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A lakosság bizalmi 
indexének alakulása 

Forrás: GKI Rt., Szonda Ipsos 

Iszonyú körülmények között, Hódmezővásárhelyen 

Megfagyott a húsleves 
a konyhaasztalon 

A megyeiek Dávidot és Gémesit javasolták az MDF élére 

Kószó elnökségi tag lehet 
Az MDF Csongrád megyei vá-
lasztmánya Dávid Ibolyát és 
Gémesi Györgyöt javasolta 
pártelnöki posztra. Kószó Péter 
valószínűleg tagja lesz az új el-
nökségnek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Demokrata Fórum 
(MDF| február 15-16-i országos 
gyűlésén választja meg a párt 

tisztségviselőit. Az MDF Csong-
rád megyei választmánya Dávid 
Ibolya jelenlegi elnököt és Géme-
si Györgyöt, Gödöllő polgármes-
terét javasolja a pártelnöki poszt-
ra, (A szabályok szerint egy me-
gyei szervezet két elnökjelöltre és 
öt tagra tehet javaslatot.) 

A Magyar Demokrata Fórum 
elnökségi tagságára sokan jelöl-
ték Kószó Péter hódmezővásár-
helyi alpolgármestert, az MDF 

egyik alapítóját. A legtöbb jelö-
lést kapottak között van Kószó 
Péter mellett Boros Péter volt 
miniszterelnök, Katona Kálmán, 
az Orbán-korány volt miniszte-
re, Gémesi György, Lezsák Sán-
dor, Szőke László, Medgyasszay 
László, Pongrácz Tibor. 

Az MDF országos választmá-
nya egyébként január 25-i ülésén 
teszi meg személyi javaslatait a 
párt országos gyűlésének. 

Vége lett a Big Brother-románcnak 

Szabinak elege lett Zsanettból 

Tbshihiko Matsunumának, a 2002-es kar-
mesterversenyünk győztesének vezényleté-
vel adott romantikus estet a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar. Beethoven hegedűverse-
nye mellett Mahler első szimfóniája sze-
repelt a programon. 

Ritka szimfonikus koncerten a mostanihoz 
fogható bravózás és fütty, dobogás - csak a ki-
váló színvonalnak dukál az értő, lelkes hall-
gatóságtól. Akiko Tanaká! hegedűművésznő 
játékából sütött az előadó egyéniség ereje, 
ugyanakkor a műalkotás tiszteléte. A „lírai" 
versenyművet talán még a szokásosnál is lí-
raibban játszotta, minden lehetőséget megra-
gadva a gyengéd dalolásra, a halk bensőséges 
gondolatok elsuttogására. Nagyszerű part-
nerre talált a karmesterben, aki biztos kézzel 
úgy tartotta kordában a zenekar hangerejét, 
hogy a hegedű nem túl nagy, de annál nőie-

sebben formált hangja áthatoljon rajta. Lehe-
letfinom szövedéke alakult ki így a műnek, 
amelyben komor csúcspontot jelentett az el-
ső tétel hirtelen mollba fordulása, és ezután a 
szólóhegedű ellágyuló feloldása kitisztuló ég-
boltként hatott. Akiko Tanaka néhány ha-
miskásra sikerült hangjának emléke jelen-
téktelenné törpül olyan koncentrált zenei 
megoldásainak szuggesztivitása mellett, 
mint például a harmadik tételben az ódon 
hangulatú dal szívhez szóló hegedűénekelé-
se. A ráadásként játszott bravúrdarabnak 
nagy sikere volt. 

