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a tarjáni esőcsatornába 

Mitől büdös a Zápor-tó? 
Régi órák mestere 
A Kreiner család 1910 óta javítja a szegediek 

óráját és olvassa a Délmagyart. (7. oldal) 
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Sportkedd 
A Medikémia a Kaposvár ellen, míg a Pick 
Veszprémben küzd a dobogóért. (9. oldal) 

Egyelóre Hz tarjáni háztömbből jut szennyvíz a Zápor-tóba - amely körül akár pihenápark is lehetne. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Munkatársunktól 
Évtizedek óta háztartási 

szennyvíz ömlik a csapadék-el-
vezető csatornán keresztül a 
tarjáni Zápor-tóba. A tározót 
egykor azért létesítették, hogy 

a tarjáni esőelvezető csatorna-
rendszerből hirtelen jött nagy 
mennyiségű csapadék esetén 
oda folyjon a többletvíz. A tó 
szennyezését az okozza, hogy 
az elmúlt évtizedekben Taiján-

ban több szabálytalan csatorna-
bekötést hajtottak végre. A 
Szegedi Vízmű Kft. felmérése 
szerint az esőcsatornába került 
szennyvíz 10 háztömbből szár-
mazik. A szennyezésre Makrai 

László biológus, tarjáni önkor-
mányzati képviselő hívta fel a 
figyelmet, felismerve, hogy a 
szerves anyagok ilyenszerű fel-
dűsulását és a bűzös gázokat 
általában a szennyvízben talál-

ható magas nitrát és foszfáttar-
talom okoza. A szabálytalan 
csatornabekötések kijavítása 
előzetes becslés szerint mint-
egy 20 millió forintba kerülhet. 

(Részletek az 5. oldalon.) 

Kisgazda 
győzelmi jelentés 
Budapest (MTI) 

Nagy sikert aratott az idő-
közi országgyűlési képviselő-
választásokon a Független 
Kisgazdapárt - hangoztatta az 
FKGP képviselőcsoportjának 
hétfői rendkívüli budapesti 
sajtótájékoztatóján Bánk Atti-
la frakcióvezető. 

A politikus „egyfajta kitar-
tó vidékfejlesztési politika 
eredményeként" értékelte az 
előző nap történteket. 

Bánk Attila kérdésre vála-
szolva kifejtette: nem tárgyal-
nak a demokrata fórummal az 
MDF talpon maradt jelöltjé-
nek visszaléptetéséről, mivel 
ez sem szándékukban nem áll, 
sem értelmét nem látják. 

A politikus hozzátette: ál-

láspontjuk szerint egyre vilá-
gosabb, hogy politikai és nem 
gazdasági jellegű demonstrá-
cióra készülnek a jövő héten a 
gazdák. 

- Összeállt a Karsai-Ko-
vács László-Nagy Tamás hár-
mas - fogalmazott a kisgazda 
frakcióvezető, aki szerint ezek 
célja az, hogy mindkét válasz-
tókerületben megakadályoz-
zák a kisgazda jelölt győzel-
mét. 

Turi-Kovács Béla a kisgaz-
da-frakció vezetőjének általá-
nos helyettese a tájékoztatón 
azt emelte ki: a koalíció erejét 
éppen az mutatja, hogy egy-
aránt jól szerepelt egy dinami-
kusan fejlődő és egy elmara-
dott területen is. 

Szakoly (MTI) 
Nyereségvágyból elköve-

tett gyilkosság gyanújával 
őrizetbe vette a rendőrség B. 
János, 21 éves szakolyi la-
kost - közölte Kovács Sán-
dor alezredes, a Szabolcs-
Sza tmár -Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyo-
mozó osztályának vezetője 
hétfőn a szervezet nyíregy-
házi s a j t ó t á j ékoz t a tó j án . 
Mint elmondta: a fiatalem-

Gyilkosság 
ber március 31-én lopási 
szándékkal kereste fel az 
egyik 64 éves szakolyi férfi 
otthonát. 

Már magához vett két 
magnetofont, amikor a tulaj-
donos tetten érte. 

A számonkérés közben a 
fiatalember megütötte a 64 
éves férfit, aki a földre ke-
rült. 

Ezzel azonban nem érte 
be a bűnelkövető, a nála lé-
vő késsel többször szívtájé-
kon szúrta a házigazdát, aki 
a helyszínen belehalt súlyos 
sérüléseibe. 

B. János áldozatáról a ci-
pőt is lehúzta, majd távozott 
a lakásból. 

A gyilkosságot a szom-
szédok fedezték fel, s a jó 
személyleírás alapján a rend-
őrség elfogta a gyanúsítottat. 

Drogcsempészt 
fogtak Nagylakon 

Több mint hatvanötmillió 
forint a becsült értéke annak 
a csempészárunak, amelyet 
tegnap délben próbált Ma-
gyarországra hozni egy oszt-
rák autóval érkező lengyel 
állampolgár. A vámosok si-
keres munkájáról Wentzel 
Ágoston alezredes, a nagyla-
ki vámhivatal parancsnoka 
az után számolt be, hogy 
megmérték a járműben talált 
anyagot. A vizsgálatot a te-
levíziók kamerái is megörö-
kítették; a vámosok könyé-
kig matatva a gázolajban, 
egymás után húzták elő a 
műanyag flakonokat. 

