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Sulyok Tamás, Ausztria magyaror-
szági nagykövetségének szegedi fő-
konzulja is az újságból értesült 
először a félreértésről, amelynek a 
makói Szabó Csaba volt a szenve-
dő alanya. A fiatalembert Ausztri-
ában, az osztrák határ átlépésekor 
az állomás dolgozói összetévesztet-
ték a valóban nemzetközi körözés 
alatt álló névrokonával. 

- Hivatalosan nem értesítettek 
az incidensről, ez nem tartozik a 
szegedi konzulátus jogkörébe. Eddig 

még hasonló problémával sem ke-
restek meg engem, vagy hivatalo-
mat, szóbeszédeket természetesen 
hallottam ilyen esetekről - mond-
ta a konzulátus vezetője, aki meg-
jegyezte: a schengeni szabályok szi-
gorúak és az osztrákok következe-
tesen be is tartják azokat. A makói 
fiatalember ügyében az osztrák hi-
vatalnokok keménységét is legin-
kább ez indokolhatta. 

A szegedi konzulátus nem segít-
het azoknak, akik Ausztriába uta-
zásuk előtt igazoló papírt kémének 
arról, hogy büntetőeljárás nem fo-

lyik ellenük. A Budapesten műkö-
dő osztrák nagykövetségen érdeklő-
désünkre elmondták, az ott műkö-
dő konzulátusnak lehet ími né-
hány soros levelet - nem kérvényt 
- ezzel kapcsolatban. Ezt akár faxon 
is el lehet küldeni, az útlevél, sze-
mélyi igazolvány fénymásolatával 
együtt. A választ az úgynevezett til-
tólista alapján adják meg, ezen sze-
repelnek a körözöttek. A listát fo-
lyamatosan frissítik. Azt is elmond-
ták: ha nem is gyakran, de előfor-
dult már, hogy ilyen ügyben érdek-
lődtek a nagykövetségen. 

Kezes a kezes mögött 
A kisvállalkozók segítését célozza 
az az együttműködési megállapo-
dás, amelyet tegnap Szegeden írt 
alá több érdekképviselet, az Or-
szágos Takarékszövetkezeti Szö-
vetség, a Gazdasági Minisztérium, 
valamint a Hitelgarancia Rt. kép-
viselője. 

Mint ahogy azt Martonosi Ist-
ván, a 2000 végén megalakult, há-
rommegyés Dél-alföldi Garancia 
Szövetkezet igazgatóságának elnö-
ke kifejtette, a cél az, hogy a tőke-
hiánnyal küszködő kisvállalkozá-
sok könnyebben jussanak hitel-
hez. Oly módon, hogy mögéjük 
áll és a kölcsönök visszafizetéséért 
kezességet vállal részint a garan-
ciaszövetkezet, részint a Hitelga-
rancia Rt. 

Az országban régiónként egy, 

összesen hét garanciaszövetkezet 
alakult az eltelt másfél esztendő-
ben, de a jogi huzavonák miatt a 
hitelek felvételére és folyósítására 
csak a mostani együttműködési 
megállapodás, valamint a bankok-
kal majdan kötendő szerződések 
után kerülhet sor. Az érdekképvi-
seleteknek - az áfészeknek, az 
Iposznak, a Kisosznak, valamint a 
Magyar Iparszövetségnek - az a 
feladata, hogy az általuk ismert 
vállalkozóról elmondják - szub-
jektív-véleményüket: hitelképes-
nek tartják-e. 

A működés alapelve az, hogy a 
hitelt csak a garanciaszövetkezet 
tagja veheti fel. Tagságit viszont 
már egy darab 10 ezer forintos név-
értékű részjeggyel is szerezni le-
het. A kisvállalkozó ezt követően 

részjegyei névértékének százszo-
rosát kitevő kölcsönt kérhet, de 
maximum 5 milhó forintot. (így te-
hát nem is praktikus 5 részjegynél 
többet vásárolni.) Hitelre az ér-
dekképviseletekvalamelyikénél le-
het jelentkezni, ez a szervezet úgy-
nevezett előminősítést készít. A 
hitelt bankok, takarékszövetkeze-
tek nyújtják, annak tudatában, 
hogy a Hitelgarancia Rt. a kölcsön 
mögött annak 90 százaléka erejé-
ig készfizető kezesként helytáll. A 
hitel visszafizetéséért tehát az rt. 
vállalja a garanciát, ennek díja 1,5 
százalék. A hitel visszafizetésére a 
garanciaszövetkezet viszontgaran-
ciával kezeskedik, amelynek díja a 
kölcsön összegének 1,08 százalé-
ka. 

