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Folytatná Rapcsák András városépítő munkáját 

Főtanácsadóból képviselő? 
Lázár Jánost, Rapcsák András ko-
rábbi t i tkárát , politikai főta-
nácsadóját és kampányfőnökét 
indítja az országgyűlési képvi-
selő-választáson a Fidesz, a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Szö-
vetség és az Egységes Hódmezővá-
sárhelyért Egyesület. A jelölttel -
többek között - arról beszélget-
tünk, folytatni kívánja az elhunyt 
országgyűlési képviselő által meg-
kezdett városépítő munkát. 

- Miért vállalta a jelöltséget 1 
- Nem jelentkeztem erre a fel-

adatra, hanem egy tragikus hely-
zetben, a sors teremtett olyan kö-
rülményeket, hogy el kellett vál-
lalnom ezt a jelölést. Fontosnak 
tartom, hogy a kormánypártok, 
a koalíció, illetve a vásárhelyi kép-
viselő-testület többsége is meg-
keresett. Elsődlegesen azért vállal-
tam a jelöltséget, mert úgy ér-
zem, erkölcsi kötelességem elin-
dulni, s megpróbálni befejezni, 
amit Rapcsák András elkezdett, il-
letve hozzásegíteni ahhoz a vá-
rost, hogy ez az irány folytatódjon. 

- Mi az, amit a saját érték-
rendjéből közvetíteni szeretne a 
polgároknakI 

- Nem riadok vissza a kihívá-
soktól, nyugodt lelkiismerettel 
vállalom ezt a megmérettetést. 
Elkötelezettséget érzek magam-
ban Vásárhely és térsége.iránt a 
családi hagyományaim, Rapcsák 
András életútja, s a polgári jobb-
középút értékrendje, azaz az em-
berek életminőségének javítása 
iránti igény miatt. A folyamatos-

Lázár fános: Ha bizalmat kapok, kijáró, lobbizó országgyűlési 
képviselő kívánok lenni. fotó: Karnok Csaba 

ságot szeretném képviselni, ne-
hogy ez a város megtorpanjon, 
vagy visszazuhanjon valamilyen 

kaotikus helyzetbe. Igyekezni fo-
gok, hogy határozottan és kemé-
nyen érvényesüljön a választáso-

kon többségi akaratukat kinyil-
vánító polgárok elképzelése. Egy 
honatyának megválasztása után 
nemcsak azokat kell képviselnie 
az ország házában, akik rá szavaz-
tak, hanem azokat is, akik eset-
leg ellene voksoltak. Én más va-
gyok, mint Rapcsák András volt, 
más a stílusom, a fellépésem. így 
a kialakult lehangoló helyzetbe 
igyekszem lendületet hozni, s 
megújítani a város korábbi dina-
mizmusát. 

- Vásárhelyen 1994 óta egy 
ember töltötte be a polgármeste-
ri és az országgyűlési képviselői 
feladatokat. Rapcsák András ha-
lálával a két tisztség szétvált. Az 
új honatyától ezért azt várják el 
az emberek, hogy legyen olyan, 
mintha polgármester is volna. 

- Ezért nem könnyű a megmé-
rettetés. Az országgyűlési válasz-
tások eredményének függvényé-
ben látszik majd meg, mi lesz a 
polgármesterség sorsa. A helyha-
tósági választásokig hátralévő hat-
hét hónapban biztosan sok min-
den történik még. Ha megválasz-
tanak országgyűlési képviselőnek, 
fontosnak fogom tartani, hogy a 
néhai polgármester által középtá-
von, azaz 3-4 évre előre megfogal-
mazott elképzelésekhez, célok-
hoz megteremtsem a források és 
a lehetőségek hátterét. Egy polgár-
mesternek és egy országgyűlési 
képviselőnek vagy rendkívül szo-
rosan kell együttműködnie, vagy 
pedig ugyanannak a személynek 
kell lennie. 

KOROM ANDRÁS 

Idő kell a gyógyszerek törzskönyvezéséhez és beszerzéséhez 

Kevesebb lehet a keserű pirula 
Csongrád megyében néhány gyógyszer, il-
letve gyógyszerkészítmény napok óta hiány-
cikk. A patikusok szerint a betegek többsé-
ge túlzottan ragaszkodik a megszokott, de 
már nem forgalmazott orvosságokhoz. 
Ugyanakkor az is tény, hogy néhány hiány-
pótló, új készítményt nem tudtak megren-
delni, mert egyelőre nincs rajta az országos 
gyógyszerlistán. Az ANTSZ illetékese szerint 
a megyében nincs gyógyszerhiány. 

