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Vas i le Gyulán 
• Gyula (MTI) 

A hazai románság szelle-
mi központjában, Gyulán töl-
tötte magyarországi látogatá-
sának második, befejező nap-
ját Radu Vasile román mi-
niszterelnök. Dancs László 
polgármester köszöntötte a 
kormányfőt, aki a román or-
todox püspökség tevékenysé-
gével, majd a Nicolae Bal-
cescu Gimnáziummal ismer-
kedett és a magyarországi ro-
mánság képviselőivel talál-
kozott . Megtek in te t te az 
1802-1812 közt épült román-
városi templomot. Itt találko-
zott Timotei Seviciu aradi és 
Sofronie Drincec gyulai orto-
dox püspökkel. 

Videoton-
hangszórók 

• Kunhegyes (MTI) 
Az idén két és fél millió 

hangszórót készít európai és 
amerikai autógyárak számára 
a Videoton Rt. Kunhegyesen. 
A hangszórógyárrá átalakított 
üzem - a hajdan ezer embert 
foglalkoztató BHG bázis egy 
része - 1997-ben került a Vi-
deoton tulajdonába. A telep-
hely felújítása 100 millió fo-
rintba került. A Videoton fej-
lesztési terveit a munkanél-
küliség gondjaival küszködő 
helyi önkormányzat tel jes 
mértékben támogatta, a többi 
között hosszú távra szóló 
adókedvezménnyel. 

Tanácsadó 
testület 

• Balatonalmádi (MTI) 
Megalakult Balatonalmá-

diban az önkormányzat taná-
csadó testülete, amelynek 
tagjai a városban élő, ott nya-
raló, közéleti elhivatottságú 
művészek, vállalkozók, kü-
lönböző szakterületek jeles 
személyiségei, akik Kerényi 
László polgármester fölkéré-
sére vállalták, hogy közösen 
vitassák meg a város ügyeit, 
véleményezzék a hosszú távú 
terveket. A tanácsadók el-
őször a kárpótlás során felda-
rabolt Balaton-parti területek 
gondozásával foglalkoznak. 
Hozzávetőleg 1300 ember 
birtokában van 100 hektárnyi 
tó közeli földteriilet, ám jóré-
szüket ellepi a parlagfű. 

Visszafordítható? 
• Hajdúszoboszló (MTI) 

Mintegy háromszáz szak-
képzéssel foglalkozó hazai 
szakember előtt Mohos Lász-
ló helyettes államtitkár beje-
lentette: a Szociális és Csa-
ládügyi Min i sz t é r iumban 
megkezdődött a nemzeti fog-
lalkoztatási akcióprogram ki-
dolgozása. Ennek sarokpont-
ja a munkanélkülivé válás 
folyamatának visszafordítá-
sa, amiben nagy szerepet 
szánnak a megyei munka-
ügyi szervezeteknek is. Át-
alakul a közmunkaprogram: 
még az idén létrehozzák a re-
gionális közmunka és felzár-
kóztatási tanácsokat. 

Hadüzenet 
• Debrecen (MTI) 

Hadat üzen Debrecen ön-
kormányza ta a bevásá r ló 
központoknak és szeretné 
elérni, hogy a belváros le-
gyen ismét a helyiek kedvelt 
bevásárlóhelye - tolmácsol-
ta a városi testület törekvé-
sét szerdai sajtótájékoztató-
ján Pajtia Zoltán alpolgár-
mester. Mindennek érdeké-
ben most készül a cívis vá-
ros új te lepülésfe j lesz tés i 
koncepciója. 

• Szükség van a főmolnárra 

Új malom a Paprikában 

Nem patika, csak patikatisztaságú paprikamalom. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Negyvenmillió forintot 
költöttek a Szegedi Papri-
ka (Szepa) Rt.-ben arra 
az új malomra, amely ta-
va ly októberben már 
örölt: az 1998-as termést 
azóta egyfolytában ezek 
a berendezések dolgoz-
zák föl. A régi malmot is 
bármikor, gombnyomás-
ra újra lehetne indítani, 
de pillanatnyilag nincs rá 
szükség. A sok vihart 
megélt malomköveket va-
lószínűleg múzeumban ál-
lítják ki. 

A Szegedi Paprika Rt.-ben 
a régi és az új malmot némi 
túlzással szinte csak egy fal 
választja el, de százévnyinek 
tűnik kettőjük között a kü-
lönbség. A régiben amellett, 
hogy faburkolat veszi körül a 
köveket, s a rendszer sem zár 

tökéletesen, hosszú, három 
emeletnyi a féltermék útja, 
műszakonként pedig öt ember 
vigyázza. 

