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A régész lélekjelenléte és a vadkanfő 

Az avarok 
mégsem tűntek el 
„Eltűntek, mint az avarok" -
tartja az orosz közmondás, ez 
jól hangzik, csak épp nem igaz. 
Az avarok ugyanis köztünk él-
nek. Pontosabban: beleolvad-
hattak a magyarságba. Avar jel-
legzetességeket mutató régésze-
ti leletek csak egy bizonyos kor-
ból maradtak fönn, de nem je-
lenti azt, hogy a hozzájuk tar-
tozó népesség is megszűnt. 

- Meggyőződésem, hogy az ava-
rok Kárpát-medencei története 
eléri a honfoglalást. A nagy avar 
temetők története belenyúlik a 
EX. századba, az avar kor határát 
a jelenleginél később, 895-96 
környékén kellene meghúzni -
mondja B. Nagy Katalin régész, a 
székkutas-kápolnadűlői avar te-
mető feltárója, az erről szóló kö-
tet szerzője. B. Nagy Katalin vé-
leménye egyszersmind megma-
gyarázza, „hová lettek" az ava-
rok, miután már nem készültek 
olyan tárgyak, amelyeket a régé-
szek velük hoznak összefüggés-
be. Mert mi is történhetett a ma-
gyar honfoglaláskor? 

- Hatalomváltás zajlik, az ava-
roknak meg kell válniuk a rájuk 
jellemző viselettől, a férfiaknak a 
griffes-indás díszű övektől, a 
nőknek a jellegzetes formájú-szí-
nű gyöngyöktől, és áttérni a ma-

B. Nagy Katalin. Fotó: Tésik Attila 

gyar „formaruhára" - fejtegeti a 
régész. Ilyenek ezután nem is ké-
szültek tehát, ezért nem találni 
hasonlókat későbbi koroktól. S 
mik a székkutas-kápolnadűlői 
avar temető legkülönlegesebb le-
letei? Például a festett vadkanfős 
edények. Hasonló vadkanfejeket 
ázsiai falfestményeken találtak, 
melyek főemberek vonulását áb-
rázolják, az ő kaftánjaikon látha-
tó vadkanfős díszítés. Egyébként 
a székkutas-kápolnadűlői edé-
nyek vadkanfej-motívumai csak 
B. Nagy Katalin kivételes odafi-
gyelésének és gondosságának kö-
szönhetően maradtak meg az 
edényeken; ha csak kicsit is meg-
süti az ábrákat a nap, megfújja a 
szél, megszáradnak, a festék por-
rá omlik, volt-nincs. Ezt előzte 
meg a régész, kellő lélekjelenlét-
tel és gyors óvintézkedésekkel. -
Ereztem, hogy ez az, amit egy 
életben csak egyszer talál az em-
ber - emlékszik vissza B. Nagy 
Katalin. 

Végül lássuk, milyen nép is 
volt az avar! Kelet- vagy bel-
ső-ázsiai eredetű, eredetileg no-
mád társadalom, a kínaiak zsu-
an-zsuanoknak hívták, több nép, 
néptöredék csatlakozhatott hoz-
zájuk. A székkutas-kápolnadűlői 
avar temető leletei szerint az it-
teni népesség már részben ke-
resztény volt, s a nagyállattartás 
mellett növénytermesztéssel is 
foglalkozott. Vizsgálatok sok ga-
bona, zöldség fogyasztására utaló 
anyagot találtak csontjaikban. 
Lehet, hogy az avarok - akik kul-
túrában, embertanilag a magya-
rokhoz nagyon hasonlóak voltak 
- , ha megérték a honfoglalást, 
zökkenőmentesebbé tették a ma-
gyarság életformaváltását? Egy 
biztos: tovább élhetnek ben-
nünk. 

F.CS. 

Teljesítették a választási ígéreteket Kisteleken 

Összefogott jobb és bal 

RENAULT 

Molnár Autóház Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 8. 

Telefon / fax: (62) 420-237 

Egy új társ a családban! 
Thalia Prima 1 .990 .000 , -F t -é r t 

v használt autó beszámítással! 

