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Vesszö-
szentelés 

Ópusztaszeren 

• Munkatársunktól 
Az Opusztaszeri Nemzeti 

Történeti Emlékparkban is-
mét megrendezik az immár 
hagyományos Vince-napi 
vesszőszentelést. Pénteken 
délután 2 órától a főbejárat-
nál kitűnő forralt borral vár-
ják az érdeklődő látogatókat, 
majd a vendégek előtt felel-
evenítik e népszokás rítusait. 
A szabadtéri néprajzi múze-
umban, illetve a szegedi ta-
nya sző le jében kezdődő 
vesszővágásig Szurdi Zsolt 
kellemes muzsikával szóra-
koztatja a résztvevőket. A 
vesszőszentelés néprajzi vo-
natkozásait dr. Fülöp Mihály 
(Szent Vince Borrend) is-
merteti, majd a rotunda tár-
salgójában a borrend és hat 
Csongrád megyei hegyköz-
ség képviselőinek boraival 
lehet oltani a l i lahagymás 
zsíros kenyér utáni szomjat. 

Idegen-
forgalmi adó 

1 9 9 9 - b e n 
• Munkatársunktói 

Az idegenforgalmi adót 
minden évben újra szabá-
lyozhat ják a helyi önkor-
mányzatok. Minden belföldi 
vendégnek, akár már egyet-
len szállodában töltött éjsza-
ka után fizetnie kell az adót, 
diákok, sorkatonák és hetven 
év felettiek kivételével. Az 
adó beszedésére, számla el-
lenében, a szállást nyújtók 
kötelezettek, de a pénzt a he-
lyi önkormányzatokhoz to-
vábbítják. A jogszabály sze-
rint személyenként és éjsza-
kánként akár háromszáz fo-
rint is lehet az adó. Ezzel a 
lehetőséggel azonban még 
nem éltek az üdülőhelyek 
többségén. 

Közlekedés-
biztonság -

gyerekszemmel 
• Munkatársunktól 

Az ORFK Balesetmeg-
előzési Bizottsága rajzpályá-
zatot hirdet „Közlekedésbiz-
tonság gyermekszemmel" 
címmel. Háromtól 14 éves 
gyerekek nevezhetnek, há-
rom kategóriában. 

Korcsoportonként az első 
öt pályaművet országos zsű-
rizésre küldik március 26-
áig. Ápri l isban a leg jobb 
munkákat kiállítják Buda-
pesten. Azok között, akiknek 
a pályázata nem jutott to-
vább az országos zsűrizésre 
a megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság korosztályonként 
egy-egy beküldőt tárgyjuta-
lomban részesít. 

A rajzokat február 26-áig 
kell beküldeni a következő 
c ímre: Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Me-
gyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság, 6722 Szeged, Kos-
suth Lajos sugárút 22-24. 
Bővebb in fo rmác ió a 
62/426-312-es vagy a 477-
577/ 14-70-es telefonszámo-
kon kérhető. 
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• Ásotthalom a jövőben is fejlődni akar 

Keresik a kitörési pontokat 

Petró Ferenc: - Az új piaccsarnok (a kép jobb oldalán) működtetéséből befolyó pénz kiegészítésére 
szolgálna a karbantartó műhely kialakítása. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Közigazgatási gyakor-
lat nélkül vál la lkozott 
Asotthalom önkormány-
zatának irányítására Pet-
ró Ferenc, akivel nemcsak 
a községgel kapcsolatos 
terveiről beszélgettünk, 
hanem arról is, hogy mit 
jelent számára ez az új 
megbízatás. 

• „Civilként" nem lehet 
könnyű megbirkózni a pol-
gármesteri teendőkkel. így 
érzi ezt ön is? 
- Kétségtelen, hogy szük-

ség volt á törvények tanulmá-
nyozására éppen úgy, mint a 
falu tényleges helyzetének fel-
mérésére, megismerésére. Az 
elmúlt hónapokban erre ren-
geteg időt fordítottam. 

• Miért vállalkozott e nem 
igazán hálás feladatra? 
- A kisgazdapárt tagjai kér-

ték, hogy induljak a választá-
son. Megtiszteltetésnek érez-
tem, hogy rám gondoltak. 
Nem a rang, méginkább nem 
az anyagiak miatt vállaltam a 
megmérettetést. Számomra el-
sősorban a feladat volt fontos. 
Egykori hivatásomból adódó-

Névjegy 
Ásotthalom ú j po lgármes te ré t , Pe t ró Ference t 

kisgazdapárti támogatással, függetlenként választot-
ták e poszt betöltésére. A Békés megyei Kevermes 
községből elszármazott férfi 1983-ig a katolikus papi 
hivatást választva teljesített szolgálatot, ma jd meg-
nősült. Ásotthalmon telepedtek le, állást pedig az 
Ikarusnál kapott . Segédmunkásként dolgozott, de 
időközben elvégezte a Pénzügyi és Számviteli, vala-
mint a Külkereskedelmi Főiskolát is. így polgármes-
ter ré választása előtt a cég m á r külkereskedőként 
alkalmazta. Három lánya és egy kisfia van. 

an érzékeny vagyok mások 
gondjaival szemben, és él 
bennem a közösség iránti fele-
lősségérzet is. 