Az új, negyvenmillió forin-
tos beruházással „épített" ma-
lom lelke a 10 milliót érő csí-
rátlanító, amelyhez magyar 
szabadalmat használtak föl, de 
a többi berendezés is világ-
színvonalon áll. Valamennyi, 
a paprikával érintkező felület 
rozsdamentes acél. Emeleten-
ként és műszakonként egy 
dolgozó felügyeh a munkát. A 
főmolnárra természetesen 
ugyanúgy szükség van ebben 
a „steril világban" is, hiszen 
még mindig az ő tudása, ta-
pasztalata határozza meg a vi-
lághírű szegedi paprika színét, 
illatát, aromáját. Noha az ipari 
felhasználókat elsősorban a 
mikrobiológiai követelmé-
nyeknek megfelelő technoló-

giai vonal kápráztatja el. A 
Szepa Rt. 1998 júliusában fo-
gott hozzá az új malom össze-
szereléséhez. A szinte egy te-
remben, pontosabban egy 
légtérben helyet foglaló be-
rendezések egyedi gyártású-
ak. Az új malom két és fél 
hónap alatt készült el, azóta 
a régi malomkövek állnak. 

- Egyelőre nincs szükség 
arra, hogy két malomban 
őröljünk - mondja Katona 
Antal, a Szegedi Paprika Rt. 
vezérigazgatója. - Az új be-
rendezések képesek arra, 
hogy évi 3000 tonna őrle-
ményt „gyártsanak", de ek-
kora mennyiséget ma még 
nem tudunk eladni. Négy-öt 
év alatt viszont szeretnénk. 
Addigra vissza kell dolgoz-
nunk magunkat a régi pia-
cokra, azokra, amelyeket a 
cég a felszámolást és az azt 

megelőző időszakban elve-
szített. A tavalyi exportárak 
például 35 százalékkal ala-
c sonyabbak vo l tak , mint 
1997-ben, miközben nagy a 
konkurencia. Jó hír, hogy a 
Nyugat-Európába kiküldött 
mintáinkat mindenütt elfo-
gadták. 

S hogy mi lesz a régi ma-
lom sorsa? Va lósz ínű leg 
egyes darabjai múzeumba 
kerülnek, annak ellenére is, 
hogy működőképesek . A 
Szepa Rt. t u l a jdonosa , a 
Pick ugyanis azt te rvezi , 
hogy szalámi- és paprikamú-
zeumot rendez be Szegeden. 
Ha minden a terveknek meg-
felelően alakul, idén szeptem-
berben, a szegedi magyar fű-
szerpaprika napok idején már 
hazai és külföldi látogatókat 
fogadhat a leendő kiállítás. 

Fekete Klára 

1 5 4 8 adóper • Budapest (MTI) 
A korábbi évek adataihoz 

v i szonyí tva a befek te tés i 
ügyek nélküli adóperek szá- ben a peres eljárások időtar- hosszabbodott - közölte az 
ma nem emelkedett, miköz- tama j e l en tősen meg- Adó- és Pénzügyi Ellenőrzé-

si Hiva ta l szerdán . Az 
APEH nyilvántartása szerint 
1999. január 31-én a bírósá-
gokon 14 ezer 338 adóper 
volt. 

• Hamis bankók Szentesen 

Lebukott a vásárhelyi rabló 
Több súlyos bűnügy 

eredményes felderítésé-
ről adott számot tegnap 
a C s o n g r á d Megyei 
Rendör-fökapitányság. 
Lelepleztek egy bank-
jegyhamisítással gyanú-
sított férfit, és elfogták a 
múlt pénteki hódmező-
vásárhelyi boltrablás fel-
tételezett e lkövetőjét , 
ak i rő l k iderü l t , hogy 
más bűncselekmény el-
követése is a számlájára 
írható. Ugyancsak rend-
ő r k é z r e került egy 
asszony és lánya, akik 
tavaly nyáron egy idős 
hölgyet raboltak ki Vá-
sárhelyen. 

Hamis bankjegyeket gyár-
tott hosszú időn keresztül 
egy szentesi férf i , s eddig 
még ismeretlen társai - tájé-
koztatott Földvári István őr-
nagy, Szentes rendőrkapitá-
nya. A kisváros nyomozói 
folyamatosan kaptak beje-
lentéseket az elmúlt egy év-
ben arról, hogy valakik fény-
másolt ötezresekkel, ezresek-
kel és száz márkásokkal fi-
zettek, jellemzően szórako-
zóhelyen, vagy piacon, való-
di bankjegyek közé keverve 

