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Beliczai Mária és Kalmár Márton véleményt formált Csíky László portréjáról 

Közel 40 millió forint értékű cigarettát próbált becsempészni teg-
nap az országba egy ciprusi állampolgár. A német honosságú, te-
hergépjárművel utazó C. A. a vámvizsgálathoz benyújtott okmá-
nyok alapján 34 paletta gyapjúfonalat szállított Görögországból 
Németországba. Az eljáró pénzügyőr tételes vámvizsgálatra jelöl-
te ki a kamiont, és abból, a fonalak közé rejtve 15 ezer 600 karton, 
Angliából származó dohánytermék került elő. A férfi ellen a Vám-
és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozóhivatala indít el-
járást Fotó: Karnok Csaba 

Ma újra tetőzik Makónál a Maros 

Tovább árad a Tisza 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Tisza egyelőre lassan emelke-
dik, Szegednél a vízállás nemso-
kára elérheti a 700 centit - tud-
tuk meg az Alsó-Tisza Vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóságtól. A Hármas-Körös 
ugyancsak mérsékelten árad. Fo-
lyóinkon elhúzódó magas vízál-
lásra lehet számítani. 

Hevesen árad a Maros. Makó-
nál tegnap reggel 420 centi volt a 
vízszint, majd pár centis csökke-
nés következett - ám máris kö-
zelít az újabb árhullám. Ez ma 
késő délutánra Magyarországra 
érhet, és 450 centi fölé emelheti 
a vízmagasságot. 

Kemény Lászlóné, az Alsó-Tisza 
Vidéki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság vásárhelyi sza-
kaszmérnök-helyettese elmond-
ta: a Maros vízgyűjtő területein az 

elmúlt napokban átlagosan ötven 
milbméter körüli eső esett, ennek 
következtében a folyó újra árad. 
Emiatt a jelenlegi első fokú, lénye-
gében csak figyelőszolgálatot je-
lentő árvízvédelmi készültséget 
másodfokúra emelik. Am a Maros 
visszahúzódására még ezt követő-
en sem lehet számítani: mivel a 
jövő hét a meteorológusok szerint 
ismét csapadékos lesz, egyelőre le-
hetetlen megjósolni, mikorra vo-
nul le az ár. 

Tovább növekszik a belvízborí-
tottság, a megyében 25 ezer hek-
tárt borít belvíz. Székkutason 
másod-, Balástyán, Csengelén, 
Makón, Magyarcsanádon első 
fokú az árvízvédelmi készültség. 
A napokban helyenként, főleg 
Makó-Nagylak térségében, a 70 
millimétert is meghaladta a le-
hullott csapadékmennyiség, s to-
vábbi esőzés várható. 

Feltehetően a bántalmazásba halt bele az a 
85 éves ásotthalmi asszony, akit tegnap 
reggel találtak Szegeden egy belvárosi lakás 
ajtaja előtt. Információink szerint az idős 
nő testét megcsonkították. A rendőrség ma-
radandó fogyatékosságot okozó testi sértés 
gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Úgy 
tudjuk, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vet-
ték. A halál okát még vizsgálják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendőrség ügyeletét tegnap reggel nem sok-
kal hét óra előtt arról értesítették, hogy a Vid-
ra utca 6. szám alatti bérház udvarában az 
egyik lakás ajtaja előtt egy hiányos öltözetű 
idős nő üldögél. A kiérkező rendőrök mentőt 
hívtak az eszméletlen állapotban lévő, 85 
éves ásotthalmi asszonyhoz, akit - mivel a 
kórházba szállítás előtt leállt a légzése - meg-
próbáltak újraéleszteni a helyszínen, de már 
nem tudták megmenteni az életét. 

Délelőtt fél tízkor a bérház udvarán, az 

anyaszült meztelen holttesttől néhány mé-
terre tárgyalták a történteket a szemlebizott-
ság tagjai. Pár másodperc múlva kitessékel-
ték a sajtó munkatársait az utcára és lezárták 
a helyszínt. A Vidra utca 6. szám alatti épü-
letben irodát bérel a Csongrád Megyei Fod-
rász Szövetkezet. Az egyik alkalmazott a rá-
csos ablakon keresztül nyilatkozott lapunk-
nak. Elmondta, hogy amikor reggel hétkor 
munkába jött, már két mentőautó állt a ház 
előtt. Annyit hallott - mondta -, hogy meg-
halt egy nő az udvaron, de nem ment ki kí-
váncsiskodni. Nagy Sándorné, a szövetkezet 
vezetője azt hangsúlyozta, hogy nincs kap-
csolatuk a házbeliekkel. „Mivel reggel héttől 
délután fél négyig dolgozunk, nem tudjuk, 
mi történik itt éjszaka. Az biztos, hogy a kör-
nyéken sok a kéregető, a hajléktalan, akik 
néha a kapualjban alszanak. A reggeli mun-
kakezdéskor mindig nyitva találjuk a nagy-
kaput" - fogalmazott Nagy Sándorné. 

