai tanár. Papo-
kat képzett Szegedtől Vácig 
és Kalocsától Veszprémig. 0 
volt a „Spiri", a lelki ember, 
aki az egyház ősi és új lelki-
ségeit egyaránt igyekezett át-
adni a fiataloknak, és aki a 
leggyakorlatibb tantárgyak 
által fölkészítette őket, hogy 
jó pásztorai legyenek gyerek-
nek, fiatalnak, idősnek egy-
aránt, hogy prófétaként kiad-
janak Isten Ugye, az igazsá-
gosság és a humánum mel-
lett. 

1983-87-ig Szeged-Róku-
son volt plébános. Egy elöre-
gedett egyházközséget hozott 
mozgásba. Munkatársaival 
eljutott a panellakásokba épp 
úgy, mint a régi negyed ma-
gánházaiba. Megszólított, 
meghívott, összegyűjtött da-
colva az akkori vallásüldö-
zéssel. S a templom megtelt 

Istenre, igaz értékekre, kö-
zösségre vágyó emberekkel. 
Törődött az elő kövekből 
épülő templommal éppúgy, 
mint a kőtemplommal. 

1987-től megyés püspök. 
Két megye: Csongrád és Bé-
kés van gondjaira bízva. Jár-
ja, ismeri, figyelemmel kíséri 
egyházmegyéjét, papjait, hí-
veit. Lelkipásztori útjai alkal-
mával bérmál, tanít, buzdít, 
templomot és iskolát szentel... 
Ami különösen szivén fekszik: 
a hitoktatás, a papi utánpót-
lás, az ökumenizmus, a fiata-
lok, a család és a társadalmi 
igazságosság. Még papként 
1982-ben ő indította el az 
egyházmegyei ifjúsági napot 
egy szeptember végi szomba-
ton Szent Gellért ünnepéhez 
kapcsolódóan, s azóta is akt-
ívan részt vesz ennek szerve-
zésében, vezetésében. 700-
800 fiatal kap ezek alkalmá-
val lelki útravalót, s indítást, 
hogy az egész tanév folyamán 
hite szerint éljen. 

Rókusi plébánosként ott-
hont adott az akkor születő j 
ma is működő ökumenikus 
lelkészkörnek. Nagy részben 
neki köszönhető, hogy 1996-
ban megjelent az „Igazságo-
sabb és testvériesebb vilá-
got!" című püspökkari körle-
vél, mely sokakat kijózanított 
és fölrázott az országban. 

Nem kevés adóssága lenne 
annak, aki egy rövid újság-
cikk keretében egy gazdag 
életutat, egy megyéspüspök 
életművét maradéktalanul be 
akarná mutatni. Én sem ezt 
akartam, csupán néhány vo-
nást és eseményt szerettem 
volna fölvillantani, hogy tu-
datosítsuk, mit is köszönhe-
tünk városunk, egyházme-
gyénk főpapjának, miért is 
ünnepeljük őt, mihez kérünk 
neki Istentől sok-sok erőt, szi-
lárd egészséget és bölcsessé-
get. Isten éltesse ad multos 
annos! 

Kiss Imre 

Priváté Banking Szegeden Már pakolnak az Eszperantóban 

Sysdata-nyitány októberben 
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Kiemelt ügyfeleink már Szegeden is igénybe vehetik az alábbi szolgáltatásokat: 

s személyre szabott befektetési tanácsadás P állampapírok adásvétele 

s naprakész tőzsdei és pénzpiaci információk s teljes körű banki termékek, szolgáltatások 

s telefonos és személyes ügyintézés, teljes diszkréció mellett ® megbízható banki háttérrel „A legjobb bank Közép-Kelet-

s azonnali tőzsdei ügyletek Európában"* és „A legjobb értékpapír cég Közép-Kelet-

s CA Befektetési Alapok forgalmazása Európában"* a CAIB Értékpapír Rt. közreműködésével. 

A Sysdata Számítás-
technikai Kft., a Siemens 
csoport egyik leányválla-
lata október l-jén 20 sze-
gedi informatikussal el-
kezdi a „termelést" az 
Eszperantó utcai iroda-
házban. Noha nem ha-
gyományos gyárról van 
szó, hiszen az emberek 
számitógép előtt ülve 
gyártják majd a szoftve-
reket, mégiscsak egy új 
üzem, egy új kultúra meg-
honosodásának örülhe-
tünk. 

