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DOBION ÖSSZE EGY IWINGÓT! Gamszahurdia 
öngyilkos lett ISMÉT EGY RÉSSZEL 

KÖZELEBB! 

A földkimérési 
költségek megtérítése 

Illetékmentes lesz január 15-
tql a részarány-földtulajdono-
soknak átadott területek nyil-
vántartási bejegyzése. Ekkor 
lép ugyanis hatályba a földren-
dező és földkiadó bizottságok-
ról szóló törvényt módosító 
jogszabály, melyet az Ország-
gyűlés az óév utolsó plenáris 
ülésén fogadott el. 

A törvény egyben mentesíti 
a részaránytulajdonosokat az 
önál ló ingat lanná alakí tási 
költségek egy részének megfi-
zetése alól is, amennyiben a 
tulajdonosok kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a törvény 
alapján kiadott földet öt évig 
nem idegenítik el és nem von-
ják ki a mezőgazdasági terme-
lésből. A feltételeket vállalók 
számára a költségek 50 száza-
lékát az állami költségvetésből 
térítik meg, ennek mértéke 
azonban 5 hektárig hektáron-

ként legfeljebb 1800 forint, 5 
és 10 hektár között 9000 forint 
és az 5 hektár feletti terület 
nagyságától függően hektá-
ronként 1200 forint lehet. A 10 
hektárnál nagyobb területek 
esetében pedig a költségtérítés 
nem haladhatja meg a 15 ezer 
forintot és a 10 hektár feletti 
terület után fizetendő hektáron-
kénti ezer forintot. 

Amennyiben a tulajdonosok 
vállalt köte leze t t ségeiknek 
nem tesznek eleget, az állami 
köl tségvetésből számukra 
megtérített összegeket vissza 
kell fizetniük. 

A törvény rendelkezései 
azokra a területekre is vonat-
koznak, melyeket a szövetke-
zeti átmeneti törvény 1993. 
januári hatályba lépése után 
vettek birtokba a részarány-
tulajdonosok. 

A világ legújabb szörnye 
Nahuelito, avagy a San 

Carlos de Bari loche-i 
szörny elnevezést kapta az 
a titokzatos lény, amelyet 
január elsején láttak fel-
bukkanni Argentína nép-
szerű üdülőhelyén. A Na-
huel Huapi-tóból, a San 
Pedro-szigettel szemben 
tűnt fel a késő délutáni 
órákban a több tucatnyi 

méter hosszú, jó néhány 
púpú, bálnaszerű, zöldes-
szürke állatféle, mely az 
ijedt napozó szemtanúk 
szerint félelmetes hangon 
lélegzett. A rövid ideig tar-
tó jelenséget csaknem hú-
szan látták, s nyilatkoza-
tajkban külön hangsúlyoz-
ták a lény rendkívüliségét. 

Lakástörvény, változás előtt? 
A önkormányzati szakemberek és érdekképviseleti 

vezetők vé leményét hal lgat ták meg szerdán a 
Belügyminisztérium illetékesei arról, hogy miként lehetne 
megváltoztatni a lakástörvény alkotmányellenes passzusait, 
amelyek elsősorban a vételi jogot érintették. A tárcánál 
hamarosan megkezdődik a paragrafusok megfogalmazása, 
de még lesz szakmai egyeztetés is, mielőtt a jogszabály a 
kormány elé kerül. 

A Belügyminisztérium a lakások esetében fenn kívánja 
tartani a bérlők vételi jogát, a vásárlás eldöntésére 2-3 évet 
kapnának a lakók, de lakások eladási árát nem maximálná 
50 százalékban, hanem csak ajánlott árként jelölné meg. Az 
elképzelések szerint megmaradna a részletre való vásárlás 
lehetősége is. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) nem támogatja a vételi jog fenntartását, és a 
lakásárak maximálását sem. 

Keszthelyi Lajos üdvözli alapító elődjét. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Köszöntötték Szeged tudós díszpolgárát 
Biológuskonferencia Straub F. Brúnó születésnapján 

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1914. január 5-én, 
Nagyváradon született Straub F. Brúnó bio-
kémikus. Orvostanhallgató volt a szegedi egy-
etemen, de Szent-Györgyi Albert hívására el-
pártolt a medicinától és a természettudományi 
karon folytatta tanulmányait. Tizennyolc évesen 
már dolgozott a későbbi Nobel-díjas laborató-
riumában: Szent-Györgyi, a tudós és az ember 
példája nagy hatással volt rá. Straub. F. Brúnó 
nevéhez fűződik az aktinnak, az izommozgás 
egyik alapvető fehérjemolekulájának a fel-
fedezése, úttörő szerepe volt az enzimek izolá-
lásában. Kezdeményezésére és szervező mun-

kájának köszönhetően jött létre Szegeden az 
Akadémia biológiai intézete, melynek első 
igazgatójaként sokat tett azért, hogy a vidéki ku-
tatóhely a modern biológia világszerte elismert 
központja lett. Az intézetalapító professzor (aki 
munkatársai és taní tványai körében azt a 
„személynevet" kapta: „A Prof ') tiszteletére a 
Szegedi Biológiai Központban ünnepi tudomá-
nyos ülést tartottak tegnap, amelyen munka-
társai, tanítványai, az MTA és Szeged város 
képviselői köszöntöt ték . (Részletek a 3. 
oldalon.) 