A Mahler-szimfóniában sok szép pillanat 
volt; ízlésesek voltak a hegedűk és csellók 
csúszásokkal játszott motívumai, hallottunk 
nagyon szép kürtállásokat, és a bőgőszóló is 
nagyon jól sikerült. Bár a hallgatóság emlé-
kezhet feltűnő hibákra, közülük néhány ta-
lán a karmester rovására is írható: elképzel-

hető, hogy a vezénylésére jellemző túlságos 
mozgás következtében félreérthetővé vált 
egy-egy gesztusa. Ennek ellenére úgy tűnik, 
hogy egészen kimagasló zenei vezetőt ismer-
hettünk meg Toshihiko Matsunuma szemé-
lyében. (Mahler vezénylésének szokatlan 
mozdulatairól groteszk árnyképsorozat ké-
szült.) Ezt a maga nemében nagyon nehéz 
darabot pontos és megnyerő elképzeléssel él-
te végig; intenzív, mondhatni szenvedélyes 
jelenlét volt rá jellemző, és zeneisége éppúgy 
magával ragadta az előadókat, mint a hallga-
tóságot. Kitűnő volt a sodró Landler- és ke-
ringőritmus - a bécsi miliő megjelenítése; 
ugyanakkor a csipkelődő hangvétel is meg-
született, és nem utolsósorban fenségesen 
szólaltak meg a fényes, fanfáros részek. Álta-
luk megérinthette a hallgatót Mahler csodá-
latosan kétértelmű pátosza. 

ILLÉS MÁRIA 

Imre bácsi úgy vcli, képes ellátni magát. 

Borzalmas körülmények között 
lakik egy szál maga Vásárhely 
szélén egy 80 éves férfi. Tbljesen 
elutasítja mások segítségét, 
ugyanakkor nyilvánvaló: nem 
képes gondoskodni magáról. 

A nagy hidegben is iszonyatos 
bűz lengi be a nyolcvanesztcn-
dős, egyik szemére is alig-alig lá-
tó Imre bácsi Vásárhely széli ott-
honát. A tsz-nyugdíjas férfi leg-
inkább ágyában fekszik, s hogy a 
nemrég begyújtott, szén-mono-
xid-felhőket fújó kályha csak 
mostanában üzemel újra, jól 
mutatja, hogy még a húsleves is 
megfagyott az asztalra tett tá-
nyérban. A bácsi felöltözve, sap-
kában fekszik az ágyában. A ma-
gára húzott, huzat nélküli pap-
lanról pedig csak akkor derül ki, 
hogy valaha tűzvörös lehetett, ha 
alaposan megfigyeljük. Mindent 
ellep a kosz, a mennyezetről fe-
ketére mocskolódott pókhálófel-
hő lóg alá, s lebben meg minden 
pillanatban. Imre bácsi ágyán 
tiszta farmernadrág, ing és más 
ruhanemű, de a bácsi nem is 
akar tudni róla. 

- Hozták! - mondja. 
A nagy hidegben egyáltalán 

nem tüzelt, s ezért állítólag fa-
gyási sérülés is van a lábán, de 
hogy tényleg igaz-e, az nem derül 
ki szavaiból. 

Fekszik az ágyban és tisztán, 
világosan válaszolgat. Elmeséli, 
hogy lánya gondozta, míg öngyil-
kos nem lett nemrégiben. A fát -
bár nem nagyon lát, hiszen egyik 
szemére teljesen, míg a másikra 
majdnem teljesen vak - maga 
vágta. Mesélik is a környezeté-
ben élők, hogy munka közben 
véletlenül megütötte magát. Má-
sok úgy tudják, elesett, s azért 
vérzett a feje. Imre bácsi semmit 
sem árul el, csak azt, hogy neki 
még a kötés sem kellett. 

- Eszek én rendesen - mutat az 
asztal felé, melyre reggel tette a 
gondozónő az ételt - , meg aztán 
szenet és fát is kaptam. 

- Lavórból mosdok - mímeli a 
mozdulatot a kezével, mely szür-
ke a ráragadt mocsoktól. Arca fe-
kete a portól, ám váltig, újra és 
újra állítja, rendszeresen tisztál-
kodik. 

