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Gyűjtik már a cédulát 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A pártok, illetőleg a független országgyűlési képvise-
lőjelöltek február 4-étől gyűjthetik a köznyelvben 
csak kopogtatócédulának hívott ajánlószelvényt, amit 
a választásról szóló értesítővel együtt a héten kapnak 
kézhez a választópolgárok. 

Csongrád megyében jelenleg 343 ezer választásra 
jogosult polgár él, akik áprilisban 455 szavazókörben 
adhatják le voksaikat. 

A parlamenti választásról szóló értesítést és az 
ajánlószelvényt tartalmazó borítékot február 8-áig 
kell megkapniuk a választásra jogosult polgároknak. 
A névjegyzéket egyébként szerdától a helyben szoká-
sos módon mindenütt közszemlére teszik. A lista Sze-
geden a Huszár utca 1. szám alatti okmányirodában, 
míg másutt várhatóan a polgármesteri hivatalban 

tekinthető meg. Ha valaki kimarad a névjegyzékből, 
febmár 6. és 13. között emelhet kifogást a település 
jegyzőjénél. 

A pártoknak, illetőleg a független országgyűlési 
képviselőjelölteknek több mint egy hónap áll rendel-
kezésükre, hogy összegyűjtsék az ajánlószelvénye-
ket. 

A pártok egyéni képviselőjelöltjeiket március 15-
éig, a területi listát legkésőbb március 18-áig, míg az 
országost március 19-éig jelenthetik be az illetékes 
választási bizottságoknál. Az ajánlószelvény csak ak-
kor érvényes, ha azon szerepel a választópolgár ne-
ve, lakcíme, személyi száma és saját kezű aláírása, 
valamint a jelölt neve, párthovatartozása vagy a füg-
getlen jelölés ténye. A hivatalos jelöltté nyilvánítás 
feltétele, hogy az induló legalább 750 kopogtatócédu-
lát gyűjtsön össze. 

Együttműködésre készül a Szeko 2001 Rt. és a Szegedi Paprika Rt. 

Leltár miatt állt a gyár 
Még a konzervgyár újbóli bezárása is megfordult azoknak a dolgo-
zóknak a fejében, akik tegnap reggel hiába próbáltak bejutni az üzem-
be. Információink szerint azonban csak egy - péntekről hétfőig el-
húzódott - leltár állt a történés mögött. 

A decemberben nagy remények-
kel újraindult Szegedi Konzervgyár 
dolgozói tanácstalanul álldogáltak 
tegnap kora reggel, hat óra kör-
nyékén az üzem kapujában. A rak-
tári alkalmazottakon kívül ugyan-
is mindenkit zárt kapuk fogadtak. 
Mivel a nagy múltú gyár csaknem 
napra pontosan egy esztendővel 
ezelőtt mindenkinek felmondott 
és abbahagyta a termelést, sokan 
hitték azt, megint baj van. Értesü-
léseink szerint azonban mindössze 
az történt, hogy a múlt hét pénte-
ki napján hó végi leltárt tartottak, 
amelynek munkálatai előbb szom-

batra, majd hétfőre húzódtak át. A 
dolgozók egy részét azonban erről 
már nem tudták értesíteni. 

Háló Páltól, a konzervgyárat üze-
meltető Szeko 2001 Rt. igazgató-
ságának tagjától a későbbiekben 
megtudtuk, nem egészen egy sima 
hó végi leltár bizonytalanította el 
az embereket. A háttérben ugyan-
is egy újfajta együttműködés kezd 
kibontakozni a Szeko 2001 Rt., 
valamint a konzerveket is gyártó 
Szegedi Paprika Rt. között. Az el-
képzelések szerint a két cég a jö-
vőben egymást erősítve jelenik meg 
a piacon, s egyesítik kapacitásaikat 

oly módon, hogy az alapanyagot 
közösen szerzik be, partnereiknek 
pedig együttesen kínálják a szege-
di termékeket. A saját márkanevek 
természetesen megmaradnak. 