• Milyen lehetőséget lát a 
község jövőjének, az itt 
élők komfortérzetének ja-
vítására? 
- Programtervezetemet 

egyelőre csak vitaanyagként 
nyújtottam be. Készül az idei 
költségvetési terv is, ennek 
kapcsán igyekszünk meghatá-
rozni a fejlődést célzó kitörési 
pontokat, hiszen pénzügyi fel-
tételeink igen korlátozottak. 

Ezért élni kívánunk a pályáza-
ti lehetőségekkel. Célunk, 
hogy elősegítsük a mezőgaz-
daság, a turisztika fejlődését, 
a természeti környezet foko-
zott védelme mellett, amely 
komoly vonzerőt jelenthet a 
túrázni vagy éppen pihenni 
vágyók számára. Szeretnénk 
szépíteni, virágosítani a köz-
séget. A lakosoknak virágpa-
lántákat adunk, valamint öt-
ven virágláda készül, amelyek 
tavasszal már Ásotthalom dí-
szei lehetnek. A buszváró fe-
lújítása is a közeli teendők so-

rába tartozik. Emellett növelni 
szeretnénk a munkahelyek 
számát a faluban. Ennek érde-
kében a vállalkozókkal már 
részben fel is vettük a kapcso-
latot. 

• Melyek az önkormány-
zati gazdálkodás neuralgi-
kus pontjai? 
- Megoldásra vár a szemét-

és szennyvízelhelyezés feltéte-
leinek megteremtése. Ebben 
elsősorban Mórahalommal kö-
zös beruházásra gondolunk. 
Felújításra szorulna a 18 szol-
gálati lakás is, ezért azok bér-
leti díját radikálisan meg kell 
emelni. A piaccsarnok építése 
kapcsán vállalt önkormányzati 
kötelezettség teljesíthetősége 
érdekében - öt embert kell öt 
évig foglalkoztatni - a Karban-
tartó Kht.-nak helyet adnánk a 
közeli kisebb épületek egyiké-
ben. Minden lehetőséget meg 
kell ugyanis ragadnunk bevéte-
leink növelésére, hiszen a 
veszteségek csökkentése mel-
lett a pályázatok benyújtásához 
is elő kell teremtenünk az adott 
beruházáshoz szükséges ön-
kormányzati keretet. 

N. Rács Judit 

• Minőségvizsgálat után: 

Straub-napok 
az SZBK-ban 

Majdnem félszáz elő-
adást tartanak a kuta-
tók legújabb tudomá-
nyos eredményeikről az 
MTA Szegedi Biológiai 
Központjában: a hagyo-
mányos Straub-napokat 
január 20-22-én rende-
zik meg. 

Az SZBK-ban tradicioná-
lisan évente novemberben 
tartják az intézmény alapító 
főigazgatójáról , Straub F. 
Brúnóról elnevezett tudomá-
nyos ülést, amelyen a fiatal 
kutatók kapnak lehetőséget 
eredményeik ismertetésére. 
A Straub-napok tehát alka-
lom egyfajta belső értékrend 
megmutatására, a f iatalok 
számára gyakorlat a tudomá-
nyos konferenciákon való 
szereplésre, lehetőség a ki-
ugrásra . A k iemelkedően 
szereplőknek ítélik oda a 
Qualitas Biologica díjat. 

Ezút ta l nem ta r tha t ták 
meg a „házi" konferenciát 
tavaly novemberben, mert 
akkor egy Magyarországon 
egyelőre egyedülálló minő-
ségvizsgálatot folytatott az 
SZBK-ban az Európai Mole-
kuláris Biológiai Szervezet, 
az EMBO. A Heidelbergben 
székelő szervezet 12 tagú, 
nemzetközi szaktekintélyek-
ből álló grémiuma olyan mi-
nőségközpontú átvilágítás 
végzet t , amelynek során 
nemzetközi összehasonlítás-
ban vizsgálták a hazai mole-
kuláris biológiai kutatások 
legfontosabb bázisintézmé-
nyében folytatott munkát. 
Az SZBK-ban (négy szegedi 
és egy budapest i intézet) 
összességében magas szín-
vonalú a kutatás - állapította 
meg az EMBO jelentése. A 
46 kutatócsoport közül 16-
nak a tevékenységét nemzet-
közi összehasonlításban j s 
kiemelkedőnek minősítették, 
amely tény valódi jelentősé-
gét csak akkor lehet megítél-
ni, ha figyelembe vesszük az 
EMBO-vizsgála t tudomá-
nyon kívüli megállapításait 
is. Ezek között kiemelt he-
lyen szerepelt: az SZBK ku-
tatói az összehasonlításban 
szereplő más országok tudó-

