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A remény türkizzöld vonala 

Megnyílt a tavaszi tárlat 

A vásárhelyi kiállítás színvonalas látnivalókkal várja a látogatókat. Fotó: Tésik Attila 

Megnyílt vasárnap a vásárhelyi tavaszi tárlat. A következőkben 
ízelítőt adunk a Tornyai János Múzeumban látható kiállításból -
amit Dömötör János ügyvezető titkár ajánlott az érdeklődők 
figyelmébe - , kedvcsinálóként, tárlatlátogatásra! 

A legelső kép, a lehető legstíl-
szerűbben, a Tavaszváró, Son-
koly Tibor alkotása. Arcát, mez-
telen felsőtestét a Napba tartó 
nő, fény-árnyéksávok villódz-
nak-játszanak rajta, keble fény-
ben mint feszülő, kipattanás 
előtti virágbimbó - , arca árnyék-
ban, szeme lehunyva, ám nem 
mély-álomban: közvetlen nyitás 
előtt. Haladjunk tovább! A kör-
nyék, az árnyékos utcával, s 
csak egy távoli tégla-épületrészt 
élénknarancs-árnyalatúvá élén-
kítő, lemenő napsütéssel, amit 
Csikós András Völgy utcai este 
című képe ábrázol, „élőben" so-
ha, senkit megtorpanásra-kö-
rülnézésre nem késztetne - ám 
megfestve, és semmit szigorúan 
hozzá nem téve, csupán sziká-
ran ábrázolva a látványt: máris 
műalkotássá lép elő. Menjünk 
tovább! Holler László Hajnali 
fogás címet kapott festményén, 

a varsaszákban látható keszegek 
csakis a mártélyi holtágból ke-
rülhettek elő, legalábbis ezt su-
gallja a festmény mélyzöld tó-
nusa - az ember úgy képzeli: ha 
a Tiszából származnának, fé-
nyesszürke környezetet terem-
tett volna köréjük a festő. 

Lépjünk tovább ismét! Zoltai 
Attila Száraz napraforgók, reggeli 
fényben című festménye - a fe-
kete korsó-virágtartó kigömbö-
lyödő oldalára tűző, az ablakon 
beragyogó nappal, a levegőben 
úszó, nem-ábrázolt, mégis érez-
hető, száraz por-, pollenszem-
csékkel, a falon az elszáradt nap-
raforgófejek árnyékával (amely 
árnyék semmi fenyegetőt nem 
hordoz magával: a művész meg-
oldotta a derűs árnyék ábrázolá-
sának korántsem egyszerű föl-
adatát) - derűs napkezdetet ígér. 
Menjünk pár lépést ismét ar-
rébb! Alszik a tanya. Ez a címe 

Fodor József egyik képének, 
melytől mi sem áll távolabb, 
mint a hagyományos „tanyai 
idill"-ábrázolás - a szinte hiper-
realisztikus hatást elérve ábrá-
zolja azt a tanyát, melynek 
ugyan még van lakója, de ám 
már érzékelhető közelségben a 
pusztulás? Az istállóajtó félig 
nyitva - s érzékelhetően - oda-
fagyva a csontkeménnyé der-
medt földhöz - , kitámasztott, 
csálén félrebillent első kerekű bi-
cikli, a levegő, a föld, az ég, min-
den metsző, kemény, fagyott. 
Legvégül - ezzel be is zárul az el-
ső teremben tett körünk - , Hé-
zső Ferenc Forrás című képe 
gyöngybaglyot ábrázol, azt, amit 
a bagoly észlel odaföntről, éjnek 
idején. Mindössze a bagoly látja, 
a többi madár vak rá, csak a fes-
tő, az alkotó veszi észre, és teszi 
láthatóvá mindenki számára a 
zárt lombkorona alatt a remény 
türkizzöld vonalát. 

S mi minden látható a bemuta-
tó többi termeiben? Tekintsük 
meg a kiállítást! 

E C S . 

Hatmillió-háromszázezer forint értékű hamis bélyeget találtak 

Hétszer kísérleteztek 
a csalók az álilletékkel 
Hét esetben találtak hamis illetékbélyeget a 
Csongrád Megyei Bíróságon. Alkalmanként 180 
darab ötezer forintos okmánybélyeget ragasz-
tottak fel a csalók. 

