
6 M E G Y E I T Ü K Ö R PÉNTEK, 2002. DECEMBER 6. 

Családi tragédia után befogadták a sóshalmiak 

Két gyerekkel maradt 
magára Molnár József 

Molnár József a négy hónapos Katival és az ötesztendős Józsikával. Fotó: Tésik Attila 

TYagikus hirtelenséggel, alig két hete halt meg a 
vásárhelyi Molnár József felesége. Az asszony 
férjén kívül két pici gyermekét hagyta maga után 
egy villany és víz nélküli, sóshalmi tanyán. A kis 
családot most a szinten nehéz körülmények közt 
élő Csemcrck fogadták he. 

Esős, szomorú délután. A Vásárhely és Székkutas 
közti országút mellett megáll egy kisbusz, három 
mosolygós kölyök pattan ki belőle és rohannak a 
pár száz méterre lévő tanya felé. Magas, határozott 
léptű férfi érkezik eléjük, magához öleli az egyetlen 
kisfiút, mögötte egy sovány asszony jön, számol, 
mindhárom gyerek megvan, a két lány hozzábújik 
- pillanatkép a Molnár és a Csemer család véletle-
nül összefonódott életéből. 

Csemerné Vígh Edit már nem számolja külön sa-
ját és szomszédja csemetéit. Az asszony és férje 
ugyanis befogadták a hirtelen megözvegyült Mol-
nár Józsefet és két gyermekét, így most nyolcan 
laknak egy szoba-konyhás házban. 

Két héttel ezelőtt még egy komfort nélküli, Vá-
sárhely közelében lévő tanyán élt a Molnár család, 
a házaspár az ötéves Józsit, és a mindössze négy hó-
napos Katit nevelte. Az édesanya november végén 
tragikus hirtelenséggel elhunyt, így az apa magára 
maradt a picikkel. 

Villany nem volt az otthonukban, a vizet is kilo-
méterekről hordta József, aki felesége elvesztésekor 
rájött: ilyen körülmények közt nem élhetnek to-
vább, ráadásul a rengeteg elintéznivaló miatt a picire 
sem tud vigyázni napközben. A szomszéd Cseme-
réktől érkezett a segítség, akik felajánlották, lakja-
nak náluk, amíg jobb megoldást nem találnak. 

A szintén nehéz körülmények közt élő Csemer 
családban az apa dolgozik, Edit asszony gyesen van 
tizenöt hónapos kisfiúkkal, két lányuk közül az 
egyik óvodába, a másik iskolába jár. Pénzük épp ar-
ra elég, hogy egyik hónapról a másikra kihúzzák 
valahogy. Molnár József sem áll jobban anyagilag, 
egy újabb, komfortos tanya harmadát már koráb-
ban kifizette, de a továbblépésre semmi esélye. Ar-
ról nem is beszélve, hogy a gyámügy el akarta venni 
tőle kisebbik gyermekét, ő azonban elhatározta, be-
bizonyítja: képes ellátni mindkét kicsit. 

A kényszerűségből összefonódott két család egyre 
nehezebben tud kijönni a kevéske pénzből, így -
bár Csemerné Edit elárulta: eszébe jutott már, hogy 
segélyt kérjen, de „lesül a képéről a bőr" - bármi-
lyen babaápoló szernek, pelenkának, tápszernek 
örülnének. Edit asszony azt is bevallotta, nagy vá-
gya egy színes tévé - a régi, kis fekete-fehér szerke-
zet ugyanis más hosszú ideje nem működik. 

SZÖGI ANDREA KATALIN 

Az EU-csatlakozás jegyében 

Előadások az olasz 
központban 
Nemcsak a politika, de a kultúra képviselői is készülnek Ma-
gyarország uniós csatlakozására. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetemen az Európai Unióval foglalkozó sza-
kok, szakirányok óriási népszerűségnek örvendenek, és a hallgatók a 
külföldi ösztöndíjakkal (Erasmus, Szókratész) számtalan uniós or-
szágot meglátogathatnak. 

Nem feltétlenül kell azonban visszaülni az iskolapadba vagy 
buszra, repülőre szállni ahhoz, hogy többet megtudjunk a témá-
ról, hiszen például a szegedi Olasz Kulturális Központ szervezé-
sében az olaszul tudók Magyarország uniós csatlakozásával fog-
lalkozó előadás-sorozatot hallgathatnak. A rendezvényen eddig a 
magyarországi olasz nagykövet, Giovan Battista Verderame, és a 
két ország tudományos kapcsolataival foglalkozó Benito Righetti 
professzor adott elő: Míg a nagykövet többek között a magyarok 
mentalitásáról és Szeged kulturális örökségéről ejtett szót, addig 
Righetti professzor a magyar tudományosságról beszélt. El-
mondta, szerinte Magyarország tudományos helyzetét leginkább 
a végletek jellemzik. Hiszen míg az internethasználók számát 
tekintve megelőzzük az uniós országoknak legalább a felét, ad-
dig a kutatásokba fektetett pénz messze az európai norma alatt 
marad. 

