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csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
ezen a héten Újszászi Ilonával oszthatják 
meg. Ügyeletes újságíró munkatársunk 
várja hívásaikat munkanap reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között a 
06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. 
Elveszett tárgyaikat keresd, illetve talált 
tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé mon-

dandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-
220-as zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hir-
detőirodáinkban. 

Vízminőség. A ciános viz 
levonulását követően mikor 
ihatunk az ártéri üdülők ásott 
kútjaiból? - kérdezte K. Gy. 
Azok az üdülő tulajdonosok, 
akik a településről vezetéken 
keresztül jutnak a mélyfúrá-
sú kutak vizéhez, a nedűt 
bátran fogyaszthatják. Ellen-
ben a nem vezetékes, úgyne-
vezett kismélységű kút vize 
emberi fogyasztásra nem al-
kalmas, ugyanis - a ciánfer-
tőzéstől függetlenül -
Csongrád megyében évek 
óta és folyamatosan rendkí-
vüli mértékben szennyezett a 
talajvíz - tudtuk meg dr. 
Fodré Zsófia megyei tiszti-
orvostól. 

Telefonkönyv. A külte-
rületeken élők miért nem 
kapják meg automatikusan a 
telefonkönyvet? - kérdezte a 
„Csörögtől" is Simon Fe-
renc, aki egy Szatymázhoz 
tartozó tanyán él. Azok, 
akiknek eddig nem kézbesí-
tették a friss telefonkönyvet, 
a Déltáv szegedi ügyfélszol-
gálati irodáját keressék föl! -
javasolta Barna Zsolt, a cég 
kommunikációs munkatársa. 

Szemét. A sötétben suty-
tyomban több zsák szemetet 
dobott ki egy autós a Vértó 
közelében, a Zsámbokréti 
soron - tudatta a „Csörög-
gel" P-né, aki a tilosban járó 
kocsi rendszámát is följe-
gyezte. Az új játszótér tele-
pítése mellett a régiek takarí-
tására is figyelni kellene -
véli H. Mihály né - , aki sze-
rint például a Pósz Jenő utca 
és a József Attila sgt. közötti 

terület elviselhetetlenül sze-
metes. 

Foci. A körtöltésen kívül 
élő focirajongókkal miért 
nem törődik senki? - kér-
dezte Maróti Imre (469-
956). Olvasónk úgy véli, a 
dorozsmaiaktól elvették a 
focit, de ez senkit sem érde-
kel. Müller Ferenc (06-30-
943-76-37) szerint is initáló, 
ami a szegedi foci körül tör-
ténik, más sportágakban 
sokkal jelentősebb eredmé-
nyek születnek, de ez sok-
szor visszhang nélkül marad. 

Busz. Szóregről reggel 7 
órakor az iskolába induló 
diákok miatt kisegítő buszjá-
ratot állítottak be, de a keddi 
sofőr (már nem először) ön-
kényesen alkalmazza a me-
netrendet - véli B-né, aki 
ezért nem ért idóben a mun-
kahelyére. A tanárnő azt is 
nehezményezi, hogy nem 
választhat a normál és a ki-
segítő járat között, ugyanis 
csak az egyik busz áll meg. 
A Tisza Volán Rt. közön-
ségkapcsolatok irodájának 
vezetője, Szabó János el-
mondta: a mulasztó pilótát 
figyelmeztetik, mert alapsza-
bály, hogy ha az utas jelez, 
meg kell állni a busszal. Azt 
is megtudtuk, hogy az uta-
sok gyorsabb és gördüléke-
nyebb szállítása indokolja, 
hogy az egymást segítő jára-
tok sofőrjei megegyezzenek 
abban, ki melyik megállóból 
veszi föl a várakozókat. 

E S Z E B i g g a 

Balettnaptár 
Munkatársunktól 

Kisebbfa j t a o r szág já ró 
turnét bonyolított le a Szege-
di Kortárs Balett az elmúlt 
napokban: vasárnap Zalae-
gerszegen, tegnap, hétfőn 
Kecskeméten vendégszere-
peltek. Zalában Juronics Ta-
más: Sárember című darab-
ját mutatták, a „hírős város-
ban" pedig az Angyalok sut-
togása és a Csodálatos man-
darin volt műsoron. 

