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Nagy Károlyra 
emlékeztek tegnap 
A szegedi jogi kar legendás pro- kon emlékkötettel lepik meg kol-
fesszorára, Nagy Károlyra em-
lékeztek tegnap az egyetemen, 
ahol bemutatták az elkészült 
emlékkötet, valamint átadták a 
nevét viselő szemináriumi tan-
termet és szakkönyvtárat. 

A múlt év áprilisában elhunyt ki-
váló nemzetközi jogászra, Nagy 
Károly egyetemi tanárra emlé-
keztek születésének 70. évfordu-
lója alkalmából tegnap egykori 
dolgozószobájában kollégái és ta-
nítványai. Szabó Imre, a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dékánja 
köszöntötte a vendégeket, köztük 
a jogászprofesszor özvegyét és 
Herczegh Géza Gábort, a Hágai 
Nemzetközi Bíróság biráját. Régi 
hagyomány a jogi karon, hogy a 
nyugállományba vonuló egyete-
mi tanárokat 70. születésnapju-

légáik. Nagy Károly nem érhette 
meg a Tóth Károly szerkesztésé-
ben most napvilágot látott, 26 ta-
nulmányt tartalmazó tisztelgő 
kiadvány megjelenését, így teg-
nap özvegye vehette át az emlék-
kötet első példányát. A nemzet-
közi hírű, legendás professzor 
alakját, pályafutását jó barátja, 
Ruszoly József egyetemi tanár 
idézte fel, majd Bodnár László, a 
nemzetközi jogi tanszék vezetője 
bejelentette, hogy elődje egykori 
dolgozószobáját a nevét viselő 
szemináriumi teremmé és szak-
könyvtárrá alakították. Nagy 
Károly megszállottan gyűjtötte a 
nemzetközi jogi monográfiákat, 
szakfolyóiratokat, amelyekből 
egyedülálló kollekciót halmozott 
fel, ez képezi a tegnap átadott 
szakkönyvtár alapját. 

H. ZS. 

Száz rendőr cirkál 
majd a Belvárosban 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is megerősített rendőri je-
lenléttel lépünk át 2002-ből 2003-ba. Szeged Belvárosában ma este 
és holnap hajnalban mintegy száz rendőr cirkál majd. 

Nem csupán egyenruhás rendörök, de civil ruhás nyomozók és pol-
gárőrök is járőröznek ma este 9 óra és 2003. első napjának hajnala 
között. Az összesen mintegy száztagú „különítmény" elsődleges célja 
a rongálások megelőzése, valamint a segítségnyújtás. 

- Főleg a Széchenyi és Klauzál téren, valamint a Kárász és Kelemen 
utcán járőröznek majd a kollégák gyalogosan és gépkocsival, de ter-
mészetesen a lakótelepek környékét is fokozottan ellenőrizzük. Re-
ményeink szerint inkább csak a megelőzés céljából - fogalmazott la-
punk érdeklődésére Németh Károly rendőr alezredes, a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatója. 

Az alezredes hozzátette, reméli, a szórakozni vágyók nem tanúsíta-
nak olyan magatartást, amivel a rendőröket intézkedésre kényszerí-
tenék. A petárdázókat viszont igen nehéz tetten érni a tömegben. 

- Az időjárást tekintve idén szerencsés helyzetben vagyunk. Enyhe 
az idő, így kisebb a veszélye, hogy az erősen ittas, utcán elalvó embe-
rek kihűljenek - magyarázta a főigazgató. A járőröző rendőrök felada-
tához ugyanis az is hozzátartozik, hogy mentőt hívjanak a komolyan 
lerészegedett szilveszterezőkhöz. 

A. T. J. 

Szilveszteri utak és programok 

Havas hegyek vagy a tévé 
Az emberek többsége lakóhe-
lyén szilveszterezik. Az év utol-
só napját a tévé előtt tölti, vagy 
barátaival elmegy házibuliba, 
illetve zenés-táncos rendez-
vényre. Néhányan azonban arra 
esküsznek, hogy az új évet a 
legjobb külföldön köszönteni. 
Nemcsak a szomszédos álla-
mokba, de távoli, egzotikus or-
szágokba is utaznak honfitár-
saink. 