A leltárra tehát nemcsak azért 
volt szükség, hogy a decemberben 
elkezdődött próbatermelés után 
immáron megtudják, hogy jelen-
leg mekkora a készlete a gyárnak, 
hanem február l-jétől választóvo-
nalat húznak az önálló, rövid két 
hónapos múlt és az együttműkö-
dés eljövendő időszaka közé. 

Lapunk úgy tudja, a tulajdono-
si szerkezet nem változott: a Sze-
ko 2001 Rt.-ben 50-50 százalék 
erejéig a szegedi önkormányzat és 
a Micromeat Kft. képviselteti ma-
gát. 

Elszabadult két hajó és egy kotróhajó a Boszorkány-szigetnél 

Keresik a munkagépet 

F. K. 

Megkezdődött a szegedi rádióstúdió volt vezetőjének pere 

Távol a tárgyalástól 
Folytatólagosan elkövetett üzlet-
szerű csalással és sikkasztással 
gyanúsítják V. Kálmánt, a Magyar 
Rádió Rt. szegedi körzeti stúdiójá-
nak egykori vezetőjét. Az ügyész V 
mellett még hét személyt vádol 
különböző bűncselekményekkel. 
A Szegedi Városi Bíróságon teg-
nap megkezdődött tárgyaláson 
egyébként az elsőrendű vádlott 
nem jelent meg, távolmaradását 

orvosi gyógykezelésével indokol-
ta. 

A vádirat szerin£ V. Kálmán töb-
bek között családtagjai nevére vett 
fel külsős műsorkészítői honorá-
riumot a rádiótól, mintegy 140 
fiktív szerződés alapján. A műso-
rok soha nem készültek el. V anyó-
sa 3 millió 800 ezer, keresztlánya 
2 millió 700 ezer forintot kapott a 
rádiótól. K. Lajos nevére, aki 1998. 

október 20-án elhunyt, december 
6-án még utaltak honoráriumot a 
rádióból. Az ő nevével egyébként 
összesen 5 és fél millió forinttal ká-
rosították meg a körzeti stúdió-
tót. V Kálmánt és hét bűntársát 18 
millió forint károkozással vádolják. 
Az ügy másodrendű vádlottja a 
körzeti rádió korábbi gazdasági ve-
zetője. 

K.B. 

Az Admiralitás kikötőjéből a több tucatnyi vízí jármű közül hétfőn három „elúszott". Fotó: Karnok Csaba 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy uszály, valamint a Vica nevű motoros hajó és egy 
400 tonnás kotróhajó tűnt el tegnap délelőtt az Ad-
miralitás Hajózási és Kereskedelmi Kft. boszorkány-
szigeti telepéről. A vezető nélkül úszó járművek nem 
okoztak balesetet. Az uszályt és a hajót a határ túl-
oldalán, Jugoszláviában már hétfő délután megtalál-
ták. A 47 méter hosszú és 10 méter széles, 375 ton-
na vízkiszorítású motoros kotróhajó azonban lap-
zártánkig nem került meg. Szakértők nem zárják ki 
annak a lehetőségét, hogy a munkagép, amit még va-
sárnap este a telep dolgozói láttak, elsüllyedt. 

A kikötő környékén tegnap hatalmas olajfolt úszott 
a vízen, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Fel-
ügyelőség szakemberei szerint nincs összefüggés a 
szennyeződés és a gép eltűnése között. 

Az eddigi adatok szerint a hajók elszabadulását 
valószínűleg a magas vízállás és a jégzajlás okozta. A 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság megkezdte 
az eltűnt kotróhajó felkutatását, valamint vizsgála-
tot indított az ügyben. 

A két hajó tulajdonosai egyébként már hétfő dél-
után felvették a kapcsolatot a jugoszláv szervekkel, 
valószínűleg a napokban hazaúsztatják az elszabadult 
vízi járműveket. 

HÍREK 
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJELÖLTEK 
A PLAZÁBAN 
A Szegedi Közéleti Kávéház szerdai 
rendezvényét a Szeged Plaza főte-
rén tartják 17 órai kezdettel. Az est 
címe: Forum Szegediense, vendé-
gei Doszpot Péter és Újhelyi István 
országgyűlési képviselőjelöltek. Be-
szélgetőtársuk Pikó András újság-
író, a házigazda Rózsa Péter mar-
ketingigazgató. 

