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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A nagyközség 
képviselő-testülete ma délelőtt 
9 órától tartja ülését. 
Napirenden szerepel az idei 
távhőszolgáltatás díjának 
megállapítása, az 
intézménytérítési díjak 
módosítása. Megalkotja a 
testület a közműfejlesztési 
hozzájárulások szabályozásáról 
szóló rendeletet. A képviselők 
megvitatják az önkormányzat 
idei költségvetésének tervezetét, 
az adósságkezelési szolgáltatás 
és a talajterhelési díj 
bevezetését. Elfogadja a testület 
a közművelődési intézmények 
idei munkatervét és beszámolót 
hallgat meg a könyvtár és tájház 
elmúlt évi munkájáról, az 
intézmények pályázati 
tevékenységéről, a 
közterület-felügyelet 
munkájáról. A testület 
meghatározza a polgármester és 
az alpolgármester idei 
illetményét és a köztisztviselők 
egyéni munkateljesítményének 
meghatározását szolgáló 
kiemelt célokat. Zárt ülésen 
tárgyalják meg a beépítési 
kötelezettség 

meghosszabbítására vonatkozó 
kérelmeket. 

DESZK. Ma délután 4 órától a 
Maros Menti Fesztivál vers- és 
prózamondás kategóriájának 
résztvevői mérik össze 
tudásukat. A hetedik 
alkalommal megrendezett 
versenyre 11 településről 
érkeznek gyerekek, akiknek 
tudását szakmai zsűri bírálja cl. 
Helyszín a deszki faluház. 

DOMASZÉK. Farsangi hált 
rendez a Domaszéki Ifjúsági 
Egyesület a domaszéki 
sportcsarnokban február 5-én 
este 6 órától. Fergeteges 
meglepetésprodukció, bál szépe 
választás, tombola értékes 
fődíjjal. A zenét idén is a Travel 
Trió szolgáltatja. Menü: 
háromféle frissen sült, vegyes 
köret, saláta. legyek február 3-ig 
kaphatók elővételben a 
teleházhan. 

RÖSZKE. Évzáró közgyűlést 
tartottak a röszkei polgárőrök. 
Túró István elnök beszámolt 
arról, hogy az egyesület 25 fős 
tagsága 5540 órát töltött 
szolgálatban, a településen 14 
ezer 664 kilométert tettek meg 
járőrözésük során. Példaértékű 
az együttműködés a 
rendörséggel és a határőrséggel. 
Az egyesület anyagi helyzete az 
önkormányzat és a lakosság 
támogatásának köszönhetően 
stabil. A helyiek megítélése 
szerint Röszkén jó a 
közbiztonság, kevés a 
bűncselekmény. Magyari Béla, a 
Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének 
elnöke a kiemelkedő 
polgárőr-tevékenységért 
elismeréseket adott át Áfra 
Károlynak, Megyeri Zoltánnak, 
Túró Istvánnénak és Dobó 
Gábornak. Magyari László, 
Röszke polgármestere 
jutalomban részesítette id. 
Fodor Lászlót, Győri Tamást, 
Keczeli Attilát, Móra Szabolcsot 
és Tombácz Istvánt. Túró 
István, a Röszkei Polgárőr 
Egyesület elnöke Jakab Sándor, 
Lajos Ferencné és Szél György 
munkáját ismerte cl. 

ZSOMBÓ. AKós Károly 
Altalános és Alapfokú Művészeti 
Iskola névadójának tiszteletére 
ünnepséget rendez ma délelőtt 
10 órától a József Attila 
Művelődési Házban, amelyen 
először adják át a névadóról 
elnevezett emlékplakettet az 
iskola legkiválóbb volt 
diákjainak: Gera Andreának, 
Huszár Tamarának, Ráez 
Alexandrának, Vass Andreának 
és Zádori Évának. Az ünnepség 
díszvendége Czeglédy Enikő, a 
névadó unokája. Az iskolások 
ünnepi műsorral, néprajzi 
gyűjtéssel, vetélkedővel és 
képzőművészeti kiállítással 
készülnek. 

