
4 • A K T U Á L I S * KEDD, 2002. ÁPRILIS 30. 

Kazinczy-díj as radnótisok Táskáját maga mellé téve, széttárt karokkal várta a szerelvényt 

Robogó vonat elé lépett 
egy tizenöt éves diák 

A tragédia után: A f iúnak esélye sem volt a túlélésre. Fotó: Katitok Csaba 

A Budapestre tartó intercity 
tegnap kora délután halálra gá-
zolt egy alig 15 éves diákot Sze-
geden, a Bajai úti vasúti át-
járótól pár száz méterre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Valószínűleg öngyilkossági szán-
dékkal lépett egy 15 éves fiú a 
Szegedről Budapestre tartó inter-
city elé tegnap délután Szegeden, 
a Bajai úti vasúti átjárótól nem 
messze. A diák a sínek mellett 

sétálva várta a vonat felbukkaná-
sát, majd táskáját letéve, karjait 
széttárva a sinek közé lépett, és 
szemben a mozdonnyal várta a 
mintegy 80-100 kilométeres se-
bességgel közeledő szerelvényt. 
Az intercity vezetője, Ökrös Atti-
la már messziről rádudált, majd 
azonnal vészfékezett, de hiába, a 
tragédiát nem tudta elkerülni. A 
vonat csak ötszáz méter után tu-
dott megállni. A fiúnak esélye 
sem volt a túlélésre, a helyszínen 
életét vesztette. 

- Ne haragudjon, nem érzem 
jól magam, nem kívánok nyilat-
kozni - mondta a szörnyű bal-
eset miatt láthatóan zaklatott ál-
lapotba került Ökrös Attila moz-
donyvezető. 

A helyszínelő rendőrök átvizs-
gálták a fiú táskáját, ellenőrzőjét, 
és megállapították: az alig 15 
éves diák nem volt rossz tanuló. 
A fiú egyébként nem hagyott bú-
csúlevelet maga után. 

A helyszínelés miatt a vonat-
közlekedés több órára szünetelt. 

Évek óta kiemelkedően szere-
pelnek a szegcdi középiskolás 
diákok a szép magyar beszéd 
Kazinczyról elnevezett verse-
nyén. Idén is három díjat hoz-
tak haza az országos döntőből. 

Három kategóriában mintegy 
száznyolcvan középiskolás diák 
vetélkedett a Kazinczy-verseny 
elmúlt hét végén Győrben meg-
tartott országos döntőjén. A gim-
náziumi kategóriában pontszá-
mai alapján abszolút győztes lett 
a sándorfalvi Hódi Viktória, a 
Radnóti végzős diákja, aki Kazin-
czy-emlékérme mellé Szász End-
re rajzát is elnyerte. - Négy éve 
járok az iskolai Kazinczy-szak-
körbe, ahol egy nagyszerű tanár-
egyéniség, Kovács Józsefné segít 
bennünket abban, hogy kitelje-
sítsük magunkat, megtaláljuk az 
életcélunkat, és megtanuljunk 
helyes szemlélettel közelíteni a 
problémákhoz. Mindez több és 
fontosabb, mintha csak a szép 
magyar beszéddel foglalkoznánk 
- állítja Hódi Viktória, aki egye-
lőre az ELTE magyar szakára je-
lentkezett, de vannak merészebb 
álmai is. - Azért örülök különö-
seri a sikernek, mert így bizonyít-
hatom másoknak is, hogy volt 
értelme négy éven át olyan sokat 
foglalkozni ezzel. 

Az elmúlt évtizedekben szám-
talan radnótis diákot készített fel 
az országos döntőre, és sokakat a 
végső győzelemig is elkísért Ko-
vács Józsefné, aki maga is Kazin-
czy-díjas, sőt megkapta már a 

HÍREK 

KÖZMEGHALLGATÁS 
ÚJSZENTIVÁNON 
Újszentiván önkormányzatának 
képviselő-testülete május 6-án, 
délután öt órakor közmeghallga-
tást tart a polgármesteri hivatal 
nagytermében. 

PEDAGÓGUSOK KONCERTJE 
Hangversenyt ad a Szeged Városi 
Szeghy Endre Pedagógus Női Kar 
ma 18 órától a Bartók Béla Mű-
velődési Központban. Közremű-
ködik a Démász Erkel Ferenc Ve-
gyes Kar és Kemény Erzsébet 
(zongora). Vezényel: Mihálka 
György. 

BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA 
A Szegedi Tudományegyetem Bi-
ológia Doktori Iskolája újonnan 
akkreditált hallgatói május 
2-3-án tartják szemináriumi 
előadásaikat az MTA Szegedi Bi-
ológiai Központjának klubjában. 
A program mindként napon reg-
gel 9 órakor kezdődik. 