a hamisat. Ezt követően pe-
dig a j óh i szemű emberek 
döbbentek meg a legjobban, 
amikor a bankok a befizeté-
sek során nem fogadták el a 
pénzt. Két nyomozó kezdett 
el foglalkozni az üggyel, s 
meglehe tősen sok adatot 
gyűjtöttek össze. Az elemzé-
sek szerint félmillió és egy-
millió forint közötti értékben 
kerültek forgalomba a fény-
másolt pénzek, mégis , áz 
ügy első számú gyanúsítottja 
a véletlennek köszönhetően 
bukott le. A 27 éves, bünte-
tett előéletű M. László kiste-
hergépkocsiját vezette, ami-
kor igazoltatták a rendőrök. 
Az egyenruhások gyanúsnak 
találták a férfi viselkedését, 
ezért átkutatták a ruházatát 
és a zoknijában tizenhat da-
rab százmárkást találtak. Er-
ről később megállapították, 
hogy hamisak, majd a továb-
bi kihallgatások során való-
színűsítették, hogy M. László-
nak köze lehet a korábban 
fe lbukkant hamis bankje-
gyekhez. A férfi ellen meg-
indították a büntetőeljárást, 
őrizetbe vették, majd előze-
tes letartóztatásba helyezték. 
A szentesi rendőrkapitány el-
mondta, hogy folytat ják a 

nyomozás M. László társai-
nak felkutatására. A nyomo-
zást vezető Tyityán László 
százados tegnap jutalmat ve-
hetett át dr. Lukács János ez-
redestől, megyei rendőr-fő-
kapitánytól. 

Ugyancsak jutalomban ré-
szesült a hódmezővásárhelyi 
Nagy Sándor zászlós, akinek 
elévülhetetlen érdemei van-
nak abban, hogy elfogták a 
múlt pénteki boltrablás gya-
núsítottját. Mint ismeretes, 
Hódmezővásárhely kertváro-
sában egy egyszemélyes 
élelmiszer-üzletbe lépett be 
egy fiatalember, s kezében 
fegyvernek látszó tárgyat 
szorongatva a bevételt köve-
telte. Az eladó hölgy nem ré-
mült meg, s rövid dulakodás 
után a rablónak inába szállt a 
bá torsága és e lmenekül t , 
előtte azonban fejbe vágta az 
eladót. Nagy erőkkel kezdték 
keresni a rablót , azonban 
nem akadtak a nyomára. Éj-
fél körül viszont egy rendőr-
járőr elfogott egy férfit, aki 
betörte az egyik üzlet kiraka-
tát és öt darab videokazettát 
lopott el onnan. A férfit elő-
állították, kihallgatták, s en-
nek során kiderült, hogy még 
tavaly nyáron betört a nővé-

réhez, ahonnan 30 ezer forin-
tot lopott el. A kihallgatás 
után szabadon engedték a 18 
éves férfit. Ezzel egy időben 
készült el az a fantomrajz, 
amely a bolti rablóról készült 
az eladó személyleírása alap-
ján. Nagy Sándor zászlós jó 
szemét dicséri, hogy azonnal 
észrevette: a pár perce elen-
gedett betörő arca és a fan-
tomkép kísértetiesen hasonlí-
tanak egymásra. Hamarosan 
újra a rendőrök kérdéseire 
kellett válaszolnia a fiata-
lembernek, aki elismerte: a 
bolti rablót is ő személyesíti 
meg. 

Egy további rablást is fel-
derítettek a rendőrök: még 
tavaly nyáron történt, hogy a 
vásárhelyi buszpályaudvar 
közelében egy asszony lefo-
gott egy idős székkutasi nőt, 
s eközben lánya elvette a te-
hetetlen áldozat táskáját. Az 
idős nő annyira megrémült, 
hogy csak hosszú hónapok 
után mert beszélni az esetről 
egyik ismerősének, aki beje-
lentést tett a rendőrségnek, s 
hamarosan elfogták a táma-
dót, valamint a leányát, akik 
elismerték a bűncselekmény 
elkövetését. 

Arató László 

jegyzet 

Trinidad 
jfépzeljiik magunk elé egy atlétikai világverseny zá-

a \ rónapját. Nyolcvanezer ember őrjöng, drukkol, 
tapsol, csalódik egyszerre, mikor mit követel a látvány. 
Legtöbben a százméteres síkfutás döntőjére kíváncsi-
ak. Ott van a világranglista vezetője, a trinidadi hol-
don (de hol van Trinidad? - kérdezik sokan), a barba-
dosi Thompson és a kanadai Surin, akik mind-mind 
9,9 alatt futják a százat, és talán éppen ezen a verse-
nyen döntik meg a hároméves világcsúcsot. 

Eldördül a startpisztoly. 
Boldon jól kezd, Thompson mintha kicsit lemarad-

na, de ötvennél beleerősít, Surint sem szabad leírni, 
igaz, a többiek már elszálltak, kilencvennél együtt a 
három klasszis, amikor... 