A S S I S T A N C ^ , 

A Renault Thalia 1,4 Prima limitált szériát most 1,4-es, 7S LE-s 
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indítás-
gátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os 
áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásár-
lási konstrukció igénybevételével! 
A C1B Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most 
200.000,-Ft értékben beszámítjuk használt, akár üzemképtelen 
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 30% induló 
részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelke-
zésére. A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben! 

w w w . r t - n ^ l t . h u 

Hogyawtás flittr/lOOM: wrgyrs használat: 7,1; CÜ2 kibocsátás (g/ktn): 148. 

Délmagyarország 
ON-LINE Művészek • kutatók 

vezetők • sportolók 

Mindenki, aki Szegeden számít 

Folyamatos jelentkezés 
és adatfrissítés 
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CK? 
D A E W O O 

N I N C S KLASSZIKUS ELLENZEK 
- Amit felvállalt a testület, azt együtt meg is va-
lósítottuk. Ekkora településen, mint Kistelek, 
nem az a lényeg, hogy ki, milyen párt tagja, ha-
nem a város fejlődése a cél - mondta Török-
györgy Józsefné önkormányzati képviselő. O in-
kább a baloldali eszméket vallja magáénak, de 
ennek ellenére együtt dolgozik a jobboldali pol-
gármesterrel. 

Szerinte a testület reális terveket tűzött kT 

maga elé. A városban nincsenek nagy gyárak, 
ipart sem lehet ide telepíteni. Ezért azt kell ki-
használni, amilyük van. Ez. pedig nem más, 
mint a mezőgazdaság adta lehetőségek mellett a 
szolgáltatás fejlesztése. Ennek értelmében vág-
tak bele az új sportcsarnok szomszédságában 
egy rendezvényház és szálloda megépítésébe. 
Jövőre ezt folytatni kívánják, előbb egy uszoda, 
majd később egy aquapark megvalósításával. 

A TELJES 
^ ^ ^ ^ ^ ÁRUKÉSZLETBŐL 

C5 ^ i f l k 20% 
KEDVEZMÉNY! 

^ a d i d a s s 
A Délmagyarországi Áramszolgáltató 

Részvénytársaság 
pályázatot hirdet 

FEJLESZTÉSI MÉRNÖK 
munkakör betöltésére, 

Szegeden történő foglalkoztatással 

Leendő munkatársunk alapvető feladatai: 
• távlati fejlesztési feladatokban való részvétel, konkrét műszaki 

megoldások kidolgozása 
• fogyasztói igényű hálózatfejlesztés esetén ajánlatadás 
• tervezési megbízások készítése, szerződések felülvizsgálata, 

részvétel a tervbírálatokban 
• kiviteli tervek felülvizsgálata, kiviteli szerződések előkészítése 

Elvárásaink: 
• felsőfokú erősáramú végzettség 
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek 
• alapszintű angolnyelv-ismeret 
• B kategóriás jogosítvány 

Juttatások: 
• fizetés megegyezés szerint, a DÉMÁSZ Rt.-nél érvényben 

lévő kollektív szerződés keretein belül 
• jóléti-szociális keret 

A meghirdetett munkakör a kiválasztást követően 
betölthető. 

A pályázatokat - melyek fényképes szakmai önéletrajzot, 
motivációs levelet és a fizetési igény megjelölését tartalmazzák 

- 2003. december 19-ig az alábbi e-mailre kérjük eljuttatni: 
szemelyugy@demasz.hu 

vagy levélben (a borítékra kérjük írják rá: „Pályázat") 
a következő címre: 

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság 
Humánpolitikai Igazgatóság személyügyi és oktatási 

osztály 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 

Érdeklődni lehet Pipicz Mihály főmérnöknél a 62/565-251 -es 
telefonszámon. 

Boldog karácsonyt és egy új Daewoo Kalost 
kívánunk a Délmagyarország minden olvasójának! 

Használt autóját akár 222 000 forint felárral is 
beszámíthatjuk az új Kalos árába! 

Karácsonyi 
hitelakció! 