ELŐADÁSSOROZAT 
CUKORBETEGEKNEK 
A Szeged és térsége Diabetes 
Egyesület szervezésében május 
2-án délután 4 órától dr. Avra-
mov Katalin tart előadást az agy 
vérkeringési zavarairól. Helyszí-
ne: az egyesület klubhelyisége, 
Szeged, Kálvária tér 20. 

szép magyar beszéd mozgalmá-
nak elindítójáról, Péchy Blanka 
színművésznőről elnevezett ki-
tüntetést is. Az elmúlt hét végén 
is ott volt a lányokkal a győri 
döntőben, ahol valaki tréfásan 
megjegyezte: a szegedi diákok-
nak érdemes lenne külön kategó-
riát meghirdetni. 

- Két éve járok a tanárnő szak-
körébe, most ugyan nem sikerült 
megszereznem az emlékérmet, 
de nem adom fel, amíg el nem 
nyerem - mondja a másik radnó-
tis diák, az ugyancsak 12. osztá-
lyos, biológia tagozatos Udvar-
helyi Boglárka, aki most egy haj-
szálnyival lemaradt ugyan a Ka-
zinczy-díjról, de elnyerte a Ma-
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Egy 32 éves fiatalember, a kiste-
leki H. Sándor szenvedett halá-
los égési sérüléseket vasárnap 
hajnalban Kistelek mellett. A 
férfit öngyilkossági kísérletek 
miatt már többször kezelték kü-
lönböző pszichiátriai intézetek-
ben. H. Sándor nem hagyott hát-
ra búcsúlevelet, de a rendőrség 
szerint kizárható az idegenkezű-
ség és a véletlen baleset. 

Mint tegnap megírtuk: az ön-
gyilkosságnak egészen megdöb-
bentő módját választotta Kiste-
lek mellett egy akkor még isme-
retlen személy: a vasúti villa-
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Környezetszépítő akció lesz ma 
Szegeden. Az újszegedi Boros-
tyán utca fásításához kéri az ott 
lakók és a környékbeliek segítsé-
gét a Kiss Ferenc Csongrád Me-
gyei Természetvédelmi Egyesület 

gyar Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének különdíját. A szegedi egye-
tem pszichológia szakára jelent-
kezett, a sportpszichológia izgat-
ja. - Szerintem sok hasonlóság 
van a sport és az előadóművészet 
között. Mindkettőben le kell 
győzni a félelmet, a lámpalázat, 
és el kell tudni viselni, hogy sok-
szor egyetlen hajszálon múlhat a 
végső győzelem. 

A szakközépiskolai kategóriá-
ban is akadt szegedi győztes: Né-
methné Balázs Katalin tanítvá-
nyának, Király József Ödönnek, a 
Gábor Dénes szakközépiskola 
tanulójának is sikerült Kazinczy-
emlékérmet szereznie. 

H. ZS. 

mosvezetékhez érintett egy vas-
rudat. Az elsődleges vizsgálatok 
még azt sem tudták megállapíta-
ni, hogy az illető férfi vagy nő 
volt, ugyanis annyira szétégett a 
holttest. 

A szörnyű tragédiát vasárnap 
reggel 5 óra 35 perckor jelentette 
be a kisteleki vasútállomás pénz-
tárosa, aki közölte a rendőrök-
kel, hogy az állomás közelében 
egy ember lángol. 

A nyomozás során kiderült, 
hogy a férfi egy hat méter hosz-
szúságú köracéllal nyúlt fel a 
vasút villamos vezetékéhez, s az 
áramtól nem csak halálos ütést 
kapott, hanem lángra is lobbant. 

(Csemete). A fácskákról, mint 
más hasonló akciónál, a termé-
szetvédők gondoskodnak. 

A szervezők arra kérik az ön-
kéntes kertészkedőket, hogy ásót 
hozzanak magukkal a ma dél-
után háromkor kezdődő munká-
hoz. 

Németországban is nagy siker Darvasi László regénye 

Történelemből meseerdőt 
Munkatársunk, Darvasi László regénye, A könny-
mutatványosok legendája német kiadásban is 
nagy sikert aratott . Művét számos esetben mél-
tatta a nyugati sajtó. 

Korábban már hírül adtuk, hogy az egyik legrango-
sabb német könyvkiadó, a Suhrkamp a tavalyi 
Frankfurti Nemzetközi Könyvvásárra megjelentet-
te munkatársunk, Darvasi László A könnymutat-
ványosok legendája című regényének német nyel-
vű kiadását. A Suhrkamp a magyar irodalom fiatal 
nemzedékének nagy tehetségeként ajánlotta az ol-
vasók figyelmébe a József Attila-díjas Darvasit. A 
megjelenése óta eltelt fél évben szinte minden fon-
tosabb német lap foglalkozott a regénnyel. A né-
metországi fogadtatásról Sárossi Bogáta fordításá-
ban egész oldalas összeállítást közölt az Élet és Iro-
dalom. Ez alapján készült az alábbi válogatás. 

