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Kengurut és antilopot is lőtt már a szövetségi kapitány 

Kemény Dénes vadászik 
Véletlenül kezdett vadászni, 
mára azonban a vadak űzcsc 
közben piheni ki magát Ke-
mény Dénes, a vízilabda-válo-
gatott szövetségi kapitánya, aki 
az elmúlt napokban Vásárhe-
lyen galambászott. 

Vásárhelyre jár vadászni Kemény 
Dénes, az olimpiai- és Euró-
pa-bajnok, világkupa-győztes ma-
gyar vízilabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya, aki hálás, hogy 
végre nem a versenyekről és a csa-
pat összeállításáról kérdezték. 

- Véletlenül kezdtem ezt a 
sportot - mesélte a kapitány - , 
ügy tizenkét éve egy barátommal 
vízisíeltünk, amikor ő hívott: 
menjek vele vadászni. Azóta be-
leszerettem a vadászatba, most 
már így tudok igazán pihenni. 

Kemény Dénes ilyenkor oly-
annyira eltűnik a világ szeme 
elől, hogy mobilját is kikapcsol-
ja, és csak vészhelyzetek esetére 
tartja magánál. Általában né-
hány napot tölt Vásárhelyen a 
barátainál - most is csak egy éj-
szakát maradt a Vándorsólyom 
fogadóban -, ezt a rövid időt pe-
dig szereti zavartalanul tölteni. 

A szövetségi kapitány általá-
ban nagyvadakra vadászik, egyik 
büszkesége egy tízéves őzbak, 
amit néhány éve ejtett el. Most 
éppen galambászni jött az alföldi 
településre, mert mint mondja, 
a különböző sebességgel 
más-más irányból érkező mada-
rak kilövése kitűnően felkészíti 
őt az őszi vadászszezonra. Pró-

Kcmcny Dénes, a vízilabda-válogatott mestere Vásárhelyre jár pihenni. Fotó: Schmidt Andrea 

bálkozása egyébként sikerrel 
járt, hiszen tegnap délelőtt kö-
rülbelül harminc galambot ejtet-
tek el. - Ezáltal csökkentettük a 
fertőzésveszélyt, amit ezek a 
madarak jelentenek - tette hoz-
zá Kemény Dénes, aki végzettsé-
gét tekintve állatorvos. 

Korábban egzotikus vadakat is 
puskavégre kapott, hiszen ami-
kor a csapat Ausztráliában ját-

szott, lazításképpen elejtett pár 
kengurut; Dél-Afrikában pedig 
antilopot és varacskos disznót 
lőtt - mesélte vásárhelyi pihené-
se végén Kemény Dénes. 

A sokszor napi tizenhat órás fe-
szített tempójú munka, az edzé-
sek, a versenyekre készülés és a 
meccsek annyira kimerítik a szö-
vetségi kapitányt, hogy - bár vízi-
labda szempontjából Vásárhely-

nek fontos szerepe van, ráadásul 
két másik pólós város, Szeged és 
Szentes ölelésében található - Ke-
mény ezen ritka alkalmakkor mi-
nimábsra csökkenti a sportos ba-
rátaival való találkozást. Ez a két 
nap is nagyon gyorsan eltelt, ma 
ugyanis már edzést tart a csapat-
nak, hiszen néhány napon belül 
kezdődik a világkupa. 

SZÖGI ANDREA 

Régi-új helyszínen a szegedi autókiállítás 

Hajtás az Eko-parkban 
A kiállítók határozott kérésére az idén régi-új 
helyszínen, az újszegedi Eko-parkban rendezik 
meg a IX. Hajtás biztonságosan - járműipari 
Szakkiállítás és Vásárt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mintegy 60 kiállító 200 járművét tekinthetik meg 
azok, akik kilátogatnak az újszegedi Eko-parkba a 
IX. Hajtás autókiállitásra augusztus 30. és szep-
tember 1. között. Ebben az évben a kiállítók kérésé-
re a Kisstadion helyett ismét az újszegedi Eko-park 
ad helyet a rendezvénynek. 

