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a jog asztala 
A kenyeret is megdrágítja a benzinár emelése 

Díze lo la j : s o k k , ami sok 
N e m -

csak Euró-
pát, a ha-
zai fuvaro-
zókat, au-
tózókat is 
sokkolta a 
t e g n a p i 

üzemanyagár-emelés. A 
dízelolaj árának „ugrása" 
rekordot ért el: 11 forint-
tal többet kérnek egy lite-
rért, mint eddig. A benzin 
literje „csak" 6 forinttal 
emelkedett most, ám már 
megszámolni sem lehet, 
h á n y a d á r a az idén. A 
közlekedésben dolgozók 
többsége mégis úgy véli, 
idehaza nem lenne ered-
ményes az Európa-szerte 
felál l ított b l o k á d o k k a l 
próbálkozni. A szegedi ta-
xisok és fuvarozók több-
sége úgy véli, tárgyalni 
kell a kormánnyal. 

Bár a kamarák és a szakmai 
egyesület képviselői a tárgya-
lásokban reménykednek, nem 
zárják ki, hogy bármikor ki-
robbanhat egy spontán tiltako-
zóakció az országban a magas 
üzemanyag árak miatt. Legtöb-
ben úgy vélik, a csillagászati 
magasságokba emelkedett vi-
lágpiaci ár kompenzálására a 
kormánynak kellene visszavo-
nulót fújnia, s a tervezett újabb 
emelés helyett befagyasztani a 
jövedéki adókat. 

- Az idén a tavalyi fuvardí-
jaim alatt dolgozom, mert a pi-
ac képtelen megfizetni a foly-
ton emelkedő üzemanyagára-
kat - állítja Kelemen Ferenc. 
aki a kamara közlekedési osz-
tályának elnöke. Szerinte évek 
óta katasztrofális helyzetben 
van az az ezer, zömében ma-
gánvállalkozó, aki a megyében 
fuvarozással foglalkozik. Az 
újabb áremelés hatására a költ-
ségek felét ma már az üzem-

A Tisza Volán járműflottája húszmillióval többet „eszik meg" 
három hónap alatt. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

anyag teszi ki. Árat emelni 
nem lehet, mert a magánfuva-
rozók többségének így is alig 
akad munkája. A megrendelők 
vékonypénzűek, s a feketén 
való fuvarozás is virágzik min-
denfelé. 

- Aki nem terheli túl a jár-
művét és bejelenti az alkalma-
zottját, az most már szinte biz-
tosan lehúzhatja a rolót. Rá-
adásul az egész gazdaságon is-
mét végig fog söpörni az 
üzemanyagárak emelkedése. 

Kelemen Ferenc ennek el-
lenére sem tartaná megoldás-
nak, ha barikádokat állítanának 
föl a fuvarozók. Szerinte ez az 
egész gazdaságra rendkívül ká-
ros hatással lenne, véleménye 
szerint az egyetlen jó megol-
dás: a tárgyalás. 

Hasonlóan látja a kialakult 
helyzetet Bobkó Attila, a sze-
mélytaxisok kamarai képvise-
lője is. ő is a tárgyalásos meg-
oldás híve. Szerinte tegnap 
délelőtt sikerült elmozdulni a 
tárgyalásokban a holtpontról, 
legalábbis így értesült a fővá-
rosban járt tárgyalódelegáció 
szegedi tagjaitól. 

•:-;A drasztikus áremelés a 
személytaxisokat is szinte le-
hetetten helyzetbe hozza. Je-
lenleg 435 kocsi fut Szegeden, 
ezek közel 70 százaléka dí-
zelautó, s többségében tíz év-
nél öregebbek. Most úgy lát-
juk, jövő tavaszig alaposan 
megritkulhat a szakma. 

A taxisok számítása szerint 
költségeik negyvenöt százalé-
kát az üzemanyagár teszi ki. 

Legutoljára tavaly ősszel tud-
tak emelni a tarifán, mind-
össze 6 százalékkal, hiszen ez 
a tevékenység hatósági áras. 
Ám ha a szabad ár kategóriá-
jába sorolnák át, akkor sem 
lenne jobb a helyzet. 

- Árat emelni egyenlő len-
ne az öngyilkossággal. Inkább 
lenyeljük az üzemanyag állan-
dó drágulását. 

