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A Mefesz 1956-os megalakulására emlékeztek az egyetemen 

Emléktábla az évfordulón Szegedi nők az unióért 
Szegeden megalakult a Nők az Unióért Köz-
hasznú Egyesület, amely a közélet, a gazdaság és a 
civil szféra női szereplőit fogja össze. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A nők lehetősége és felelőssége címmel az Invoká-
ció Oktatásszervező és Tanácsadó Társaság idén 
júniusban tréninget szervezett a szegedi 
MTESZ-székházban. A résztvevők, a közélet és a 
gazdaság ismert szegedi női képviselői akkor hatá-
rozták el - tájékoztatta lapunkat Farkas Katalin 
címzetes főiskolai tanár, az Invokáció rendezvény-
iroda vezetője - , hogy a jövőben szervezetten, rend-
szeresen találkozva tevékenykednek a nők esély-
egyenlőségének elősegítéséért. 

A napokban harminc alapító taggal létre jött a 

Nők az Unióért Közhasznú Egyesület, amelynek 
elnökévé Kovács Beátát, társelnökeivé pedig Farkas 
Katalint és Novákné Halász Annát választották. Az 
egyesület célja, hogy az EU-hoz való csatlakozás 
kapcsán megteremtsék a társadalom valamennyi 
szereplőjének, de leginkább a Dél-Alföldön élő nők 
esélyegyelőségét mondta el lapunknak Kovács Beá-
ta, az Unió 2002 Vállalkozásfejlesztési és Munka-
ügyi Tanácsadó Stúdió Vezetője. 

Az egyesület programokat készít, szakmai és fel-
készítő tréningeket, oktatásokat szervez új munka-
módszerek bevezetésével, belföldi és nemzetközi 
kapcsolatokat keres hasonló civil szervezetekkel, 
önkormányzatokkal, intézményekkel és a közélet 
szereplőivel. Ezt közhasznú tevékenységként, nye-
reség* és vagyonszerzési cél nélkül teszi majd a jö-
vőben. 

Díszdiplomásokat 
és pályakezdőket köszöntöttek 

Utcai csatározás Magyarcsanádon 

Este röpködtek 
az óriási pofonok 
Több mint 15 év börtönbün-
tetést mért ki összesen a Csong-
rád Megyei Bíróság tegnap arra 
a négy magyarcsanádi fiatalra, 
akik egy utcai verekedés során 
osztottak ki életveszélyt okozó 
pofonokat, ökölcsapásokat, rú-
gásokat. 

Igencsak veszélyessé vált a ma-
gyarcsanádi Fagyöngy presszó 
környéke 2001. augusztus 3-én 
este 9 óra tájban. Ekkor tért be 
ugyanis c szórakozóhelyre több 
barátjuk kíséretében V. József, 
Sz. Sándor, Sz. Aurél, s miután 
egy láda sört vásároltak, a presz-
szó előtt a nedű gyors kortyolga-
tásába kezdtek. Tették ezt olyan 
sikerrel, hogy egy órával később 
még tíz üveg sört fizettek ki, 
majd újabb sörökért álltak sorba. 
Ekkor kötöttek bele V.-ék S. Csa-
bába és K. Csabába. Sz. Sándor 
(aki a megyei bíróságon zajló per-
ben másodrendű vádlottként 
szerepelt) S. Csabát a presszó elé 
invitálta verekedni, ahol aztán 
ellenőrizhetetlenül száguldoztak 
a pofonok. Sz. Sándor például K. 
Csabát verte, K. Csaba, a III. ren-
dű vádlott Sz. Aurélra támadt, 
aki viszont leütötte megtámadó-
ját. Eközben a II. rendű vádlott S. 
Csabát akarta elverni, ököllel 
ütötte meg arcát. Ám az I. rendű 
vádlott V. József sem maradt tét-
len - belekötött L. Csabába, akit 
minden különösebb indok nél-
kül háromszor is megütött. 

LÁZÁR PÁL TÁRLATA 
Nátyi Róbert művészettörténész 
nyitja meg ma 18 órakor a Ju-
hász Gyula Művelődési Központ 
dísztermében Lázár Pál festőmű-
vész október 31-éig látható kiál-
lítását. 

KÖNYVPREMIER 
A TEMPLOMBAN 
Hiszek az iskola messzire sugár-
zó erejében címmel rendeznek 
kávéházi estet ma 18 órától a 
Honvéd téri református temp-
lomban. A vendég: Musztafáné 

Ezután az I. rendű a tétlenül 
szemlélődő H. Zsolttal kevere-
dett szóváltásba, amibe II. és III. 
rendű vádlott is bekapcsolódott, 
sőt az időközben odaérkező IV. 
rendű vádlott B. Zsolt sem akart 
kimaradni a verekedésből. Vagyis 
négyen ütötték, verték, rugdos-
ták H. Zsoltot, aki eszméletét 
vesztve összeesett. 