saihoz képest sokkal alacso-
nyabb anyagi juttatásban ré-
szesülnek és a kutatásokra 
fordítható összegek is sokkal 
kisebbek, mint a külföldi in-
tézményekben. Az EMBO-
jelentés felhívta a magyar 
tudomány-irányítók és intéz-
ményfenntartók figyelmét: a 
molekuláris biológiai, bio-
technológiai kutatások támo-
gatása hosszú távra szóló, de 
busásan megtérülő befekte-
tés, hiszen a jövő tudomá-
nyáról van szó. Az SZBK je-
lenlegi minőségi mutatói 
alapján Magyarországnak 
még van esélye, hogy ver-
senyképes legyen a nemzet-
közi mezőnyben, ám ha nem 
fo rd í t anak a j e l en leg iné l 
több pénz a kutatások fej-
lesztésére, ha nem tesznek 
meg mindent azért, hogy a 
f iatal munkatársak i t thon 
maradjanak és ne kénysze-
rüljenek külföldön kamatoz-
tatni Magyarországon meg-
szerzett tudásukat - ez az 
esély megszűnik. 

Egye lőre az SZBK az 
egyetlen magyar kutatóhely, 
amely átesett a nemzetközi 
minőségvizsgálaton. Bár ez 
munkatársainak is megterhe-
lő volt, hiszen rengeteg adat 
szolgáltatását igényelte az 
EMBO, mindenki remény-
kedik, hogy megérte. A jó 
minősítés megerősítette az 
akadémiai konszolidációs 
folyamat irányának helyes-
ségét: jól döntött a köztestü-
let, amikor az élettudomá-
nyok kiemelt támogatását 
célozta meg. Az átvilágítás 
eredménye segíthet az állami 
pénzekről szóló döntések-
ben, a nagyobb támogatásra 
érdemes kutatási területek 
kiválasztásában is. 

Az EMBO-felmérés miatt 
mostanra halasztódott Stra-
ub-napok ma, szerdán kez-
dődő előadásainak hallgatói 
ugyancsak meggyőződhet-
nek az SZBK munkatársai-
nak minőségi munkájáról. A 
három nap alatt öt szekció-
ban majdnem félszáz elő-
adásban számolnak be a ku-
tatók az utóbbi év tudomá-
nyos eredményeiről. 

S. E. 

Az emberek úgy gon-
dolták a makói Balázs 
Imre hirdetését olvasva, 
hogy végre megtalálták 
a gyógyírt betegségük-
re. A férfi bőrbetegsé-
gek - pikkelysömör és 
g o m b á s o d á s - meg-
szüntetését ígérte. A té-
gelyekben pedig közön-
séges tetűirtó volt, ár : 
2000 forint. A kuruzsló 
ügyében tegnap szüle-
tett jogerős ítélet a 
Csongrád Megyei Bíró-
ságon. 

A makói Balázs Imre új-
ságokban hirdette szolgálta-
tását, miszerint: pikkelysö-
mört és gombás betegsége-
ket gyógyít - teljes garanci-
ával, véglegesen és pár hét 
alatt. Sorjáztak az érdeklő-
dők, akiket a sima érettségi-

• Tetüirtót kaptak a kuncsaftok 

Három év börtön 
a kuruzslónak 

vei rendelkező vádlott ki-
kérdezett a betegségükről. 
Méregtelenítést és diétát ja-
vasolt, majd elmagyarázta, 
hogy az általa kikísérletezett 
szert hogyan kell használni, 
azt is megbecsü l te , hogy 
hány milliliter fejti ki a kel-
lő hatást. Az általa kínált 
szert 60 millis kiszerelésben 
postázta a megrendelőknek, 
akiknek száma meghaladta 
a nyolcszázat. 

Mobi l te lefont vásárolt , 
annak segítségével intézte 
ügyeit. Szegeden és Kecs-

keméten postafiókot is nyi-
tott. Az üzlet tényleg bein-
dult , az emberek vitték a 
csodaszert, mint a cukrot. 
Balázs egy idő után azt is 
megengedhe t te magának, 
hogy munkatársat alkalmaz-
zon. 

Nyttifort és Pedexet vá-
sárolt a gyógyszer tárban. 
Előbbit 234, utóbbit 192 fo-
rintért. Mindkettő rovarirtó. 
Az üvegekről a címkét leáz-
tatta és más kész is volt a 
„csodaszer", amelyet 2000 
forintért kínált a bőrbete-

geknek. Összesen mintegy 1 
millió 800 ezer forintot ka-
pott Balázs Imre az utánvét-
tel postázott csomagocská-
kért. 