Az udvarban öt lakás és megannyi garázs 
található. Tegnap délután szerettük volna 

megtudni a lakóktól, hogy felfigyeltek-e vala-
mi furcsaságra kedd éjszaka-hajnalban, de 
senkit sem találtunk otthon. Forrni Gábor is-
merősét jött meglátogatni délután. A férfi el-
mondta, hogy a barátja mostanában sokat 
ivott, ami miatt idegosztályon is kezelték. 
„Tizenegy órakor nem engedtek be hozzá a 
rendőrök, most meg már nincs itthon, való-
színűleg kihallgatják" - mondta a férfi. A 43 
éves Forrai elmondta, hogy a Szent István té-
ri piacon már az a hír járja, hogy az idős asz-
szonyt megerőszakolták, testét megcsonkí-
tották. Azt beszélik - mondta a férfi - , hogy a 
tettes levágta a nő mellbimbóját. 

A rendőrség maradandó fogyatékosságot 
okozó testi sértés gyanúja miatt indított bün-
tetőeljárást. „Azt, hogy a sérülés és a halál 
bekövetkezte között van-e összefüggés, szak-
értő fogja megállapítani" - áll a rendőrségi 
közleményben. Lapunknak megbízható for-
rások megerősítették, hogy az idős nőt meg-
csonkították. Úgy tudjuk, hogy a gyanúsítot-
tat őrizetbe vették. 

„A köztudatban elfogadott kémiai, fizikai, fiziológiai alapelvekre 
utalnak, amelyekhez egészen vad dolgokat tesznek hozzá. Biofi-
zikára, kvantumbiológiára hivatkoznak, molekuláris gyógyításról 
beszélnek. Mágneses térerőről, elektromágneses sugárzásról szó-
nokolnak... Megfoghatatlan, nem mérhető, természettudomá-
nyosan nem igazolható jelenségekért fizetünk." 

Ezt egy napilap tegnapi számából másoltam ide, egy fölháboro-
dott kutató szavai. Amúgy a cikk a legújabb „tudományos" bul-
várszenzációval foglalkozik, mely szerint a tiroxin hormon ada-
golásával harnúnc évet nőhet az emberi élettartam. Naponta je-
lennek meg ilyenek. Az emberek természettudományos rnűve-
letlenségére alapoznak, főbbik esetben csak pénzt fizetünk -
mágneses vizet veszünk, kidobjuk a mikrohullámú sütőnket, 
mert elhisszük, hogy a fölmelegített tejben benne marad a mikro-
hullám, és az rákkeltő. De bele is gebedhetünk - mondjuk egy 
hormonadagolásba. 

A kiváló szegedi fizikus, Szabó Gábor akadémikus nem egysze-
rűen az áltudományos humbug ellen hadakozik évek óta azzal, 
hogy tudós kollégáit ismeretterjesztésre buzdítja - saját példaadá-
sával is - , és kevés reménnyel bár, de önmérsékletre inti a sajtót. 
Egyetemi professzor létére különös figyelmet szentel a hazai köz-
oktatásnak is. Azt mondja, ott dől el, hogy rosszabb, vagy jobb 
lesz-e az életünk. 

Az oktatásban egyértelműen rossz tendenciák érvényesülnek: 
az elemi és a középiskola képtelen megkedveltetni a fizikát, ké-
miát, matematikát, technikát a gyerekekkel, egyre kevesebben 
jelentkeznek a felsőoktatásba, közülük is egyre kevesebben lesz-
nek jó tanárok -és a kör bezárul. Évről évre 24 százalékkal csök-
ken a műszaki-természettudományos diplomát szerzők száma, 
ezzel negatív rekorderek vagyunk az unióban. Márpedig ezt az 
adatot, az ilyen diplomások számát az egyik legfontosabb innová-
ciós jelzőnek tekintik, vagyis konkrét gazdasági következményei 
vannak. A diák perspektívája, aki nem szereti és nem tudja -
mondjuk - a fizikát: farmerösszevarró betanított munkás, leszo-
rított bérért. Az országé, amelyik ezt a bajt nem orvosolja: Európa 
tányérmosója. Mert ilyen a világ. 