Ez utóbbi a mostani sze-
zon visszhangos sikerű ba-

lettestje, amelyet hamarosan 
követ az idei második bemu-
tató: márc ius 10-re van 
kitűzve a Sztravinszkij-est. 
Három darab készül az alka-
lomra: Juronics egy korábbi 
művét, a Tavaszi áldozatot 
„írja át" és új koreográfiát is 
készít a Menyegző zenéjére. 
Myriam Naisy, aki a Szegedi 
Kortárs Balett számára az 
Angyalok suttogását koreog-
rafálta, most Sztravinszkij 
Orpheusára komponál tánc-
művet. 

T ő z s d e i j e l e n t é s 
A keddi kereskedés alatt nagy volatilitás jellemezte a 

részvényárakat a tőzsdén. A BUX 10247 ponton zárt (-5,63 pont). 
"Szegény embert az ág is húzza"-juthat eszünkbe a MOL siralmas 
szereplése láttán. Az olajvállalat igen jó éves eredményekről 
adott számot - a 29 milliárdos adózott eredményről szóló piaci 
konszenzussal szemben 36,3 milliárd lett - az árfolyama mégis 
meredeken esett. A Matáv viszont még 2305 forinton is forgott. 
Allan Greenspan. a FED elnöke csütörtökön fog beszédet 
mondani A piacok egyre biztosabbra veszik a további 
kamatemeléseket, hiszen az amerikai jegybank egyre jobban 
aggódik a gazdaság túlhevülése miatt. Ezt támasztotta alá a 
vártnál magasabb december i ipari t e r m e l é s - n ö v e k e d é s 
Amerikában (0,6°o helyett 1% lett). Csütörtökön és pénteken 
fontos U S A inflációs makroadatokat fognak közölni.. . 

Rózzvóny n „ « Nyitóár Záróár Zróóár 
változót változós (T.) 

BORSODCHEM 11 700 11 500 -140 -1 ,20 
ÉGIS 12 9 0 0 12 9 7 0 100 0 ,78 
GRABOPLAST 2 795 2 745 - 4 5 -1 ,62 
MATÁV 2 262 2 3 0 0 61 2 ,72 

MEZŐGÉP 1 965 1 950 -35 -1 ,76 

MOL 5 495 5 265 -140 -2 ,58 
OTP 16 400 16 2 9 5 15 0 ,09 
PICK 1 1 3 0 0 11 600 205 1,78 
RICHTER 2 0 200 19 690 -680 - 3 3 8 
TVK 5 3 1 5 5 3 9 0 -5 -0 ,09 

j i z m s Á G m i n S l g , 
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Holtágak: szerep az újratelepítésben 

Élö halak a Tiszában! 

Dr. Csizmazia György főiskolás biológushallgatókkal a folyó planktonáliományát méri föl. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

Élő ha-
lakat fog-
tak halá-
szok a na-
pokban a 
T i s z a 
Csongrád 
m e g y e i 

szakaszán. A Tisza Halá-
szati Szövetkezet varsás 
próbahalászatai során 
fogott néhány túlélő hal 
nagy része azonban ma-
gán hordozza a szörnyű 
mérgezés nyomait, s kér-
déses: hosszú távon is 
életben marad-e. A tiszai 
holtágak halállományá-
nak óriási szerepe lehet 
az újratelepítésben. 

- Vannak halfajok, ame-
lyeket nem tudni, milyen 
mértékben érintett a cianid-
mérgezés - mondja dr. Csiz-
mazia György, a Szegedi Tu-
dományegyetem Tanárképző 
Főiskolai Kara biológia tan-

székének docense. Hozzáté-
ve: tudomása szerint gardát 
például nem találtak a halá-
szok az elpusztult halak kö-
zött. 