Miközben sokan meg sem érik ezt az élet-
kort, a vásárhelyi Szántai Tamás és felesége, 
Tátrai Zsuzsanna ma ünnepli házasságkö-
tésének hatvanötödik évfordulóját. A pár 
1938-ban ismerkedett meg egy tanfolyamon, 
amelyet a város gyorsírni tudó fiataljainak 
szerveztek. Tamás akkor már a „nagytaka-
rék" banktisztviselőjeként dolgozott, míg 
Zsuzsanna a gyors- és gépíró szakiskola el-
végzése után, 16 éves korában a Tóth-ma-
lomban kapott állást, ahol pár év múlva már 
könyvelóvé lépett elő. 

Mint mondják, első látásra beleszerettek 
egymásba, mint a mesében. 1939-ben tartot-
ták az eljegyzésüket, s pár hónappal később, 
1940. január 28-án házasodtak össze. Isten 
színe előtt a belvárosi római katolikus temp-
lomban mondták ki a boldogító igent. Szán-
tai Tamás a háborút nem úszta meg köny-
nyen, hiszen Dániában angol hadifogságba 
esett, s a holland határ mellől szökött haza 
feleségéhez hol gyalogosan, hol tehervonat-
tal. Az út 1945. október 2-ától két hétig tar-
tott. 

- Közös életünket a Búvár utcán, albérlet-
ben kezdtük egy régi magánházban, majd jó-
val később a Szabadság térre költöztünk, ta-
nácsi bérlakásba. Anyagi helyzetünk nem 
különbözött másokétól, hiszen az első háló-
szobabútor-garnitúránkat mi is részletre vet-
tük. Azelsö saját lakásunkat pedig 1982-ben 
vásároltuk meg - jellemezték helyzetüket, 
hozzátéve, addig minden pénzüket két gyer-
mekük, az 1944-ben született Éva és az 
1946-ban őt követő Tamás nevelésére, isko-
láztatására fordították. 

A ma 89 esztendős Szántai Tamás annak 
idején a mérleggyár gazdasági igazgatójaként 
dolgozott, de nagyon sokan okleveles könyv-
vizsgálóként, igazságügyi könyvszakértő-
ként, szakoktatóként és sportvezetőként is 
ismerték a megyében. A világháború idején 
az NB II-ben is szereplő HTVE ügyvezetőie 
volt, majd vagy harminc évvel később társa-

Szántai Tamás és felesége, az esküvői képpel. Türelmesek voltak egymáshoz Fotó: Tó.sik Attila 

dalmi munkában a Metripond SE elnöki te-
endőit látta el. A rendszerváltáskor pedig 
megalapította a Kertvárosi Olvasókört, mely-
nek ma már a tiszteletbeli örökös elnöke. 
Zsuzsa néni ugyan az ÁFÉSZ könyvelési cso-
portvezetőjeként ment nyugdíjba, de tagja 
volt az egykori Népművészeti és Háziipari 
Szövetkezetnek is. Az elvégzett kézimun-
ka-tanfolyamok eredményeként hímzései 
ma is lakásuk díszei. Az 1956-os forradalom 
idején mindkettőjüket beválasztották a mun-
kástanácsba. Zsuzsa néni hozzátette, tőle 
csak azt kérdezték: „Szántai Tamás felesége? 
Akkor jöhet." Tamás bácsit a munkástanács-
ban való észvétele „jutalmául" később több 
munkahelyről is elbocsátották, végül a köz-
úti igazgatóságnál számított annyit szakmai 

felkészültsége, hogy nem foglalkoztak '56-os 
múltjával. 

A három évtizede nyugdíjban lévő vásárhe-
lyi házaspár büszke arra, hogy sikeres csalá-
dot mondhat magáénak. Ma már nyugdíjas 
lányuk közgazdász, majd okleveles könyv-
vizsgáló lett, fiuk matematikusként a Buda-
pesti Műszaki Egyetem tanszékvezető docen-
se. Öt unokájuk között van teológus, gyógy-
szerész, állat-, valamint gyermekorvos, gé-
pészmérnök, biológus is. Ők és a hat déduno-
kájuk gyakran jönnek látogatóba. Legszebb 
emlékeik egyikének gyermekeik születését és 
azt az időszakot tartják amikor dédunokáik, 
az iker kislányok mellett „pásztorkodtak". 
Ezeket az éveket semmiért sem cserélnék el. 

