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A rottweiler őrjöngött, és kibújt a kerítésen 

Kiszombori kutyatámadás 
Folytatás az 1. oldalról 

Süvegné azt mondta: állatbarát, 
nem fél a kutyáktól és nem is az 
állatra haragszik, hanem a gaz-
dájára, amiért nem gondosko-
dott róla, hogy ne szökhessen az 
utcára. 

A házat, amelynek a kerítésén 
át a kutya az utcára rontott, teg-
nap üresen találtuk - a történ-
tekre azonban még délután is 
emlékeztettek a járdán látható 
vérnyomok. A szomszéd házban 
lakó Paiócz Györgyné otthon volt 
a támadás idején, ő hívott telefo-
non mentőt. Elmondta: ő maga 
régóta rettegett a nagy testű, ag-

BALUT E L A L T A T M 
Kiszomboron az önkormányzat a 
helyi lapban rendszeresen figyel-
mezteti a kutyatartókat hogy ház-
őrzőiket erős kerítés mögött meg-
kötve tartsák, ennek ellenére sok 
gazda felelőtlen - tudtuk meg a 
polgármestertől , Szegvári Emőné-
töl. Ezt jelzi, hogy a héten, épp a 
támadás előtti napon hat kóbor 
ebet gyűjtött be a sintér a faluban. 
A rottweiler gazdája ellen kutyával 
való veszélyeztetés miatt indul 
szabálysértési eljárás, mely pénz-
büntetéssel jár - tájékoztatta la-
punkat Nagy Mihály alezredes, 
makói rendőrkapitány. Azt pedig 
Dömötör Anikó mondta el nekünk, 
hogy a hároméves, Balu névre 
hallgató ebet a kötelező állatorvosi 
megfigyelést követően elaltatják. 

I t t szököt t az utcára az udvarból a rot twei ler -
ron 

mu ta t j a a szomszéd, Paiócz Györgyné Kiszombo-
Fotó: Gyenes Kálmán 

resszíven viselkedő kutyától, sa-
ját udvarára sem mert kimenni, 
mert félt, hogy átugrik hozzá, a 
kerítés ugyanis azon az oldalon 
is gyenge. A lepusztult házban -
a szomszédok tudomása szerint 
- munkások laknak. Tulajdono-
sát, Dömötör Anikót egy másik 
házban találtuk meg. O azt 
mondta, a kutya nem az övé, ha-
nem az egyik munkásé. Nagyon 
sajnálja, ami történt, de a kutya 

meg volt kötve lánccal, és úgy 
gondolja, azért támadott, mert 
felhergelték. 

Ez utóbbit mindenesetre felhá-
borodva utasította vissza az érin-
tett család. Mint mondták, eleve 
nem értik, hogy lehet ilyet felté-
telezni egy babakocsit toló édes-
anyáról - különben is, a kutyá-
nak még akkor sem lett volna 
szabad kijutnia, ha történetesen 
valaki hergeli. Tudomása szerint 

a házőrző másokat is megtáma-
dott már. 

A fiatalasszony férje, Süveg Pé-
ter azt mondta: még nem volt ide-
je ügyvédhez elmenni, de biztosan 
kártérítést fog követelni mind-
azért, amin a családnak keresztül 
kellett mennie. Süvegné Nagy 
Ivett sérülései várhatóan egy hó-
nap múlva gyógyulnak bc, nyo-
muk azonban örökre megmarad. 

SZABÓ IMRE 

Húsvéti kosár - mustráltunk kalácsot, kölnit 

A tej íze, a pacsuli szaga 
HÚSVÉTI ARAK 

A szegedi nagyáruházak kínálata (Ft-ban) 

termék áruház 

CORA UDL TESCO 100 FT-OS METRO 
sonka/kg 549 999 549 - i 539 
kalács 199/0,5 kg 189/0,5 kg 255/kg - ; -

tojás/db 13,3 - ; 15 - ! 18,2 
torma/200g 85 79 79 - : 90 
kölni 119 85 99 206 
csoki nyúl 40/18g csomagban 40/18g 75/50g 40/18g 
csoki tojás 45/19g 299 55/20g 199/100g 40/2 Og 

Sonka, kalács, tojás, torma, köl-
ni és csoki - a húsvét elma-
radhatatlan kellékei. Ezekből a 
legolcsóbbakat kerestük Szeged 
nagy áruházaiban, hogy kide-
rítsük: hol mit étdemes venni. 