- Jelenleg senki sem tudja, 
a gardák hol töltik a telet, de 
ezek alapján elképzelhető, 
hogy a Dunában - így dr. 
Csizmazia György. Igazán 
nagy harcsák tetemeire sem 
bukkantak eddig. Erre mi le-
het a magyarázat? Dr. Csiz-
mazia György fölhívja a fi-
gyelmet Vásárhelyi István ku-
tatási eredményeire: eszerint 
az óriásharcsák az Al-Duna 
sziklabarlangjaiban telelnek; 
lehet, hogy ezért kerülték el -
ha elkerülték - a pusztulást. 
Védett ritkaságokat, sőregto-
kot, német és magyar bucókat 
viszont látott a biológus a ha-
lászok kiemelte, elpusztult ha-
lak között. 

Bognár Sándortól, a Tisza 
Halászati Szövetkezet igazga-
tósági elnökétől megtudtuk: a 

Csongrád megyei Tisza-sza-
kaszon hét helyen végzett 
próbahalászat során élő halak 
- pontyok, ezüstkárászok, ke-
szegek, és egy csuka - is var-
sába kerültek. A kifogottak 85 
százaléka azonban magán vi-
seli a mérgezés nyomait. (Az 
élő halakat a halászok azonnal 
visszahelyezték a Tiszába.) 
Dr. Csizmazia Györgytől, aki 
a tápéi próbahalászatot figye-
lemmel kísérte, megtudtuk: 
teljesen egészséges szilvaorrú 
keszeget is fogtak, de ez min-
den bizonnyal a Marosból 
úszott le. Más halak duzzadt, 
világosvörös kopoltyúja egy-
értelműen jelezte: a ciánmér-
gezés a Tiszában érte őket. Az 
ilyen, sérült kopoltyú rendkí-
vül érzékeny a legkisebb bak-
tériumos, illetve gombás fer-
tőzés iránt. Egyáltalán nem 
biztos tehát, hogy ezek a ha-
lak túlélik a „ciántámadás" 
következményeit - hívja föl a 
figyelmet a kutató. 

A Közép-Tisza vidékén, 
kecehálóval végzett próbaha-
lászat során, a sok elpusztult, 
vízfenéken sodródó hal mel-
lett élő kecsegét (!) is fogtak 
a napokban - mondja Papp 
András, az FVM megyei ha-
lászati felügyelője. Informá-
ciói szerint horgászok radaros 
halkereső próbálkozásai szin-
tén jeleztek halmozgást. Az 
azonban kérdéses - tehetjük 
hozzá a dr. Csizmazia 
György által elmondottak 
alapján - , hogy hosszabb tá-
von mennyire bizonyulnak 
életképesnek azok a halak, 
amelyeknek, szinte hihetetlen 
módon, sikerült túlélniük a 
szörnyű mérgezést. 

- Az állomány-regeneráci-
óban nagyon nagy szerephez 
juthatnak a holtágak - hívja 
föl a figyelmet dr. Csizmazia 
György. - Ezekben ugyanis a 
Tisza szinte teljes, mérgezés 
előtti halállományának vannak 
képviselői. 

Segít a megyei horgászszövetség 
Jelenleg sem horgász-

ni, sem halászni nem le-
het a Csongrád megyei Ti-
sza-szakaszon. A Horgá-
szegyesületek Csongrád 
Megyei Szövetsége a ké-
sőbbiek folyamán haltele-
pítéssel igyekszik gyorsí-
tani az állomány-regene-
rációt. 

Legalább négyezer horgász 
váltott volna területi engedélyt 
a Csongrád megyei Tisza-sza-
kaszra - mondta Láda Gáspár, 
a Horgászegyesületek Csong-

rád Megyei Szövetségének 
ügyvezető elnöke. Nem tudni, 
meddig tart az FVM megyei 
halászati felügyelője által el-
rendelt tilalom. Elképzelhető, 
hosszabb távon sem oldják 
föl, mert olyan kicsi halállo-
mány maradt a Tiszában, 
hogy nem engedhető meg a 
további ritkítás. Csak találgat-
ni tudnak a szakemberek: a 
Szamos-torkolat fölötti Tisza, 
a mellékfolyók, a hullámtér 
holtágai, és a Duna mikorra 
pótolhatja az állományt. Több 
hétnek, hónapnak el kell telnie 

ahhoz, hogy e példa nélküli 
esetben becslésekbe lehessen 
bocsátkozni. 