KOROM ANDRÁS 

Óvatosságra inti a Csongrád megyei cégeket az ITDH 

Lista készült 
a szélhámosokról 
Befuccsolt külföldi üzletekről 
ncin szívesen beszélnek a gaz-
dasági vezetők, holott a nyil-
vánosság ereje is segíthetne ab-
ban, hogy mások ne sétáljanak 
be ugyanazokba a zsákutcákba. 
Legutóbb az derült ki: nem sza-
bad elhinni, hogy minden ma-
kulátlan, ami svájci. 

Az egyebek mellett a külföldi tőke 
hazánkba csábításával foglalkozó 
ITDH zürichi kereskedelmi szol-
gálata az elmúlt hetekben több íz-
ben találkozott olyan, a svájci jog 
szerint nem bejegyzett, önmagu-
kat azonban svájci illetőségűnek 
kiadó céggel, amelyek a magyar 
vállalkozókat valamilyen módon 
megkárosítani igyekeznek - kap-
tuk a tájékoztatást Pitó Enikőtől, 
a befektetési kht. Csongrád me-
gyei igazgatójától. Mint elmond-
ta, sokszor a híres svájci korrekt-
ség és megbízhatóság mögött - ki-
használva a vállalkozók jóhisze-
műségét - csalók bújnak meg. Az 
ITDH listát állított össze azon 
vállalatokról, amelyekkel szem-
ben különös óvatosságra intik üz-
leti partnereinket. 

Az ITDH zürichi kereskedelmi 
szolgálatának vezetője, Szmete-
na Mónika tegnap érdeklődé-
sünkre a következőket válaszolta 
e-mailben: 

- Legnagyobb sajnálatomra 
konkrét esetekről is be tudok szá-
molni a listán szereplő egyik 
„svájci" céggel kapcsolatban. Az 
elmúlt hetekben két magyar vál-
lalkozás is jelentkezett irodánk-
ban, segítségünket kérve egy állí-
tólagosán zürichi cég felkutatásá-

hoz. Ez fejléces levélpapíron, cél-
zottan, magyar cégeknek küldte 
meg faxon ajánlattételi felhívását 
egy Zalaegerszegen megépítendő, 
4800 négyzetméteres raktár fém-
szerkezetének legyártására és 
összeszerelésére. Ellenértékként 
400 euró befizetését kérte egy 
norvég bankszámlára. Bár a kért 
összeget mindkét magyar cég be-
fizette, az ígért dokumentációk 
nem érkeztek meg, amelyek alap-
ján elkészíthették volna ajánlatu-
kat. Beadási határidőként 2005. 
január 27. volt megadva. Ráadá-
sul ekkor már nem tudtak kap-
csolatba lépni a céggel, sem tele-
fonon, sem e-mailen. 

Az iroda ezt követően kutatni 
kezdett, de Svájcban hivatalos 
forrásból semmilyen informáci-
ót nem találtak, így már ekkor 
rendkívül gyanússá vált az ügy. 
Közben kiderült, hogy a budapes-
ti svájci nagykövetség is óvatos-
ságra intett az említett céggel 
kapcsolatban. Ezen információk 
alapján írták meg aztán a körle-
velet. 

A szegedi székhelyű igazgató-
ság azt tanácsolja, minden szer-
ződéskötés előtt informálódja-
nak a partnerről. Legutóbb egy 
helyi vállalkozást húztak ki a 
csávából, amelynek ügyvezetője 
egy amerikai céggel készült meg-
állapodást aláírni. Az ITDH chi-
cagói kereskedelmi szolgálatán 
keresztül „folytatott nyomo-
zást", és ennek segítségével meg-
óvta a csalódástól és annak sú-
lyos anyagi következményeitől a 
vállalkozást. 

F.K. 

Néhány perc Örkénnyel 

Zenés színpadi játék 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Néhány perc Örkénnyel címmel zenés színpadi játékot muta t be 
ma 19 órától az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület a 
Juhász Gyula utca 36.-ban, az egyesület központjában. Az elő-
adást - melyet az őszi kulturális fesztivál ideje alatt már sikerrel 
játszottak - gitárral, bendzsóval, szintetizátorral színesítik. Az 
egyesület rendszeresen tart kulturális, ökológiai, filozófiai témá-
ban előadásokat, és meseházat is szerveznek - mondta Lőríncz 
Laura, az Új Akropolisz munkatársa. Az Örkény-estre jegyek a 
helyszínen kaphatók. 