Szép ez a fénystaféta, Albert Einstein tiszteletére. A földgolyót 
körbejáró „fénycsóva" mihozzánk Röszkénél érkezett, átment 
rajtunk, miközben a fővárosi Csodák Palotájában 24 órán át lát-
ványos fizikai kísérleteket mutattak be. Szép, mondom megint, 
talán hasznos is, hátha a látványosság hozza meg az ifjak kedvét 
a fizikához. De ideje lenne kőkemény, hálátlan aprómunkával 
oktatási trendet váltani. 

Kivéve, ha kifejezetten szeretünk mosogatni. 

Kegyeletsértő a dómbeli szobor" 

Lapunk úgy tudja, megcsonkították a 85 éves nő testét 

Holtan találtak egy idős 
asszonyt a bérház udvarán 

A Vidra utca 6. szám alatti ház udvarán próbálták újraéleszteni az idős asszonyt, de már nem tudták megmenteni az életét Fotó: Schmidt Andrea 

Fény, fizika, 
mosogatás 
SULYOK ERZSÉBET 

Cigaretta a fonalban 

Beliczai Máriát és Kalmár Már-
tont, két elismert és neves szob-
rászművészt kértünk meg, hogy 
látogasson el velünk a szegedi 
dómba és mondion véleményt 
II. János Pál mellszobráról, 
mely már leleplezése előtt vi-
hart kavart. Csíky László szen-
tesi orvos, szobrász alkotása 
legfeljebb magánterületre való -
a szegedi képzőművészek sze-
rint. 

„Sajnos ettől tartottam. Ezt nem 
szabadna. Ugye nem gondolták 
komolyan? Micsoda tiszteletlen-
ség!" Ez volt Beliczai Mária szob-
rászművész első reakciója tegnap 
kora délután, amikor meglátta 
II. János Pál pápa szegedi dómbe-
li mellszobrát. A hétfőn leleple-
zett, Gyulay Endre püspök által 
megáldott és megszentelt szobor 
már az avatás napján nagy vitát 
kavart. Beliczai Mária és Kalmár 
Márton, két neves szegedi szob-
rászművész, az avatáson nem 
volt jelen, de kedden arra vállal-
kozott, hogy a dómban tüzetesen 
szemügyre veszi a bronzból ké-
szült mellszobrot. Az alkotást 
még 1995-ben készítette a szen-
tesi Csíky László orvos, szobrász 
és az egyházfő halála után ado-
mányozta a székesegyháznak. 

- Ha a harmadikos középisko-
lás tanulóim ilyen arányrend-
szerű portréval indítanának, 
nagyon elégedetlen lennék ve-
lük - jelentette ki Beliczai Má-
ria, Tömörkény István művé-
szeti szakközépiskola tanára. -
Nagy tévedés a szobor és talap-

zat aránya is. Például a két fül 
hatalmas és formátlan, az arc 
és agykoponya megformálása 
anatómiailag is erősen elhibá-
zot t . O l y a s m i t érzek, m i n t h a a 
doktor úr velünk végeztetne 
vakbélműtétet. A portré érezhe-
tően karikatúrajellegű, ami 
több mint tiszteletlenség. Több 
alázatot követelne egy igazi 
szobrásztól is egy sorsfordító 
pápa megmintázása. Ez egysze-
rűen kegyeletsértő. 

A szobrásznő és Kalmár Már-
ton is hangsúlyozta, hogy nem 
kenyérféltésről van szó, de nem 

értik a püspököt, amiért a dóm-
beli remekmüvek közé ezt az 
amatőr munkát behelyezte. 

- A hasonlóságon kívül nagyon 
sok kritériumnak kell megfelel-
nie a portré szobornak. Különb-
séget kell tenni például a fejen 
belüli csontszerkezet és a lágyré-
szek között, itt minden puha, a 
fejtől a vállig, a csontszerkezetet 
nem érezni. Az arc túlságosan 
nagy a homlokhoz képest, a nyak 
pedig elsikkad. Naiv ábrázolás-
nak tartom és karikaturisztikus 
jellegűnek. Tudom, az alkotó 
büszke arra, hogy milyen gyor-

san elkészít egy szobrot, de a 
szobrászat lényege nem ez, ha-
nem - mint tudjuk - : a bölcses-
ség, a megfontoltság művészete. 
Ez i t t hiányzik. Az alapanyagot, 
a bronzot pedig minden szob-
rásznak tisztelnie kell. Ez az al-
kotás nem képvisel plasztikai ér-
téket - fejtette ki Kalmár Már-
ton, akit évente több köztéri szo-
bor zsűrizésére kérnek fel. 

A művészek az alkotást legfel-
jebb magánterületen tudnák el-
képzelni, mert szerintük nem 
való köztérre, templombelsőbe. 

CS. G. L. 

Beliczai Mária és Kalmár Márton szemügyre vette a bronzból készült mellszobrot Fotó: Karnok Csaba 


