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• Eredményesen szerepeltek a 
Budó Ágoston Fizikai Feladat-
megoldó versenyen a szegedi 
Déri Miksa Ipari Szakközépis-
kola tanulói. Az első osztályo-
sok versenyén Lovas László 
„aranyérmet", míg Gémesi Ro-
land „bronzérmet" szerzett. A 
másodikosok mezőnyében 
Nagy-György Attila a hatodik 
lett. A harmadik osztályosok 
közül Prókai Tibor harmadik, 
Prókai Attila az ötödik. Pataki 
András pedig hatodik helyezést 
ért el. A negyedikes ligában 
Kutas Gergely második. Rom-
hány Gábor harmadik. Kovács 
Miklós negyedik, Rácz Zsolt 
hatodik lett. Az első évfolya-
mon három, a felsőbb évfolya-
mokon hat helyezést adnak ki. 
Dicséretben részesültek az is-
kola tanulói közül: Hegedűs 
Zoltán, Multyán György, Nó-
vák Csaba, Füzesi Arnold, 
Doszkocs Péter, Lányi Árpád, 
Bakos Rezső, Szanka Márton 
és Fodor Attila. 
• Az Arany-héten több ver-
senyt is rendeztek az Arany Já-
nos Általános Iskolában, ahol a 
következő eredmények szület-
tek. Irodalmi kávéház, városi 
verseny, próza: 1. Papp Péter 
7.0. (Béke Utcai Ált. Isk.), 
Horváth Anikó#5.o. (Odessza 
II. Sz. Ált. Isk.); 2. Vincze Vi-
rág 8.o., Kiss Barbara 8.o. 
(mindketten a Tabán Ált. Isk. 
tanulói), 3. Csaba Zsófia 5,o., 
Nagy Gábor 8.o. (Odessza II. 
Sz. Ált. Isk.). (Vers kategóriá-
ban nem adtak ki d í jaka t . ) 
Rajzverseny - városi rendez-
vény, egyéni, alsó tagozatosok: 
1. Kovács Csaba, 2. Kormány 

Szilvia, 3. Nagy Berta Zoltán, 
különdí ja t kapott Ferenczi 
Szilvia (mindannyian a Sán-
dorfalvi Ált. Isk. tanulói). 5-6. 
osztályosok: 1. Rátky Attila 
(Gedói Ált. Isk.), 2. Frank 
Kriszt ina ( JGYTF I. SZ. 
Gyak.), 3. Nováki Gábor (Új-
szentiván), különdíjat kapott 
Kántor Ágnes (Béke Utcai Ált. 
Isk.). 7-8. osztályosok: 1. Pet-
rovity Gorán (JGYTF I. SZ. 
Gyak.), 2. Gulácsi Ákos (Új-
szent iván) , 3. Nagy László 
(Rókusi Ált. Isk.), különdíjat 
kapott Fejér Viola (Béke Utcai 
Ált. Isk.). Csoportos verseny, 
5-6. osztályosok: 1. Odessza II. 
Sz. Ált. Isk., Béke Utcai Ált. 
Isk., különdíjat kapott a Ma-
dách Imre Ált. Isk. 7-8. osztá-
lyosok: 1. Gedói Ált. Isk., 
JGYTF I. SZ. Gyak. Alsó ta-
gozatos szavalóverseny: 1. 
Gera Mária (Jerney Ált. Isk.), 
2. Bicskei Lili (Bálint Sándor 
Ált. Isk.) , 3. Gera Marina 
(Tisza-parti Ált. Isk.). Hatodik 
osztályos angol tagozatosok 
versenye: 1. Csillag Éva (Fő 
Fasori Ált. Isk.), 2. Jenei Endre 
(Madách Imre Ált. Isk.), Flach 
Tibor (Arany J. Ált. Isk.) . 
Külön kategória (angol nyelv-
területen élők): 1. Zimányi Nó-
ra (Madách Imre Ált. Isk.). 
Balladamondó gyerekek városi 
versenye: 1. Csics Adrienn 
(Tabán Ált. Isk.), 2. Szalóky 
Andrea (JGYTF I. SZ. Gyak.), 
3. Bognár Csilla (Tabán Ált. 
Isk.), 4. Korom Eszter (Hunya-
di Ált. Isk.), 5. Vágó Melinda 
(Tarján III. Sz. Ált. Isk.). Mind 
az öt helyezett részt vesz a 
megyei balladamondó versenyen. 