A szilvesztert mindenki más-
képp szereti tölteni. Többen úgy 
vannak vele, hogy az év utolsó 
napja pont olyan, mint a többi. A 
szupermarketben vesznek egy-
két üveg pezsgőt, elhelyezkednek 
a díványon és távkapcsolóval a 
kézben ünnepelnek. 

Mások se hagyják el lakhelyü-
ket, de nem otthon szilveszterez-
nek. Barátokkal, ismerősökkel 
házibuliba, vagy valamilyen tán-
cos-zenés rendezvényre mennek. 
Az országhoz hasonlóan Csong-
rád megyében is szinte minden 
nagyobb településen tartanak 
szilveszteri mulatságokat. Szege-
den a szállodák műsoros vacso-
rát kínálnak a vendégeknek, il-
letve a Széchenyi téren szabadté-
ri buli várja az óévbúcsúztatókat. 
Csongrádon, Hódmezővásárhe-
lyen, Szentesen és Makón is 
szállodákban, valamint művelő-
dési központokban lehet szil-
veszterezni. 

A dél-alföldi régió megyéi egy 
kicsit más helyzetben vannak, 
mint a többi megye. Innen jóval 
többen utaznak el, mint ahá-
nyan idelátogatnak. Ennek első-

Szinte mindenhová el lehet jutni. A választás csak pénztárcafüggő. Fotó: Gyenes Kálmán 

sorban az az oka, hogy a többség 
a szilvesztert havas hegyekben 
szeretné tölteni. Belföldön első-
sorban a Mecseket, az Őrséget, a 
Mátrát és a Bükköt keresik fel a 
pihenni vágyók. 

Mint szinte minden, az úticél 
kiválasztása is a pénztárcától 
függ. A nem annyira tehetőseb-
bek a közeli országokat keresik 
fel. Egy egyhetes szlovák szil-
veszteri sítúrát már 20 ezer fo-
rintért kínálnak az irodák. Egy 
négynapos prágai óévbúcsúztató 
pedig 42 ezer forint. Sokan a föl-
kapott helyeket kedvelik. Hat 

nap Párizsban 58 ezer, Rómában 
pedig 78 ezer forint. Az egzotikus 
utakra is van bőven jelentkező. 
Egy tíznapos tunéziai körút 157 
ezer forintba kerül. Egy ötcsilla-
gos ciprusi szállodában majd 150 
ezer forintot kell fizetni nyolc 
napért. 

A Csongrád megyét felkereső 
turisták többsége elsősorban 
nem a nevezetességeket, hanem 
a helyben rendezett programokat 
keresi. A szegedi szállodák közül 
a Novotelben a szilveszteri va-
csorára szinte minden jegyet el-
adtak. A hagyományos ételek 

mellett zenés-táncos műsorral 
várják a mulatni vágyókat. A 
vendégek többsége helybéli, mi-
vel a szálloda szobakihasználtsá-
ga harmincszázalékos. 

A szegedi Hotel Forrásban a 
belföldi vendégeken kívül jó né-
hány német család is megszállt. 
Többségük három napra jött, ki-
fejezetten a szilveszter miatt. A 
kilencvenszázalékos kihasznált-
ságú hotelben a többfogásos me-
nüsort táncbemutató, tűzijáték 
és éjféli meglepetés színesíti de-
cember 31 -én. 

K.T. 

Mórahalom egy napja 
Mórahalom városában három napon át forgatott a karácsony utáni 
hét végén a nemrégiben megalakult Hír TV. Az Egy nap című sorozat 
közel egyórás dokumentumfilmekben mutatja be egy-egy település 
életét. A filmet 2003. január 4-én, 13 óra 05 perces kezdettel vetítik. 

Rácz László, a roma politikus, a gengszter, a prostituált és a riporter 

A hülyeség soha nem akadály 
A Fekete macska kabaréfeszti-
válon felfedezett roma szárma-
zású szegedi fiatalember, Rácz 
László nagy vágya, hogy egyszer 
a Rádiókabaréban szerepeljen. 

