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• Nemzetközi befektetői iroda Szegeden 

Vadászmezőkre indulnak 

BELÜGYEINK 3 

Az ATL Görögországban 
hat éve bejegyzett nemzetközi 
hálózatának huszadik irodája 
ez, s elsősorban az élelmiszer-
gazdaság a szakterülete. Térsé-
günkben j e len leg ebből a 
szempontból nem a klasszikus 
kereskedelem a fő irány, ha-
nem a befektetési szféra. Az 
elnök úr beszédéből kitűnt, 
hogy számukra az igazi „va-
dászmező" a nagy (volt) Szov-
jetunió. Többek között Kazah-
sztánban és Mongóliában lévő 
projektjeiket szeretnék Verec-
ke felől is megtámogatni. 

Szabó János, az FM mini-
sztere köszöntőjében a nap-
jainkban zajló korszakos válto-
zásokat említette, s szólt arról 
is, hogy évekkel ezelőtt elkép-
zelhetetlen lett volna, hogy ek-
kora léptékű ügyletek a ma-
gánszfé rában köt tessenek. 
Helyzetelemzésében közre-
já t szha to t t , hogy pohárkö-
szöntő gyanánt hangzott el, de 
sz impat ikusán voltából mit 
sem von le. Eszer int , ha a 
világot újrarendeznék, akkor 
Magyarországra biztosan a me-

Magyarországi irodát avatott tegnap Szegeden a 
Horváth Mihály utcában az ATL Enterprises Ltd. Sok 
irodát nyitnak manapság, de azért jelez valamit, ha a 
miniszter személyesen aszisztál a nagy pillanathoz. Szabó 
János földművelésügyi miniszter jóvoltából e kellék sem 
hiányzott. Milenko Isakov úr a cég elnök-vezérigazgatója 
gyermekszületéshez hasonlította a mostani rendezvényt. 
Bár az apa és anya kilétét nem kívánta firtatni, jelezte, 
hogy örülne, ha az apa szerepében tetszeleghetne. 

zőgazdaságot osztanák. Vélhe-
tően természetfeletti hatalmak-
ra gondolt, s véletlenül sem 
holmi EK szakmai bizottsá-
gokra. A vállalkozás nagyság-
rendjét" nem vitatva hozzáfűzte, 
hogy az ATL vezérigazgató-
jára, mint barátja fiára is sze-
retne ráf igyelni , hogy min-
denki hasznára terebélyesedjék 
ki vállalkozása. 

Az irodáról köszöntő ismer-
tetőként többet nemigen lehet 
mondani , majd képességei 
szerint bizonyít. A miniszter úr 
viszont kapóra jött, hogy egy 
budapesti sajtótájékoztató ap-

ropóján megkérdezzük, vajon a 
meghívójukban szereplő há-
rom téma most a legfontosabb? 
Ezek nem mások, mint a 
marhalevél kivál tásának és 
használatának tudnivalói, idő-
szerű növényegészségügyi kér-
dések, valamint a az ágazat 
privatizációjának helyzete. 

A miniszter sem hagyott 
kétséget afelől, hogy a húsem-
bargó mögöttes tartalmába illik 
egy rég húzódó kérdés ren-
dezése, az állatok kétséget ki-
záró azonosítása, törzsköny-
vezése. Magunk védelmében 
kell cselekednünk, hogy ha-

sonló esetekben származási 
hely szerint hatá{olhassuk be, 
illetve cáfolhassuk az esetleges 
megbetegedésekre vonatkozó 
állításokat. 

A növényegészségügy is ro-
kon szféra. Az általunk meg-
célzott fejlett tértség szigorú 
előírásait mi sem kerülhetjük 
meg. A privatizációt a focihoz 
hasonlatosan olyan területnek 
minősül, melyhez mindenki 
ért. Bár az ÁVÜ privatizál, 
jelen esetben az FM közre-
működésével, mégis a Parla-
ment, annak egyes frakciói és a 
szakszervezetek úgy érzik, 
hogy ők is jogosultak a bele-
szólásra. Aki kimarad a pri-
vatizációból, az könyen minő-
síti a törvénytelenség jelző-
jével. Bár az efféle ellenőrzés 
hasznos is lehet, mégis meg-
könnyebbülés lenne, ha végre 
befejeződne ez a szakasz. Ak-
kor nem maradna más hátra, 
mint javaink ésszerű haszno-
sítása. 