Bevásárlásunk első tapasztalata: 
mindent egy helyen - mindössze 
két helyen. Legalábbis ami a leg-
nagyobbakat, a hipermarketeket 
illeti. Akinek kevés ideje van a 
beszeizőkörútra, jól gondolja 
meg, hová megy. A Lidiben pél-
dául sem tojást, sem locsolóköl-
nit nem kaptunk tegnap délben, 
csokinyulat és csokitojást pedig 
csak előre gyártott csomagokban 
lehetett venni. A Metróban ka-
lács nem volt, és csak az üres 
polcot találtuk az akciós torma 
helyén is. 

A húsvéti pékárut legolcsób-
ban a Tescóban kaptuk meg, egy 
kilót 255 forintért. Igaz, ennél 
kisebb kiszerelést vásárlásunk 
időpontjában nem találtunk, igy 

D M - g r a f i k a 

a kiscsaládosok megvendégelhe-
tik belőle az egész szomszédsá-
got, ha nem akarják, hogy rájuk 
száradjon. A Lidi-féle kissé szá-
razra és íztelenre sikerült, a má-
sik két kalács azonban nagyjából 
ugyanolyan minőségű. Szerkesz-
tőségünk újságírói végül is a co-
rás mellett tették le voksukat, 
abban ugyanis felfedezhető volt 
az édes tej íze. 

A legnagyobb választék a locso-
lókölnikból van. Két egyformát 
alig lehet találni - akárcsak kelle-
mes illatút. Rögtönzött közvéle-
mény-kutatásunkon a Cora ró-
zsaszín, pumpás kölnije nyert, 
szerkesztőségünk nőtagjai ezt, 
valamint a belvárosi 100 forintos 
bolt Clove fantázianevű készít-
ményét viselnék el leginkább 
magukon húsvéthétfőn. De még 
a Tesco jácint illatú Tapsifüles 
kölnije is kapott szavazatot, 
mert az illat valóban emlékeztet 
a virágéra, igaz, kissé erószako-

A pálmát mégis az egyik belvá-
rosi trafik locsolókölnije vitte. 
Száz forintért valóban nagyon 
kellemes illatot árulnak. Kár, 
hogy férfiillat... Akit ilyennel lo-
csolnak meg, magyarázkodni 
kényszerülhet a férje vagy a ba-
rátja előtt. Akkor már inkább jöj-
jön a legbüdösebb pacsuh, ame-
lyet egy illatszerboltban szerez-
tünk be, ráadásul jóval drágább, 
mint az előbb említettek. Hason-
ló szagot kínál a Metró is húsvét-
ra, ott azonban, látva a csokinyu-
lakkal és sonkákkal púposán 
megrakott bevásárlókocsikat a 
kasszák előtt, úgy döntöttünk, 
inkább lemondunk a vásárlásról. 

Nem ez volt az egyetlen kelle-
metlen élményünk a bevásárló-
kőrúton. A Lidiben, miután se 
csokit, se tojást nem kaptunk, 
kellően csalódottak voltunk, áfás 
számlánkra pedig körülbelül két-
szer annyi időt vártunk, mint 
amennyit a vásárlással töltöt-
tünk. Üres kézzel távoztunk az 
egyik trafikból is, ahol csokinyu-
sziból összesen kettő, csokitojás-
ból pedig mindössze egy darab 
volt az egész üzletben, utóbbiról 
már a színes papír is levált. A 100 
forintosban - ahol egyébként 
csak óriás tojást és nagyméretű 
nyulat kaptunk - nagyon kellett 
szégyellnünk magunkat, amiért 
számlát kértünk, és ezzel plusz 
munkát adtunk az egyik eladó-
nak. A Tescóban pedig, miután 
percekig keringtünk a majonézek 
és konzervek között, megkérdez-
tünk egy eladót: hol van a torma? 
A válasz: „Valamelyik sorban." 
Megköszöntük a segítséget. 

TÍMÁR KRISZTA 

Határcsúcs 
Ma várhatóan tovább élénkül a 
forgalom a határátkelőkön. Az 
Ausztria irányából hazainduló 
vendégmunkások áradata tegnap 
este és az éjszakai órákban érte, 
éri el a nyugat-magyarországi el-
lenőrzőpontokat - közölte Ko-
vács Iván, a határőrség szóvivője. 
A húsvéti csúcsforgalom kilépé-
sére elsősorban Röszkénél és 
Nagylaknál kell számítani. Ro-
mánia felé ezért célszerű a ki-
szombori és battonyai átkelőket 
igénybe venni, melyek reggel 
7-től este 7 óráig tartanak nyitva. 