Az intézet, az Olasz Kulturális Központ meghívottjai közé tar-
tozik még mások mellett Marco Di Ruzza olasz-magyar konzul, 
valamint Ruggero Tabossi, előcsatlakozási biztos, aki a közeljövő-
ben szintén az európai integrációval kapcsolatban tart majd elő-
adást. 

Oktatás 
A Gábor Dénes Gimnázium, 
Műszaki Szakközépiskola és 
Kollégium Csongrád megyei és 
vajdasági pedagógusok számára 
szervezett anyanyelvi továbbkép-
zést. Az előadók közül Kováts 
Dániel főiskolai tanár és Fábián-
ná dr. Szenczi Ibolya középisko-
lai tanár az anyanyelvi versenyek 
szerepéről, a tanulók felkészíté-
séről beszélt, Galgóczi László 
egyetemi tanár a napjainkban 
sok vitát kiváltó szövegértés, 
szövegalkotás kérdéseiről szólt. 

Moderál-
junk! 
A Széchenyi téren sárgálló 
oszlopragasz a magyar polgár-
ságára kényes egylet beszélge-
tőestjére csábít. A meghívott 
vendégek fölsorolása után, az 
eszmecserét vezénylő házi-
gazda neve mellett a „moderá-
tor" szó olvasható. Az idegen 
szavak szótára szerint a „mo-
derátor" latin szó, szabályozó 
anyag és készülék, a maghasa-
dás során keletkező neutrono-
kat lassító anyag, valamint ke-
rekasztal-beszélgetések és vi-
ták irányítója jelölésére szol-
gál. 

Mivel a beszélgetés helyszí-
nén nukleáris robbanás nem 
várható, a „moderátor" való-
színűleg vitavezetőként mű-
ködik majd, hacsak nem hoz 
mindenki magával még egy 
atombombát. 

Kettővel a „moderátor" fö-
lött található a szótárban a 
„moderál", „moderálja ma-
gát", amelyek jelentése: mér-
sékel, fékez, türtőzteti magát. 
Na, pont ezekre lenne szüksé-
ge a magyar nyelvet elidegení-
tő moderátor-terminátorok-
nak. 

NY. P. 

Német könyvek -
szegedi kutatóknak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A budapesti német nagykövetség 
kulturális és oktatási referense, 
fakob von Wagner a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, a Né-
met Kutatási Társaság értékes 
adományát nyújtotta át a Szege-
di Egyetem Germanisztikai Inté-
zete Német Nyelvészeti Tan-
székének és az MTA Szegedi Bio-
lógiai Központjának. A német 
tanszék munkáját csaknem 1 
millió fórint, az SZBK-ban folyó 
kutatásokat 2,5 millió forint ér-

tékű szakirodalommal segíti a 
német tudomány központi ön-
igazgatási intézménye. A társa-
ság nem csak hazájában szorgal-
mazza minden szakterület infor-
mációs rendszerének kiépítését, 
irodalom- és forráskészletének 
bővítését, hanem külföldi tudo-
mányos intézményeket is hozzá-
segít a német szerzők publiká-
cióinak megismeréséhez. 

Az SZBK mint az EU Kiváló-
sági Központja szolgált rá az öt 
értékes folyóirat adományozásá-
ra. 

Hallgatók a betegekért 
Egy főiskolai hallgatókból álló küldöttség ma adja át a szegedi gyermek-
klinikán azt az összeget, amelyet egy jótékonj célú gyűjtési akcióban 
ajánlottak fel a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai 
Karának diákjai és oktatói. Az elmúlt három napon az előadásokon 
megjelenő Mikulás ajándékokkal lepte meg a hallgatókat és a tanáro-
kat, akik cserébe tetszőleges összeget ajánlhattak fel a Gyermeksebé-
szet a Műtétre Váró Beteg Gyermekekért Közhasznú Alapítványnak. 

Az ajándékként adott csoki-Mikulásokat az akciót kezdeményező 
kari hallgatói önkormányzat vásárolta. A szervezet elnöke, Laki Zsolt 
lapunknak tegnap elmondta: reményeik szerint körülbelül nyolcvan-
ezer forint gyűlik össze, ami - egy-egy orvosi műszer árát figyelembe 
véve - nem sok, mégis értékes forintokról van szó, amelyeket az 
egyébként kevés pénzből élő egyetemisták adományoznak. Az elnök 
még hozzátette, hogy a jótékony célú gyűjtést a jövőben is folytatni 
kívánják, sőt az egyetem más karaira is kiterjesztenék. 