• Az információt tegnap tele-
fonon szereztük: az OFÉSZ 
választmányi ülésének első na-
pirendjeként vitatták a tandíj 
bevezetése miatti tiltakozás 
módját, s úgy döntöttek, hogy 
szerdán délután 15 órától vala-
mennyi egyetemi városban de-
monstrációt szerveznek. Skul-
téty Tamás, a JATE Hallgatói 
Önkormányzat tagja elmondta, 
hogy a szegedi' felsőoktatási 
intézmények hallgatóinak kép-
viselői a március 14-én meg-
tartott regionális értekezletü-
kön készültek föl a tegnapi 
OFÉSZ-ülésre. A döntés azt je-
lenti, hogy szerdán délután 
Szegeden is tüntetnek majd a 
diákok. 

A kultuszminisztérium fel-
sőoktatási ügyekért felelős he-
lyettes államtitkára, dr. Csirik 
János kedden lemondott, mert 
nem ért egyet a tandíj idei be-
vezetésével. Egyrészt a döntési 
módszert nem tudja elfogadni 
(januárban még az volt a kor-
mányál láspont , hogy elha-
lasztják egy évvel a tandíj be-
vezetését), másrészt meg van 
győződve arról, hogy a felső-
oktatás bevéte le inek mind-
össze egy százalékát kitevő 
tandíj nem segít az intézmé-
nyeken, viszont sok diákra 
nagy anyagi terhet ró. 

Dr. Csir ik János a JATE 
rektori tisztségéről mondott le, 
hogy eleget tehessen Fodor 
Gábor miniszter felkérésének 

• Szerdán tüntetnek a diákok 

Mi mennyi az egyetemen? 
A felsőoktatás berkeiben egyelőre aggodalommal vár-

ják, hogy kiderüljön, miféle konkrét következményekkel 
jár az egyetemeken és a főiskolákon a kormány stabilizá-
ciós intézkedési csomagjának végrehajtása. Az intézmé-
nyi és érdekvédelmi vezetők ugyanis nem sokkal tudnak 
többet, mint bármely újságolvasó állampolgár, így aztán 
egyelőre nem tesznek mást, mint aggódva várnak. Kivé-
tel az OFÉSZ: a Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Szövetsége tegnapi kibővített választmányi ülésén arról 
döntött, hogy országos demonstrációt szervez március 
22-én, szerdán, tiltakozásul, a tandíj szeptemberi be-
vezetése miatt. 

és helyettes államtitkárként 
vállalja a felsőoktatásért a kor-
mányzati felelősséget. Távozá-
sa esetén - szegedi egyetemi 
körökből származó vélemé-
nyek szerint - senki sem marad 
a minisztériumban, aki a fel-
sőoktatás komoly szakemberé-
nek nevezhető. 

A szegedi tudományegye-
tem FDSZ-szervezetének titká-
rától, dr. Várkonyi Zoltántól 
megtudtuk, hogy az egyetemi 
oktatók és dolgozók körében 
nagyfokú az aggodalom a vár-
ható elbocsátások miatt. Egye-
lőre senki sem tá jékozot t a 