A szervező, a Pálma Reklámstúdió a biztonságos 
közlekedésre helyezi a hangsúlyt, így az idén a 
szakmai kiállítók mellett a rendezvény vendégei 

lesznek a mentók, tűzoltók és a rendőrség munka-
társai is. A járműipari szakkiállítás mindennap 10 
és 19 óra között látogatható. 

- Idén két másik rendezvénnyel is együttműkö-
dik a Hajtás. A VII. nemzetközi Land Rover talál-
kozó résztevői ugyanis az Eko-parkban lévő terep-
pályán mutatkoznak be, valamint a szintén au-
gusztus 30-a és szeptember 1 -je közötti repülőtéri 
napok is népszerűsítik az autókiállítást - tájékoz-
tatta tegnap a sajtó képviselőit Elekes Zoltán, vá-
sármenedzser. Emellett az M5-ös autópályát üze-
meltető AKA Rt. fizetőkapuinál is elhelyezik a kiál-
lítás szórólapjait. 

A rendezvény fő támogatói az idén a Volvo Met-
car Kft., a Mitsubishi Autóház Kft. Kiemelt média-
partnerei a Délmagyarország és a Rádió 88. 

Tetőtartó a Radnótira 

Már a tetőtartó szerkezetet rakják fel a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tornacsarnokára. Hatal-
mas daruval emelik a helyükre a több méter hosszú fadarabokat. A munkások a szokatlan nyári hi-
deggel és az esővel dacolva rögzítik a betonoszlopokhoz a szerkezetet. A mintegy 300 millió forintos 
beruházás a tervek szerint halad. Fotó: Miskolczi Róbert 

Molnár 
feljelenti 
Marost 
Molnár Róbert, a kübekházi 
operettfalu házigazdája ügyvéd-
jének szabadsága miatt csak a 
jövő héten tesz feljelentést Ma-
ros Gábor színész ellen, aki az-
zal vádolta meg a volt képvi-
selőt, hogy elsikkasztotta a gála 
bevételét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Még nem kezdeményeztem 
pert Maros Gábor ellen, de nem 
vagyunk elkésve - fogalmazott 
Molnár Róbert, volt kisgazda, 
majd fideszes honatya, a kübek-
házi operettgála házigazdája. 
Molnár azt mondta, ügyvédje je-
lenleg szabadságon van, ám jövő 
héten mindenképpen megteszik 
a feljelentést. 

Maros Gábor színművész, a 
fesztivál főrendezője, mint azt 
megírtuk, azzal vádolta meg 
Molnárt, hogy „lenyúlta" az ope-
rettfalu bevételét. A volt politi-
kus ezt határozottan cáfolta, sőt 
lapunknak eljuttatta a pénz fel-
adását igazoló postai feladóve-
vényt. A fesztivál házigazdája 
egyébként személyiségi jogi per-
ben legalább hárommillió forint 
nem vagyoni kártérítést követel 
majd az őt megvádoló színmű-
vésztől. 

Ünnepi 
határnyitás 
Az augusztus 20-i ünnephez 
kapcsolódón több településen 
ideiglenesen megnyitják az or-
szághatárokat. Csongrád me-
gyében Ásotthalom és a vajdasá-
gi Backi Vinogradi települések 
között augusztus 18-án és au-
gusztus 25-én reggel 8-tól és 
délután 6 óráig lehet átlépni, 
míg Békés megyében Dombegy-
házáról a romániai Iratosra au-
gusztus 20-án és szeptember 
l-jén reggel 8 és este 8 óra kö-
zött juthatnak át az utazók a ha-
táron. 

A szegedi joghallgató 
cellájában tanulhat 
Folytatás az 1. oldalról 

A Szegedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kara több-
szöri levélváltás után végül iga-
zolta, hogy a férfi hallgatói jogvi-
szonya fennáll. A dokumentum 
megérkezése után a Szegedi 
Fegyház és Börtön vezetője a ha-
tályos jogszabályok alapján enge-
délyezte, hogy a négy év nyolc 
hónap börtönbüntetésre ítélt fér-
fi a 2002/2003-as tanévben foly-
tathassa jogi tanulmányait. 