„Darvasi egészen egyedülálló szerző, különös te-
remtményei, burjánzó képei ellepik a történelem 
bástyáit, olyan meseerdővé változtatva a történel-
met, mely tele van rettenetes és szomorú csodák-
kal." (DieWelt) 

„Darvasi nyilvánvalóvá teszi, hogy legendája egy 
végtelen történetre utal. Elbeszélője ezt a transz-
cendenciát közvetlenül kiterjeszti Magyarországra, 

ahol a ráció önmaga karikatúrája, és ahol nem a 
dolgok miértje érdekes, hanem a lehetőségek, me-
lyek azonban sohasem válnak valósággá. A könny-
mutatványosok legendájában az ars moriendi csak-
úgy, mint a szerelem művészete a rombolás dühévé 
és az élet mohó akarásává züllik: Darvasi egy olyan 
„rút esztétika" elkötelezettjének érzi magát, durva-
sága Brueghelre, Rebelais-ra és Grimmelshausenra 
emlékeztet; de Darvasi a költészet húrjain is kivá-
lóan tud játszani." (Neue Zürcher Zeitung) 

„A világnak - ahogyan azt a magyar író és zsur-
naliszta Darvasi László első regényében megalkotja 
- valóban sürgős varázslatra volna szüksége, amely 
némileg megszabadítja a szenvedéstől. Azonban 
oldalról oldalra egyre egyértelműbbé válik, hogy 
ilyen varázslat nem lehetséges, hogy a regénybeli 
nagy mészárlásokban a legtöbb figura számára alig 
marad más remény, mint a gyors és fájdalommen-
tes halál - mert a lassú és kínokkal teli haldoklás-
ról gyakran és sokfajta változatban esik szó. Hogy a 
regény minden részvét mellett mégis következete-
sen kikerüli a szentimentalizmus csapdáit, sőt, he-
lyenként groteszk komikumot is teremt, ez teszi 
egyáltalán élvezhetővé a könyvet. (Frankfurter All-
gemeine Zeitung) + 

H. ZS. 

Olasz formatervezésű irodai munkaszékeink különféle kárpitokkal 
rendelhetők a raktárkészlet erejéig, azonnali kiszolgálással. 

Az akciós termékeinken kívül széles választékkal 
állunk rendelkezésükre. 

Szeged, Brüssze l i krt. 21. Ny.: H.-P.: 8-17. Szo.: 8-13. 
Tel.: 62/541-906 • Tel./fax: 62/491-011 

K A M A t R A 

III. Szegedi Borárverés 

Helyszín: Roosevelt téri Halászcsárda - Szeged, Roosevelt tér 14. 

Időpontja: május 17. (péntek), 16 óra. 

A borátverésre felajánlott borokat, borkultúrához kapcsolódó 

egyéb tárgyakat (festmények, borászati eszközök, szobrok stb.) 

2002. május 2 -3-án (csütörtökön és 
pénteken), 14.00-16.00 óra 

között véleményezi a Duna Hungária Borházban Horváth Erzsébet. 
6721 Szeged, Tímár u. 10/6. Telefon: 62/426-430. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik értékes boraikat, a borkultúrához 
kapcsolódó egyéb tárgyaikat árverés útján kívánják értékesíteni! 

K a m a r a Expo Kft. 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-A. 

Telefon: 62/423-243 

Jó húzás! 
Májusi akció a Nissan-szervizekben 

Nissan-tulajdonosoknakl 

- 2 0 % a (önlineníal® -csoport 
gumiabroncsainak árából 

- 2 5 % a munkadíjból 

- 2 5 % a Nissan-alkatrészek árából (kivéve 
a tartozékok) 

- 3 0 % egyes motorolajok árából 

^ B Májusban Nissan típusú gépkocsival megéri felk-
eresni a márkaszervizünket, hiszen fantasztikus 
árengedményekkel várjuk. 

V i További információkért forduljanak 
•/***N. márkakereskedésünkhöz. 

s l N ^ N j Ajánlott kenőanyag: 
- www.nl.atn.hu 

NISS-CARKft. 
MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ 
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149/A 
Telefon: (62) 246-568, 241-885 

A Kazinczy-verseny két radnótis győztese: Hódi Viktória és 
Udvarhelyi Boglárka. Fotó: Karnok Csaba 

Kisteleki lakos halt meg vasárnap hajnalban 

Áramütéssel végzett 
magával a férfi 

Újszegedi fásítás 

http://www.nl.atn.hu