- Nem szeretnék beleragadni ab-
ba, hogy csak cigányokat parodi-
zálok, de ha erre van igény, akkor 
ezt csinálom - mondta Rácz 
László arra a felvetésemre, mely 
szerint nem fél-e attól, hogy be-
skatulyázzák a romákat karikíro-
zó humoristák táborába. Azért 
sem fél, mondta, mert másokat, 
így például a magyarokat is leg-
alább olyan szinten ki tudja figu-
rázni, mint a cigányokat. 

A roma származású szegedi fi-
atalember a Pinceszínházban kö-
zelmúltban megrendezett Fekete 
macska kabaréfesztiválon tűnt 
fel a cigány kisebbségi önkor-
mányzati választást bemutató 
műsorszámával. Rácz László, aki 
eredeti szakmáját tekintve cipő-
gyártó, tizenkét éve vagyonőr-
ként dolgozik. Megfogalmazása 
szerint a poénjai „pihentagyúsá-
gából" születnek. - A hülyeség 
gyorsan kijön az emberből. így 
volt ez most is. Amikor elolvas-
tam a Délmagyarországban a ka-
baréfesztivál Humorista kereste-
tik felhívását, azonnal tollat ra-
gadtam és fél óra alatt kész vol-
tam a „művel", amit felolvastam 
a kedvesemnek. Nagyon tetszett 
neki. Kérte, hogy nevezzek be a 
versenyre. Jelentkeztem - mesél-
te a 29 éves fiatalember. 

„2002, választás, kisebbségi 
roma politikus, hozzászólási idő 
7-12 perc, élő tévéfelvétel." így 
konferálta be Kancsár József 
Rácz László műsorszámát, aki-
nek szólnia sem kellett, amikor 
megjelent a színen - a közönség 

Rácz László történetei kitalációk. Ha valaki magára ismer, az a 
v é l e t l e n m ű v e . Fotó: Miskolczi Róbert 

már dőlt a röhögéstől. A sárga 
nadrágban, piros ingben, fülében 
hatalmas karikával, hófehér cso-
kornyakkendőben, sportcipőben 
és kinőtt mackófölsőben szín-
padra lépő Rácz négy karaktert 
jelenített meg: megszólalt (és ki-

szólt a közönségnek) a kisebbségi 
jelölt, a gengszter, a prostituált és 
a riporter. - Jóllehet mind a négy 
figurát romákról mintáztam, az 
egész csak kitaláció volt, aminek 
a kisebbségi önkormányzati vá-
lasztás adta az aktualitását. Be-

vallom, első alkalommal reme-
gett a térdem, mert addig csak 
szűk családi és baráti kör előtt 
szerepeltem a vicceimmel. Nagy 
lökést adott, amikor az öltöző-
ben kezet foghattam Koltai Ró-
berttel, aki sok sikert kívánt a 
műsoromhoz - emlékezett visz-
sza a fiatalember. 

Rácz László romungro, ami 
annyit jelent, hogy félig roma, fé-
lig magyar. Édesapja, idősebb 
Rácz László országosan ismert 
cigányprímás, édesanyja pedig 
fényképész. Roma származásáról 
szólva elmondta: nem jelentene 
számára problémát, nem csinál-
na gondot abból, ha úgy konfe-
rálnák fel, mint aki kiemelkedett 
a cigányság soraiból, de jobban 
örülne annak, ha Rácz László-
ként és tehetsége alapján ismer-
nék el, illetve ítélnék meg az em-
berek. - Nincs bennem előítélet 
sem a magyarokkal, sem a cigá-
nyokkal, sem más kisebbségek-
kel szemben, mert úgy vélem, az 
alapján lehet ítéletet mondani az 
emberek felett, hogy ki milyen az 
életben, ki mennyire veszi ko-
molyan a munkáját - fogalma-
zott Rácz László, akinek távoli 
vágya, hogy egyszer a Rádiókaba-
réban szerepeljen. A Pinceszín-
ház felfedezettje egyébként újabb 
műsorszámon dolgozik, ami ar-
ról a négy cipőgyári munkásról 
szól, akik a rendszerváltáskor 
megalakították Szegeden az első 
biztonsági szolgálatot. A figurák 
között található egy sánta, egy 
dadogós, egy szinte vak ember és 
a minden lében kanál főnök. A 
történet kitaláció, mondta Rácz 
László, így bármilyen hasonlóság 
a valós eseményekkel és szemé-
lyekkel a véletlen műve. 

sz. c. sz. 

