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Bán völgyi László 
háborús emlékműve 

Postabontás plusz 
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött ol-
vasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kí-
vül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (Aszerk.) 

• • 

Összeomlott Szegeden 
a városmarketing ? 

A város vonzó lehet a gyógy- és konferenciaturizmus számára. Fotó: Schmidt Andrea 

Az első és a második világháborúban el-
esett nagyérieknek állít emléket Bánvöl-
gyi László szobrászművész alkotása, 
amelyet 2003. október 31-én avattak föl 
a község főterén. Ez az első köztéri em-
lékmű a 600 lelket számláló települé-
sen. A két hatalmas süttői mészkőtömb 
feltűnő jel a község főterén, tiszteletet 
parancsoló méreteivel és megjelenésével 
híven kifejezi az emlékállítók szándé-
kát, hogy megjelenésében és művészi ér-
tékeiben is méltó emlékmű emlékeztes-
sen a kis létszámú település háborús 
véráldozatára. 

A két világégésre emlékeztető kőtömb 
egyikének belső, felcsiszolt felületén 
harminchét nagyéri neve olvasható, ők 
az első világháborúban vesztek oda, a 
másikon tizenhét név sorakozik, akik a 
második világháború harcterein estek 
el. Az emlékmű építését sajátjukénak 
erezték az itt lakók, érintettségük okán, 
és azért is, mert a falu szeme láttára ké-
szült. Az emlékmű lényegi elemeit ké-
pező kőtömböket már csaknem egy év-
vel korábban a helyszínre szállították. A 
befejező munkálatok, a nevek fölvésése 
és a bronzöntvények elhelyezése is a 
helyszínen történt. 

Jól alkalmazott, világos jelentésű 
szimbólumokból építkezik az emlékmű. 
A formáival az ég felé törő, töredezett fe-
lületű, hatalmas süttői mészkőtömbök 
kaput formáznak. Kaput, amely a hábo-

A nagyéri emlékmű. 

rtík idején a tengernyi szenvedésbe 
nyílt, s a harctereken küzdők sokaságá-
nak - köztük a Nagyérről a lövészárkok-
ba kényszerülőknek is - a halál kapuját 
jelentette. Ez a kapu szimbolikus jelen-
tőséggel bír, nem vezet sehová, a múltba 
is nyílik, az emlékezésbe és a jövőbe is 
nyílik, a reménybe, a megbékélés ígére-
tével. A kapu így a múltat, a történelmi 
emlékezést köti össze a jelennel, a ke-
gyelettel emlékező nemzedékek lelkiis-
meretével. Ennek a kapunak pillérei jel-
képcsen az első és a második világhábo-
rúban életüket áldozó nagyéri férfiak sú-
lyos életáldozatából épültek föl, nevei-
ket kőbe vésték, így személyes áldozat-
vállalásuk emlékét is megőrzi az idő. 

A kapu szcmöldökrésze az égi világba 
nyúlik. Engesztelő angyalokat, kerubo-
kat látunk itt, akik a mennyei megbéké-
lés és a földi gyász jeleként, s a temetés 
ősi gesztusát kifejezve gyászfátyollal bo-
rítják be az emléket. A gyászfátyol sú-
lyosan redőzött formái vízszintes irány-
ban rendeződnek el a piramisszerű kő-
tömbök között. Ebbe a nyugalmas for-
marendbe az angyalfigurák súlytalanul 
lebegő, ereszkedő alakjai hoznak vibráló 
mozgalmasságot. A biblia szerint ők, a 
kerubok az angyali kar legfelsőbb képvi-
selői, akik az írás szerint őrizték a para-
dicsomot, és hordozzák Isten trónját is. 
Alakjukban tehát a földi hitvilág és az 
égi, a mennyei szféra találkozik az em-
lékmű jelrendszerében. 