- A városi és munkaügyi bíróságokon nem, csak a 
gazdasági, felszámolási eljárásokkal kapcsolatos 
ügyek között találtak olyan iratokat a Csongrád 
Megyei Bíróságon, amelyekre hamis illetékbélyege-
ket ragasztottak a csalók - tudtuk meg Cséffán fó-
zseftől, a Csongrád Megyei Bíróság sajtóreferensé-
től. 

Cséffán elmondta, hét esetben találtak hamis ok-
mánybélyeget. Az elkövetés módja minden alka-
lommal ugyanaz volt: a csaló, vagy csalók 180 da-
rab hamis ötezer forintos, összesen tehát 900 ezer 
forint értékű illetéket mellékeltek az iratokhoz. 

A hamis okmánybélyeggel dolgozó csalók olyan 
vállalkozást keresnek, amely korábban működött, 

de már megszűnt. Ezután keresetet indítanak a cég 
ellen, s azt állítják, jelentős összeggel tartozik ne-
kik a vállalkozás. A tartozások összegeként eddig 
15 millió forint körüli összeget tüntettek fel. Ilyen-
kor az illeték eléri a maximális 900 ezer forintot. A 
kereset mellékleteként több oldalon felragasztják a 
hamis bélyegeket. Amint kiderül, hogy a vállalko-
zás megszűnt, az eljárást megszüntetik és a csalók 
visszakaphatják a lerótt illeték 90 százalékát. Ezt 
persze már nem bélyegben, hanem készpénzátuta-
lással kapja meg a felperes. 

Csongrád megyében egyetlen csaló sem jutott 
pénzhez. Volt, amikor az eljáró bíró telefonon érte-
sítette az illetékhivatalt, hogy a bélyegek nem való-
diak. Ám az is előfordult, mint Cséffán József me-
sélte, hogy a bíró telefonon hívta fel az ügyfelet, az 
igazolja a bélyegek eredetiségét. Válasz persze azóta 
sem érkezett. 

A. T. J. 

Olcsóbb net 
A Vivendi aláírta az Informa-
tikai és Hírközlési Minisztéri-
ummal azt a szerződést, amely a 
25 százalékos netes díjcsökken-
tés részleteit tartalmazza. 

A Vivendi Telecom Hungary cso-
port is lényeges árcsökkentést ve-
zet be szolgáltatásaiban - jelen-
tették be a minap. Ezen lépésével 
a Vivendi az egyik legolcsóbb in-
ternetszolgáltatóvá válik a hazai 
piacon. A nagymértékű csökken-
tés alapját a kormány által nyúj-
tott támogatás adja, de ez az árzu-
hanás csak azáltal tud megvaló-
sulni, hogy a cégcsoport a támo-
gatáson túlmutatva is csökkenti 
árait - mondta Kovács Rita kom-
munikációs menedzser. A Viven-
di új áraival létrehozott csomagok 
minden internetfelhasználó igé-
nyeit kielégítik, de különös hang-
súlyt fektetnek két rétegre: azok-
ra, akik eddig nem interneteztek, 
valamint akik a közepes internet-
felhasználók közé tartoztak. A 15 
órás csomag bevezető ára 2222, a 
40 órásé 5555, a 100 órás csomag 
bevezető ára 8888, míg a 200 órás 
9999 forintba kerül. 

Rogán Antal 
bírálata 
Rogán Antal szerint a Med-
gyessy-kormány suttyomban 
bevezetett egy második Bok-
ros-csomagot. 

A fiatal ellenzéki politikus érté-
kelése szerint a Medgyessy-kor-
niány eddigi tevékenységét két 
korszakra lehet osztani. Az első 
tavaly októberig, a helyhatósági 
választásokig tartott; a kabinet a 
voksolás napjáig kormányzás he-
lyett a tavasszal kezdett kam-
pányt folytatta, jól hangzó ígére-
tekkel árasztotta el a választókat. 
A második periódust most éljük, 
ez pedig Rogán Antal szerint a 
léggömbként kidurranó ígéretek-
kel jellemezhető. Példaként em-
lítette a közalkalmazottak ötven-
százalékos béremelését, melyről 
kiderült: az önkormányzatok 
nem kaptak hozzá fedezetet, így 
mindenütt bezárják, leépítik, 
összevonják az iskolákat. így, bár 
elvben minden pedagógus több 
pénzt vihet haza, valójában kö-
zülük nagyon sokan az utcára 
kerülnek, így nem részesülhet-
nek a béremelésből. A fideszes 
parlamenti képviselő szerint or-
szágszerte több tízezer közalkal-
mazott veszítheti el állását. 