A f izetőképes kereslet 
ugyanis annyira visszaesett az 
utóbbi időben, hogy változat-
lan tarifák mellett is egyre ke-
vesebb az utas. Míg Nyugat-
Európában három év alatt ter-
meli ki egy taxis gépkocsijá-
nak árát, addig nálunk erre öt 
év sem elegendő. A vállalko-
zók szerint a karácsonyi ro-
ham után sokan meggondolják 

majd, folytassák-e ezt a tevé-
kenységet, mert ilyen költsé-
gek mellett már nem tudják el-
tartani családjukat. 

Súlyos terheket ró a közle-
kedési vállalatokra is a dízelo-
laj árának hirtelen emelkedése. 
A Tisza Volán termelési és 
forgalmi igazgatója, Mező Ist-
ván kérdésünkre elmondta, évi 
8 mill ió liter gázolajat fo-
gyaszt el autóbusz-flottájuk, 
így a mostani áremelés 20 
millió forintos pluszkiadást je-
lent a társaságnak az utolsó 
negyedévben. A viteldíjakat 
azonban itt sem lehet tovább 
emelni, mert akkor az utasok 
pártolnának el a közlekedési 
társaságtól. 

- A nagyobb gond akkor 
következik be, ha jövőre sem 
lesz árcsökkenés. Ez ugyanis 
egy év alatt nyolcvanmilliós 
többletkiadást jelentene szá-
munkra, amit már lehetetlen 
lenne kigazdálkodni. 

A Volán négyszáz autóbu-
sza közül jelenleg 373 üzemel 
dízelolajjal, s csak 27-et sike-
rült gázüzeműre átállítani. így 
ez a program egyelőre inkább 
környezetvédelmi célokat 
szolgál, mintsem a költség-
csökkentést. 

A helyzet a gazdaság többi 
részében sem jobb. A sütő-
iparban elmondták, az üzem-
anyagárak mostani emelkedé-
se 3-4 forinttal tett drágábbá 
egy veknit. Ennek ellenére a 
szakma képviselői úgy vélik, 
az idén már nem emelkedik 
tovább a kenyér ára, ám várha-
tó, hogy a januári korrekcióba 
az év hátra lévő részében ke-
letkezett veszteséget is bele-
csomagolják majd a gyártók. 

Ám a jövedéki adók jövő 
év elejére ismét betervezett 
emelése átlagosan újabb 7 fo-
rint 50 fillérrel növeli majd az 
üzemanyagok árát. 

Rafai Gábor 

5 v 
Mi számít lakásnak? 

H. Z. szegedi olvasónk 
kérdésére válaszolva ez-
úttal a magánlakáshoz fű-
ződő jog védelmét tisztáz-
zuk r o v a t u n k b a n . (Cí-
münk: 6740 Szeged, Ste-
fánia 10. A borítékra írják 
rá: „A jog asztala".) 

A törvény védi a magánla-
káshoz és a jogi személy céljait 
szolgáló helyiségekhez fűződő 
jogokat. 

Fontos érdek fűződik ahhoz, 
hogy az emberi szabadság és az 
emberi méltóság - az általános 
emberi jogokkal összhangban -
hatékony védelemben részesül-
jön. Ennek a védelemnek egyik 
módja: megfelelő következmé-
nyek fűzése a magánlakás meg-
sértéséhez. a magánlakás zavar-
talan használatának biztosításá-
hoz. Ha a magánlakás megsér-
tése - mint társadalomra ve-
szélyes magatartás - eléri a 
bűncselekményi vagy szabály-
sértési szintet, akkor a jogsza-
bályokban az ezekre megállapí-
tott büntetőjogi, illetőleg sza-
bálysértési jogkövetkezmények 
is beállnak. 

E védelemmel kapcsolatban 
először is tisztázni kell, hogy mi 
tekinthető lakásnak. Ennek mi-

nősül minden olyan helyiség, 
amely - akár tartósan, akár ide-
iglenesen, továbbá bármilyen 
jogefmen (tulajdonjog, bérlet, 
szívességi használat, stb.) em-
berek tartózkodási helyének 
szerepét tölti be, azt tehát - a 
minősítéstől függetlenül - lakás 
céljára rendelték. Ehhez nem 
szükséges a lakás ingatlanjelle-
ge sem. Lakásnak kell tekinteni 
a lakókocsit, a hálókocsit, a sá-
tort vagy tartózkodásra használt 
más helyiséget is. A védelem 
szempontjából ugyancsak la-
kásnak minősülnek a lakáshoz 
tartozó helyiségek és bekerített 
helyek. A lakásfogalom alá es-
nek az említett szempontból a 
jogi személyiséggel nem ren-
delkező társaságok helyiségei, 
továbbá több személy közös tu-
lajdonában álló helyiségek is. 