A szerencsétlenül járt fiatal-
embernek agya is roncsolódott, 
közvetlen életveszélybe került, 
maradandó sérüléseket szenve-
dett. L. Csaba és S. Csaba a vere-
kedés nyomait 8 napon belül ki-
heverte. A Csongrád Megyei Fő-
ügyészség társtettességben elkö-
vetett, életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettével, csoportosan 
elkövetett garázdasággal vádolta 
a verekedőket, V. József esetében 
pedig a súlyos testi sértés kísérle-
tének vádja is elhangzott a tár-
gyaláson. 

A Csongrád Megyei Bíróság 
ítélő tanácsa bizonyítottnak látta 
a vádakat, s az I. rendű vádlott V. 
Józsefet 4 év 8 hónapi, a II. rendű 
Sz. Sándort és a III. rendű Sz. Au-
rélt 3 év 6 hónapi, a IV. rendű 
vádlott B. Zsoltot pedig 3 évi bör-
tönbüntetésre ítélte, s valameny-
nyiüket hosszabb-rövidebb időre 
eltiltotta a közügyek gyakorlásá-
tól. Az ügyész az ítéletet tudo-
másul vette, míg a vádlottak és 
védők fellebbeztek, így a döntés 
nem jogerős. 

B . Z . 

Horváth Györgyi pedagógus, az 
Emlékezés az Új Iskolára című 
könyv szerzője. A házigazda: 
Pleskó András tanár. 

TANULÁS ÉS TÁPLÁLKOZÁS 
Tanulás az énen túl címmel tart 
előadást Bakos Attila író, filozó-
fus, a Mandala-Véda Kiadó igaz-
gatója ma 18 órától a szegedi 
Bibliotéka könyvtárban (Kálvária 
sgt. 14.). Ugyanitt pénteken este 
6 órakor kezdődik Varga Edit elő-
adása a candidáról és a táplálék-
kiegészítőkről. 

Megkoszorúzzák a frissen avatott emléktáblát . 

1956. október 16-án alakult meg Szegeden a 
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, 
amely fontos szerepet játszott a forradalom elő-
készítésében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szövetség megalakulására emlékeztek tegnap a 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának épülete előtt. „Szertartásokra szükség 
van" - jelentette ki Micimackót idézve tegnap Dö-
bör András, a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke az egyetem bölcsészet-
tudományi karának épülete előtt, ahol az 1956. ok-

Fotó: Gyenes Kálmán 

tóber 16-án megalakult Magyar Egyetemisták és 
Főiskolások Szövetségére (Mefesz) emlékeztek. 

- Annak idején ez volt az első magyar hallgatói ön-
kormányzat. Emlékszem, ebben az épületben gyűl-
tünk össze 46 évvel ezelőtt, hogy kivívjuk azokat a 
jogokat, amelyeket a mai egyetemisták, főiskolások 
már természetesnek tartanak - fogalmazott beszé-
dében Kiss Tamás, a Mefesz egykori vezetője. 

Az ünnepség végén Kiss Tamás és Döbör András 
közösen leplezték le a szövetség megalakulására ál-
lított emléktáblát. - Ez a tábla az akkori összes diák 
táblája, hiszen mindenki mellettünk állt - tette 
hozzá a Mefesz egykori vezetője, majd a jelenlévők 
elhelyezték a megemlékezés virágait. 

Díszdiplomásokat és pályakez-
dő pedagógusokat köszöntöttek 
tegnap a szegedi városháza dísz-
termében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nyolcvanhét díszdiplomást és 
hetvennégy pályakezdő pedagó-
gust köszöntöttek tegnap dél-

után a szegedi városháza díszter-
mében. Az ünnepség Beethoven 
Örömódájával kezdődött, majd a 
Tömörkény gimnázium énekka-
ra előadta a Himnuszt. 