Nézz körül, 2002 karácsonyán! 

Adományokat gyűjtenek 
A Pax Christi Egyesület kará-
csonyi csomagokkal szeretné 
meglepni a rászorulókat. Ezért 
Szegeden, a Dóm téri vásáron 
felállított sátrukban várják az 
adományokat. 

Ruhák, ágyneműk, takarók, tar-
tós élelmiszerek, tisztítószerek, 
valamint könyvek gyűlnek a sze-
gedi Dóm téren felállított Pax 
Christi Egyesület sátrában. A ka-
tolikus egyház nemzetközi béke-
szervezete adományokat gyűjt, 
hogy az idén a rászoruló, szegény 
családoknak is igazi karácsonya 
legyen. 

Nézz körül, 2002 karácso-
nyán! - hirdeti az óriási felirat a 
Dömötör-torony lábánál álló 
egyesületi sátor oldalán. - A fe-

leslegessé vált, de még használ-
ható ruhákon kívül élelmiszere-
ket és tisztítószereket is várunk -
mondta Nagy Mária programfe-
lelős. Aki gondolja, az könyveket 
is hozhat, amelyekkel a kárpátal-
jai Kőrösmező magyar tannyelvű 
iskola könyvtárát gyarapítják. A 
könyvbe pedig pecsét kerül, ami-
re ráírják az adományozó nevét, 
ha kívánja. 

Az adományokat önkéntesek 
veszik át és válogatják. Elsősor-
ban egyetemisták, főiskolások 
vállalják ezt a napi pár órás el-
foglaltságot, amiért nem kérnek 
pénzt. Három bölcsészhallgató, 
a péceli Raubinek Ágnes, a ka-
posvári Nagy Viktória és az ózdi 
luhász Róbert is itt teljesített 
szolgálatot. Az egyetemisták 

maguk is szívesen adtak volna 
felesleges ruhát, de mivel nem 
szegediek, csak a legszüksége-
sebb dolgokat hozták el otthon-
ról. 

A vásárnyitás, vagyis novem-
ber 30-a óta már több zsáknyi 
adomány gyűlt össze a zöld-piros 
sátorban. A szétosztásával nem 
várnak karácsonyig, mert nem 
tudják hol tárolni. Hosszú utá-
najárást követően megkapták az 
önkormányzattól a rászoruló 
családok címét, így folyamato-
san viszik majd ki nekik a kará-
csonyi csomagokat. A segíteni 
szándékozók december 22-éig, 
naponta 10 és 18 óra között ke-
reshetik fel a Pax Christi Egyesü-
let sátrát. 

K.T. 

Önkéntesek válogatják szét a beérkezett ruhákat, takarókat. Fotó: Schmidt Andrea 

Négyszáz gyerek utazhatott a Füstibe 

Mikulás-vonat indult Pestre Szegedről 
Négyszáz kisdiák szállt fel tegnap Szegeden 
a Mikulás-vonatra, hogy a budapesti Vas-
úttörténcti Parkban töltsön egy kellemes 
napot. 

Már negyedik alkalommal indított el a MAV 
Rt. a gyerekek részére a Mikulás-vonatot. Az 
idén az ország tíz nagyvárosából, köztük Sze-
gedről mehettek különvonattal a kisdiákok a 
budapesti Vasúttörténeti Parkba, vagyis a 
Füstibe. A Tisza-parti város vasútállomását 
tegnap kora reggel gyermekzsivaj verte fel. 

Négyszáz Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megyei iskolás várta, hogy a Mikulás-vonat a 
Füstibe röpítse őket. 

A kicsiket a park bejáratánál már a Miku-
lás és elengedhetetlen társa, a krampusz vár-
ta, akiktől ajándékot kaptak. A hagyomá-
nyos csoki, szaloncukor és narancs mellett 
fából készített puzzle-mozdony, illetve a leg-
újabb mozdonyt ábrázoló hűtőmágnes lapult 
a csomagjaikban. 

Meglepetésként piros Mikulás-ruhába öl-
töztették az öreg, 269-es gözmozdonyt. A kis 

vendégek szinte mindent kipróbálhattak, 
hajtányozhattak, utazhattak a fordítókoron-
gon, illetve vasútmodellt is vezethettek. 

A Füstiben kedvelt mesefigurák, köztük 
Garfield, a Tini Nindzsa Teknőcök kísérték 
végig a gyerekeket. 

A színes rajzokkal feldíszített Mikulás-vo-
nat kora délután indult visszafelé. A kupék-
ban sem unatkoztak a gyerekek, az élményei-
ket lerajzolhatták, valamint karácsonyi dalo-
kat tanulhattak. 

K.T. 