KONZERVATIV-ESTEK 
A Tisza Konzervatív Kör által szer-
vezett Konzervatív-esték sorozat 
következő eseménye szerdán este 
6 órakor kezdődik az Átrium Üz-
letházban. A jobboldali, konzerva-
tív eszmeiség és értékrend, illetve 
a mai magyar médiáról beszél a 
két meghívott előadó: Kulin Fe-
renc irodalomtörténész, a Kölcsey 
Intézet igazgatója és Alexa Károly, 
az intézet munkatársa. 

Stájer Géza professzor Szent-Györgyi Albert-díjat kapott 

Nincs gyógyszer mellékhatás nélkül 
- A kutatók és a gyógyszergyár-
tók egyre tökéletesebb készítmé-
nyeket próbálnak előállítani, 
anélkül hogy az ideális hatásút 
valaha is elérnék - mondja dr. 
Stájer Géza professzor, aki a Sze-
gedi Túdományegyetem Gyógy-
szerésztudományi Karán maga 
is gyógyszerkutatással foglalko-
zik. Nemzetközileg is elismert is-
kolateremtő munkájáért Szent-
Györgyi Albert-díjat kapott. 

- Több mint négy évtizede dolgo-
zik a gyógyszerkémiai intézet-
ben. Ez nagy kitartásra és türe-
lemre vall... 

- Azért nehéz pillanatokat is át-
él itt az ember, hiszen kutatás köz-
ben napról napra új problémákat 
kell megoldania. Másrészt viszony-
lag kevés fiatal gyógyszerész vállal-
kozik erre, mert a felsőoktatásban 
dolgozók anyagi megbecsülése még 
ma sem kielégítő. Ezért valóban 
erős eltökéltség kell ahhoz, hogy 
valaki gyógyszerkutatással foglal-
kozzék. 

- Negyven év alatt sokat válto-
zott a szakma. Hogyan jellemez-
né ezt az átalakulást1 

- Régen a szakma az egyedi 
gyógyszerek készítésére épült, ami 
mostanra szinte teljesen vissza-
szorult. Ma a gyárakban, ipari el-

„Erős eltökéltség kell ahhoz, hogy valaki gyógyszerkutatással 
f o g l a l k o z z é k . " Fotó: Veréb Simon 

járásokkal sokkal tisztábban és 
pontosabban lehet előállítani a 
gyógyszereket. A szakma átalaku-
lása is ebből fakad. Míg korábban 
elsősorban a gyógyszerkészítés 
mesterségét oktatták a patikusok-
nak, addig most a készítmények 
hatásának megismerésén van a 
hangsúly. Manapság ugyanis nap-
ról napra új gyógyszerek jelennek 
meg, amelyek hatásait a gyógysze-
résznek ismernie kell. 

- Milyen mértékben nő a ké-
szítmények száma ? 

- Hazánkban havonta körülbe-

lül harminc-negyven új gyógyszer-
készítmény kerül forgalomba. A 
kutatók és a gyártók egyre tökéle-
tesebb gyógyszereket próbálnak 
előállítani, valószínűleg anélkül, 
hogy a legtökéletesebbet valaha is 
megtalálnák. Hiszen ezeknek a 
testidegen anyagoknak mindig 
lesznek mellékhatásaik. 

- Munkatársaival tulajdonkép-
pen ezeket a hatásokat is vizs-
gálják. Mivel foglalkoznak ponto-
san? 

- Olyan új eljárásokat keresünk, 
amelyek segítségével gyógyszereket 

NEVJEGY 
Dr. Stájer Géza 1936-ban szü-
letett. A Szegedi Tanítóképző 
Intézetben tett érettségit köve-
tően a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karán folytatta tanul-
mányait, ahol 1959-ben kitün-
tetéses oklevelet szerzett. Rövid 
ideig gyógyszerész volt Somogy 
megyében, majd 1960-ban gya-
kornokként felvették a szegedi 
gyógyszerészkarnak abba az in-
tézetébe, ahol jelenleg is dolgo-
zik 1990-ben nevezték ki egye-
temi tanárrá, és kétszer is a 
gyógyszerészkar dékánja volt. 
Megkapta az Érdemes, illetve a 
Kiváló Gyógyszerész kitünte-
tést, 1989-ben miniszteri di-
cséretben részesült, 1997-ben 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Kiskeresztjét vehette át, 
1998-ban Széchenyi Professzo-
ri Ösztöndíjat nyert, idén pedig 
Szent-Györgyi Albert-díjat ka-
pott. 