A vádlott úgy gondolta, 
hogy ő senkit nem csapott 
be, csupán segíteni akart a 
beteg embereken. A szakér-
tők véleményét - miszerint a 
rovarirtók teljes mértékben 
alkalmatlanok pikkelysömör 
és bőrgombák gyógyítására 
- nem fogadta el. Érdekes, 
hogy ügyfeleinek nagyobb 
része ugyan becsapottnak 
érezte magát, de akadtak, 
akik szerint használt a folya-
dék. 

A Csongrád Megyei Bíró-
ság tegnap jóváhagyta az el-
ső fokú határozatot, amely 3 
év börtönt szabott ki bünte-
tésként Balázs Imrének. 

V. F. S. 

Díszpapucsok 
és tollak a határon 
• Munkatársunktál 

A Vám- és Pénzügyőrség 
Csongrád és Békés Megyei 
Parancsnokságának munka-
társai az elmúlt héten 29 sza-
bálysértést derí tet tek fel , 
összesen 435,5 millió forint 
értékben. 

A szentesi vámosok egy 
ékszerüzlet ellenőrzése során 
fémjelzés nélküli, illetve kül-
földi fémjelzéssel ellátott ék-
szerekre bukkantak. A bolt 
vezetője ellen deviza-sza-
bálysértés miatt eljárást indí-
tottak és lefoglaltak aranyból 
készült medálokat, karkötő-
ket, gyűrűket . Egy pécsi 
székhelyű bt. ügyvezetője el-
len eljárást kezdeményeztek a 

szegedi vámnyomozók, mert 
két éve mintegy 3,8 millió li-
ter gázolajat forgalmazott 
úgy, hogy nem fizette meg az 
üzemanyag köztartozásait. 
Az ügyeskedő közel 328 mil-
lió forinttal rövidítette meg az 
államot. Röszkénél törököt 
fogtak a fináncok. Papíron 
grapefruitot szállított kamion-
jával a férfi , de a járműve 
rakteréből ezenfelül 1300 ki-
logramm narancs is előkerült. 

A fentieken kívül még 50 
liter t iszta szesz, 110 pár 
díszpapucs, 1500 darab go-
lyóstoll, 1056 tekercs ragasz-
tó, 48 darab lakat és 25 kilo-
gramm kávé vándorolt a 
vámraktárba. 

TISZTELT ÜGYFELEINK! 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a DÉGÁZ RT. 

Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. sz. (tel.: 458-271,458-185) 
és Szeged, Szent István tér 12-13. sz. (tel.: 482-084) alatti 

ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási rendje 
1999. január 25-t<51 megváltozik, mely a következő: 

hétfő: 8-17.30 
kedd-csütörtök: 8 - 1 4 
péntek: 8 -12 

Kérjük szíves megértésüket. 

FÉMBÚTOROK! 
Vásároljon a gyártótól! 

Fém- és 
csővázas székek és asztalok 

már 2100 Ft + áfától. 
Újdonság! Kovácsoltvas jellegű bútorok. 

Kér je ingyenes katalógusunkat! 
Bemutatótermünk: 

te lephelyünkön és 
a Bp. XI., Thán K. u. 20. sz. alatt. 

Telephelycím: A L E X Vállalkozás 
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23. 

(TT) Tcl./fax: 

v " (06-23Í-341-356, (06-23Í-340-356. 
(06-23Í-342-303, (06-23+342-133 

panoramata 

Energiatakarékos, csendes 
és szép lakásának titka: 

a tökéletes hő-, hang-
és csapadékszigetelt 

műanyag ablak. 
VÁSÁROLJON 

MÉG '98-AS ÁRAKON! 
Ablak 

Gyártó és Forgalmazó Kft . 
Telephely: Szeged, Budapesti út 8., telTfax: 62-361-864, 361-244. 
Bemutatóterem: Szeged, Szentháromság u . 13.. tei.: 62-310-744. 

KISOSZ 
s\ Államilag elismert szakképesítést 

adó tanfolyamokat indít 
folyamatosan: 

- kereskedő-boltvezető - vendéglátó-üzletvezető 
- tüzelő- és építőanyag-kereskedő 
- drogér iakereskedő - ABG-eladó 
- gyorsétkeztetési eladó - hulladékgyűjtő 
A munkaügyi kirendeltségektől támogatás igényelhető. 
Jelentkezni lehet: Szeged, Debreceni u. S4/B alatt. 
Tel.: 62/485-610. 
(Hétfőtől csütörtökig 5-16-ig, pénteken 8-13 óráig) 