létszámleépítés nagyságrendjé-
ről. Az egzisztenciális fenye-
getettség érzetét nemcsak ez 
növeli, hanem a kormánydön-
tésből kiolvasható egyéb meg-
szorító intézkedések is: a dolo-
gi kiadások csökkentése, a be-
ruházások visszafogása, az át-
lagkereset-növekedés és a bér-
tömeg korlátozása. Ráadásul 
azt sem lehet még tudni, hogy 
a tandíj vajon az intézmények-
nél maradhat-e, vagy - mint 
„tervezetet meghaladó bevétel" 
- a központi büdzsében fog ki-
kötni. Március 12-én ugyanis 
elküldték az intézményi költ-

ségvetéseket , tehát ezekben 
még nem tervezhették a tandí-
jat, mint bevételt. Nem úgy, 
mint tavaly, amikor viszont 
17,1 millió forintot, mint tan-
dí jbevé te l t á l l í to t tak be az 
egyetemi költségvetésbe - az 
akkori minisztériumi instrukci-
óknak megfelelően. Emellett 
tavaly még 4,1 millió forinttal, 
vagyis összesen 21,2 millióval 
csökkent a támogatás, s továb-
bi 5 millió forint befizetési kö-
telezettsége volt az egyetemnek. 

Hogy az idén „mi mennyi", 
arról felelősséggel senki sem 
tudott nyilatkozni. Ezért ma-
gunk végeztünk hevenyészett 
számítást: a JATE hallgatói 
létszámát kereken 5 ezernek 
vettük; ha szeptembertől vala-
mennyi hallgatónak fejenként 
2 ezer forint tandíjat kell fi-
zetni, akkor ebben a naptári 
évben 40 millió forinttal lesz 
több az intézmény bevétele 
(feltéve, ha nem a költségvetés 
„szippantja be"). A JATE évi 
költségvetése durván 2 milliárd 
forint. 

Lehet, hogy igaza van dr. 
Csirik Jánosnak? 

Sulyok Erzsebet 

Fej nélküli, 

Egymillió 
a nyomravezetőnek 

Nehéz a rendőrség dolga an-
nak a brutális gyilkosságnak a 
felderítésében, amelynek áldo-
zatát március 13-án, hétfőn ta-
lálták meg a Tolna megyei Bi-
kács határában, közel a 63-as 
úthoz, ugyanis a fej nélküli. 

megégetett, ruhátlan holttesten 
nem találtak semmiféle ismer-
tetőjelet. A helyszín, az avarral 
borított erdós-bokros terület 
sem árulkodik nyomokról, még 
lábnyom sem maradt az eső 
után. A Tolna megyei főkapi-
tány egymillió forintot ajánlott 
fel annak, aki olyan adatot 
szolgáltat, ami a tettesek nyo-
mára vezet. Az ismeretlen fér-
fi , akinek fe jé t a nyakkal 
együtt vágták le, 25 és 35 év 
közötti, 170-175 cm magas, fe-
hér bőrű, sötét hajú, közepesen 
sportos testalkatú, fizikai mun-
kát nem végző ember lehetett. 

György Sándor: 
„A magam pénzén is újítok föl kutat." 

Tiszta vizet öntenek a pohárba. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

• A György-tele kútfúró dinasztia 

Árnyék és víz - 2000-ben 
- Akinek 2000-ben vize és a 

árnyéka lesz az Alföldön, az 
meggazdagszik — szögezi le 
György Sándor kútfúró vállal-
kozó. - Erre a nagy igazságra 
kezdenek rájönni a cégek és 
egyre-másra újítják föl a régi 
kutakat. 

A kút, amelynek tövében 
beszé lge tünk , a gyálarét i 
szarvasmarhatelephez tartotik, 
a telep pedig tavaly december 
óta a Monéta Kft. tulajdona. A 
cég ügyvezető igazgatója bízta 
meg az Aquadri l l Kf t . - t , 
György Sándor cégét, hogy 
újítsa fel a már húsz éve nem 
használt kutat. Hiszen nem 
mindegy, hány forintot fizet-
nek egy köbméter vízért. 

