
SZERDA, 1999. MÁRC. 3. BELFÖLD 3 

Légi felderítés 
• Békéscsaba (MTI) 

Napi húszmillió forintba 
kerül a Kövizignek a bel- és 
árvíz elleni védekezés, s 350 
embert foglalkoztat a belvfz, 
800-at pedig az árvíz elleni 
védekező munka. A védeke-
zés nagyságrendjére jellem-
ző, hogy hétfőn kilencmillió 
köbméter vizet emeltek át a 
szivattyúk a Körös-völgyi 
folyókba. A beszántott, vagy 
épp gazdátlan s gondozatlan 
belvízi csatornák is hozzájá-
rultak a hatalmas belvízhez, 
emiatt is sürgeti a kormány-
zat a társulati mozgalom új-
bóli föltámasztását. Mindezt 
légi felderítésen állapították 
meg a szakemberek. 

Takarékosan 
• Esztergom (MTI) 

Energiatakarékossági és 
innovációs cent rum nyílt 
Esztergomban. Ez az iroda 
hatodik az országban, s má-
sodik Komárom-Esztergom 
megyében. Létrehozásához 
egyéni és közösségi érdek 
fűződik. Az energiakiadások 
csökkentése az egyéneknek, 
a családoknak, az intézmé-
nyeknek stb. egyaránt érde-
ke. A centrumban a hét egy 
napján várják az MTESZ jól 
felkészült szakértői az ér-
deklődőket. Díjmentesen ad-
nak tanácsot például a fűtés, 
a világítás, a szellőztetés, az 
épületek külső és belső szi-
getelése stb ügyében. 

CIB-félidö 
• Salgótarján (MTI) 

Magyarországi fiókháló-
zata kialakításának félidejé-
hez érkezett a CIB Közép-
Európai Nemzetközi Bank 
Rt., amely a program befeje-
zése után várhatóan 50 fió-
kot működtet majd - jelen-
tette be Zdeborsky György, 
a pénzintézet elnök-vezér-
igazgatója Salgótarjánban a 
cég 26. fiókjának megnyitá-
sán. A salgótarjáni fiók ava-
tásával egy napon adták át 
az egri fiókot, majd a tervek 
szerint Gyöngyösön, Szolno-
kon, Orosházán, Vácott, Ba-
ján, Esztergomban, valamint 
a fővárosban nyitnak újabb 
CIB-fiókokat. 

Ú i 
g y ó g y k ö z p o n t 

• Harkány (MTI) 
Új gyógyászati-rehabilitá-

ciós központot alakítanak ki 
a gyógyvízéről határainkon 
túl is híres Harkányban. A 
Baranya megyei nagyközség-
ben mintegy háromszázmillió 
forintos beruházást tervez-
nek. Ennek keretében végzik 
el a Hotel Beta Agro százegy 
szobájának és huszonnégy 
faházának felújítását, s ehhez 
kapcsolódik az új gyógyfür-
dő létrehozása is. A vállalko-
zást az tette lehetővé, hogy a 
fürdő működtetésére vállal-
kozó Tereka Kft. jogot kapott 
napi ötven köbméter gyógy-
víz felhasználására. 

Búvárhalál 
• Miskolctapolca (MTI) 

Eletét vesztette egy 31 
éves búvár a miskolctapolcai 
termál- és barlangfürdő kútjá-
nak tisztítása közben. A bú-
vár napok óta végezte a vízel-
látást szolgáló, 28 méter mély 
forráskút tisztítását. A szakér-
tők véleménye szerint a ta-
pasztalt merülő halálát az 
oxigénpalack kiürülése, illet-
ve a gyors felszínre jövetel 
miatt fellépő, úgynevezett ke-
szonbetegség is előidézhette. 

• Budapest (MTI) 
Az Állami Pénz- és Tőke-

piaci Fe lügyele t (ÁPTF) 
március 31-ig meghosszab-
bította több brókercég szám-
lái fölötti rendelkezési jogá-
nak felfüggesztését - közölte 
az ÁTPF a Magyar Tőkepiac 
keddi számában. 

A hatóság a CB Bróker 
Értékpapír-forgalmazó Rt., a 
LaSalle Értékpapír-forgal-
mazó Rt., a Globex Érték-
papír-forgalmazó és Befek-
tetési Rt., a Pannonbróker 
Értékpapír-forgalmazó Rt., 
valamint a Pest-Buda Érték-
ház Értékpapír-kereskedő és 
Tanácsadó Rt. esetében ren-
delkezett a számlák fölötti 
rendelkezési jog felfüggesz-
tésének ismételt meghosz-

Torgyán József hétfőn 
kijelentette: az FKGP 
képviselői jelenlegi for-
májában nem támogat-
ják a felsőoktatási integ-
rációt. A Napkelte tegna-
pi műsorában aggodal-
mát fejezte ki a vidéki 
felsőoktatás, az orvos- és 
agrárintézmények jövő-
jével kapcsolatban. Rácz 
Béla, a Szegedi Felsőok-
tatási Szövetség elnöke 
ezzel szemben elmondta: 
egyáltalán nem tart az 
integráció vidéki hatásá-
tól. Aggasztónak tartja 
viszont az előterjesztés 
körül kialakult vitát. 