A helyi polgári körök meghívá-
sára Makón fórumot tartott Ro-
gán Antal úgy véli: az infláció fo-
kozásával, az árak elszabadításá-
val a Medgyessy-kormány tulaj-
donképpen ugyanazt csinálja, 
mint annak idején a Horn-kor-
mány. A különbség annyi, hogy 
most bejelentés nélkül, suttyom-
ban rövidítik meg az embereket 
és nincs egy Bokros Lajos, aki leg-
alább a nevét adná mindehhez. 

SZ. I. M. 

Kinevette a vérző lábú asszonyt a harapós eb gazdája 

Szabadon hagyott kutya 
támadott Makkosházon 
Szabadon hagyott eb harapott meg egy asszonyt 
Szegeden. A nő munkaképtelen, injekciókúrára 
jár. A kisgyermekes család védtelennek érzi magát 
a felelőtlen kutyásokkal szemben. 

Esti műszakból tartott hazafelé egy makkosházi 
asszony, amikor a Hont Ferenc utca kis játszóte-
rénél megmarta egy kutya. Az állat két húsz év 
körüli fiatalemberhez tartozott, akik a lomtalaní-
tásra utcára tett holmik között turkáltak. A nő el-
haladt mellettük, a kutya követte, majd amikor 
hátat fordított az ebnek, az rögtön az asszony bo-
kájába kapott. Fogainak mély nyoma még két hét 
múlva is látszott, a seb környéke enyhén begyul-
ladt. 

A fiúkat nem zavarta az asszony fájdalmas kiál-
tása. „Na, mi az, megkapott a kutya?" kérdezték 
gúnyosan, majd folytatták a guberálást. Amikor a 
iiatalasszony megkérdezte, beoltották-e a kutyát, 
vállvonogatás volt a válasz. 

Az orvos a tetanuszoltás mellett öt injekcióból ál-
ló kúrát rendelt. A nő lába javul ugyan, de ha nem 
pihenteti, még mindig fáj. Harmadik hete nem me-
het munkába: termelőüzemben, gép mellett dolgo-
zik, nyolc órán át talpon kell lennie - nem tudja, 

CSAK SZAJKOSARRAL 
Az ebrendelet szerint a következő kutyafajtá-
kat csak szájkosárral szabad sétáltatni (termé-
szetesen a póráz is kötelező): terrierek, masti-
no napoletano, komondor, dog, doberman, 
rotweiler, kuvasz, német juhász, óriás Schnau-
zer, nagy testű pásztor- és juhászkutyák, arpla-
nac pásztor, kaukázusi juhász, briand, bouvier, 
belga juhász, argentin dog, fila brasileiro, bor-
deaux-i dog, tosa-inu és a felsorolt kutyák ke-
verékei. 

mikorra épül föl annyira, hogy lába bírja a terhe-
lést. 

Az éjszakánként fölriadó asszony és férje az eset 
óta még jobban féltik óvodáskorú kisfiúk épségét. 
Minden szabadon futkosó kutyától rettegnek. A 
munkaképtelen nő fölháborodva kérdezi: a Belvá-
ros tisztasága mellett miért nem vigyáznak jobban 
a lakótelepeken és más külső körzetekben élőkre, 
különösen a gyerekekre, akiknek játszótereit tele-
piszkítják a kutyák? 

Közterületen, illetve a lakóház közös használatú 
helyiségeiben, s annak udvarán az ebet biztonságos 
vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni - írja az eb-
tartási szabályokról szóló rendelet 12. paragrafusá-
nak első pontja. A szabályból kiderül, milyen felté-
telekkel tarthat valaki kutyát. így például nem árt 
tudni, hogy három-, vagy több lakásos épületben a 
lakók kétharmadának hozzá kell járulnia a kutya 
beköltözéséhez. 