Megkövetés 
PANEK SÁNDOR 

Serge Gainshourg, a francia sanzon fenegyereke 1980-ban azzal 
tiltakozott a Marseillaise katonás jellege ellen, hogy elkészítette a 
francia nemzeti himnusz jamaikai reggae változatát, amelynek 
refrénje igy szólt „Aux armes et cetera...", vagyis: „Fegyverbe, 
ésatöbbi". Hónapokig tartó botrány lett belőle, a sajtóban kitartó-
an vitatták, a jakobinus hagyományaikra kényes franciák zavar-
tan álltak a tiszteletlenség előtt, mígnem a francia ejtőernyősök 

* nemzeti egyesülete és a francia hadiveteránok fizikai bántalma-
zással is fenyegető demonstrációt szerveztek Gainsbourg stras-
bourgi koncertjére. Az esten azután a feszült helyzetben Gains-
bourg leállította a zenekart, és megrendítő átéléssel elénekelte az 
eredeti Marseillaise-t. A tiltakozásra összegyűlt hazafiak felállva 
ünnepelték. Az énekes másnap az őt megrohanó újságíróknak 
annyit mondott: „Visszaadtam a Marseillaise eredeti jelentését!" 

Gainsbourg-morzsákat keresek, de hiába, abban a „bocsánatké-
rő" levélben, amelyet Székhelyi József szegedi színidirektor a köz-
véleményhez címezve írt. Ha jól értem Székhelyi József indíttatá-
sát, a demokrata aggodalom hajtotta egy olyan beszéd megtartásá-
ra, amelyben a Himnusz egy sorát zavarba ejtően közönséges mó-
don forgatta ki egy politikai ellenfél, Orbán Viktor ellen. Hogy a haj-
tóerő demokrata aggodalom volt, azt én inkább csak Székhelyi utó-
lagos nyilatkozataiból tudom, mert maga az eredmény sem éleslá-
tó, sem tartalmas nem lett, és semmi módon nem hasonlított egy 
független szellemű értelmiségi megnyilvánulásához. De egy öntör-
vényű, a Himnuszt nem hétköznapi módon tisztelő művészéhez 
még kevésbé, hiszen a művész üzenetének érvényesebbnek kell 
lennie, mint a napi politikai nyilatkozatok vádjai; annak ereje kell, 
hogy legyen, úgy, mint Gainsbourg Marseillaise-ének. Ez az erő ok-
vetlenül kell ahhoz, hogy a közönség zokogjon, és ne a szónok. A 
közönség önérzete kavarodjék fel, ne a szónoké. 

Ertem, persze, hogy Székhelyi József szabadszájú ember, és bízik 
elhivatottságában is, kifejezőkészségében is. Kerényi Imre ugyan-
így járt ezzel. Előbb csak a tábor egyik fele fogadta el hitelesnek, az-
tán azon belül is át-átkerült a közélet számára komolyan nem ve-
hetőkcsoportjába. Ez, mondhatni, magánügy. A magán- és közéle-
ti szerepekkel azonban más a baj: Székhelyi József most színház-
igazgatóként éli meg a sérelmeket, de színházigazgatói felelősség-
érzete nem működött, amikor magánemberként politizált. Mindez 
nem vonja kétségbe, hogy jó képességű színész és rendező, bár igazi 
próbát, és talán megkövetést is jelentene, ha egy előadás előtt el-
mondaná a Himnuszt a szegedi színházban, ahogyan szívéből jön. 

Elfogultsági kifogás 
Nem hozhatott csütörtökön jog-
erős döntést a Szegedi ítélőtábla 
annak a kiskunhalasi férfinak az 
ügyében, aki a vádirat szerint sú-
lyosan bántalmazta, megkínozta, 
majd megölte feleségét. A vádlott 
és védője ugyanis elfogultsági kifo-
gást nyújtott be a táblabíróság 
minden tanácsa ellen. A bíróság a 
tárgyalást elnapolta. Az elfogult-

sági kifogásról a Legfelsőbb Bíró-
ságnak kell döntenie. Korábban az 
első fokon eljáró Bács-Kiskun Me-
gyei Bíróság T. Tibort különös ke-
gyetlenséggel elkövetett ember-
ölés és súlyos testi sértés bűntett 
kísérletében találta bűnösnek, 
ezért nem jogerős ítéletében élet-
fogytig tartó fegyházbüntetésre 
sújtotta. 