Kalos 1.2 alapár: 
10% indulóösszeg: 
Havi részlet: 
Futamidő: 
THM: 

1 990 000 Ft 
1 9 9 0 0 0 Ft 

30 104 Ft 
7 2 h ó n a p 

6 , 7 0 % 

Gazdag választék h 
forgalomba helyt 
néhány nap alatt 

Szigorításokkal tudják kompen-
zálni a megnövekedett kiadáso-
kat. Az idén öt pedagógustól és 
két iskolai fizikai dolgozótól kel-
lett megválniuk. 

A létszám leépítését sajnos jö-
vőre folytatni kell. Ennek nem-
csak a béremelés az oka, hanem 
- az országos tendenciához ha-
sonlóan - Kisteleken is csökken 
a gyermekek száma. Az idén még 
négy első osztályt indítottak, de 
jövő szeptemberben már csak 
hármat tudnak. Ezért is tervezik 
az iskolák összevonását. 

Nagy Sándor szerint az leg-
szembetűnőbb, hogy folyamato-
san gyarapszik, fejlődik és lassan 
igazi városra kezd hasonlítani 
Kistelek. - Nagyon fontos, hogy 
végre találkozóhely, találkozási 
pont alakult ki a település szívé-
ben. Ez pedig nem más, mint a 
nemrég átadott rendezvényház, 
sportcsarnok és szálloda együtte-
se - folytatta a polgármester. A 
hét öt napján különféle rendez-
vényekkel várják a helybelieket 
és a vendégeket egyaránt: 

Egyre több kistelekit sikerül be-
vonni a közösségi életbe. A civil 
szervezetek száma nemhogy 
csökkenne, hanem nő. A kisváros 
emellett tizenegy sportegyesület-
nek is otthont ad. A sportolók pe-
dig sorra hódítják el az értékes tró-
feákat a különféle versenyeken. 

Nagy Sándor hisz abban, hogy 
az önkormányzat tervei, pályá-
zati nagy többségében megvaló-
sulnak. Ezt egy rövid történettel 
példázta. Egy amerikai doktornő 
arra tette fel az életét, hogy meg-
mentse az ausztrál bennszülötte-
ket. A nagy út előtt nagymamája 
a következő szavakkal búcsúzott 
el tőle a reptéren: „Kislányom! 
Vigyázz, hogy mit akarsz ígérni, 
mert az megvalósul!" 

KORMOS TAMÁS 

Rupesky Autóház 
6728 Szeged, Fonógyári út 2 -4 . 
Tel.: 62/558-415, 62/558-400 
E-ma8: daewoo@rupesky.hu 

Daewoo. NagysxenJbb mint gondolná. 

A kistelekiek elégedettek a 
képviselő-testület munkájával, 
mivel egy éve is majdnem 
ugyanannak a t izennégy sze-
mélynek szavaztak bizalmat, 
akiknek az előző ciklusban is. 
Az elmúlt esztendőben szinte 
minden megvalósult, amit a 
választások előtt ígértek a sza-
vazóknak. 

Egy éve voltak az önkormányzati 
választások. A kisteleki képvise-
lő-testületben ez nem hozott 
nagy változást. Nagy Sándor ma-
radt a polgármester és a tizenhá-
rom képviselői helyre a régiek 
közül tizenketten „visszajutot-
tak". A tizenharmadik pedig 
azért lett más, mert a korábbi 
képviselő családi okok miatt 
nem indult a választásokon. 

- Mindig a település érdekeit 
néztük mindenekfelett. Nálunk 
nem mértékadóak a pártszínek, 
a képviselők többsége független 
és közösen dolgozunk céljaink 
megvalósításáért - nyilatkozta a 
polgármester. Egy-két éve még 
sokkal könnyebb helyzetben volt 
az önkormányzat, mint most. 
Akkoriban a költségvetés tíz szá-
zaléka készpénzben mindig ren-
delkezésre állt, legalább az önerő 
fedezésére. Most pedig pályázati 
pénzekből és folyószámlahitel-

ből valósulnak meg a beruházá-
sok. 

A közalkalmazotti béremelése-
ket még mindig nem tudta kihe-

verni a város. - Ez sok tízmilliót 
kivett a kasszából - tette hozzá 
Nagy Sándor. Most minden ne-
hezebb, de az élet nem áll meg. 

- A város fejlődéséért te t te le a testület a nagyesküt - mondta 
Nagy Sándor polgármester. Fotó: Karnok Csaba 
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