A nemrég munkába állított parkőrök és a város-
Őrök is figyelmeztethetik az utcán a póráz vagy 
szájkosár nélküli kutyák gazdáit, intézkedésre vi-
szont a rendőrökön kívül a közterület-felügyelők 
jogosultak. Vezetőjük, Négyökrű Dezső tájékozta-
tása szerint tavaly 554 esetben figyelmeztették a 
helyszínen a gondatlan kutyásokat. Súlyosabb ese-
tekben föl is jelentették a vétkest. 

A szegedi polgármesteri hivatal igazgatási irodá-
jától megtudtuk, hogy 2002-ben 21 bírságot szab-
tak ki a szabálytalankodó kutyatartókra, összesen 
210 ezer forint értékben. 

A kóbor kutyákkal nehéz elbánni, mert mire a 
riasztott gyepmester a helyszínre ér, az ebnek 
sokszor bottal ütheti a nyomát. Információink 
szerint akad olyan magyar település, ahol a köz-
terület-felügyelőket injekciós fecskendő kilövé-
sére alkalmas fegyverrel látták el - ha gazdátlan 
kutyával találkoznak, belelövik a tűt, s a szérum 
mozgásképtelenné teszi az állatot a sintér jövete-
léig. 

NY. P. 

Felújítják a vasutat Szentes és Fábiánsebestyén között 

Európa talán 
leglassúbb vonata 
Folytatás az 1. oldalról 

A vonat Fábiánsebestyén után 
folytatja útját Orosháza felé. 
Évente egyébként 1-2 kilométer 
felújítására jut pénz, ami a sínek 
cseréjét jelenti. 

A napi hat vonatpáron minden 
második ülőhely foglalt, a fábiá-
niak, a Szentesen tanuló diákok 
ragaszkodnak a Zsuzsi vonat-
hoz, hiszen, ha lassú is, rendkí-
vül kényelmes, szimpatikus, s 
sok szempontból jobban megéri 
igénybe venni, mint más közle-

kedési eszközt. A hatvanöt éven 
felüli nyugdíjasok például ingyen 
utazhatnak rajta. A vasútállo-
más a község mértani központjá-
hoz képest a falu széléhez köze-
lebb esik, azonban onnan min-
den jól megközelíthető. Most hat 
vasutas irányítja, vigyázza a köz-
lekedést. Az állomás környéke és 
a vonatablakból kitekintve fog-
ható látvány a magyar alföld leg-
jellegzetesebb vonásaiban enged 
gyönyörködni vonatra várva és 
vonaton ülve, hosszú időn át. 

B. G. 

Makón a baleset-megelőzési bizottság vándorserlege 

A segítők megyei 
versenye Szegeden 

A segítők háromfős csapatokban tehették próbára vezetési tudá-
sukat, ügyességüket. Fotó: Gyenes Kálmán 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság (CSMBB) 
negyedik alkalommal rendezte 
meg a hét végén az MBB segítők 
közlekedési versenyét. A rendez-
vény helyszíne a Szeged Plaza 
parkolója volt. A vidám hangula-
tú vetélkedőn olyan szervezetek 
vettek részt, amelyek rendszere-
sen segítik a bizottság munkáját. 

A nyolc csapat - köztük a Tisza 
Volán Rt., a közlekedési felügye-
let, a mórahalmi mentőállomás, 
a polgárőrök, valamint az írott és 

az elektronikus sajtó képviselői a 
hűvös idő ellenére először a 
KRESZ-teszttel küzdöttek meg, 
majd az egyébként nehéz és szűk 
tesztpálya következett. A három-
fős csapatok egy Ikesz biztosítot-
ta Skoda Fabiával teljesítették a 
feladatokat. 

Az idei vetélkedőn az egyéni és 
a csapatversenyt is a Makói Bal-
eset-megelőzési Bizottság szerez-
te meg, így ők vihették haza a 
vándorserleget. Második helye-
zett a közlekedési felügyelet lett, 
míg harmadikként a mentősök 
csapata végzett. 