Az összefutó szálak eredője-
ként még egy iroda is született, 
éppen Szegeden. A mai állapo-
tok szerint nem kell sokat utaz-
niuk, hogy egy-két megkopott 
élelmiszeripari gyöngyszemet 
ismét felfedezzenek. A kínálat 
óriási, s így a kihívás sem lehet 
kisebb. 

T. Sz. I. 

f Y l ost biztosan jobb lesz nekünk, mert egy ideje már itt 
vannak a fél házakat elborító reklámfalak, amelyek-

ről megtudjuk, mi mindenre is van szükségünk igazából. 
Cigarettára például, közönségesebben szólva bagóra, 
amelyet még mindig csak korlátozottan szabadna nép-
szerűsíteni, tekintettel a tüdőrákra meg miegyebekre. 

Ruhásszekrény nagyságú dobozokból derekas bűzrudak 
törnek elő ('az igazi magyar íz', valamilyen sztrájk, 
'semmi más', 'egyből öttel több'), zsebünkben mocorogni 
kezd a pénzügyminiszter kézjegyével ellátott kétszázas, 
meg a picike apró - lásd még: (Bod) Péter-fillér -, nosza, 
vegyünk cigit, az se baj, ha eddig nem szívtuk. 

Aztán, ha elég közel megyünk az európai plakáthoz, az 
alján, apró betűkkel, és egészen vékonyan (mintha csak 
filctollal írták volna) még az is szerepel, hogy 'A dohány-
zás káros az egészségre!' Ez a szövegrész már a járda 
túlsó részéről nézve is csak összemosódó maszat, a bagó 
öles betűkkel ordító neve viszont háromszáz méterről is 
kiválóan olvasható. 
rt\ másik oldalnak nyilván nincs pénze hasonló plakát-

ra. Esélyegyenlőség viszont van: ha az egészség-
védelem például (csak mellékesen persze!) cigaretta-
gyártásba fogna, egyből lenne tőkéje az ellenpropagan-
dára. Mert ez a cincogás bagót se ér. 

Nyilas Péter 

• Testvérelőadó a jogi karon 

A szólásszabadság 
minden jog alapja 

A JATE és az Ohio állam-
beli Toledoi Egyetem jogi 
fakultásai közötti kapcsolatfel-
vétel miatt érkezet t tegnap 
Szegedre Donald E. Lively 
professzor. Az amerikai sajtó-
jogász arról tartott előadást, 
hogyan változott és változik a 
sajtószabadság értelmezése és 
törvényi szabályozása az 
Egyesült Államokban. 

- A szólásszabadságot min-
den más alkotmányos jog alap-
jának tekintjük - mondta. Áz 
e l ső a lko tmánykiegész í tés 
leszögezi, hogy a törvényal-
kotók nem húzhatnak olyan 
jogszabályt, amely korlátozza 
a sajtó szabadságát. Ám a ha-
talom természete Amerikában 

is csak olyan, mint máshol, 
ezért időről időre megkísérli 
kiterjeszteni befolyását a mé-
diára. Különösen ha a törvény-
hozás új sajtó-jogszabályok 
alkotására készül. Mint most, 
amikor az elektronikus médiu-
mok szerepének növekedése 
miatt az első alkotmánykie-
gészítés - amely szinte kizáró-
lag a nyomtatott sajtó jogait és 
kötelességeit rögzíti - módosí-
tásra szorul. Arra a kérdésre, 
hogy milyen álláspontot kép-
visel a Clinton-adminisztráció 
a sajtószabadságot illetően az 
előadó azt válaszolta; jóval 
nagyobb híve a szigorú szabá-
lyozásnak, mint elődje. 

K. G. 

• Igazgatójelöltekre szavaztak a Deákban 

A versenyben: két fizikatanár 
A Deák Ferenc Gim-

názium igazgató-jelölt-
jeiró'I szavazott tegnap 
az iskola tantestülete. Á 
város legnagyobb közép-
fokú iskolája igazgatói 
állásának betöltésére a 
szegedi önkormányzat 
márciusban azután írt ki 
pályázatot, hogy az „ala-
pító" igazgató, dr. Ko-
vács László lemondott 
tisztéről, s a Talent Cen-
ter vezetését vette át. 