Dr. Bartha László, Szeged 
polgármestere, Csonka Gábor 
alpolgármester, valamint 
Christian Zwickl-Bernhard, a 
Sysdata Kft. ügyvezető igaz-
gatója júniusban a Városhá-
zán, sajtótájékoztató keretében 
jelentették be: a száz százalék-
ban Siemens-érdekeltségű cég 
októberben - Budapest után -
a második magyarországi te-

lephelyét nyitja meg a Tisza-
parti városban. Köszönhetően 
annak a kapcsolatnak, amely a 
város, az egyetem, valamint a 
Sysdata között az elmúlt 
időszakban kiépült. 

Az 1993-ban Budapesten 
42 munkatárssal létrejött 
Sysdata az idei szegedi ter-
jeszkedéssel valószínűleg már 
a négyszázadikat köszöntheti. 
A Sysdata a bécsi székhelyű 
Siemens AG Österreich ma-
gyarországi fejlesztőközpont-
jaként eleinte kizárólag az 
anyavállalatnak dolgozott, ma-
gyar szoftverfejlesztők segít-
ségével. A megrendelések kö-
zéppontjában máig is a táv-
közlési szoftverfejlesztések 
állnak. Tavalyi 4 milliárd fo-
rintos forgalmával a cég jelen-
leg a szoftverfejlesztő piac 
második helyén áll. (A Sysda-
ta anyavállalata végzi a Sie-
mens konszern szoftverfejlesz-
tési tevékenységének legna-
gyobb részét, így rajta keresz-

tül Európa egyik legjelentő-
sebb fejlesztő centruma van 
jelen Magyarországon'- 4000 
szakember tudásával.) 

A vidéki telephely kivá-
lasztásakor fontosnak tartot-
ták, hogy a háttérben egy nagy 
múltú egyetem álljon. Ennek a 
feltételnek Szeged kiválóan 
megfelelt. Az októberi indu-
láskor még csak 20-an dolgoz-
nak majd a Sysdata szegedi 
irodájában - mondta el la-
punknak Progl Helga irodave-
zető - , ám másfél éven belül 
80-ra szeretnék föltomászni a 
létszámot. Ennek hátterében is 
az egyetemmel kötött megál-
lapodás áll, amely a jövőt il-
letően többek között közös ku-
tatási terveket, hallgatói ösz-
töndíjakat is tartalmaz. (A 
Szegedi Tudományegyetemen 
az elsős informatikusok száma 
immáron eléri a 450-et, szem-
ben az évekkel ezelőtti 100-
zal.) 

F. K. 

Bővebb információért hívja Simády Béla befektetési tanácsadónkat (06-62-560-603) vagy keresse fel személyesen 
szegedi f iókunkat (Kossuth L. sugárút 18-20.) "Euromoney 2000. június'. 

BankVYustria 
Creditanstalt 

DM-információ 
A dél-alföldi régió turisz-

tikai szakemberei és az or-
szágos turisztikai szaklapok 
újságírói, Csongrád megyei 
tanulmányútjuk részeként, 
megtekintik a térség neveze-
tességeit. így szerdán elláto-
gatnak például Csongrádra és 
megnézik a régi belvárost, 
aztán érintik Szentest, meg-
nézik Szegvár, Mindszent és 
Mártély nevezetességeit, az-

Tur iszt ika i 
tanu lmányút 

tán a hódmezővásárhelyi séta 
után este repülőre ülnek és 
rápillantanak Szegedre, így is 
megcsodá l j ák a Dóm tér 
díszkivilágítását. (A szakmai 
program alatt a nagyközön-
ség is kilátogathat a szegedi 
reptérre, s részt vehet esti sé-
tarepülésen.) 

A szakemberek csütörtö-
kön a Pick szalámi és a sze-
gedi paprika múzeum megte-
kintése és persze ehhez 
kötődő gasztronómiai élmé-
nyek után folytatják a me-
gyejárást. A turisztika avatott 
i smerői Kiskundorozsma, 
Bordány, Zsombó, Szatymaz, 
Ópusztaszer, Baks és Csong-
rád állomásokon át kapnak 
képet megyénk „mutogatni-
való" nevezetességeiről. 