Torgyán József hétfőn kije-
lentette, az Oktatási Miniszté-
rium előteijesztése a felsőok-
tatási integrációról nem elfo-
gadható, és azt az „értelmiség 
tekintélyes hányada az aczéli 
szellem mai megjelenéseként 
értékeli". Kedden pedig úgy 
nyilatkozott: aggasztó a vidé-
ki felsőoktatás jövője, vala-
mint az agrár- és orvosképző 
intézmények sorsa az egysé-
ges egyetemeken belül. A mi-
niszter szerint ugyanis az ag-

szabbftásáról. Az indoklás 
szerint a brókercégek tevé-
kenységében korábban fel-
tárt hiányosságokat az érin-
tettek mind ez idáig nem 
szüntették meg. 

Egyebek közöt t a CB 
Brókernél a cég vezérigaz-
gatója ellen büntetőeljárás is 
indult, a Globexnél nem tud-
ták kielégíteni az ügyfelek 
jogos igényeit, a Pannonbró-
ker és a Pest-Buda Értékház 
Rt. gazdálkodása jogsza-
bályellenes volt. Ez utóbbi 
cégnél, amint azt az MTI-
nek kedden elmondták fo-
lyamatban van az alaptőke-
emelés, amellyel törvényes-
sé tehető az értékház műkö-
dése, ez azonban még nem 
történt meg. 

ráregyetemeknek a földműve-
lési tárcához kellene tartozni-
uk. Rácz Béla, a Szegedi Fel-
sőoktatási Szövetség (SZFSZ) 
elnöke reagálni kívánt a föld-
művelési miniszter kijelenté-
seire. Mint mondta: szege-
di felsőoktatási vezetőként 
egyáltalán nem aggódik az in-
tegráció vidéki hatása miatt. -
Három éve dolgozunk az új 
szegedi felsőoktatási struktú-
rán, így pontos terveink van-
nak a jövőre nézve. Elképze-
léseinket magunk készítettük 
el úgy, hogy az a lehető leg-
jobb legyen, a lehető legki-
sebb áldozat mellett. Az or-
vosegyetemekkel és az agrár-
intézményekkel kapcsolatos 
aggodalmat sem tartom reális-
nak, hiszen a Felsőoktatási 
Törvény biztosítja a megol-
dást számukra. A jogszabály 
kimondja, hogy az orvosegye-
temek egészségügyi centru-
mot hozhatnak létre és szer-
ződést köthetnek az OEP-vel, 
(gy a betegellátáshoz kapcso-
lódó támogatást teljesen elkü-
lönítve kaphatják meg és 
használhatják fel. Ugyanilyen 
lehetőséget biztosít a törvény 
az agrárintézményeknek is. 

• Budapest (MTI) 
Hatévi börtönbüntetésre 

Ítélte a bíróság Pásztor And-
reát, aki 1997 októberében 
megölte egészséges újszülött 
csecsemőjét. 

A Pest Megyei Bíróságon 
kedden tárgyalt vádiratból 
kiderül t , hogy a most 21 
éves Pásztor Andreának már 
1995-ben született egy gyer-
meke, akit azonban hat hó-
nap után elhagyott. A kicsit 
azóta nagyanyja neveli. 

A vádlott 1996-ban is-
merkedett meg élettársával, 
s néhány hónap múltán te-
herbe esett . Az ál lapotát 
azonban eltitkolta környeze-
te előtt, hasa gömbölyödését 
nőgyógyászati panaszokkal 
magyarázta. 

A család Kistarcsán la-
kott a fiú szüleinél. A vád-
lott, amikor eljött a szülés 
ideje, kisétált a közeli erdő-
be, ahol egy tisztáson világ-
ra hozta kislányát. A síró 
csecsemőt fojtogatni kezdte, 
többször f ö l d h ö z vágta , 
üvegszilánkokkal megsebe-
sítette, majd amikor a kicsi 
még mindig élt, egy nejlon-
zsinórral megfojtotta. A vé-
res tetemet egy fa tövében 
gallyakkal letakarta, majd 
hazament. 

Élettársa húga gyanúsnak 
találta a gyors gyógyulást, 
nyomozni kezdett. Férjével 
másnap kimentek az erdőbe, 
ahol meg is találták a halott 
c secsemőt . Ezek után a 
rendőrséghez fordultak. 