Általában a magánlakáshoz 
fűződő jog - s egyben a sze-
mélyhez főződő jog megsértését 
jelenti egyrészt az, hogy a lakó 
vagy a lakással rendelkező sze-
mély akarata ellenére valaki be-
megy a lakásba, vagy a lakás-
ban marad, másrészt az. hogy 
valaki megakadályoz mást ab-
ban, hogy a lakásába bemenjen. 

Ifj. dr. Könczöl László 

Katolikus Tudásítá 
Munkatársunktól 

Megjelent a Szegedi Kato-
likus Tudósító, az egyház-
községek értesítője XII. évfo-
lyamának 3., szeptemberi 
száma. A szerkesztők - Áb-
rahám István, Kretovics 
László, Kiss Imre és Lauri-
nyecz Mihály - az alábbiakat 
kínálják az olvasóközönség-
nek: II. János Pál pápa mil-
lenniumi üzenete a magyar 
néphez; Múltunk és remé-

nyünk - Krisztus a jövőnk; 
Espereskerületi és egyházme-
gyei zarándoknap; dr. Lotz 
Antal tanulmánya Szent Gel-
lértről; Mi a misszió?; Gon-
dolatok Bíró László püspök 
homíliájából; Tanúságtevők 
voltak, vannak - lesznek?; 
Eltűnt ünnepeink nyomában; 
Változások Szegeden a lelki-
pásztori szolgálatban; Az Al-
sóvárosi Kultúrház szakkö-
rei; Hírek. 

Római katolikus 
plébániák 

Alsóváros: vasárnap 7, 9, 
11 órakor, valamint 18.30 óra-
kor s zen tmis e . Hétköznap 
(hétfőtől péntekig) reggel 6.30 
órakor, valamint 17.30 órakor 
szentmise. Szeptember 16-án 
(szombaton) reggel 7.30 óra-
kor, valamint 17.30 órakor 
szentmise. Vasárnap Gyálaré-
ten 9 órakor. Kecskéstelepen 
10.30 órakor szentmise. Zso-
lozsma hétköznap 6 .15 és 
18.10 órakor, szombaton 7.15 
és 18 .10 órakor, vasárnap 
18.10 órakor. Szentségimádás 
csütörtökön 18.10-19.20 órá-
ig-

Belváros: vasárnap 8.30, 
10, 11.30 és 18 órakor szent-
mise. Hétköznap 7 és 18 óra-
kor szentmise. 

Felsőváros: szombaton 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 
9, II és 18 órakor szentmise. 
Hétköznapokon 6.30-kor, 7 és 
18 órakor szentmise. 

Kókus: szombaton 7, 8 és 
18 órakor szentmise. Vasárnap 
7, 9, 11 és 18 órakor szentmi-
se. Hétfőtől szerdáig 7, 8 és 18 
órakor szentmise. Csütörtökön 
és pénteken 18 órakor szertar-
tások. Béketelepen vasárnap 
12 órakor szentmise. 

Móraváros: szombaton 18 
órától szentmise. Vasárnap 7-
kor, 9-kor, 11.30-kor és 18 
órakor mise, 15 órakor szent-
mise a Il-es kórház kápolnájá-
ban. 

T a r j á n v á r o s : szombaton 
18 órakor szentmise. Vasárnap 
9, 11 és 18 órakor szentmise. 
Hétköznapokon 18 órakor 
szentmise. Szeptember 24-én 
( jövő vasárnap), a huszonöt 
éves Szent Gellért templon ju-
bileumi búcsúja. Délelőtt 9 és 
11 órakor szentmise. Délután 5 
órakor ünnepi műsor, a Szent 
Gellért Énekkar hangversenye. 
Délután 6 órakor ünnepi szent-
mise. bemutatja Gyulay Endre 
megyés püspök, majd a temp-
lom űj plébánosa, dr. Lauri-
nyecz Miklós beiktatása. 

Ú j s z e g e d : szombaton 16 
órakor a kápolnában. 18 óra-
kor a templomban szentmise. 

szertartások 
Vasárnap 7, 9. 11.30 és 18 óra-
kor szentmise a templomban. 
Hétköznapokon 18 órakor 
szentmise. 