lehet szintetizálni, és új moleku-
lákat állítunk elő. Sok idő, optimiz-
mus és nagy szerencse kell ahhoz, 
hogy valaki olyan gyógyszermole-

kulát találjon, amelyet fejlesztés-
re kiválasztanak. 

-A kutatás mellett persze tanít 
is, s a mostani kitüntetés részben 
éppen ennek a munkának a jutal-
ma. A hallgatóktól is kapott már 
elismerést1 

- Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy az elmúlt tanévben a diákok 
engem választottak a harmadév 
legjobb oktatójának. Az egyete-
men azonban nemcsak a hallgató-
kat, hanem továbbképzéseken és 
a szakképzésben gyógyszerészkol-
légáimat is tanítom. Számos szak-
mapolitikai cikket írtam, amelyek-
re sokan hivatkoznak. 

- Az ide járó hallgatók között -
gondolom - sokan vannak olya-
nok, akiknek a szülei is gyógysze-
részek, hiszen ma már a családon 
belül örökölhető a patika. 

- Húsz évvel ezelőtt az első hall-
gatóim gyerekei tanultak itt, most 
pedig már az unokáikat oktatom. 
Többségük nő, akik kiválóan meg-
felelnek a szakmai elvárásoknak, 
hiszen itt nem kell nehéz gépeket 
kezelni, mint régen, és ennek a fog-
lalkozásnak tulajdonképpen nin-
csenek ártalmai. Viszont hivatástu-
dat, szolgalom, pontosság és felelős-
ség kell hozzá, ami inkább megvan 
a nőkben, mint a férfiakban. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Európa 
biztonságát 
szolgálják 
Két éve hozta létre a szegedi ön-
kormányzat, a Szegedi Túdo-
mányegyetem és a Szegedi Akadé-
miai Bizottság a Szegedi Bizton-
ságpolitikai Központot. Eddigi te-
vékenysége során szerteágazó 
nemzetközi kapcsolatokat épített 
ki, s egyik legjelentősebb centru-
mává vált a délkelet-európai orszá-
gok demokratikus átalakulását se-
gítő intézményeknek. 

Tóth László, a központ elnöke teg-
napi sajtótájékoztatóján elmond-
ta, hogy tavaly 24 nemzetközi kon-
ferenciát tartottak, ezen 47 ország-
ból mintegy háromezren vettek 
részt. Az alapítókon és a szponzo-
rokon kívül jelentős támogatást 
nyújt a centrumnak az Esély a Sta-
bilitásra Közalapítvány, s ez egyút-
tal azt is jelzi, hogy az intézmény a 
szegedi folyamat szerves részeként 
működik a délszláv országokra vo-
natkozó stabilitási folyamat megva-
lósításában. A különféle tematikus 
konferenciákon, szemináriumokon 
és kurzusokon sikerült egymás mel-
lé ültetni a szerb, a horvát, a bos-
nyák, a macedón, a montenegrói, a 
szlovén politikusokat, önkormány-
zati tisztviselőket, illetve tisztségvi-
selőket is. (A felek még néhány éve 
hadban álltak egymással, ezért az 
említettek tárgyalóasztalhoz ülteté-
se mindenképpen a centrum mun-
kájának sikerét jelzi.) 

Holnap egyébként a Gyertyámos 
utcában tavaly megnyílt Délkelet-
Európái Oktatási Központban Bé-
kepartnerség és együttműködés 
címmel újabb kurzus indul, ame-
lyen a biztonságpolitikai kérdéskö-
rökben illetékes jugoszláviai politi-
kusok, fegyveres és rendvédelmi 
szervek vezetői vesznek részt. Az 
előadók pedig neves hazai és külföl-
di katonai szakértők lesznek. 

K. F. 