Bánvölgyi László műve a szqbrászat 
emberarcú alakító hagyományának 
eredményein nyugvó, természetelvű 
plasztikai alakításon alapul. Jelképrend-
szere híven követi a keresztény jelképi 
hagyományokat. Szobrászi igényességét 
jó műhelyben, kitűnő mesterektől sajá-
tította el előbb a szegedi Tömörkény 
művészeti gimnáziumban, majd szob-
rász-restaurátor szakon a budapesti 
Magyar Képzőművészeti Főiskolán. 

Nem véletlen hát, hogy a remekmű-
vek tanulmányozása, restaurálása során 
szerzett ismeretei és értéktisztelete je-
lentették számára a zsinórmértéket 
minden vésőütésnél, szobrot alakító 
kézmozdulatnál, amellyel a nagyéri em-
lékművet formálta. A jelképteremtés és 
a szimbólumok alkalmazásának avatott 
mestere. 

DR. T Ó T H ATTILA, 
SZEGED 

Másként formálnák címmel jelent meg 
a november 19-i számában egy sajtótá-
jékoztatói tudósítás. 

Engedjék meg, hogy mint Szeged tu-
rizmusának egyik szereplője, néhány 
észrevételt tegyek az ott elhangzottak-
kal kapcsolatban. Lehet hogy szubjektí-
vek az észrevételeim, de úgy érzem, té-
nyeken alapulnak, és nem csak az én vé-
leményemet tükrözik. 

- Az 1998-2002 közötti ciklusban 
Csonka Gábor kiválásával az önkor-
mányzat vezetésében gyakorlatilag gaz-
dátlanná vált a szegedi turizmus. Az eb-
ben részt vevők és dolgozók nagy fokú 
érdektelenséget tapasztaltak a városi il-
letékesek részéről. 

- Tény, hogy sikeresen működött és 
szerencsére működik jelenleg is a biz-
tonságpolitikai, diplomáciai tevékeny-
ség, de ez érzésem szerint elsődlegesen 
Tóth László elnök úrnak köszönhető. 

- Ami a gyógy- és konferenciaturiz-
musra vonatkozó terveket illeti, azok 
valóban elkészültek, és pl. a gyógyfürdő 
beruházása kisebb-nagyobb zökkenők 
után el is indult. 

- A konferencia-központot illetően 
mindannyian tudjuk, hogy eredetileg 
teljesen más elképzelések (álmok) szü-
lettek. A Széchenyi-tervből kapott közel 
900 millió forint a megvalósításához 
nem volt elegendő, így a város vezetése 
„kilobbizta" a lehetőséget, hogy az ösz-
szeget csatolják az egyetem Ady téri 
építkezéséhez, és ezt így kiegészítve, 
konferenciák tartására is alkalmassá te-
gyék. Egyébként - tudomásom szerint -
a város konferenciaszervezői és beutaz-
tatói még jelenleg is kevés konkrét isme-
rettel rendelkeznek az említett konfe-
rencia-központról. 

- Ami a kiadványokat illeti, az a véle-
ményem, hogy az elmúlt időszakban „a 
kevesebb több lett volna", s gondolom, 
abban egyetértünk, hogy a városmarke-
ting nem egyenlő kiadványok elkészíté-
sével. Ugyanakkor egyetértek azzal, 
hogy szükséges lenne már végre egy egy-
séges és több cikluson át kitartó arculati 
terv elkészítése a város népszerűsítésé-
re. 

- A szabadtéri játékokat illetően a leg-
főbb gondot nem abban látom, hogy 

nincs meghatározott profilja, hanem ab-
ban, hogy évek óta nincs időben (leg-
alább egy évvel a tárgyidőszak előtt) ki-
alakított és értékesíthető programja. 

- Gondolom, nem vagyok egyedül az-
zal a véleményemmel, hogy az elmúlt 
egy év során a város turisztikai szem-
pontból is elmozdult a holtpontról: mű-
ködő idegenforgalmi bizottság, az adó-
ból befolyt pénzeknek egyeztetett visz-
szaforgatása a turizmus céljaira, szak-
embereknek és újságíróknak a lehetősé-
gek és programok helyszínen történő be-
mutatása, készülő turisztikai koncepció 
stb. 