Szent Józse f Jezsu i ta 
Templom (Dáni u. 3.): vasár-
nap és ünnepnapokon 8-kor, 9-
kor, 11-kor, valamint este fél 6-
kor és fél 8-kor szentmise. Hét-
köznapokon: fél 7-kor és ne-
gyed 8-kor, valamint este 
18.30-kor szentmise. 

Pe tő f i t e l ep : vasárnap 10 
órakor szentmise. Hétfőn és 
szerdán 17 órakor, pénteken 
17.30-kor szentmise. 

Tápé: hétfőn, kedden, szer-
dán és pénteken 7 órakor szent-
mise. Szombaton 7 és 18 óra-
kor, vasárnap 8 és 18 órakor 
szentmisék. 

Kiskundorozsma: vasárnap 
7, 9 és 18.30 órakor szentmise. 
Hétköznap 7 órakor szentmise, 
18.30 órakor szentmise és má-

jusi litánia. 
Szőreg: vasárnap 9 és 18 

órakor szentmise. Hétköznap 
18 órakor szentmise és litánia. 

Görög katolikus 
egyházközség 

(Lechner tér 9.): 

Szombaton 17 óra 30 perc-
kor vecsernye, 18 órakor szent 
liturgia. Vasárnap 9-kor szent 
liturgia, 10.30-kor gyerekmise. 
Hétköznapokon 18 órakor szent 
liturgia. 

Református 
egyházközség 

Honvéd tér: vasárnap 8-kor, 
11-kor és 18 órakor istentiszte-
let úrvacsorával. Hittanórák 
1-3. osztálynak, szombaton 9 
órakor, 4-6. osztályosoknak 10 
órakor, 7-8. osztályosoknak 11 
órakor. Pénteken 16.30-kor kö-
zépiskolásoknak és konfirmáció 
utániaknak. 

Újszeged (Szent-Györgyi 
Albert u. 6.): Vasárnapi Ige: 

„Krisztus is szenvedett egyszer 
a bűnökért, az Igaz a nem iga-
zakért, hogy Istenhez vezessen 
minket, miután hatálra adatott 
test szerint, de megelevenítte-
tett Lélek szerint." (Péter 1. le-
vele, 3,18.) Szombaton 18 óra-
kor imaóra. Vasárnap 9 órakor 
gyermek- és felnőtt istentiszte-
let. Hétfőn 14.30-kor nyugdíja-
sok délutánja, 18.30-kor ifjúsá-
gi bibliaóra. Kedden 18 órakor 
bibliaóra. Pénteken 18 órakor 
középiskolás bibliaóra. 

f vongélikus 
egyházközség 

(Tisza L. krt. 16.) 

Vasárnap 10 órakor úrvacso-
rai istentisztelet, ugyanakkor 
óvodások és alsó tagozatosok 
hittanórái a Luther-házban. 
Minden hónap első vasárnap-
ján, 9 órakor gyermek-isten-
tisztelet. Kedden 10 órakor 
bibl iaóra a Luther-házban. 
Minden hónap második és ne-
gyedik szerdáján 17 órakor 
„asztali beszélgetések" a gyü-
lekezeti teremben. 

Csütörtökön 18 órakor úr-
vacsorai istentisztelet, 19 óra-
kor ifjúsági óra a gyülekezeti 
teremben. Pénteken I 1 órakor 
úrvacsorai istentisztelet a Lut-
her-házban; 18.30-kor közép-
iskolás korúak órája a gyüle-
kezeti teremben. Szombaton 
10 órakor fe lső tagozatosok 
hittanórái a Luther-házban. 

Vasárnap 10 órakor tanév-
nyitó úrvacsorai istentisztelet. 
Kedden 10 órakor bibkiaóra a 
Luther-házban. Csütörtökön 
18 órakor úrvacsorai istentisz-
telet. Pénteken 11 órakor úrva-
csorai istentisztelet a Luther-
házban. 

Baptista gyülekezet: (Hét-
Vezér u. 5/B) vasárnap 9 óra-
kor felnőtt- és gyermek-biblia-
órák, 10 és 17 órakor istentisz-
telet. Kedden 18 órakor ifjúsá-
gi bibliaóra. Csütörtökön 17 

órakor érdeklődók bibliaórája, 
18 órakor istentisztelet. 