• Mennyiért lehet manap-
ság egy kutat felújítani? 
- Körülbelül 6-700 ezer fo-

Gyálarét határa a kompresszor zúgásától hangos. A zaj-
forráshoz tartozó látvány pedig egészen vadnyugati: kút, 
sártenger, védősisakos férfiak, amolyan kemény, sokatpró-
báit harcosok. Egy csőből meg folyik - mit folyik, ömlik -
a kristálytiszta víz. Az a vfz, amelynek legalább annyira 
örülnek az emberek, mintha olajra bukkantak volna. 

rint a munka ára. Ez az összeg 
a jelenlegi vízárak mellett 2-3 
év alatt megtérül. Ha valaki új 
kutat akar fúrni, az 3-4 millió 
forintos beruházás, tehát azt hi-
szem, érzékeltetni tudtam, mi-
lyen jelentős a különbség. 

• Miért hanyagolták el eze-
ket a régi kutakat? 
- Ahol most állunk, az egy 

1962-ben fúrt kút, 198 méter a 
mélysége - válaszolja György 
Sándor. - Mintegy húsz éve el-
akadt benne a víz, mivel a kö-

zelben az olajosok kutatófúrá-
sokat végeztek. Akkoriban a 
régi tulajdonos, a Mihálytelki 
Új Élet Tsz valószínűleg azért 
nem foglalkozott vele, mert ol-
csón jutott hozzá a vezetékes 
vízhez. 

• A szarvasmarahatelep új 
gazdája mennyit takaríthat 
meg a felújított kúttal? 
- Egyszerű kiszámolni. A 

vezetékes víz köbmétere csa-
tornadíjjal, áfával együtt 71 
forint 90 fillér. A saját kútból 

nyert vízért viszont csak víz-
használati díjat kell fizetni, ami 
pár foorint. 

György Sándor kútfúró di-
nasztiából származik. Édes-
apja, idős György Sándor vál-
lalkozásának alapító okiratára 
1939-ben ütötték az első pe-
csétet. Azóta családról családra 
öröklődik a mes terség . Az 
Aquadrill Kft. 1991-ben jött 
létre, de a szakmát már 1954-
ben kezdte. Tanulmányait Bu-
dapesten és Miskolcon végezte. 

• Szól-e még más érv is a 
kútfelújltás mellett? 
- Áz eredeti vízhozam több-

szörösét is ki lehet nyerni a fel-
újított kutakból. Ez a gyálaréti 
most kompresszor üzemelte-
téssel percenként 1600 liter víz-
hozamot produkál. Előrelátha-
tóan 35-40 év az élettartama. 

• Az országban hol vállal 
még munkákat? 
- Az Aquadrill Kft. min-

denütt jelen van Magyarorszá-
gon. A kútfúrás, -felújítás és 
termálkútfurás mellett talajme-
chanikai munkákat és szakvé-
lemények elkészítését vállal-
juk . S mivel t apasz ta l tam, 
hogy sok társaság nem tud 
pénzt áldozni a vízre, a magam 
költségén újítok fel kutakat és 
szedek utánuk vízdíjat. A meg-
állapodásban rögzítem, hogy 
üzemeltetem és karbantartom a 
létesítményeket. 

• Hány György-féle kút ta-
lálható az országban? 
- Mintegy 1400 új kutat fúr-

tam, ezek között 1500 méter 
mély termálkutak is találhatók. 
Az eredményes kút fe lú j í tás 
650-700-ra tehető. 

• Vannak reménytelen ese-
tek is? 
- Geof iz ikai vizsgálat tal 

meg lehet állapítani, hogy ér-
demes-e nagyobb összeget for-
dítani a felújításra. Itt, Gyála-
réten megállapítottuk, hogy 
épek a csövek, jók az adottsá-
gok. Belevágtunk. 

A tehenek pedig azóta már 
nem csapvizet isznak. 