Csongrád megye nagy gyógyszertáraiban sem 
lehetett az elmúlt hetekben néhány fontos 
gyógyszert megvásárolni. Többek között gon-
dot okozott például a Vitaphakol szemcsepp, 
i l letve a c s o n t r i t k u l á s r a vagy h o r m o n p ó t l á s -
ra alkalmas egyes gyógyszerek beszerzése. Az 

utóbbi helyett javasolt új készítmény még az 
országos gyógyszerlistán sem szerepelt. 

Boros Péter, az ANTSZ tiszti gyógyszerésze 
szerint azoknak a gyógyszereknek a pótlása 
más orvossággal, amelyeknek a forgalmazása 
megszűnt, illetve amik a lejárati idő miatt már 
nem adhatók ki, nem egyszerű, de fennakadá-
sokat a szolgálat nem tapasztalt. 

Az új gyógyszereket Magyarországon az Or-
szágos Gyógyszerészeti Intézet törzskönyve-
zi és egyben engedélyezi a forgalomba hoza-
talát is, amelyet az Egészségügyi Közlönyben 
a miniszter tesz közzé, hangsúlyozta a szak-
ember. A gyógyszertárak csak ezután igényel-
hetnek ezekből a készítményekből. A megyé-
ben Szegeden van három gyógyszer-nagykeres-
kedelmi telephely. A beszerzés felgyorsítása ér-

dekében azonban a gyógyszerészek a regioná-
lis ellátást felvállaló kereskedőktől is meg-
rendelhetik a szükséges készítményeket. Ez ér-
deke is a megyében működő 93 közforgalmú 
gyógyszertár, illetve a hozzájuk tartozó továb-
bi 13 fiókgyógyszertár vezetőjének, mutatott 
rá Boros Péter. így ugyanis nem kell nagy 
készleteket felhalmozniuk, az igényeket pedig 
általában azonnal, de maximum 24 óra alatt 
ki is tudják elégíteni. Természetesen az 
ANTSZ is folyamatosan figyelemmel kíséri a 
megyei gyógyszerellátást. Amennyiben pedig 
bármilyen problémát észlelnek, nem csak fi-
gyelmeztetik a gyógyszertárat, de szabálysér-
tés esetén pénzbüntetéssel is szankcionálhat-
ják a hibát. 

N. RÁCZ JUDIT 

Levél 
apámhoz 

SZETEY ANDRAS 

Megint eszembe jutottál! 
Olvastam a hírt, miszerint Orbán Viktor külőngéppel Boston-

ba utazott, mivel az ottani egyetemen díszdoktorrá avatják. És 
beugrott 1999 májusa. Thdod, akkor beszéltünk rá, repülj az 
öcsémhez New York ba, hogy láthasd, amint átveszi diplomáját. 
Menetrend szerinti járattal mentél, de balszerencsédre éppen 
azzal utazott Orbán Viktor. Ezt a levegőben tudtad meg, miként 
azt is, hogy emiatt New York helyett Washingtonban landol a gép, 
hiszen a miniszterelnök oda megy. Késtél majd' fél napot, az 
öcsém a reptéren várakozva káromkcxlott, te meg a fedélzeten, 
és szidtátok a kormányt. Én meg idehaza csitítottalak. mondván, 
ezzel is spórolunk, nemzetgazdaság, adósságok meg egyebek. 
Arra persze nem volt érvem, miért a levegőben kell megtudnod, 
hogy megváltozott az eredeti úti cél, de védtem az igazam. 

Látod, most már nem spórolnak az ilyesmin, a bostoni út pél-
dául 32 millióba kerül. Pedig most nem az Egyesült Államok, ha-
nem a 71ifts egyetem elnökénél, bizonyos Lawrence Summers-
nél (te sem hallottál róla f ) vizitált Orbán Viktor. Persze, más is 
megváltozott. Emlékszel a legutóbbi választásokra 1 Akkor még 
beszélgettünk róla. 

Most félünk tőle. 
Hogy csak az elmúlt hétről meséljek néhány apróságot. A par-

lamentben arról folyt a vita, hogy akkor ki is hazaárulózott kicso-
dát. Ami biztos, Kövér hazaárulózta a szocikat. Mindet. Hogy Or-
bán Viktor is hazaárulözott-e, az határeset. Megkérdezték tőle sa-
ját bejáratú rádióinterjújában (ha ezt nem egészen érted, azon 
nem csodálkozom, de nincs időm megmagyarázni), hogy mi is 
történt. Azt válaszolta, valami csúnyaság lehet, hogy elhangzott. 
Kövér azóta egyébként pontosított. A szocik nem hazaámlók, mert 
nincs is hazájuk, Kovács László pedig Goebbels legjobb magyar 
tanítványa. Hogy tetszik 1 

Az ellenzék ? Hadd idézzek Kuncze Gábortól, az SZDSZ párt-
elnökétől, aki a vasárnapi küldöttgyűlésen ezt mondta kormá-
nyunkról: „Mindenki tudja, lopnak, csalnak, hazudnak éjjel-nap-
pal, minden rendelkezésükre álló hullámhosszon." 7lidod mi 
volt a küldöttek reakciója ? Megtapsolták. 

