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Sorstalanság-ügyben 
adatgyűjtés indult 
Mint szombati számunkban ír-
tuk, a Nobel-díjas író regényé-
nek nyolc-kilenc széttépett pél-
dányát lelte meg egy helybéli ka-
rácsony másnapján a vásárhelyi 
Ifjúsági Park melletti hirdető-
tábla tövében. A törvény betűje 
szerint a könyv széttépése - saj-
nos - nem számít bűncselek-
ménynek. Ám tegnap megtud-
tuk: a lapunkban megjelent írás 
nyomán Lukács János megyei 
főkapitány jelentést kért a tör-
téntekről, s ezzel kapcsolatban a 
vásárhelyi kapitányság adat-
gyűjtésbe kezdett. 

Csorba Mihály alpolgármester 
szombaton délután lapunkhoz 
eljuttatott közleményében saj-
nálkozását fejezte ki a vásárhelyi 
önkormányzat nevében a történ-
tek miatt: „Önkormányzatunk 
sajnálattal fogadja ezt az ese-
ményt, ám meggyőződésünk, 
hogy nincs egyébről szó, mint fe-
lesleges hangulatkeltésről, és egy 
diákcsínyről. Ez az esemény nem 
ront Nobel-díjas írónk regényé-
nek értékén, és azon sem, hogy 
ezekben a napokban sok ezer 
más diáknak a polcán épen ott 
van a Sorstalanság." 

Riadó a Dixie-gálán 
Egy ismeretlen férfi hívta tegnap este 7 óra körül a Szegedi Nemzeti 
Színház telefonszámát, majd közölte, bombát helyezett el az épület-
ben. A Szegedi Rendőrkapitányság bevetési alosztálya rövid időn be-
lül a helyszínre érkezett, majd miután az épületet kiürítették, meg-
kezdték a színház átkutatását. A vizsgálat lapzártánkig nem fejező-
dött be. 

Szilveszteri program 
Szeged önkormányzata szilveszteri bulira hívja a város lakosságát. 
A program 21 órakor kezdődik a Széchenyi téren. Műsorvezető: 
Száraz Ferenc. 
A program: 
21.10-21.45: Nyers együttes koncertje 
21.45-22.15: Játék 
22.15-22.45: Neo Tones zenekar fellépése 
22.45-22.55: Kareoke 
23-23.45: V-Tech zenekar fellépése 
Éjfélkor: Himnusz, újévi köszöntés 
00.05-00.15: Tűzijáték, zenei aláfestéssel. 
00.15-00.25: Kareoke 
00.25-02.30: Utcabál zárásig, a zenét a Mc Fresh 
szolgáltatja. 

Segítséget kér fiáék támadójának hazahozatalához az egyik sérült apja 

Fábián József nem adja fel 
Hat éve a szegedi vidámpark 
akkori tulajdonosa súlyosan 
megsebesített három fiatalem-
bert. A tettes jelenleg külföldön 
bujkál. Az egyik áldozat apja 
máig nem tudja megemészteni, 
hogy a súlyos bűncselekmény 
megtorlatlan maradt és a tá-
madót senki nem keresi. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Miniszterelnökökhöz, ország-
gyűlési képviselőhöz, bírók-
hoz, ügyészekhez, rendőrök-
höz, végül az Interpolhoz for-
dult segítségért egy szegedi fér-
fi, akinek fiát és gyermeke két 
barátját hat éve a vidámpark 
akkori, multimilliomos tulaj-
donosa súlyosan megsebesí-
tett. Fábián József azt szeretné 
elérni, hogy a külföldön bujká-
ló)?) támadót a bűncselek-
mény elévülése előtt hozzák 
haza és dugják rács mögé. 

A tettest, S. Ferencet egyéb-
ként az említett bűncselekmény 
elkövetése után őrizetbe vették, a 
bíróság letartóztatta, de három 
hónap múlva szabadlábra he-
lyezték. S., kihasználva az alkal-
mat, megszökött az országból, 
több, egymástól független forrás 
szerint Izraelben telepedett le, 
ahol évek óta éttermet vezet. S. 
Ferenc családja továbbra is Sze-
geden él. 

Fábián József, az egyik sú-
lyosan megsebesített fiatalem-
ber édesapja nem érti, hat éve 
hogyan helyezhették szabad-
lábra a többszörösen visszaeső 
S.-t, hogyan juthatott a férfi 
útlevélhez, hogyan hagyhatta 
el az országot. S. Ferenc egyéb-

Fábián József nem akarja, hogy a három embert, köztük fiát súlyosan megsebesítő S. Ferenc megúsz-
sza a bűncselekményt. Egyelőre nem csak ő tárja szét a kezét az ügyben. Fotó: Karnok Csaba 

ként a bűncselekmény elköve-
tése után pénzt ajánlott a há-
rom sérültnek, hogy módosít-
sák vallomásukat, mondják 
azt, nem tudják, ki vágta el a 
nyakukat, fülüket egy üveg-
korsóval, de ők visszautasítot-
ták az egyébként nem kevés 
pénzt. 