A díszdiplomásokat és a fris-
sen végzett fiatalokat Ványai Éva 
alpolgármester köszöntötte. Az 
alpolgármester elmondta: a je-
lenlévők évtizedeken keresztül 

fáradhatatlanul adták át tudásu-
kat a diákoknak. A tanítás öröm-
teli pillanatai egész életükön ke-
resztül elkísérik majd őket. A fel-
nőtt diákok pedig most is szere-
tettel gondolnak rájuk. Ványai 
Éva örömmel köszöntötte a kez-
dő tanárokat is, majd jó egészsé-
get és személyes boldogságot kí-
vánva átadta az elismeréseket. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Bővült az ásotthalmi gondozási központ 

Harminchármán egy otthonban 

Aranygyűrű 
A Dél-alföldi Népművészeti 
Egyesület aranygyűrűvel tüntette 
ki tegnap Bálint Erzsébetet. Tole-
do testvérváros irodájának igaz-
gatóhelyettese sokat tett annak 
érdekében, hogy mind a magya-
rok, mind az amerikaiak megis-
merhessék a másik kultúráját, 
népművészetét és hagyománya-
it. Ohiói diákokat hozott Szeged-
re, valamint itteniek mehettek 
az Egyesült Államokba. A pedagógusoknak Ványai Éva adta át az elismeréseket. 

Harminchárom idős ember la-
kik az ásotthalmi gondozási 
központban. A napokban adták 
át az épület ú j szárnyát, ahol 
modern környezetben élhetnek 
a nyugdíjasok. A bentlakás mel-
lett napközis klub is működik 
az intézményben. 

Az ásotthalmi gondozási köz-
pont legidősebb lakója 1906-ban 
született. Varga Mária 1989-ben 
költözött be egykori átokházi ta-
nyájáról az otthonba. A 96 éves 
néni világéletében egyedül élt. -
A betegségem miatt soha nem 
volt férjem, miután szüleim 
meghaltak, magam maradtam a 
házban - mesélte. A földjén gaz-
dálkodott. Ahogy öregedett, már 
nem bírt annyit dolgozni. Kicsi 
háza is kezdett tönkremenni, így 
tizenhárom évvel ezelőtt beköl-
tözött a falu idősek otthonába. 
Tanyája azóta szinte teljesen ösz-
szedőlt, tizenegy hold földje he-
lyén pedig erdő nő. 

Marika néni már alig hagyja el 
szobáját, lakótársait, ha már 
mással nem is, de jó szóval még 
segíti. A gondozási központ na-
pokban átadott új szárnyában 
még nem járt, de a „fiatalok" biz-
tosan örülnek neki - tette hozzá 
a ház korelnöke. 

Az otthonban harminchárom 
idősét gondoznak. - Emellett a 
napközis klubunkba is igen so-
kan járnak, valamint a faluban 
és a tanyavilágban élő öregeknek 
is viszünk ebédet - mondta Kása 
Gabriella, az intézmény vezető-
je. A napokban felavatott épület-
részben két négyágyas szoba, egy 

Beszélgetéssel, sétával telik az idő. Fotó: Gyenes Kálmán 

betegszoba, irodák, társalgó és 
mellékhelyiségek kaptak helyet. 

Császár Józsefné tavaly kará-
csony óta a gondozási központ 

lakója. - Hatan vagyunk egy szo-
bában, három beteg társamat én 
kísérem, ha el akarnak menni 
valahová - árulta el Piroska néni. 

Szereti a társaságot és a koszt is 
igen jó. Úgy véli: az embernek az 
a legfontosabb, hogy az étel jó le-
gyen. Barátnőivel szívesen kirán-
dul, napközben pedig olvasnak, 
beszélgetnek, tévézgetnek. Há-
rom unokája és három déduno-
kája pedig sűrűn felkeresi. -
Most már papunk is van, a szo-
bánkban csináltunk egy kicsi ol-
tárt, így helyben imádkozhatunk 
- t e t t e hozzá. 

Lábadi István és felesége, Jójárt 
Mária az egyedüli házaspár az 
otthonban. - Eddig egy kis helyi-
ségben laktunk ketten, de most 
nagyon bízom abban, hogy tága-
sabb helyre költözhetünk a bőví-
tés után - mondta a 79 éves bá-
csi. Eladták a házukat és beköl-
töztek a központba. A legna-
gyobb öröm, ha a négy unoka és 
három dédunoka közül valame-
lyik meglátogatja őket. A legki-
sebb dédunoka, a kétéves Cson-
gor születésnapja épp a dédapa 
neve napjára esik. Ráadásul ez 
hármas ünnep, mivel karácsony-
ra esik. 

A 92 éves Kispéter Imre 
1932-ben nősült. - Eleinte tíz 
hold földön gazdálkodtunk, az-
tán Gátsoron nyitottam egy bol-
tocskát - mesélte. Imre bácsi fű-
szeres üzletében volt minden, a 
cipőpasztától kezdve egészen a 
friss kenyérig. A szövetkezet az-
tán elvette tőle. Tavaly óta lakik 
az otthonban. Fáj a dereka, a lá-
ba, így nehezen mozog. Az öt 
unoka és a kilenc dédunoka sze-
rencsére gyakran felkeresi a ta-
tát. 

KORMOS TAMÁS 