Az igazgatói pályázatára két 
j e len tkezés érkezett . Egyik 
Kirsch Attila, a jelenlegi meg-
bízott igazgató, korábbi álta-
lános igazgatóhelyettes, másik 
dr. Kovács József a gimnázi-
um fizika munkaközösségének 
vezetője részéről. Kirsch Attila 
1967-ben végezte tanulmányait 
az ELTE kémia-fizika szakán, 
majd a Nemzetközi Előkészítő 
Intézet fizika tanáraként, ké-
sőbb pedig munkaközösség-
vezetőjeként dolgozott. Szege-
di pályáját a JATE Rektori Hi-
vatalában kezdte , majd az 
egyetemi Felvételi Előkészítő 
Bizottságban folytatta. Idő-
közben visszatért a pedagógusi 
pályára: előbb a Radnóti Mik-
lós Gimnázium, majd a meg-
alakult Deák Ferenc Gimná-
zium fizikatanára, később igaz-

gató-helye t tese lett. Külső 
szakér tőként tagja a város 
Oktatási,és Ifjúsági Bizottsá-
gának. Vetélytársa, dr. Kovács 
József 1975-ben végzet t a 
JATE természettudományi ka-
rán, mint matematika-fizika 
szakos középiskolai tanár. 
Előbb a dunaújvárosi NME 
KFFK matematika-fizika tan-
székén, majd Szegeden, a 
JATE kísérleti fizikai tanszé-
kén dolgozott, mint tanársegéd, 
később, mint adjunktus. Egye-
temi doktori értekezését „suma 
cum laude" védte meg 1980-
ban. Tudományos tevékenysé-
gét publ ikációi és nyer tes 
pályázatai jelzik. A Deák Fe-
renc Gimnáziumban 1991-től 
tanít, jelenleg a fizika-munka-
közösség vezetőjeként. „ 

Tegnapi összejövetelén a 
Deák Gimnázium tantestülete 
58-26 igen szavazataránnyal 
dr. Kovács József jelölése 
mellett foglalt állást. A szava-
zás része volt a pályázat elbírá-
lási menetének, s május 20-án 
újabb követi majd, az önkor-
mányzat Oktatási és Ifjúsági 
Bizottságában (ezen Kirsch 
Attila természetesen nem vesz 
majd részt). A végső döntést 
azonban, e két eredmény isme-
retében, de ezektől nem köte-
lezve, a szegedi közgyűlés 
hozza, mint munkáltató, május 
végi tanácskozásán. 

S. P. s. 

• Április 1. óta főszezon van a 
szegedi vendéglátásban, termé-
szetesen főszezoni árakkal. 
Mint ahogy azt a Délmagyar-
ország kérdéseire válaszolva 
dr. Pálfy István, a Hungária 
Szálló igazgatója elmondta, ez 
azt jelenti, hogy egy kétágyas 
szoba egy éjszakára, reggelivel 
együtt 86 német márkába, s az 
ennek megfelelő forintösszeg-
be kerül. 

Nagy valószínűséggel nem 
csak az árak miatt üzemel 
félgőzzel a Szegeden csak Új 
Hungáriaként emlegetett hotel. 
A szálloda éves „kihasznált-
sága" 40 százalékos, s nyáron 

Hotel Hungária 

Elfogytak a „szocialista csoportok" 
se sokkal jobb az arány: leg-
feljebb 43-45 százalékra kú-
szik fel mutató. Ez az állapot 
lassan két éve tart: kezdődött 
azzal, hogy elmaradtak a szer-
vezett csoportokkal érkező tu-
risták a volt szocialista orszá-
gokból . (Ezek a vendégek 
mind a mai napig nem jöttek 
vissza.) Majd a kis-jugoszlá-
viai háborús konfliktus „tett 
be" a szegedi idegenforgalom-

nak: elfogytak a tranzitutasok, 
akik Jugoszlávia, Görögország, 
Törökország felé indulva egy 
éjszaka erejéig megállapodtak 
a Tisza-parti városban. 

Dr. Pálfy István elmondta: a 
nyárra alig-alig kötik le előre a 
szobákat az utazási irodák. 
Rossz, hogy nincs a városban 
egy olyan koordináló szervezet 
- „rendezvényszolgálat" - , 
amely azt megtenné, hogy a 

programokat időben széthúzná. 
Május végén például a közgaz-
dász vándorgyűlés ezer ven-
dége, valamint a Déli Autó-
pálya Rt. közgyűlésére érkezők 
egyidőben rohamozzák a szál-
lodákat , ahelyet t , hogy az 
egymást követő napokban 
kényelmesen elférnének a ho-
telekben. 