Hetednapi Adventista Egy-
ház: szombaton 9 .30 órától 
10.35-ig kiscsoportos bibliata-
nulmány, 11-12 óráig igehirde-
tés, 15 órakor beszélgetés a 
Bibliáról, 16.30-tól ifjúsági 
f i lmklub. Hétfőn 17 órától 
egészséges táplálkozásról fog-
lalkozás, szerdán 18 órától bib-
liakör, csütörtökön 17 órától 
sportprogram (érdeklődni a 
473-262-es telefonszámon le-
het). 

Metodista Egyház (Londo-
ni körút 30.): vasárnap 10 és 
18 órakor istentisztelet. Csütör-
tökön 18 órakor bibliaóra. Pén-
teken 18 órakor ifjúsági óra. A 
jövő héten, szombaton Hecker 
emlékünnepség lesz a Honvéd 
téri református templomban. 

Hit Gyülekezete: Istentisz-
telet szombaton 16 órától a 
Csonka János Gimnázium tor-
nacsarnokában (Temesvári krt. 
38.). Csütörtökön 18 órától is-
tentisztelet a megyeháza étter-
mében (Rákóczi tér 1., bejárat a 
Török u. felől). Istentiszteletet 
tart a HGY Belvárosi Gyüleke-
zete pénteken 19 órakor a TIT 
székház (Kárász utca 11.) I. 
emeletén. E-mail cfm: belvaro-
sigyul@freemail.hu. Érdeklő-
dési cfm: 6701 Szeged Pf.:. 
1209, tel.: 6 2 / 5 5 5 - 4 8 0 . Hit 
Gyülekezete az interneten: 
www.hit.hu 

Új Apostoli Egyház (Ősz u. 
18.): minden vasárnap 10 óra-, 
kor istentisztelet az Ősz utca 
18. szám alatt. 

Jehova Tanúi Egyház: elő-
adások a Biblia gyakorlati al-
kalmazásáról a Szent István tér 
5. szám alatti Királyság-ter-
mekben szombaton 17 órától, 
vasárnap 9.10 és 9.30 órakor, 
valamint délután 13.45 és 16 
órakor. A Fadrusz utca 30. 
szám alatti Királyság-teremben 
vasárnap 9.45 és 16.30 órakor. • 

(Időpont-változásokat, ese-
ményeket minden pénteken 
8.30 és 9.30 óra között a Csö-
rög telefonszámán lehet beje-
lenteni.) 

Orvosokat avatnak 
Munkatársunktól 

A Szegedi Tudomány-
egyetem tanácsa dr. Mé-
száros Rezső rektor el-
nökletével ma 12 órakor 
a Szegedi Nemzeti Szín-
házban rendkívüli ünnepi 
ülés keretében orvosdok-
torokat avat. 

A 149 doktorjelölt közül 
125-en a magyar, 24-en az an-
gol nyelvű évfolyamon fejezik 
be tanulmányaikat. Az avatot-
tak közül 17-en summa cum 
laude, 101-en cum laude, 31-
en pedig rite minősítéssel kap-
nak diplomát. A Szegeden 
diplomát szerző orvosdokto-
rok tizenkét országból érkez-
tek. Az ünnepségen honosított 
diplomákat is kiosztanak 
azoknak, akik külföldi orvos-
tudományi egyetemen szerez-
tek végzettséget. Közülük ki-
lencen jól megfelelt, egy fő 
pedig megfelelt minősítésű 
oklevelet kap. Dr. Lonovics 
János egyetemi tanár, az álta-
lános orvostudományi kar dé-
kánja az alábbiakban felsorolt 
hallgatókat fogadja orvosdok-
torrá. 

A magyar nyelvű évfolyam-
ról: Ábrahám Erzsébet Judit, 
Bagi Anett Katalin, Baráth 
Attila Gyula, Baumann Beáta 
Éva, Benczik Eszter, Bertalan 
Viktória, Biliczki András Ist-
ván, Bodonyi Kovács Gábor, 
Bohata Csaba, Borbola Kinga, 
Bozsó Tünde, Brezánszky 
Csaba, Chadaide Zoltán Fi-
rász, Czikajló Zita, Császár Il-
dikó, Csete Mónika, Csorna 
Zsanett Renáta, Csuka Fe-
renc, Csüllög Emese, Danis 

György, Danji Katalin. Dweik 
Diána, Elekes Enikő Györgyi, 
Faragó Andrea, Farkas Nor-
bert, Fazekas Piroska. Fehér 
László, Fekete Máté, Fekete 
Zoltán, Fukári Edit, Furulyás 
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