A fiatalember attól tart, hogy 
augusztus végéig mégsem tud 
beiratkozni az egyetemre, és ta-
nulmányait sem tudja folytatni. 
A börtön parancsnoka, Veszelka 
Vendel dandártábornok ugyanis 
határozatában azt írta: „A beirat-
kozását megbízottján keresztül 
intézheti. Önképzését támoga-
tom, ha a konzultációkat és a 
vizsgákat meg tudja szervezni, az 
intézetben azokat lehetővé te-
szem." 

A másodéves joghallgató a 
büntetés-végrehajtás országos 
parancsnokánál panasszal élt a 
határozat ellen, mert szerinte az 
intézet vezetője úgy engedélyezte 

a tanulmányainak folytatását, 
hogy azt egyúttal lehetetlenné is 
tette. 

Hasonló véleményt fogalma-
zott meg Bálint Tamás ügyvédje 
is. Krajkó Zoltán azt mondta, a 
határozat nemcsak a tanulmá-
nyok folytatását teszi lehetetlen-
né, hanem álláspontja szerint 
törvénysértő is. A hatályos jog-
szabályok lehetővé teszik a fogva 
tartott számára, hogy akár felső-
oktatási intézményben is folytat-
hassa tanulmányait. Ezzel szem-
ben a parancsnok azon kikötése, 
miszerint csak abban az esetben 
engedélyezi az egyetem folytatá-
sát, ha az oktatók bejárnak az in-
tézetbe, gyakorlatilag a továbbta-
nulás megtiltását jelenti. Krajkó 
Zoltán szerint a parancsnoknak 
is tudnia kell, hogy ilyen feltételt 
a mai felsőoktatási rendszerben 
nem lehet teljesíteni. 

Az oktatási tárcánál és az egye-
temen már a felvetést is abszurd-
nak nevezték. Mind a két intéz-
ményben azt válaszolták, hogy 
ha a „tanárigény" hivatalos kére-
lemben eljut hozzájuk, akkor vá-
laszolnak. 

OLÁH ZOLTÁN 

Varga Réka a Szegedi 
Hirdetővel ünnepel 

Nem lehet elég korán kezdeni... 

Holnap lesz egy éve, hogy kéz-
be vehették az olvasók a Szege-
di Hiredető legelső számát. S 
holnap, augusztus 15-én egy 
szál gyertyát gyújthatnak meg 
a szülők Varga Réka születés-
napi gyertyá ján is, ugyanis e 
szép kislány éppen egy idős la-
punkkal. 

- Egy napon született kislányunk 
a Szegedi Hiredetővel, ezért el-
tettük az újság első számát -
idézte fel az egy esztendővel ez-
előtti eseményeket Vargáné Hor-
váth Gabriella, Réka anyukája. A 
fiatal asszonytól megtudtuk, csa-
ládjukban azóta is rendszeresen 
olvassák a Szegedi Hirdetőt. 

- Szeretjük ezt az újságot, mert 
sok helyi információt, érdekes já-
tékokat tartalmaz. Amikor csak 
tehetjük, megoldjuk a lapban kö-
zölt keresztrejtvényt is. Azért is 
kedveljük a Szegedi Hirdetőt, 
mert nem csak hirdetéseket talá-
lunk benne, hanem Szegedről és 
a nagyvilágról szóló írásokat is. 

Mindig időben értesülünk a Sze-
gedi Hirdető segítségével a külön-
böző vásárlási akciókról. Az sem 
mellékes, hogy ennek a hirdető 
újságnak az elolvasásához a 
nagymamának sem kell feltennie 
a szemüveget, hiszen jól olvasha-
tó, szépen szerkesztett kiadvány, 
amit jó kézbe venni - beszélt la-
punkról Vargáné. 

- Telefonon már többször ad-
tam fel hirdetést ebbe a lapba. 
Három gyermeket nevelek, ezért 
aztán nem olyan könnyű otthon-
ról kimozdulni, különböző ügye-
ket intézni. Ezért tartom nagyon 
praktikusnak, hogy elég felemel-
ni a kagylót, s tárcsázni a Szegedi 
Hirdető számát, s máris fogadják 
hirdetésemet. Azt pedig külön 
szeretném megköszönni a Szege-
di Hirdető munkatársainak, 
hogy megemlékeztek kislányom 
születésnapjáról, s ajándékcso-
maggal örvendeztették meg csa-
ládunkat - mondta Réka anyu-
kája. 

B. Z. 