F. K. 

A rendeletei kutyába se veszik m A bírság: 10 ezer forint! 
Igencsak meglepődhetett az 

a hölgy, akit egy közterület-
felügyelő - miután tetten érte 
őt és a kutyáját - nyomaté-
kosan fölszólított, ne felejtse a 
helyszínen a kutyuska anyag-
cseréjének kézzelfogható ma-
radékát. Végül egy papírzseb-
kendő segítségével sikerült 
t isztázni a helyzetet (és a 
terepet). Igy mindenki jól járt, 
mert akár 10 ezer forint bír-
sággal is végződhetett volna az 
ügy-

Mindennapos jelenet, már 
meg sem ütődünk rajta: jól tar-
tott, ápolt fajkutya boldogan és 
szabadon (póráz, szá jkosár 
nem gátolja) fut a játszótéri 
homokozóhoz, és illemtudóan 
elvégzi a dolgát. Aztán még 
rohan néhány kört, otthagyja a 
v íz jegyét a fákon, amíg a 
„gazdi", nem kevés öntudattal 
(nekem van, nektek nincs) 
megsétáltatja legújabb, lila-
zöld selyem szabadidőruháját. 

Négyökrű Dezső, a városi 
közterületfelügyelet vezetője 
elmondta, hogy rendszeresen 
kapnak leveleket és telefon-
hívásokat olyan emberektől, 
akiket fölháborít a felelőtlen 
ebtulajdonosok viselkedése. 
Finoman szólva kutyába se 
veszik az állatok sétáitatására 
vonatkozó rendelkezéseket 
(valószínűleg nem is ismerik 
azokat), ott és akkor engedik 
szabadjára az ebeket, ahogyan 
nekik a legkényelmesebb. Még 
az is e lőfordul , hogy a jó l 
betaní tot t kutyust egyedül 
szalajtják le a ház elé, hadd 
könnyítsen magán, aztán az 
okos állat haza is talál, annak 
rendje és módja szerint. 

A szülők eltiltják gyerme-
keiket a homokozótól , mert 

Ebtaitók -
rövidebb pórázon 

Fotó: Schmidt Andrea 

tudják, mi minden található oltási bizonyítványról szóló 
benne... A helyszínről gyorsan fö lh ívásokró l időről időre 
el távozó kutya harapásáról, hallani - érthető, ha mindenki 

fél egy kicsit. 
Nemcsak a lakótelepi ját-

szótereket , hanem a többi 
közteret és parkot is magu-
kénak tekintik a kutyások: a 
Széchenyi, Dugonics és Má-
tyás tér, az újszegedi liget; 
közkedvelt helyek. 

Pedig a közgyűlés 6ri992. 
számú rendele te vi lágosan 
előírja, hol és hogyan lehet 
kutyákat futtatni. Fölsorolja 
azokat az ebfajtákat, amelyeket 
k izárólag pórázra kötve és 
szájkosárral (mindezekkel a 
kutyákat kell ellátni) szabad 
sétáltatni. Valószínűleg azt is 
kevesen tudják, hogy 14 éven 
aluli gyerek egyáltalán nem 
vezethet olyan ebet, amelynél a 
szájkosár használata kötelező. 

A rendelet eligazít a tiltott 
és az ajánlott kutyafuttató he-
lyeket i l letően is. Igy tilos 
kutyákat beengedni játszótérre, 
játszószerek, vagy homokozó 
közelébe! 

Az eb sétáitatója közterüle-
ten köteles azonnal eltakarítani 
a kutyapiszkot - az e célra 
szolgáló kefe, lapát és zacskó 
használata azonban egyelőre 
csak oly vidékeken szokásos, 
ahol nemcsak az eb, hanem a 
gazdi is kellőképpen intelli-
gens... 

S ha még ez is kevés lenne, 
a rendelet egyik bekezdése is 
megemlíti, hogy szabálysértést 
követ el, és akár 10 ezer forint 
bírsággal is sújtható az, aki az 
ebek tartására vonatkozó sza-
bályokat megszegi. A közte-
rületfelügyelők mindenesetre 
azon lesznek, hogy betartassák 
ezeket az előírásokat. 

Ny. P. 