Egyébként köszönöm, jól vagyok. Szegedet te is nagyon szeret-
néd, csodálatos váras. Persze a választás errefelé szintén közeleg. 
Képzeld, a kiadóigazgatónkat a minap felhívta egy jóakarónk te-
lefonon, és mesélt mindenfélét a szerkesztőségünkről. Azért ne 
aggódj értem, a tisztességem mindennél fontosabb, és különben 
is, lapunknál nem a névtelenség, nem a fortélyos félelem fog igaz-
gatni. 

Végezetül: ha odafönt azt hallod, amit felénk egyre gyakrabban 
szajkóznak; hogy mennyire közelítünk Európához, hogy szinte 
karnyújtásnyira vagyunk tőle, akkor el ne hidd! 

Molnár Árpád díja 
A Szegedi Tudományegyetem ve-
gyészproíesszora, Molnár Árpád teg-
nap Budapesten átvette az oktatás 
és a felsőoktatási kutatások fejlesz-
téséért járó Szilárd Leó Professzori 
Ösztöndíjat, amelyet minden esz-
tendőben három tudósnak ítélnek 
oda. Idén Molnár Árpádon kívül 
Barkóczi Ilona, a pszichológia tudo-
mányok doktora, az ELTE egyetemi 
tanára és Spat András akadémikus, 
a Semmelweis Egyetem orvospro-
fesszora kapta meg az elismerést, és 

az azzal járó, nyolcezer dollárnak 
megfelelő összeget. Az SZTE szer-
ves kémia 1999 óta tanszékét ve-
zető Molnár Árpád 1942-ben Kősze-
gen született, Szegeden végezte egye-
temi tanulmányait, és 1965-ben 
kapott vegyész diplomát. 1990-ben 
szerezte meg a tudomány doktora 
fokozatot, s egy év múlva nevezték 
ki egyetemi tanárrá. Fő kutatási te-
rülete a szerves kémiai reakciók 
kapcsolatos. 

H.SZ. 

Sapard-iroda nyílt 

Fodor Balázs helyettes államtitkár, Géczi Lajosné irodavezető és 
T a s n á d i G á b o r F V M - h i v a t a l v e z e t ő a m e g n y i t ó n . Fotó: Schmiát Andrea 

Kübekházi földharcok 
Mintegy 700 hektárnyi területhez szeretnének hozzájütni kárpót-
lás keretében szőregi és kübekházi gazdák, ám mindhiába. Január 
végén még a Legfelsőbb Bíróságon sem született olyan ítélet a ki-
lenc esztendeje folyamatban lévő ügyben, amely tisztázta volna, szá-
míthatnak-e a földekre a jussukat váró termelők és nyugdíjasok. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Megnyílt a Sapard-hivatal Dél-al-
földi Regionális Irodája. A szegedi 
Belvedere Házban tegnap Zöldré-
ti Attila, a hivatal elnöke, vala-
mint Fodor Balázs, a Földművelé-
sügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium helyettes államtitkára adta át 
azt az irodát, amelyet információ-
kért, szolgáltatásokért kereshet-

nek majd fel a térség gazdálkodói, 
vállalkozói. Az EU előcsatlakozá-
si segélyprogramja, a Sapard ke-
retében Magyarország évente 9,5 
milliárd forinthoz (38 millió euró-
hoz! juthat. Az összeghez a kor-
mány saját költségvetéséből mint-
egy 3 milliárd forintot tesz hozzá. 
A vállalkozók számára az idei pá-
lyázatokat az első félév végén hir-
detik meg. 

Országos 
kiállítás 
Április 26-28. között rendezik meg 
Vásárhelyen a kilencedik alföldi 
állattenyésztési napokat. A ren-
dezvény 2002-ben elsőként kapta 
meg az „Országos tenyészállat-ki-
állítás" rangot. Ezáltal a tenyésztők 
és a háttéripari kiállítók érdeklődé-
se még fokozottabb lesz. Az idei ki-
állítás apropóját az adja, hogy a 
Merinó Világszövetség kongresszu-
sának résztvevői a program része-
ként két napot töltenek a kiállítá-
son. A tervek szerint a program ré-
sze lesz egy tejelő- és egy húsmar-
hapiaci fórum is, ahol a vágóállat 
és tejelőállító gazdák, termékta-
nácsok, élelmiszeripari cégek kép-
viselői tudják egyeztetni igényeiket 
egymással. Ezen felül tervezik a 
hármas határ agrárpiaci üzletem-
ber-találkozó megszervezését is, 
melyen a hazai agrárpiac szereplőit 
és a romániai, valamint vajdasági 
kereskedőket, kamarai vezetőket 
kívánják egy asztalhoz ültetni a 
szervezők. 