Diákok, akik 
a munkát 
is tanulják 
Számos egyetemista kényszerül 
munkát vállalni a tanulás mel-
lett, hogy kiegészítse tanulmá-
nyai költségeit. Léteznek azon-
ban olyan „munkakörök", ame-
lyekért nem jár fizetség, vagy 
csak kevés. Akik vállalják, be-
fektetésnek tekintik: a jövőjü-
ket alapozzák. 

Rózsavölgyi Kornél és Gál Tamás 
a Szegedi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karának Ég-
hajlattani és Tájföldrajzi Tanszé-
kén demonstrátorok. Fő felada-
tuk a gyakorlatok megtartása -
természetesen oktatói ellenőrzés 
mellett. Hallgatóként részt vesz-
nek a kutatásban is és segítenek 
az oktatóknak például a terepgya-
korlatok megszervezésében. 

- Egy hasonló korútól a diákok 
könnyebben kérdeznek - ez az 
előnyünk. És persze az, hogy 
nemcsak diplomára, hanem szé-
lesebb körű szakmai tudásra, ok-
tatói-kutatói tapasztalatra is 
szert tehetünk - mondja Kornél. 
- Ebben a munkában örömömet 
lelem, nemcsak álom, hogy a ké-
sőbbiekben is ezzel foglalkozzak, 
hanem valódi lehetőség is. 

- Ezért a munkáért nem kapunk 
pénzt, ez a mi befektetésünk. Időt, 
energiát, pluszmunkát fektetünk 
be azért, hogy a későbbiekben 
könnyebb legyen az elhelyezkedé-
sünk, kutatói, oktatói pályán ma-
radhassunk- teszi egyértelművé a 
helyzetüket Tamás. 

Törőcsik Kálmán, az Általános 
Orvostudományi Kar hallgatói 
önkormányzatának elnöke. 

- Ahol 30 ember dolgozik 
együtt, szükség van felelős vezető-
re: rendezvényeink vannak, határ-
időket és jogszabályokat kell be-
tartani, közvetíteni kell a kar veze-
tőihez a diákok javaslatait-vázol-
ja feladatait. A HÖK-ös tisztségvi-
selők munkájukért jelképesnek 
mondható összeget kapnak, a leg-
többet kereső elnök juttatása sem 
éri el a 20 ezer forintot. 

v e . 

A Madách-iskola új arca 

Tbgnap ünnepséget rendeztek a szegedi Madách Imre Általános Iskolában abból az alkalomból, hogy 
elkészültek az épület homlokzatának rekonstrukciójával. A nagy múltú in tézmény új arca 4,5 millió 
forintba került, részben intézményi és alapítványi forrásokból f inanszírozták a helyreállítást, más-
részt önkormányzat i pénzből, és a szülők is segítettek Fotó: Miskolczi Róbert 

Págerre 
emlékeznek 
Koszorúzással, utcanévadóval, az 
öt éve alapított emlékgyűrű átadá-
sával és filmvetítéssel emlékezik 
ma neves szülöttére, Páger Antal-
ra Makó. Az emlékgyűrűt, amit a 
művész arany pecsétgyűrűjének 
mása testesít meg, idén Venczel 
Vera veheti át Búzás Péter polgár-
mestertől a Hagymaházban dél-
előtt tizenegy órakor. Az átadást 
követően Réz András filmesztéta 
beszélget a kitüntetettel. 

Szántai Tamásék ma már vaslakodalmukat ünneplik 

Jóban, rosszban 65 éve 
Éppen ma ünnepli házasságkötésének 65. 
évfordulóját a vásárhelyi Szántai Tamás és 
felesége, Tátrai Zsuzsanna. A pár szerint a 
hosszú házasság titka egyszerű: türelemmel 
kell viseltetni a másik iránt, s nem szabad 
haragot tartani. Akkor olyan erős lesz a 
családi kötelék, hogy az ember a hadi-
fogságban sem veszti el a hitét, és amint 
teheti, megszökik. Még akkor is, ha egész 
Európán át kell gyalogolnia. 