- Végül, de nem utolsósorban egyet-
értve azzal, hogy mindent lehet, sőt kell 
is jobban csinálni, a szegedi turizmust 
kritizálóktól azt kérem, hogy legalább a 
számoknak higgyenek, forgassák a KSH 
kiadványait, és ha nem esik nehezükre, 
örüljenek velünk együtt annak, hogy 
többek között a szegedi Novotel idén is 
kiemelkedő évet zár, ami nem kis mér-
tékben Szeged városának is köszönhető. 

KUNZ PÉTER, 
SZEGED 

citibank személyi kölcsön: válasz igényeire 
Kószóné Lantos Gabriellával, a Ci-
tibank Rt. szegedi fiókjának igaz-
gatójával a Citibank személyi köl -
c s ö n ö k r ö t b e s z é l g e t t ü n k annak 
kapcsán, hogy a Sulinet Expressz 
programhoz kapcsolódva kedvez-
m é n y e s kons trukc ióva l várja a 
bank ügyfeleit. Ugyanakkor a töb-
bi Citibank személyi kö lcsön o k -
tóber 20-tól december 5- ig 0%-os 
kezelési költséggel vehető igénybe. 

— Milyen célra tehet használni a Ci-
tibank személyi kölcsönöket? 

Kószóné Lantos Gabriella fiók-
igazgató: Azoknak sem kell lemonda-
niuk arról, hogy felújítsák a lakásukat, 
vagy kicseréljék a bútorokat, illetve 
egy-egy háztartási gépet, vagy szabad-
ságuk alatt elutazzanak egy rég áhított 
szép vidékre, akiknek nincs azonnal 
mozgatható készpénzük a családban, 
hiszen személyi kölcsönnel is megva-
lósíthatják terveiket. A Citibank sze-
mélyi kölcsönök kezes és fedezet nél-
kül igényelhetők és teljesen szabadon 
felhasználhatók. 

— Kik igényelhetik a Citibank sze-
mélyi kölcsönöket? 

Kószóné Lantos Gabriella: Citi-
bank személyi kölcsönöket minden 
olyan magyar állampolgár igényelhet, aki 
betöltötte 21. életévét, három hónap-
nál hosszabb ideje állami vagy magán-
cég alkalmazásában van. vagy magánvál-
lalkozó, rendelkezik saját névre szóló ve-
zetékes vagy mobiltelefonnal és havi 
nettó jövedelme eléri az 50 000 forin-
tot. 

- Milyen feltételekkel igényelhetők a 
Citibank személyi kölcsönök? 

K ó s z ó n é Lantos Gabriella: Az 
igénylés egyszerű: tárcsázni kell az 554-
770-es telefonszámunkat, vagy be kell 
jönni a Citibank-fiókba, ahol munka-
társaink pár perc alatt elvégzik az 
előzetes hitelbírálatot. Ha az előzetes hi-
telbírálat pozitív eredményű volt, és az 
igénylő a benyújtott dokumentumok-

' kai megerősíti az adatokat, nagy 
valószínőséggel akár 7 munkanapon 
belül a számláján lehet a pénz. A köl-
csönök futamideje 1 és 5 év között 
változhat, összegük pedig a jövedelem-
től és az igényektől függően 75 000 és 
3 000 000 Ft között lehet. Az éves ka-

matlábak a jelenlegi promóciós időszak-
ban a futamidő és a hitelösszeg függvé-
nyében 19% és 31,99%* között mozog-
nak. 

— Említette a kedvezményes Sulinet-
programhoz kapcsolódó konstrukciót, 
bemutatná pár szóban? 