- Amikor munkatársam a 
bécsi rendszámú autónál a 
szokásoknak megfelelően el-
végezte a kockázatelemzést, 
bizonyos jelekből arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az 
utas és a jármű beléptetése 
magas kockázattal jár, ezért 
úgy döntött, tételes vámvizs-
gálatot tart. A kocsit áthozták 
ide, a vizsgálócsarnokba, és a 
szakértő munkatársak észre-
vették, hogy a jármű üzem-
anyag-szintmérője nincs be-
kötve. Ahogy alaposan át-
vizsgálták az üzemanyag-tar-
tályt és környékét, látták, 
hogy a tartályban a gázolajon 
kfvü l m á s is van: e g y kó lás -
flakon került elő, melyben 
barnás- fehéres s z ínű por volt , 
erről az első vizsgálat alapján 
megál lapí tot ták, h o g y heroin. 

A bécsi rendszámú autó 
tartályából tizenöt nagy és 
egy kisebb flakon került 
eló. (Fotó: Karnok Csaba) 

Ezek után megvártuk a me-
gyei rendőr-főkapitányság 
helyszínelő csoportját, és a 
kollégák velük együtt folytat-
ták a keresést. Á gépkocsi 
gázolajtartályából IS darab 
kétliteres flakon került elő, 
ezekben összesen 15 776 ki-
logrammnyi port találtak. 
Emellett volt a tartályban 
egy félliteres flakon is, mely-
ből körülbelül ezerkétszáz 
darab amfetamin-tabletta ke-
rült elő. A kábítószer-csem-
pészettel alaposan gyanúsít-
ható lengyel állampolgárt és 
a flakonokat átadtuk a me-
gyei rendőr-főkapitányság-
nak. 

Reform a gyógyszerészek szakképzésében 

Közalkalmazottként tanulnak 

Holnapi számunkban 

Cián és mezőgazdaság 
Munkatársunktól 

Bár a nemzetközi piacokon nem csökkent a kereslet 
a magyar élelmiszerek iránt a tiszai ciánkatasztrófát 
követően, itthon felére esett vissza a halfogyasztás. Ám 
a szennyezés nemcsak közvetlen károkat okozott, hi-
szen az idegenforgalmi bevételek várható csökkenése is 
milliárdos veszteséget okozhat a Tisza menti települé-
seknek. Dr. Benkő Kiss Árpád, az FVM Agrármarke-
ting Centrum dél-alföldi vezetője szerint a bevételki-
esés egy része elkerülhető, ha közösségi-marketing esz-
közökkel sikerül - részben legalább - visszaállítani a 
folyó imidzsét írásunk a szerdai 1 százalék című gaz-
dasági mellékletünkben olvasható. 

Munkatársunktól 
Szeptembertől megváltozik 

a gyógyszerészek szakképzé-
sének rendje. Ha egy diplomás 
gyógyszerész eddig szakvizs-
gát akart tenni, akkor előbb 
többéves gyakorlatot kellett 
szereznie egy munkahelyen. A 
következő tanévtől azonban az 
egészségügyi miniszter rende-
lete értelmében akár rögtön a 
diploma megszerzése után bel-
éphet a jelölt a szakképzésbe, 
ha előszerződést kötött egy 
akkreditált munkahellyel. A 
központi gyakornokként itt el-
töltött első szakképzési év 
alatt a diplomások közalkal-
mazotti bért kapnak, ami akár 
háromszoros keresetcsökke-
nést jelenthet azoknak, akik 
korábban már elhelyezkedtek 
például egy magángyógyszer-
tárban, s csak most kívánnak 
szakvizsgát tenni. 

(Hegedűs Szabolcs írása 
az 5. oldalon.) 

A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum gyógyszertára. 
A szakvizsgához elengedhetetlen a gyakorlat. (Fotó: Nagy László) 

Szent István 
ereklyéje 

Zágráb (MTI) 
Egy zágrábi napilap szerint 

a kulturális értékekről szóló 
horvát törvény nem teszi lehe-
tővé, hogy visszaadják Ma-
gyarországnak Szent István 
Dubrovnikban őrzött kopo-
nyaereklyéjét. 

A Vjesnik című napilap 
hétfői számában egyoldalas 
összeállítást közölt a kérdés-
ről, Szent István ereklyéje 
mégsem kerül vissza Magyar-
országra címmel. A cikkben 
megszólaltatták Miljenko Do-
miljan kulturális miniszterhe-
lyettest, aki egyebek között 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a Dubrovnikban őrzött erek-
lyét kulturális emlékként tart-
ják nyilván, így az a horvát 
kultúra része, és nem lehet el-
idegeníteni. 