Fábián meggyőződése, nem 
véletlenül történtek úgy a dol-
gok, ahogy. Megemlítette, egy-
szer jelenlétében beszélt telefo-
non egy magas rangú rendőr-
tiszt a három fiú támadójával, a 

hangnem pedig inkább baráti-
nak mondható volt, „nem a 
nyomozó beszélt a bűnözővel", 
mondta a férfi. (Az apa által em-
lített tiszt már nyugdíjba vonult 
- a szerk.) 

Fábián József az elmúlt 
években mindent ekövetett, 
hogy a hat éve történt bűncse-
lekmény ne maradjon megto-
rolatlanul. Személyes találko-
zót kért a Csongrád megyei 
rendőrfőkapitánytól, levelet 
írt Horn Gyula, valamint Or-
bán Viktor miniszterelnöknek, 

tőlük remélt segítséget. A na-
pokban egy szegedi országgyű-
lési képviselőt kért meg arra, 
hogy fia ügyében „hozza" ösz-
sze Medgyessy Péter kormány-
fővel, vagy Kovács László kül-
ügyminiszterrel, vagy az igaz-
ságügyi tárca vezetőjével, Bá-
rándy Péterrel. Választ eddig 
nem kapott. 

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság és az Interpol honlap-
ján S. Ferenc neve tegnap nem 
szerepelt a körözöttek listá-
ján. 

Utcakövek és papíiképek a szegedi alkotóművész tárlatán 

Sejben - fehéren feketén 
Filozofikus kisplasztikákká ne-
mesített utcakövek és külön-
leges finomságú papírképek lát-
hatók a legprogresszívebb sze-
gedi alkotók között számon tar-
tott Sejben Lajos festő- és szob-
rászművész Fehéren feketén cí-
mű kiállításán. 

- Sokat gondolkodtam a tárlat cí-
mén, végül a legegyszerűbb meg-
oldást választottam: Fehéren fe-
ketén. Az utcakövek feketék, a 
papír pedig, amit magam készí-
tek a képeimhez, fehér. A címben 
van dráma és feszültség, ráadá-
sul utal a felhasznált anyagra is -
mondja Sejben Lajos, aki azt is 

elárulja: a kiállításán látható va-
lamennyi utcakő valaha haszná-
latban volt Szegeden. A Szent 
István térről, a Plaza környékéről 
és saját szűkebb környezetéből 
gyűjtötte össze, vagy barátaitól 
kapta ajándékba. - Három évvel 
ezelőtt, a Szombathelyi Textiltri-
ennáléra készítettem el a Párna-
kő című munkámat, ami az első 
volt az utcakövek sorozatból. Az 
izgatott, hogyan lehet az egyik 
legpopulárisabb formát, a kockát 
egészen új módon felhasználni. 
Az utcakövek hat oldalából csak 
egyet, az egykori járófelületet 
alakítottam át, a többit meg-
hagytam olyan puritánul nyers-

nek, amilyen természetes állapo-
tában. Egy tucat utcakő címmel 
már korábban szerettem volna 
önálló kiállítást létrehozni, ami 
nem született meg, de a mostani 
tárlaton együtt látható ez a tér-
plasztika- sorozatom. 

Míg az egyszerre ironikus és el-
gondolkodtató Tágulókő, Aka-
dálykő, Nyitott kő és a többi kis-
plasztika átalakított természetes 
anyagból, egyszerű bazaltkőből 
született, addig a papírképek 
alapanyagát különleges, egyedi 
technikával maga a művész ké-
szítette. Régmúlt idők napsuga-
ra, Csongrádi nyár, Mirabeli ké-
peslapok - olvashatjuk a címeket 

Sejben Lajos, a Juhász Gyula Művelődési Központban megrendezett kiállításán. Fotó: Karnok Csaba 