Kószóné Lantos Gabriella: A Ci-
tibank Sulinet személyi kölcsönnel Ma-
gyarországon eddig páratlan kedvez-
ményekkel vásárolhatnak új számítás-
technikai eszközöket általános iskolai és 
egyetemi, illetve főiskolai diákok szü-
lei, valamint felnőttképzésben részt vevő 
tanárok és pedagógusok. Az Oktatási 
Minisztérium Sulinet Expressz prog-
ramja keretében akár évi 60 000 Ft 

A Citibank személyi kölcsönök ielli.iszriil.isL célhoz nem kötött fugyzsztisi kölcsönök. A különböző Citi-
bank személyi kölcssinöknck eltérő feltételei lehetnek. Ez z hirdetés kizárólag z figyelemfelkeltést szölgzl-
jz, nem minősül nyilvinsvs ajánlattételnek vzgy tájékoztatónak. A Citibank z kölcsönt j hitelbírálati feltételei 
alapján, z szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és zz adott kölcsön konkrét feltételei z teljes 
hitelbírálat eredményétől Itiggcnek. A Citibank Rt. fenntartja a kondíciók megváltoztatásának jogát 
*THM 24,.VWÍr-37,12%. **Az adókedvezmény igénybevételének pontos feltételeit a személyi jövedelem-
adóról szóló 1995. évi CVII. törvény 36/A § (3) bekezdése, valamint az abban hivatkozott pályázat hatá-
rozza meg. amelyek megváltozása esetén ezek a feltételek módosulhatnak. *** THM: 25,29%-33.21%% 

adókedvezményt is igénybe vehetnek 
azok, akik Sulinet Expressz matricás 
számítógépet vagy számítógépes esz-
közt vásárolnak**. 

Egy családon belül akár mindkét 
szülő is élhet ezzel a lehetőséggel, más-
más eszköz megvásárlásakor. Ha valaki 
minden évben új sulinetes számítás-
technikai eszközt vásárol, minden év-
ben igénybe veheti a maximum 60 000 
forintos adókedvezményt. Ezáltal a 
megvásárolt számítógépeket évente, fo-
lyamatosan lehet korszerűsíteni. Az 
újabb vásárlásokhoz pedig ismét lehet 
Citibank személyi kölcsönt felvenni, 
mert a kölcsön futamideje alatt a köl-
csön összege bármikor megemelhető. 

A s u l i n e t e s s z á m í t ó g é p e k vásárlását 

a Citibank egy rendkívül kedvező ka-
matú személyi kölcsönnel segíti, mely-
lyel akár 3666 forintos havi részletért 
könnyen megvásárolhatók az új és 
korszerű számítástechnikai eszközök. 
A hitelösszeg 100 000 és 500 000 Ft kö-
zött lehet, a futamidő 12 és 36 hónap 
között változhat, a kölcsön kamata pe-
dig csupán évi 19%***.További előny, 
hogy a sulinetes személyikölcsön-igény-
léseket gyorsított ügyintézéssel bírál-
juk el. 

Igényeljen m o s t Citibank sze-
mélyi kölcsönt! 

A pontos feltételek m e g i s m e -
réséért kérjük keressen fel b e n -
nünket a N a g y Jenő u. 1. s z á m 
alatti (Fekete sas u. és a Nagy Jenő 
u. találkozásánál) szegedi Citibank-
f iókunkban, vagy hívjon a 06-62-
554-770-es t e l e fonszámon. 

Vigyázat, 
alacsony árak! 

Rendkívüli kedvtvmenyekd1 iiioen c xsarn, Xsata Picasso, 
Berlinqo II., valamint a lumpét, (tiritpy modellekre 700 í. elet ember 
15-ig v.icjy a készlet erejéig. 
A képen látható autók illttszliút tök! 
Az Ön Citroen mai kakereskedbi: 
ZIXfM 2000 KfT 6/2B S/i iji,ii. 
Dorozsmai ut 0 télutón: 62 649 666 
CITROEN SAJII. 6tt00lki(tnu>rns I.,nlii-ly, 
liiiiisii.', M I't 10 leMun: 62 242 666 
CITROEN IÓTU KASA AUTÓ KE I 
6900 Mítki. Szun-sli ut 21 2 í lel 62SI0600 
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