...amikor a bíró kettőt lő pisztolyával, de szerencsé-
re senkit nem talál el, a futókat még viszi a lendület, 
nem értik mi történt, hiszen a rajt jó volt. A tanácsta-
lanságot az eredményhirdetés oldja fel „Egyik atléta 
teljesítménye sem volt igazán meggyőző, futottak már 
ennél harmonikusabb mozgással is, meg egyáltalán: a 
részeredményeket tekintve ebből már nem lehetett vol-
na világcsúcs." 

Valami hasonló történt a 30. Magyar Filmszemle 
díjátadó gálaműsorán is, ahol a zsűri nem látott olyan 
alkotást, amely méltán kapta volna meg a fődíjat. Az 
elnök mosakodik, mondván, „esztétikai és etikai" 
szempontból nem láttak dögös filmet, bár a színvonal 
jobb a korábbinál, mégis, a léc magasabbra helyezésé-
vel az alkotókat tisztelték meg. 

Ezek a hálátlan filmesek mégsem érezték magukat 
megtisztelve. Olyanokat mondanak, hogy a zsűri gyá-
ván viselkedett, az ünnep része lett volna a győztes 
megválasztása, aztán meg sértődötten kivonulgattak és 
magukban duzzogtak. Hálátlan népség, no. 

Pedig igyekeztek. Az egyik fővárosi napilap kritiká-
ja szerint a „rendezők azon fáradoztak, milyen 

formanyelvet használjanak, hogy mondanivalójukat 
mindenki értse." Mert nem feltétlenül jó tizenkét néző 
előtt bemutatót tartani. Igaz, erről a filmszemlén nem 
is volt szó. A Corvin moziban például az előadások zö-
me telt ház előtt ment. Éledezik tehát a magyar film, 
bár a tisztelt zsűri oly' magasra tette a mércét, hogy 
ennek egy Enyedi Ildikó, egy Tímár Péter, egy Sala-
mon András vagy egy Jancsó Miklós sem volt képes 
megfelelni. 

Hogy Boldonról, Thompsonról, Surinról már ne is 
beszéljünk. 

• Véget ért a 30. filmszemle 

Önkritikus zsűritag 
• Budapest (MTI) 

Hibáztunk, amikor úgy 
döntöttünk, hogy nem 
ítéljük meg o fődíjat já-
tékfilm-kategóriában -
mondta Szabó Gábor, a 
játékfilmes zsűri tagja a 
30. Magyar Filmszemle 
szerdai záró sajtótájé-
koztatóján Budapesten. 

Véleménye szerint elfeled-
keztek arról, hogy a szemle 
nem csupán egy verseny, ha-
nem valahol ünnep is, és a 
pályáján újból felfelé ívelő 
magyar filmnek, illetve a fil-
meseknek nagy segítség lett 
volna az említett elismerés 
odaítélése. 

Szabó Gábor úgy véleke-
dett, hogy a fődíjat akár meg-
osztva is kiadhatták volna a 
Közel a szerelemhez, a Si-
mon Mágus és a 6:3 című fil-
meknek. 

A tájékoztatón Schlett Ist-
ván, a játékfilmes zsűri elnö-

ke kijelentette: a jubileumi 
szemlére benevezett alkotá-
sok átlaga jobb volt, mint az 
előző pár év magyar filmter-
mése. Hozzátette: a zsűri esz-
tétikai és etikai szempontokat 
vett figyelembe az értékelés-
nél, és a bírálat mércéjét ma-
gasabbra emelték a korábbi-
nál, úgy gondolva, hogy ezzel 
„tisztelik meg az alkotókat". 

Kozma Ilona, a Magyar 
Filmszemle Tanács tagja a 
filmmustra közönségadatait 
ismertetve elmondta: a Cor-
vin, valamint a Puskin mozi-
ban 45 ezer jegyet adtak el, 
illetve ki. Az említett összes 
néző közül a sajtónak és a 
külföldi vendégeknek szánt 
vetítéseken majd 8 ezren te-
kintették meg az alkotásokat. 
A Corvin Budapest Filmpa-
lotában, a f i lmszemle f ő 
helyszínén 221 előadást tar-
tottak, amely hússzal volt 
több, mint amit eredetileg 
terveztek. 

Orbán-Solt 
találkozó 

• Budapest (MTI) 
A korrupció visszaszorítá-

sát, a közbiztonság megerő-
sítését és az ítélkezés gyorsí-
tását szolgáló együttműkö-
désről tárgyalt Orbán Viktor 
k o r m á n y f ő és Solt Pál, a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke a 
par l amen tben szerdán -
mondta el a megbeszélést 

követően a miniszterelnök 
újságíróknak. 

Mint azt a kormányfő is-
mertette: fe la jánlot ta Solt 
Pálnak, szívesen vesz részt 
olyan találkozón, amelyen 
áttekintik, milyen jogs i a -
bá lyvá l toz ta tásokra lehet 
szükség a fenti célok érdeké-
ben. 