• Budapest (MTI) 
Felháborodással fogadta a 

pékszakma, hogy a szabadal-
mi hivatal mintaoltalmi jogo-
sultságot adott egy péknek 
négyszögletes alakú pogácsá-
ra, lekváros rétesre és csokis 
párnára. 

A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara kiskereskedel-
mi és vendéglátóipari osztá-
lyának alelnöke, Gellei László 
felszólította szakmatársait, a 
pékeket, valamint érdekvédel-
mi szervezeteiket, hogy tilta-
kozzanak a Magyar Szabadal-
mi Hivatalnál, amiért a hivatal 
szabadalmi oltalmat adott a 
kiskunszállási Fornetti Kft. tu-
lajdonosának különféle pék-
termékek gyártására. 

Gellei László az MTI-nek 
kedden elmondta, hogy a kis-

• Tiszaeszlár (MTI) 
Gyilkosság áldozata lett Ti-

szaeszláron T. Miklósné 80 
éves helyi lakos, akit március 
l-jén holtan találtak lakásá-
ban. A helyszínre hívott orvos 
megállapította, hogy az idős 
nőt bántalmazták, s halálát 

kunszállási Fornetti Kft. ipari 
mintaoltalmi jogosultságát a 
Magyar Szabadalmi Hivatal-
tól 1997. október 22-én kapta 
meg. A pékek felháborodását 
leginkább az váltotta ki, hogy 
a Fornetti Kft. a felhívta a 
péküzemek figyelmét, hogy 
az említett termékeket jogel-
lenesen gyártják, mivel az ol-
talom a céget illeti meg. 

A BKIK kiskereskedelmi 
és vendéglátóipari osztályá-
nak alelnöke egyben felhívás-
sá fordult a Magyar Pékek 
Ipartestületéhez, a Cukrászok 
Ipartestületéhez, a Budapesti 
Közművesek Kamarájához és 
a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarához, hogy kérjék a 
szabadalmi hivataltól az emlí-
tett péksütemények mintaol-
talmának megsemmisítését. 

feltehetően a fejére mért több 
ütés okozta. 

Az azonnal megindított 
nyomozás gyors eredményt 
hozott: a rendőrség őrizetbe 
vette Sz. Ferenc, 65 éves, 
büntetett előéletű helyi lakost, 
aki beismerő vallomást tett. 

Ezek az egyetemek és főisko-
lák korábban a termelőszövet-
kezetek és a KGST számára 
oktattak mezőgazdasági, élel-
miszeripari szakembereket, 
vagyis képzési kínálatuk szűk 
és speciális volt, valóban az 
agráriumhoz kapcsolódott. De 
felismerték, hogy a munka-
erőpiacon jelenleg mások az 
igények, és jelentősen meg-
változtatták, kibővítették ok-
tatási palettájukat. Csak fel 
kell ütni a Felsőoktatási Tájé-
koztatót, és kiderül, hogy ma 
már vállalkozókat, menedzse-
reket, mérnök-tanárokat, köz-
gazdászokat, műszaki infor-
matikusokat is oktatnak, így 
nehezen magyarázható, miért 
kellene a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz tartozniuk. 
A JATE-hoz csatolt SZÉF 
példája mutatja, milyen jól, 
kölcsönösen előnyösen talál-
hatja meg a helyét egy élelmi-
szeripari főiskola az egyete-
men belül. 

Kevesen tudják, hogy az 
orvosegyetemek leválasztása 
Ratkó Anna nevéhez fűződik. 
A miniszter asszony 1950. 
december 20-án jelentette be, 
hogy szovjet mintára külön-

választják az egészségügyi 
felsőoktatást. Január 5-ére 
összehívták Szegeden a kari 
tanácsot, és megszavaztatták 
a leválást. Egy háromtagú bi-
zottság körbesétált az addig 
egységes egyetemen, és kije-
lölték, hol kell falakat húzni. 
Mi ezeket a falakat évek óta 
együtt próbáljuk lebontani -
mondja az SZFSZ elnöke. -
Az egyetem szó ugyanis azt 
jelenti, hogy egyetemes tudo-
mányt kell művelni, sokszínű 
tudást adni a hallgatóknak. 
Ennek teljes mértékben el-
lentmondanak az egykarú, 
egyprofi lú , szétaprózott , 
szovjet mintára létrehozott 
felsőoktatási intézmények. 

Rácz Béla tehát nem aggó-
dik a vidéki felsőoktatás jö-
vőjéért, legalábbis nem abban 
az értelemben, mint Torgyán 
József. Inkább attól fél, hogy 
a hét éve elhatározott felső-
oktatási reformra még hét 
évig kell várni, mert néme-
lyek nem tudnak felülkere-
kedni a részérdekeken, és 
nem a magyar felsőoktatás 
hosszú távú érdekeit tartják 
szem előtt. 