A marhafőző gasztronómiai ver-
seny mellett ismét megrendezik a 
II. nemzetközi patkolókovács ver-
seny is. 

S. R. N. 

A Szőreg és Kübekháza között fekvő 
területen jelenleg a szegedi szék-
helyű Bánát Kft. tulajdonosa, Hans 
Hoos osztrák állampolgár gazdálko-
dik föld-haszonbérleti szerződés-
sel. Minderre azért van jogosítvá-
nya, mert ő kötött föld-haszonbér-
leti szerződést az ÁPV Rt.-vei a 
Szőregi Állami Gazdaság kezelésé-
ben lévő 700 hektáros területre, 
amelyet egy 6 és fél millió forintos 
hitel miatt 1993-ban, még az ÁG 
idejében jelzálogjoggal terheltek 
meg. Ugyancsak abban az évben 
vette meg Hans Hoos Bánát Kft.-je 
az állami gazdaságból átalakult 
Szőreg Agro Kft.-t, valamint az oszt-
rák úr Reál elnevezésű cége a ha-
szonbérelt földeken fennálló, a ka-
matok értékével megnövelt tarto-
zást a Kereskedelmi és Hitelbank-
tól. így az adós és a hitelező ugyan-
az a személy lett volna. 

Az eltelt nyolc év során az volt a 
vita és a perek tárgya, mi legyen a 
hektárokkal. Az osztrák úr először 
a privatizációért felelős tárca nélkü-

li miniszterhez fordult, hivatkoz-
va arra, hogy a haszonbérelt földe-
ken a Reál Kft. jelzálogjoga áll fenn. 
Suchman Tamás akkori privatizá-
ciós miniszter azonban 1996-ban 
elutasította kérelmét, hogy vegyék 
ki a földeket a kárpótlási földalap-
ból. Pár sorban azt írta le, a hektá-
rokra lehet licitálni, mivel azok ki-
vonása a helyi gazdák földhöz jutá-
si érdekeit alapvetően sértené. Hans 
Hoos viszont azt mondta, azért 
nem lehet odaadni a földeket kár-
pótlásra, mert azokat jelzálog terhe-
li. 

A gazdák jogi képviselője, Varga 
László ügyvéd ezzel szemben úgy ér-
vel, helyes volt az elutasító döntés, 
hiszen a föld értéke sokszorosa az 
egy hektárra jutó adósságnak. A 
szőregiek és a kübekháziak pedig 
szívesen kifizetnék azt a kevés tar-
tozást, ha birtokon belülre kerülhet-
nének. 

Három éve, 1999-ben a Főváro-
si Bíróság hatályon kívül helyezte a 
Suchman-féle határozatot, mire a 

gazdák fellebbezést nyújtottak be. 
De csak idén, január 24-én került 
az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé, 
amely kimondta: más indokokkal 
ugyan, de helytálló a Fővárosi Bíró-
ság ítélete. 

Vagyis a per a startvonalra került 
vissza. Hadfi János ügyvéd, a Bánát 
Kft. és az osztrák befektető jogi kép-
viselője elégedett az ítélettel, szerin-
te ez az egyetlen jó megoldás, an-
nak ellenére is, hogy nem tudtak 
pontot tenni a történet végére. 

Rákos Tibor, a térség országgyűlé-
si képviselője szerint viszont csak 
formai okokra való hivatkozással 
kért az LB új eljárást, s ezzel sainos 
megint sok idő telik majd el, amely 
az osztráknak kedvez. Az ügy körül 
ráadásul sok a kérdőjel. Kérdés az 
például, hogy a végelszámolás alatt 
álló Szőregi Állami Gazdaság 
végelszámolójánál a Reál Kft. miért 
nem jelentette be hitelezői igényét. 
Holott a gazdaságnak van vagyona, 
így akár ki is fizethetné a Reál Kft. 
követelését és eltűnne a jelzálog-
jog is. De ha még meg is maradna 
a jelzálog - mondja Rákos Tibor - , 
nincs törvény, amelyik tiltaná, hogy 
a földeket akár azonnal is árverés-
re bocsássák. 

FEKETE KLÁRA 