F.K. 

Az őrök a pénztártól való távozás után is ellenőrizhetnek. Képünk illusztráció 

A szegedi Tesco Áruház biztonság őrei alkalman-
ként hatáskörüket jócskán túllépve, megalázó és 
durva eljárások során próbálták bebizonyítani, 
hogy néhány vevő valamit fizetés nélkül próbált ki-
vinni az áruházból. Három esetben szabálysérté-
si eljárást is indított az áruház a „tetten" ért vá-
sárlók ellen, az önkormányzat azonban egyik eset-
ben sem tartotta megalapozottnak a feljelentést, 
és az eljárást megszüntette. 

Az utóbbi hónapokban számos olvasónk kereste meg 
szerkesztőségünket azt állítva, hogy a szegedi Tesco 
Áruház biztonsági őrei hatáskörüket túllépve, meg-
alázó módon próbálták rájuk bizonyítani, hogy fize-
tés nélkül próbáltak valamit kivinni az ámházból. A 
szegedi önkormányzat három esetben is megszüntet-
te a tesco Áruház által kezdeményezett eljárást. 

Az egyik ügy gyanúsítottjai középiskolás lányok 
voltak. Az érintettek közül K. D. elmondta, barátnő-
ivel már épp fizettek és elhagyták a biztonsági zónát, 
amikor a hozzájuk lépő biztonsági őr felszólította 
őket: mutassák meg táskájuk tartalmát. Mivel a tás-
kákban sok minden volt, bevezették őket a bizton-
sági szobába. Ott mindent ki kellett pakolniók, köz-
ben a biztonságiak durva szavakat használtak és ká-
romkodtak. 

Az egyik lánynál használt szemüvegtokot, a másik-

nál egy részben elfogyott ajakírt, a harmadiknál pe-
dig egy bontott írólapcsomagot véltek „gyanúsnak". 
A „gyanúsítottakkal" szemben fenyegetően léptek 
fel, és azt ajánlották nekik, hogy ha helyben kifize-
tik az ámk ellenértékét, akkor nem lesz az ügyből fel-
jelentés. A megszeppent diákok féltek az alaptalan vá-
dak lehetséges következményeitől, és inkább fizettek. 
Meglepetésükre nem sokkal később mégis megkap-
ták az idézést; a szegedi önkormányzatnál kellett 
megjelenniük, ahol velük együtt egy biztonsági őrt is 
meghallgattak. A vizsgálat befejezése után megszün-
tették ellenük az eljárást. 

- Ezek után soha többet nem megyünk még az 
áruház környékére sem - mondta a három fiatal 
lány egyike, K. D. 

A tesco Áruház biztonsági igazgatója, dr. Hűvös Fe-
renc megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a bizton-
sági szolgálatot egy másik cég, a Kötter Security Hun-
garia Kft. látja el, az áruház részéről csak a fővárosi 
központ sajtóosztálya jogosult nyilatkozni. Rádai 
Géza, a Kötter szegedi képviselője sem válaszolhatott 
kérdéseinkre, mivel a tescóval kötött szerződésük nem 
ad erre lehetőséget. A budaörsi központ sajtóosztá-
lyának egyik munkatársa pedig tegnap délután több-
ször is csak annyit válaszolt: nem tudott kapcsolat-
ba lépni a szegedi áruház vezetőivel. 

W.A. 

Szirbik után Demeter 
Demeter Attila szentesi ügyvédet indítja az áprilisi képviselő-válasz-
tásokon a Magyar Szocialista Párt a Csongrád megyei 5-ös, szente-
si választókerületben. 

Értesüléseink szerint az MSZP szentesi alapszervezete tegnap es-
te zárt ülésen döntött a személyi kérdésről. 

A párt korábban nyilvánosságra hozott listáján még Szirbik Imre 
polgármester neve szerepelt jelöltként, ám ő visszalépett, amikor a 
Szegedi Városi Bíróság első fokon másfél év felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélte. 