Kábítószer utazott 
az Ovidius gyorson 
Közel nyolcvan jogsértő cselekményt derítettek fel a Vám- és 
Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának munka-
társai az elmúlt héten. Az elkövetési érték meghaladta a kétmillió 
forintot. 

Hercegszántón N. T. magyar utazó próbálta elhitetni a fináncokkal, 
semmilyen elvámolni való árut nem hozott Jugoszláviából autójá-
ban. Am a tételes vámvizsgálat során kiderült, hogy a kocsi belsejé-
ben, a hátsó ajtó kárpitja alatt 87 ezer darab - feltehetően hamis -
külföldi feliratozású italzárjegy lapult. A 43 ezer 500 forintot érő zár-
jegyet a pénzügyőrség lefoglalta, N. T. ügyében a vámőrség Bács-Kis-
kun megyei nyomozó hivatala vizsgálódik tovább. Békéscsabán egy 
helyi vállalkozónál tartottak jövedéki ellenőrzést a fináncok. A. J. há-
zában 392 liter zárjegy nélküli szeszes italt és 20 liter zárjegy nélküli 
bort találtak, s míg a házigazda ellen jövedéki törvénysértés miatt in-
dult eljárás, az italt a vámőrség lefoglalta. 

Lőkösházán a Romániából érkező Ovidius nemzetközi gyorsvona-
ton S. S. S. bolgár hölgy mondhatta el magáról, nem zárul igazán jól 
az idei éve. Ugyanis a vámellenőrzéskor kiderült, cukorkásdobozában 
korántsem édesség, hanem 21 gramm marihuana rejtőzködött. A 
bolgár nő ellen kábítószerrel való visszaélés miatt indult eljárás, míg 
a 21 ezer forintot érő narkotikum vámraktárba került. 

Egyéb szabálysértési eljárás során a dél-alföldi vámosok lefoglaltak 
még 933 karton cigarettát, 88 szeszes liter italt, 142 liter tiszta 
szeszt, míg a kiszabott bírság összege meghaladta a 460 ezer forintot. 

B. Z. 

Szőreg a világhálón 
A szegedi városrészek közül el-
sőként Szőregnek készült el a 
hivatalos honlapja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szóreg értékeiről, nevezetessé-
geiről, az itt élők mindennapjai-
ról már a világhálón is olvashat-
nak az érdeklődők. A szegedi vá-
rosrészek közül elsőként Sző-
regnek készült el a hivatalos 
honlapja. 

Újhelyi István országgyűlési és 
Iványi Aurél önkormányzati 
képviselő álmodta meg a honla-
pot. A www.szoreg.hu-t Agramov 
András és munkatársai szerkesz-
tik. A honlap elsősorban Szőreg 
nevezetességeit mutatja be, de az 
a különféle programoknak kö-
szönhetően folyamatosan fris-
sül. 

A készítők felvették a kapcso-
latot a városrész ismertebb lakói-

val, így Szőreg jelene mellett a ré-
gi hagyományok, egykori törté-
nések is megelevenednek az in-
ternetes oldalakon. 

- Egy hónapja látható a hon-
lap, de már több pozitív vissza-
jelzést is kaptunk. írtak már ne-
künk Szlovéniában, Svájcban és 
Angliában élő magyarok, hogy 
érdekli őket a városrész - mesél-
te Iványi Aurél. Az információk 
mellett arra is jó szolgálatot tesz 
a honlap, hogy ennek segítségé-
vel napi kapcsolatban lehetnek a 
választók a képviselőkkel. 

Újhelyi István szerint a honlap 
segíthet a különféle vállalkozá-
sok idetelepülésében, valamint 
turisták érdeklődését is felkelt-
heti. Az országgyűlési képviselő-
nek sikerült kormányzati forrást 
elérnie, így a közeljövőben Szőre-
gen beindulhat egy ingyenes szá-
mítógépes, internetes szolgálta-
tás is. 

http://www.szoreg.hu-t