- Mindenképpen segítséget 
nyújtunk a Tisza újratelepíté-
sében - mondta Láda Gáspár. 
Hozzátéve: ehhez a részint a 
megyei szövetség kezelésében 
lévő Ecsegfalvi-tógazdaság 
biztosit termelési kapacitást. A 
szövetség keresi a lehetőséget, 
hogy a legolcsóbban állítson 
elő halat, s az ősz folyamán 
már telepíthessen is a Tiszába. 

Az ügyvezető elnök hang-
súlyozta: a vízi életközösség 

helyreállításához széleskörű 
társadalmi összefogás szüksé-
ges. Hiszen óriási vízterületről 
van szó, csak a Csongrád me-
gyei Tisza-szakasz négyezer 
hektáros. Az anyagiak előte-
remtését nehezíti, hogy a fo-
lyón gazdálkodó, azt eddig is 
évről évre hallal telepítő, a 
horgászszövetséggel együtt-
működő Tisza Halászati Szö-
vetkezet elesik a már említett 
négyezer horgász területi je-
gyéből származó, a telepítésre 
fordítható bevételtől. 

Farkas Csaba 

Készül 
az orvosi 

nyilvántartás 
Munkatársunktól 

Egy új kormányrendelet a 
Magyar Orvosi Kamarát bízza 
meg azzal, hogy nyilvántartást 
készítsen a Magyarországon 
működő valamennyi orvosról, 
fogorvosról. A nem praktizá-
ló, nem gyógyító, illetve 
nyugdíjas orvosok kivételével 
valamennyi doktor számára 
kötelező szerepelni a nyilván-
tartásban. Ehhez március 31-
ig különböző dokumentumok 
hiteles fénymásolatát: az or-
vosi diplomát, szakvizsgá(ka)t 
tanúsító okmány-(oka)t , 
a nyelvvizsga bizonyítvá-
nyo(ka)t, a tudományos foko-
zato(ka)t, a továbbképzések 
igazolását kell benyújtani -
tudtuk meg a Csongrád Me-
gyei Orvosi Kamara elnöké-
től, dr. Baradnay Gyulától. A 
dokumentumokat az 1500 fo-
rint befizetéséről szóló csek-
kel és a 4 oldalas, kitöltött 
kérdőívvel együtt kell szem-
élyesen bevinni a megyei ka-
marához. A regisztrációt kö-
vetően a kamara fényképes 
kártyával tanúsítja, hogy az il-
lető bekerült a nyilvántartás-
ba. Azok az orvosok, akik 
március utolsó napjáig nem 
vetetik magukat nyilvántartás-
ba, gyógyító tevékenységet 
nem végezhetnek. Az igazoló 
kártyát 5 évenként kell majd 
megújítani. A magyar orvo-
sok nyilvántartásba vétele 
nemcsak azért fontos, mert 
végre megbízható, pontos, 
minden részletre kiterjedő 
adatbázis lesz a Magyarorszá-
gon praktizáló orvosokról, ha-
nem mert a nyilvántartásban 
való részvételt igazoló kártya 
elengedhetetlen feltétele lesz 
az EU-ba lépésünk után an-
nak, hogy magyar orvos kül-
földön munkát vállalhasson. 

Szakszervezeti 
fiatalok 

Munkatársunktól 
A Posta Rt., a Pick Rt., a 

Helyiipari Dolgozók Szak-
szervezete, a Taurus Emergé 
Gumiipari Kft., a Szentes Vá-
rosi Szolgáltató Kft. és a szo-
ciális területen dolgozó fiata-
lok küldöttei megalakították 
Csongrád megyében a Szak-
szervezeti Fiatalok Szövetsé-
gét. Céljuk a fiatal szakszer-
vezeti tagok egységes érdek-
képviseletének és érdekvédel-
mének biztosítása, a fiatalok 
továbbtanulásának segítése, a 
szabadidő hasznos eltöltésére 
kulturális- és sportprogramok 
szervezése, jogi tanácsadás. 
Megyei elnöknek Bárkányi 
Gábort, titkárnak Csányi Zsol-
tot választották meg. Az ifjú-
sági szövetség címe: Szeged, 
Kálvária sgt. 14., telefon: 
62/420-944. 