Sándor János felfüggeszti örökös tagságát, amíg Székhelyi a direktor 

„Szeretném, ha tiszta 
lenne a színházunk" 

marjom 
Gumiabroncsban o fog... 
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185/65 R15 Barum OR57 (T) 

(Opel Astra G) 5 0 0 0 Ft 

Szegeden április 22-én, 
a Vásárhelyi Pál utcában (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 
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ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK 
Érdeklődni napközben, 9-18 óra között 
a 30/388-5370 telefonszámon. 

Székhelyi József színigazgató 
szombati SZDSZ-küldöttgyűlé-
sen elmondott beszéde kapcsán 
a színház egykori főrendezője, a 
már nyugdíjas Sándor János (ké-
pünkön) is megnyilatkozott: fel-
függeszti örökös tagságát, amíg 
Székhelyi áll a teátrum élén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A pártonkívüli, de a liberálisokkal 
már a rendszerváltás előtt is szo-
ros kapcsolatban álló Székhelyi Jó-
zsef, a Szegedi Nemzeti Színház 
igazgatója az SZDSZ szombati 
szegedi közgyűlésén felszólalva 
Orbán Viktor nevét nem említve, 
de egyértelműen rá vonatkoztatva 
azt mondta: „O maga pedig, mint 
Tokaj hímvesszeje, nektárt fog 
csöpögtetni - mindenhova." (A 
felszólalás teljes szövege olvasha-
tó a Délmagyarország online ki-
adásának fórum rovatában: 
http://www.delmagyar.hu). Az 
ominózus mondat kapcsán kirob-
bant botrány újabb fejleménye: 
Sándor János, a színház egykori fő-
rendezője levelet írt a direktornak: 
„Igazgató Úr! Húszéves szegedi 
működésem eredményeként ért 
az a kitüntetés, hogy a színház 
örökös tagja lehettem. Büszkén 
viseltem mind a mai napig e ki-
tüntető címet és az intézmény 
minden gondját, sikerét a maga-

ménak is éreztem. Az Ön mű-
vészhez, embertársaihoz méltat-
lan kijelentése miatt azonban, 
amíg a színház élén áll, örökös 
tagságomat tekintse felfüggesz-
tettnek. Üdvözlettel: Sándor Já-
nos kétszeres Jászai-díjas, érde-
mes művész, a Szegedi Nemzeti 
Színliáz ideiglenesen nem örökös 
tagja." 

- Színházat gyűlöletből csinál-
ni nem lehet, mert akkor az nem 
művészet lesz. Az volt a célom, 
hogy felhívjam a figyelmet arra: 
vannak olyan emberi normák, 
amelyek betartására mindenki 
köteles. Eljutottunk odáig, hogy 
a kultúra vezető emberei is 
mocskolódhatnak? Akkor ho-
gyan fogunk mi becsületet, tisz-
taságot és katarzist teremteni a 

színházban? Nagy baj van. Ha 
ezt nem orvosoljuk gyorsan, ak-
kor meghal a kultúra - mondta 
Sándor János, aki szerint nincs 
külön magánember és igazgató, a 
Szegedi Nemzeti Színház direk-
tora közéleti személyiség, nem 
nyilatkozhat meg magánember-
ként. 

- Székhelyi személye csak egy 
csepp a tengerben. Latinovits 
szeretetszínházát annak idején 
nem engedték, úgy látszik, most 
gyűlöletszínház lehet ebben az 
országban. Egy kulturális intéz-
mény vezetője nem gyalázhatja 
meg a Himnuszt, sem pedig em-
bereket. Aki ilyet mond, az nem 
művész - hangsúlyozza a rende-
ző, aki szerint Székhelyi azt ígér-
te, távol tartja a teátrumot a poli-
tikától, közben pedig nem is 
akárhogyan maga kezdett politi-
zálni. „Csak azt szeretném, hogy 
tiszta legyen ez a színház" -
mondta Sándor |ános. 

Információink szerint a Fidesz 
helyi szervezete március 31-én 
délutánra kért közterület-fogla-
lási engedélyt a rendőrségtől. 
Székhelyi József Sándor János le-
velére és a demonstráció hírére 
reagálva úgy fogalmazott: szere-
tettel várja a rendezőt és a tilta-
kozókat is - nem a színház elé, 
hanem az előadásokon a néző-
térre. 

http://www.delmagyar.hu