Zviad Gamszahurdia, Grú-
zia első szabadon választott el-
nöke önkezével vetett véget 
életének. Ezt szerdán közölte 
az Interfax hírügynökséggel a 
poli t ikus özvegye. Manana 
Gamszahurdia elmondta, hogy 
férje december 31-én, egy nyu-
gat-grúziai településen követett 
el öngyilkosságot, miután azt 
körülzárták fegyveres ellenfe-
lei. A politikus halálának kö-
rülményeiről további részletek 
egyelőre nem ismertek. Az öz-
vegy azt állította, hogy a ható-
ságok igyekeztek eltitkolni a 
politikus halálhírét. 

Krajina 
figyelmeztet 

Az úgynevezet t kra j ina i 
szerb köztársaság, tehát az ön-
hatalmúlag kikiáltott horvátor-
szági szerb állam vukovári biz-
tonsági szolgálata közölte: 
értesülései szerint Magyaror-
szágon az utóbbi napokban a 
hatóságok a krajinai polgárok-
tól elkoboztak öt autót, a tulaj-
donosokat pedig bántalmazták. 

A vukovári szerb biztonsági 
szolgálat a szerdán közzétett 
jelentésben arra figyelmezteti a 
szlavóniai, baranyai és nyugat-
szerémségi polgárokat, hogy 
„a magyar rendőrség represz-
sziós intézkedéseket foganato-
sít a krajinai szerb köztársaság 
olyan polgárai ellen, akik 
autóval tesznek látogatást Ma-
gyarországon ". 

A A JANUAR 28-ig 
V TARTÓ, 

RENAULT A SZEGEDI 
RENAULT SZALONNAL 
KÖZÖS NYEREMÉNY-

JÁTÉKUNK FOLYTATÓDIK! 

8. heti különdíj: 
egy aranygyűrű, az ARANYTOPÁZTÓL! 

Göncz Árpád 
nagyköveti fogadása 

Göncz Árpád szerint Magyar- tódik a piacgazdaság kiépítése, a 
ország különösen fontos évet demokratikus intézményrendszer 
kezd most, készülve a meghatá- fejlesztése. Erről az ál lamfő 
rozó tavaszi választásokra. Az Budapesten akkreditált nagykö-
országban azonban az új cik- vetek előtt beszélt, hagyományos 
lusban is változatlanul folyta- újévi fogadásán. 

Nagylak nagyhálója 

Kilencvenhárman egy kamionban 
Rekord fogása volt szerdán 

délelőtt a határőröknek Nagy-
laknál, ahol egy belépő cseh 
rendszámú kamibnban 93 sze-
mélyt találtak: iraki és török 
állampolgárokat, akik Német-
országba akartak szökni. 

Krisán Attila ezredes, a Ha-
tárőrség szóvivője az MTI-nek 

elmondta, hogy a határőrök 
gyereksírásra lettek f igyel-
mesek a kamion átvizsgálása 
során. Ezt követően 66 felnőtt 
és 27 gyermek került elő do-
bozok közül a kamionból. A> 
já rmű a fuvar levé l szerint 
cukrot szállított. A vizsgálat 
folyik. 

Légtéri nyugalom 
- „hangrobbanás" után 

Tegnap negyed és fél 12 
között Szeged térsége fölött 
elhúzott egy harci repülőgép. 
Számtalan telefonhívást kap-
tunk, ugyanannyi kérdéssel, 
most megpróbálunk válaszolni 
az érdeklődők, a kétkedők és a 
mindentudók felvetéseire. • 

A Bajai úti megfigyelőállo-
máson Pemyész László és Vicsai 

István meteorológusok az alábbi, 
közkeletű adatokat jegyezte fel: 
a jelzett időszakban fractostratus, 
azaz esőrétegfelhők borították a 
régiót, s átalakulóban voltak 
stratocumulus, azaz alacsony go-
molyfelhőkké. Az aljuk körülbe-
lül 750 méteren volt (Szeged 
legmagasabb épülete, a rókusi új 
telefontorony 153 méteres). 
(Folytatás a 2. oldalon.) 

• Különös ünnep utáni csend, 
már-már béke van a városban. 
Lehet nyugodtan vásárolni, 
parkolóhelyet találni, egyálta-
lán közlekedni, érezhetően ke-
vesebb a KRESZ-szabályokat 
nem túlzottan tisztelő jugosz-
láv személygépkocsi és autó-
busz. Déltájt, amikor a mete-
orológusok optimista előre-
jelzését igazolandó, a nap is 
e lőbúj t már néhány hosszú 
percre, mindössze négy autó-
busz árválkodott a szegedi rak-
parton. ott, ahol egy hónapja a 
későn érkezőknek már alig 
jutott hely. Csak az egyik sza-
badkai já rműbe pakoltak, s 
hogy nem változott lényegesen 
a vásárolt termékek köre, arról 
a hátsó kerékhez támasztott 
krumplis zsák, illetve két bon-
tatlan creptós doboz tett bi-
zonyságot . Ünnepek utáni 
csendről vagy a - különben jó 
havi átlagkeresetnek számító -
10 márkás illeték bevezetése 
miatti hirtelen forgalom-visz-
szaesésről van szó? Ennek 
próbáltunk utánajárni. 

(Folytatás a 7. oldalon.) 

Tíz márka és ünnep utáni csend 

Álmos hangulat a Papagáj Markét parkolójában. (Fotó: Révész Róbert) 