K. G. 

Gyilkosság, 
„kemény tárggyal" 

Támogatják a hármas ikreket 

A három testvér és édesanyjuk, Suhajdáné György Katalin. (MTI Telefotó) 
• Mócsény (MTI) 

Szerény anyagi körü l -
mények várják Mőcsény-
ben a hétfőn Pécsett szüle-
tett hármas ikreket. Az apa 
munkanélküli, csak az ön-

kormányza t tó l kap rend-
szeres szoc iá l i s t ámoga-
tást, a fiatalasszony szülés 
előtt Bonyhádra jár t dol-
gozni. A fiatal pár egy fé-
lig elkészült padlástéri la-

kásban él, a polgármester 
e l m o n d á s a sze r in t a ké t 
szoba szűkös, de megfele-
lő elhelyezést biztosít a há-
rom ú jszü lö t tnek . A für -
dőszoba befejezéséhez az 

önkormányza t anyagi tá-
m o g a t á s s a l p róbá l m a j d 
hozzá j á ru ln i . Ha ép í tke -
zésre szánnák el magukat, 
i ngyen te lke t a d n á n a k a 
családnak. 

CB Bróker: 
büntetőeljárás 

Hat év börtön 
Andreának 

• A szegedi elnök a Torgyan-nyilatkozatrol 

Rácz Béla másért aggédik 

jegyzet 

Rokonok 
M ost aztán törhetjük a fejünket, hogy szimplán arról 

van-e szó, így árvizek idején, hogy ki az úr a gáton, 
avagy komoly készülődés folyik itten az államelnöki sze-
repre. Az előbbi föltételezés viszonylag könnyen elvethe-
tő, Torgyán úr maga is pontosan tudja, hogy legföljebb 
erőinek megvillogtatására lehet esélye, amúgy nem rúg-
hat labdába. Hiszen a labdazsonglőr miniszterelnök 
X-szer kifejezte, csakis szinten tárgyal, nem képzelheti a 
kisgazda főnök, hogy csak úgy rángathatja a kormány-
főt, koalíciós partnerség és államelnök-jelöltség ide vagy 
oda, holmi agrárstratégia, egyetemi integráció és Fe-
rencváros-objektumok ügyében legfeljebb helyettes ál-
lamtitkárokkal üljön össze Torgyán doktor, ha olyan na-
gyon össze akar ülni valakivel. 

Az a nyilatkozat viszont, amelyből kitetszik, hogy a 
kisgazda vezér nemcsak a távoli keleti tájak (Szabolcs) 
ügyeiben járatos, hanem az egész magyar vidék (értsd: az 
egész ország, hiszen vidék annak minden pontja - egy 
másik pontjából nézvést) ügyeiben, ez több mint elgon-
dolkodtató. Abban a tekintetben, hogy esetleg államel-
nökségre készülődés folyik. Tessék odafigyelni: Torgyán 
doktor nemcsak azt tudja, hogy a 30-100 hektáros családi 
gazdaság a favorit a széles magyar vidéken, valamint az 
„újszerű" gazdálkodás - ellentétben Raskó György ta-
nulmányának megállapításaival (ez utóbbi a Miniszterel-
nöki Hivatal felkérésére készült, a torgyáni agrárstraté-
gia a maga újszerűségeivel pedig a tárca műhelyeiben 
formázódott). Hanem azt is tudja, hogy a teljes vidéknek 
(azaz az egész országnak) rossz az egyetemi integráció 
Pokorni-műhelyben született és a kormány által Torgyán 
távollétében elfogadott tervezete. Azt is tudja tehát, hogy 
egyebek mellett Szegednek is rossz, hiszen az itteni élel-
miszeriparifőiskolának például a földművelési- és vidék-
tárca fennhatósága alatt a helye! (Akkor is, ha az intéz-
mény máris a JATE kara, azaz az oktatási tárcáé.) Akár-
csak a sportingatlanoknak! Államosítsa és vonja magá-
hoz bár az összes többit Deutsch miniszter úr, a két kis-
gazda minisztérium ragaszkodik a Honvéd és a Ferenc-
város létesítményeihez. 

A légiközlekedés-szakértő család ügyében Torgyán úr 
kelletlenül bár, de meghátrált. Am mi lesz most? A 

Fidesz-stratégiai jelentőségű, kormányprogram szintű 
ügyekben? Jól jönne megint egy akármi-szakértő rokon, 
esetleg a család másik ágán... A Fidesznek. 

^ V ' N B é k é s c s a b a i cserép , t é g l a 
MODUL BAU 1 0% e n g e d m é n n y e l ! 

Szeged, Csongrádi sgt. 31. Tel.: 491-022. 
Szeged, Dorozsmai út 5. Tel.: 466-092. 

• Ha négyszögletes a pogácsa 

Pékháború lesz? 