a finom, sejtelmes, modern, 
mégis archaikus hangulatot 
árasztó papírképek alatt, ame-
lyek közül kitűnik egy komo-
rabb, fekete-fehér alkotás. - Az a 
tragédia, ami 2001. szeptember 
11-én az Egyesült Államokban 
történt, a legkeményebb szívű 
embereket is mélyen megrázta. 
Engem annyira foglalkoztatott, 
hogy egy szeptemberi naptárlap 
felhasználásával készítettem egy 
kompozíciót az áldozatok emlé-
kére. Szerepel rajta a munkái-
mon gyakran felbukkanó sajátos 
motívum, egy hatalmas komp-
resszor lábszelepe is, ami olyan, 
mint egy célkereszt, de önmagá-
ba visszatérő jelnek, sajátos kele-
ti motívumnak is lehet tekinteni 
- mutatja a képet Sejben Lajos, 
aki az elmúlt években alkotásai-
val sorra nyerte a rangos elisme-
réseket. Legutóbb a Magyar Fes-
tők Társasága A hajó című kiállí-
tásán a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének (MAOE) 
díját vehette át. A napokban ér-
kezett a legújabb sikerről szóló 
híradás: Petőfi születésének 180. 
évfordulójára az Országos Petőfi 
Sándor Társaság, a MAOE és a 
kiskőrösi önkormányzat Petőfi a 
képzőművészetben címmel or-
szágos képzőművészeti pályáza-
tot hirdetett, amelyen a szegedi 
alkotó Júliához című mű-
vész-könyve ezüst érmet szer-
zett. A díjat Szilveszter napján a 
Petőfi Irodalmi Múzeum kisgalé-
riájában nyíló kiállításon adják 
át. - Petőfi vágyakozásteli szerel-
mi állapotról szóló Júliához című 
versét dolgoztam fel. A' saját ké-
szítésű, lírai absztrakt papírlap-
jaimat kihajtogatható gyermek-
könyvvé ragasztottam össze, 
amit a gyermekkorunkból isme-
rős betűs gumibélyegzővel körbe-
bélyegeztem. Akárhogy fordítjuk 
a könyvecskét, a szeret - nem 
szeret hezitálása olvasható ki be-
lőle. 

HOLLÓS! ZSOLT 

Megújul a 15 éve működő egyetemi kollégium 

A Károlyi-kollégium 
új ruhába öltözik 
Betiltották a mikrohullámú sütő használatát Szeged legnagyobb 
kollégiumában. Ennek az elavult hálózat az oka. Az egykori 
Délép-munkásszálló 1987 óta kollégium, azóta kétszer volt rész-
fölújítás, mostanában viszont sok minden megváltozik. 

» 
Szegeden, a Kossuth Lajos sugárúton lévő tízemeletes és az előtte álló 
kis kockaépületben összesen 260 szobában nyolcszáz diák lakik, akik 
- akár pizsamában - sok mindent megvehetnek „saját" boltjukban, a 
zenészeknek pedig külön gyakorlószoba jár. 

Az épülettel egykorú, negyvenéves fürdőszobákat jelenleg alapítvá-
nyi támogatással újítják föl. 

A hosszú, sötét folyosón két srác a fürdőből kilépve csoszog papucs-
ban szobája felé. 

- A ko l l ég iumban a k ö z ö s f ü r d ő s z o b á k a t a l egnehezebb m e g s z o k n i 
- mondja az elsős Gábor. - Lehet, hogy nevetségesnek tűnik, de mégis 
komoly: a néhány zuhanyozó és vécé felújítása után minden sokkal 
jobb lett az egész házban. 

A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány tizenkétmillió forintot adott 
a közös vizesblokkok fölújítására, négymillió forintot pedig a kollégi-
um biztosított. Az alapítvány pénzén vettek új számítógépeket és 
„rendbe hozták" a konditermet. 

Lakatos Mihály, a kollégium igazgatója elmondta, hogy még ki kel-
lene cserélni az összes nyílászárót, mert egy kiadós zivatar több szo-
bát is eláztat. 

Egyébként minden szobában van internetkapcsolat. A számítógé-
pek használata jelentősen terheli az elavult elektromos vezetékeket, 
de a kollégium vezetése végül nem a komputerek, hanem a mikrohul-
lámú sütők használatát tiltotta meg. Ezt a döntést az indokolta, hogy 
ha sokan egy időben melegítették vacsorájukat, azt már nem „viselte 
el" a biztosíték. 

A kollégium a beruházás egy részét bevételeiből fedezi, például bú-
tort venni vagy festeni akkor tudnak, ha „jó volt" a nyári szezon, 
ugyanis a diákszálló fizetóvendégeket is fogad. 

- Tavaly fölvettük a kapcsolatot turisztikai közvetítő cégekkel, ezért 
idén ötven százalékkal több vendéget tudtunk fogadni - mondja La-
katos Mihály. - A bevételből a tanulószobába új bútorokat vásárol-
tunk. Az alacsonyabb komfortfokozatú közös hálótermek árai kedve-
zőek. Nyáron egy ágy néhány száz forintba kerül, tizenkét elegáns 
vendégszobába és hat nagyobb, közös hálóterembe pedig egész évben 
érkeznek turisták. 

MOLNÁR B. IMRE 

Múzsások sikere 
Japánban rendezték meg a 33. nemzetközi gyermekrajzversenyt, me-
lyen a szegedi Múzsa Alapfokú Művészeti Iskola festészet tanszaká-
nak növendékei szép sikereket értek el. Majdanics Bernadett (7 éves) 
kiemelt aranyérmet, Tóth Horgosi Dániel (7 éves) aranyérmet, Bor-
széki Anikó (12 éves) aranyérmet kapott vegyes technikával készült 
képeire, mindannyian Simon Edit tanárnő diákjai. 