A sorbaállás miatt bosszankodnak 

Előfordult, hogy a hallgatóknak sokáig kellett várakozniuk, amíg szá-
mítógéphez Ülhettek. Fotó: Miskolczi Róbert 

A szegedi egyetem tanárképző főiskolai karán a kö-
vetkező félév kurzusaira már számítógépen je-
lentkezhetnek a hallgatók. A program azonban 
egyelőre csak az intézményben található kompu-
tereken érhető el, ezért előfordult, hogy diákok 
hosszú sora várakozott a géptermek előtt. 

A Szegedi Tudományegyetemen elsőként a tanárkép-
ző főiskolai karon indították el az egységes tanul-
mányi rendszerként emlegetett számítógépes prog-
ramot, amely lehetővé teszi például, hogy félév-
kezdéskor a hallgatók néhány perc alatt, egyszerre 
feliratkozzanak az előadásokra és a szemináriu-
mokra. Ezenkívül nyomon követhetik, hol tartanak 
a tanulmányi követelmények teljesítésében, írásban 
kommunikálhatnak az azonos kurzusra járó társa-
ikkal. A számítógépes rendszer a tanulmányi osz-
tály adminisztrációs terheit is jelentősen csökken-
ti. 

A diákok már feliratkozhatnak a második félévi 
kurzusokra. A számítógépes rendszer indulását kö-
vető napokban azonban hallgatók hosszú sora vá-
rakozott a géptermek előtt, mert igyekeztek minél 
hamarabb regisztráltatni magukat, hogy a számuk-
ra legjobb időpontban meghirdetett órákra jelentkez-
hessenek. 

A kurzusok egy részét ugyanis korlátozott lét-
számmal indítják, s ha egy szeminárium már meg-

telt, a hallgató kénytelen másikat választani. Elő-
fordult, hogy a diákok reggel hat órától várakoztak 
a gépterem előtt, amelyet fél nyolckor nyitnak 
ki. 

A sorbaállás miatti bosszúságukat fokozta, hogy 
kurzusokat csak a főiskolai karon elhelyezett szá-
mítógépeken tudnak felvenni, máshonnan - példá-
ul internetkávézóból vagy otthonról - nem érik el 
az egységes tanulmányi rendszert. 

A kar oktatási főigazgató-helyettese, Homor Gé-
za arról tájékoztatta lapunkat, hogy az egységes ta-
nulmányi rendszer működését tömeges használat 
közben is ki akarták próbálni, ezért a programot már 
a hivatalos kurzusfelvételi időszak februári kezde-
te előtt elindították. 

Kiderült, hogy a tömeges bejelentkezés „leblokkol-
ta" a rendszert, de a programhibákat kijavították. 
Azóta a közel kétezer diák egynegyede már felvette 
az órákat. - Ha a rendszer tökéletesen működik, kül-
ső számítógépekről is el lehet majd érni. A hibák ki-
javításáig azonban nem akartuk megkockáztatni, 
hogy valaki feltörje a rendszert, és így hozzáférjen 
a hallgatók személyes adataihoz, vagy más nevében 
jelentkezzen órákra - mondta Homor Géza. Ha a 
tanárképző főiskolai karán beválik a számítógépes 
kurzusfelvétel, a bölcsészet- és a természettudomá-
nyi karon is alkalmazni fogják. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

DESZKI 
VERSELÉS 
Ma rendezik meg a Maros men-
ti feszt ivál e lső fordulóját. A 
deszki faluházban délután 2 
órától vers- és prózamondó kate-
góriában mérik össze tudásukat 
az általános iskolások. A ver-
senyre a helyiek mellett csenge-
lei, üllési, sándorfalvi, csanád-
palotai, rúzsai, kübekházi, szaty-
mazi, mórahalmi, dóci, ópusz-
taszeri, forráskúti, zsombói , 
domaszéki, pusztamérgesi, új-
szentiváni, bordányi és kiszom-
bori gyerekek neveztek. Dálnoky 
Zsóka és Markovits Bori szín-
művészek, valamint Árpás Ká-
roly pedagógus bírálja el a pro-
dukciókat. 