Az egyetlen szobában hiába ég 

Pesszimisták vagyunk 
Decemberben emelkedett a la-
kosság gazdasági várakozásait 
reprezentáló bizalmi index érté-
ke. A megkérdezettek saját pénz-
ügyi helyzetüket decemberben 
kedvezőbbnek ítélték, s a követ-
kező 12 hónapra javulásra számí-
tanak. Kedvezőbb az ország gaz-
dasági helyzetének megítélése is, 
s sokan arról számoltak be, hogy 
az előző havinál érezhetően ala-
csonyabb szintű volt az áremel-
kedés. A karácsonyi optimizmus 
ellenére az idei esztendőre vonat-
kozó inflációs aggodalmak kissé 
megnőttek. Az ünnepi vásárláso-
kat leszámítva is jelentősen 

emelkedett a vásárlási kedv, ám 
ezzel szemben a következő 12 
hónapban az emberek nem terve-
zik tartós fogyasztási cikkekre 
fordított kiadásaik növelését. 

Mint az az ábrán is látszik, ha-
zánk hét régiója közül négyben 
uralkodik derűlátó hangulat, leg-
nagyobb mértékben Észak-Ma-
gyarország véleménye javult. Ez-
zel szemben a korábban az átlag-
nál optimistább dél-alföldiek úgy 
érzik, decemberre romlott a hely-
zetük, és az azt követő 12 hónap-
ban is kedvezőtlen tendenciákra 
kell felkészülniük. 

O. K. K. 
Japán vendégművészek a szegedi szimfonikusoknál 

Bravó, fütty és dobogás a koncerten 

Fotó: Karnok Csaba 

a tűz, látszik a lehelet, s fogva-
cogtató a hideg. A padlón szenny, 
porhalmok, a szétrohadt ba-
kancs alatt talán vakondtúrás 
nyoma. A falakat szétfúrták a 
patkányok, járataikat hatalmas 
lyukak jelzik. 

Imre bácsinak jó így élni. Meg-
nyugtat mindenkit, rendes nyug-
díjat kap - megmondja az össze-
get is - , s abból jól megvan egy-
maga. Igaz, jólesik neki, hogy 
kapja az ebédet, de nem akar vál-
toztatni a helyzetén. Kórházról, 
szociális otthonról pedig hallani 
sem akar. Meg is mondta ezt az 
őt megvizsgáló Kószó doktornak 
is. Jó hangosan. 

- Emberileg és erkölcsileg is 
rettenetes számomra azzal 
szembesülni, hogy látom, gon-
doskodásra szorulna Imre bácsi, 
de nem akarja, hogy bármit is te-
gyünk érte. Akarata ellenére pe-
dig senkin sem lehet segíteni -
mondta Kószó Péter alpolgár-
mester, aki, lévén a Johannita Se-
gítőszolgálat vásárhelyi vezetője, 
nem csak orvosként próbált segí-
teni. 

B. K.A. 

Teherautók 
ütköztek 
Két teherautó balesetéhez riasz-
tották szombaton a mentőket és 
a tűzoltókat. Szeged határában 
egy Renault kisteherautó össze-
ütközött egy szabályosan közle-
kedő MAN kamionnal. A Re-
nault vezetőjét súlyos sérülések-
kel szállították a mentők a szege-
di klinikára, ahol azonnal meg-
műtötték. A kamion vezetője 
horzsolásokkal megúszta. 

A szegedi Zombory Petra az egyetemet választotta 

Való Világ helyett való világ 
A szegedi Zombory Petra újabb 
lehetőséget kapott volna arra, 
hogy szerepeljen az RTL Klub 
Való Világ című műsorában. A 
rendkívül csinos lány azonban 
nemet mondott. 

Mint arról nemrégiben hírt ad-
tunk, egy szegedi egyetemista 
lány, Zombory Petra (Pepe) is 
szerepelt az RTL Klub Való Világ 
című műsorának beszavazó 
show-ján, ahol azonban érdekes 
körülmények között alulmaradt 

a szabadszájúságáról hírhedtté 
vált Csöpkével szemben. A csi-
nos egyetemista újabb esélyt ka-
pott: szerepelhetett volna abban 
a beszavazó show-ban, ahol a vil-
la tizenharmadik lakóját válasz-
tották ki. Petra azonban nemet 
mondott: - Úgy vélem, nem 
érezném jól magam azok között 
az emberek között, akik a máso-
dik műsorban beköltözhettek a 
villába. A teljesítendő feladatok 
sem nyerték meg a tetszésem. Ez 
már nem az a Való Világ, amire 

eredetileg jelentkeztem - fejtette 
ki véleményét. 