Fekete Klára 

• Késedelmi kamat: 56 százalék 
m Több mint ötvenezer adóbevallás 

Feltűnően szorgalmas 
befektetők 

A kialakított gyakorlat sze-
rint nemcsak a hibás bevallá-
soknál folyik teljes körű hiba-
javítás, hanem azokat a magán-
személyeket is behívják adat-
egyezte tés re , akik j e l en tős 
összegű személyi jövedelem-
adót igényelnek vissza. Hibás 
bevallás esetén javításáig az 
adóhatóságot nem köti a 30 
napos ügyintézési határidő, 
csak a hibátlan bevallásban 
közölt adóelőleg visszaigény-
lésének teljesítésekor eshet 
késedelembe az adóhatóság. 
Az egyébként hibátlanul beval-
ló, de a visszaigénylés miatt 
adategyeztetésre behívott adó-
alanyoknál a „kamatóra" már a 
benyújtást követő naptól ke-
tyeg, s ha a visszafizetés 30 na-
pon belül nem történik meg, az 
adóhatóság - külön kérelem 
nélkül - automatikusan fizeti 
az évi 56 százalékos kamat 
időarányos részét. 

Az idén március 20-a hét-
főre esik. Ezen a napon 
hosszabbított nyitva tartással 
vátja az adózók bevallásait az 
APEH Csongrád Megyei Igaz-
gatósága. Aki el kívánja kerül-
ni a tolongást, ne várja meg 

Az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatósága tá-
jékoztatása szerint az 
1994. évre vonatkozó 
adóbeval lás i időszak-
ban, tehát idén hama-
rabb kitöltöttük a nyom-
tatványokat, mint egy 
évvel korábban. A már-
cius 8-ig beérkezett sze-
mélyi jövede lemadó -
53-as - bevallás 1993-ra 
34 ezer darab; 1994-re 
53 ezer darab volt. Ez 
utóbbi példás szorgalom 
a befektetések miatt i 
adóvisszatérítések szám-
lájára írható. (A február 
15-ig beérkezett vállal-
kozói - 7-es - bevallás 
1993-ra 21 ezer, 1994-re 
vonatkozóan 24 ezer da-
rab volt.) 

március 20-át, már most adja 
postára adóbevallását. Addig 
szombati napokon is üzemel az 
általános ügyfélszolgálat. A ta-
pasztalatok szerint ez a legke-
vésbé zsúfolt időpont a beval-
lás nyugodt beadására. 

Ebzárlat megint... 
Nemrégiben adtunk hírt 

arról, hogy Szentmihálytelken 
veszett rókát találtak, s ennek 
következtében ebzárlatot ren-
deltek el a hatóságok. A na-
pokban Petőfitelep területén fi-
gyeltek fel veszett rókára, ezért 
az ebzárlatot meg kell ismétel-
ni. A rendelkezés ezúttal a Ti-
sza-Algyői út és a Körtöltés 
által határolt területre vonat-
kozik, így Tápé, Petófitelep, 
valamint Új-Petőfitelep lako-
sait érinti. 

Az ebzárlat tartama alatt a 
tartási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a ku-
tyákat megkötve kell tartani, 
hogy azok más állattal, vagy 
emberrel ne érintkezhessenek, 
zárt udvarban a kutyák elzárá-
sát vagy megkötését mellőzni 

lehet, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek. 

Kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosár-
ral szabad kivinni. A lezárt te-
rületről kutyát vagy macskát 
csak a hatósági állatorvos ked-
vező eredményű vizsgálata 
után és engedélyével szabad 
kivinni. A vadászebek, a fegy-
veres erők és fegyveres testüle-
tek ebei rendeltetésszerű hasz-
nálatuk idejére mentesek a kor-
látozások alól, a pásztorebeket 
pedig szájkosárral ellátva sza-
bad állatok őrzésére alkalmaz-
ni. A szakigazgatási szerv kö-
teles a szabadon talált kutyákat 
és macskákat kártalanítás nél-
kül leöletni . A rendelkezés 
március 7-től számítva 90 na-
pig tart. 