A régió j á t é k t e r e 
Novemberi újjáalakulá-

sát követően tegnap tar-
totta első tanácskozását a 
Dél-alföldi Regionális Te-
rületfejlesztési Tanács. A 
testület értékelte az elmúlt 
évi szakmai munkát, a 
pénzügyi gazdálkodás 
eredményességét. Tisztáz-
ták a részben módosult 
feladatköröket, valamint 
tárgyaltak a 2000. évi 
pénzforrások felhasználá-
sáról, a régiófejlesztést 
célzó operatív program-
készítés részleteiről. 

Az országban mintaérté-
kűén tevékenykedő Dél-al-
földi Regionális Területfej-
lesztési Tanács (DARFT) -
az országos területfejlesztési 

törvény módosí tása után 
részben megváltozott tagság-
gal - tegnap tartotta első, 
nagy munkaértekezletét. Ezt 
követően Nógrádi Zoltán, a 
DARFT ügyvezető elnöke, 
illetve dr. Frank József, a ta-
nács soros elnöke tájékoztat-
ta a média képviselőit a ta-
nácskozás részleteiről. El-
hangzott: a DARFT tavaly 
350 millió forinttal gazdál-
kodhatott, amelyből mintegy 
60 millió a működési kiadást 
szolgálta. Ebben az esztendő-
ben viszont ez utóbbi célra 
csak a központi támogatásból 
biztosított 39,6 millió áll ren-
delkezésre, mivel a tagság 
ezentúl nem járul hozzá a 
költségekhez. Ez az összeg 
pedig kevés egy olyan minta-

régiónak, mint a dél-alföldi, 
amely - sok adminisztrációt 
igénylő - jelentős Phare-pén-
zeket is kezel. Nógrádi Zol-
tán azonban hangsúlyozta: az 
előző évi takarékos gazdál-
kodásnak köszönhetően vár-
hatóan mégsem okoz majd 
fennakadást a szűkösebbre 
szabott működési költségve-
tés. Ugyanakkor megnyugta-
tó, hogy programkészítésre 
100 millió forintot fordíthat 
a Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád megyét összefogó 
dél-alföldi régió. Az uniós tá-
mogatások elnyerése érdeké-
ben már készül is 14, a régió 
fejlődését, az uniós csatlako-
zásra való felkészülését célzó 
operatív program. 

N. Rácz Judit 

Buli -
vizsgák után 

Munkatársunktól 
Több éves hagyománya 

van az egyetemisták körében 
a vizsgaidőszak fáradalmait 
feledtető bulinak, amelyet 
Vizsgaidőszakot Záró Iszo-
nyatos Tivornya (VIZIT) el-
nevezéssel immár tizenötö-
dik alkalommal rendeznek 
meg február 16-án, szerdán 
este a Tűzvarázs music pub-
ban. A VIZIT ötlete úgy szü-
letett meg - amint azt Lóczi 
Tibor, az egyik szervező el-
mondta - , hogy „az ötletgaz-
da stáb felismerte: szükség 
van egy olyan alkalomra, 
amikor a hallgatók levezet-
hetik a vizsgaidőszak fára-

dalmait, feszültségeit, és eb-
ből fe loldódva kibulizzák 
magukat." Míg az első VI-
ZIT zár tkörű rendezvény 
volt, addig mára több ezer 
főt mozgat meg az egész es-
tés program. A mostani bulin 
is legalább nyolcszáz-ezer 
hallgatót részvételére számí-
tanak. Ez alkalommal is - a 
hagyományoknak megfelelő-
en - amatőr egyetemi zene-
karok lépnek fel, s a hallga-
tói önkormányzatok támoga-
tásának köszönhetően egye-
temistáknak a belépés ingye-
nes. A rendezvény főtámoga-
tója a Reemtmsa Debreceni 
Dohánygyár. 

http://www.biztonsag.hu