A szép szőke lány úgy véli: fon-
tosabb számára, hogy a szegedi 
egyetem jogi karán befejezze fél-
évi vizsgáit, s jól teljesítsen azon 
a budapesti egyetemen is, ahol 
nemrégiben kezdte meg tanul-
mányait. Zombory Petra azt is 
elmondta, hogy a már említett 
beszavazó show után felkérték 
fotózásra, de azokat vizsgái mi-
att egyelőre lemondta. 

W.A. 

Véget ért a Big Brother-es sze-
relem: Szabi és Zsanett szét-
váltak. A csongrád-bokrosi fiú 
megunta a szerelmi háromszö-
get és kilépett belőle. Azóta 
Zsanett az újságokon keresztül 
üzenget Szabinak. 

A szegedi Big Brother-gálán Sza-
bi és Zsanett még „szerelmes" 
párként jelent meg. Szabi la-
punknak elmondta, már vége, az 
volt az utolsó közös fellépésük, 
három hete nem is beszéltek egy-
mással. 

A csongrád-bokrosi fiatalem-
ber az év utolsó napjaiban úgy 
döntött, kiszáll a Zsanett-Sza-
bi-Laci háromszögből, és nem 
foglalkozik többé a lánnyal. 
Mint mondta, valóban nagyon 
szerelmes volt Zsanettba, de fo-
galma sem volt arról, hogy köz-
ben egy egész ország tartotta ba-
leknak. Miután kijött a házból, 
nem csak ezzel szembesült, ha-
nem azzal is, hogy Zsanett már 
nem az a lány, akit megszere-
tett. Folyamatosan megbotrán-
koztatta az embereket, és csak 
azt hajtogatta, hogy a negatív 
hírnév is hírnév. Szabi hiába 
próbálta meggyőzni, hogy sze-
rettesse meg magát az emberek-
kel, hiszen ez a kép nemcsak a 
lányra, hanem rá is rossz fényt 
vet, nem hallgatott rá. Mind-
eközben pedig Zsanett folyama-
tosan lebegtette a sajtóban, 
hogy összejöttek-e már, vagy 
sem. Ebből a helyzetből lett ele-
ge a Csongrád megyei egyete-
mistának. 

A hét végén Szabi kijelentette: 
véget ért a házban indult kapcso-
latuk. A fiú úgy gondolja, kor-
rekt módon nyilatkozott, hiszen 
azt is hangsúlyozta, nem Zsa-
nettal van problémája, hanem a 
kialakult helyzettel. A lány 
ugyanakkor azt állította, ő rúgta 
ki Szabit. 

A bokrosi fiú mindezek ellenére 
nem haragszik Zsanettra, de 
minden tervezett közös fellépésü-
ket visszamondta. Sőt: bár a 
tv2-vel egyéves szerződést kötött, 
ha nem muszáj, már a Big Brothe-
res produkciókban sem vesz részt 

Zsanettal. Nem szeretné, ha a jö-
vőben nevét összekötnék Zsanet-
tal vagy a Big Brotherrel. Ennek 
ellenére semmit nem bánt meg 
abból, ami a házban történt, véle-
ménye szerint jó iskola volt, meg-
fizette a tanulópénzt. Szabi egyéb-
ként sok ajánlatot kapott a kiköl-
tözés után, de egyelőre az egyete-
met akarja folytatni. Úgy tűnik, a 
fővárosban telepedik le, és na-
gyon szeretné, hogyha visszakap-
ná az életét, amit Gyovai Sza-
bolcsként négy hónappal ezelőtt 
félbehagyott. 

TÍMÁR KRISZTA 

Szabi (ezúttal Renátóval) még fotón sem akar a továbbiakban 
együt t s z e r e p e l n i Zsane t ta l . Fotó: Karnok Csaba 