OTTHON 
SZEGEDEN 
Harmadik alkalommal jelenik 
meg az Otthon Szegeden című 
kiadvány, ami az önkormányzat 
eddig elért eredményeit ismerte-
ti. A kötetet január 25-én, pénte-
ken délután 5 órakor bemutat-
ják a Dugonics András Piarista 
Gimnáziumban (Bálint Sándor 
utca 14.). A rendezvényen 
Bartha László polgármester be-
számol az eddig elért városfej-
lesztési eredményekról és a to-
vábbi tervekről. 

SZOBROK 
GYÉKÉNYBŐL 
Török Gizella gyékényszobrait 
állítja ki az Algyői Faluház eme-
leti galériájában. A tápéi iparmű-
vész alkotásai február 1 -jéig hét-
köznapokon 14 és 20 óra között 
láthatók. 

Szigorú schengeni szabály 

Jelentkezett a doktornő 
A szeged-béketelepi lakók panasszal fordultak a vá-
rosi önkormányzathoz és lapunkhoz amiatt, hogy 
háziorvosukat hosszabb idő óta helyettesítik, a 
rendelések rendszeresen a megjelölt időpontnál ké-
sőbb kezdődnek. A betegek elmondták, „igazi" 
doktornőjüket, Szél Margitot ritkán látják, házi-
orvosi ellátásuk nem zavartalan. A doktornő teg-
nap jelentkezett szerkesztőségünkben. 

A lakossági bejelentés nyomán a szegedi ANTSZ és a 
városi önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett, a té-
mával lapunk is foglalkozott. Az érintett doktornőt, Szél 
Margitot mindeddig nem tudtuk megszólaltatni az 
ügyben, mert a helyettese által megadott telefonszá-
mon üzenetrögzítő működött. A doktornő közvetlen 
környezetéből származó szerdai információnk az volt, 
hogy Amerikában tartózkodik. Péter Szilveszter, a sze-
gedi önkormányzat egészségügyi bizottságának elnö-
ke még tegnap is úgy tudta, hogy Szél Margit az Egye-
sült Államokban kezelteti magát. 

Az utóbbi állításokra azonban rácáfolt Szél Margit, 
aki tegnap felkereste szerkesztőségünket, s elmondta: 
2000 novembere óta betegeskedik, és tavaly december-
ben volt Amerikában, ahová gyógykezelésre jár. Cik-
künkre a hivatalos szervek vizsgálatainak befejeződé-

se után kíván válaszolni, most mindössze a követke-
zők közléséhez járult hozzá: „Az önkormányzattal 
közös erőfeszítéseket teszünk azért, hogy módosítsuk 
a rendelési időt, s hogy a betegeknek ne kelljen vára-
kozniuk. Betegségem miatt a betegellátás helyettesí-
tésre szorul a béketelepi és a Rókusi körúti rendelők-
ben." A bejelentések nyomán a béketelepi és a Róku-
si körúti háziorvosi rendelőkben szerdán, illetve csü-
törtökön ellenőrzést végeztek a városi tisztiorvosi szol-
gálat munkatársai. Hunyadi Ildikó tiszti főorvos tájé-
koztatásul az ellenőrzés után elmondta: a rendelőkben 
kiírt rendelési idő nem egyezik meg az ANTSZ által 
engedélyezett rendelési idővel. Szél Margit doktornőt 
az ellenőrzés napjain is Ősi Ibolya helyettesítette, aki 
úgy nyilatkozott, hogy utolsó megbízási szerződése 
2002. január 15-étől szól. A városi tiszti főorvos a to-
vábbiakban levélben szólítja fel Szél Margitot, hogy hi-
telt érdemlően igazolja, miért kell őt helyettesíteni, s 
ez a helyzet mióta áll fenn? A megyei egészségbizto-
sítási pénztár vezetője, Schleining Ibolya elmondta, hi-
vatalból nem indítottak vizsgálatot, mert ezt még nem 
kérte tőlük a szegedi önkormányzat. Hozzátette: azt 
a háziorvost, aki 3 hónapnál hosszabb ideig helyettest 
alkalmaz, kevesebb tb-finanszírozás illeti. 

K.K. 

A szegedi Tesco nem válaszolhatott az állításokra 

Biztonságiak túlkapása? 

A szegedi konzulátus nem segíthet 


