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Habsburg Ottó az EU-csatlakozás problémáiról tartott előadást Szegeden 

Tovább nő a vidék szerepe 
Habsburg Ottó Az EU-csatlakozás 
problémái címmel tartott tegnap 
előadást a Szegedi Akadémiai Bi-
zottság székházában.A Páneuró-
pai Mozgalom elnöke helyesnek 
tartja azt az elképzelést, hogy a 
csatlakozás előtt Magyarország is 
küldjön képviselőket az Európai 
Parlamentbe. Habsburg Ot tó 
Bartba László polgármesterrel, az 
ország egyetemeinek rektoraival, 
az MTA képviselőivel részt vett 
Mészáros Rezsőnek, a Szegedi Tu-
dományegyetem rektorának hat-
vanadik születésnapja alkalmá-
ból tartott ünnepségen. 

Habsburg Ottó, a Páneurópai 
Mozgalom elnöke tegnap délelőtt 
a Szegedi Akadémiai Bizottság 
zsúfolásig megtelt székházában 
Az EU-csatlaknzás problémái cím-
mel tar tot t előadást. A téma 
kapcsán Habsburg Ot tó arra 
emlékeztetett , hogy „döntó 
időszakot élünk", mivel most ala-
kult meg Brüsszelben az az Euró-
pai Konvent, amely a jövó Euró-
pai Uniójának az arculatát hiva-
tott kialakítani. Ennek a testü-
letnek magyar tagjai is vannak -
három országgyűlési képviselő - , 
s alapvető feladata, hogy működé-
se idején az EU belsó szerkezeté-
nek megreformálásán tényked-
jen. Habsburg Ottó szerint a Va-
léry Giscar D'éstaing, egykori fran-
cia elnök, vezette konventre rend-
kívüli felelősség hárul, hiszen a 

MÉSZÁROS REZSŐT 
KÖSZÖNTÖTTÉK 
Mészáros Rezsó akadémikus, 
a Szegedi Tudományegyetem 
rektora tegnap ünnepelte 60. 
születésnapját. A zártkörű, 
bensőséges ünnepségen részt 
vett Habsburg Ottó, Bartha 
László polgármester, valamint 
a Magyar Tudományos Aka-
démia képviselői, az ország 
egyetemeinek rektorai, a tudo-
mányos-kutató intézetek ve-
zetői, illetve családja és bará-
tai. Az ünnepségen felszólalók 
méltatták az SZTE rektorá-
nak tudományos munkássá-
gát, az egyetem integrációja 
során kifejtett tevékenységét, 
s őszinte, mindig segítőkész, 
a jobbítás szándékát tükröző 
emberi magatartását. 

csatlakozás utáni időszak műkö-
désének mechanizmusáról is dön-
tenie kell. 

Ezek közé tartozik az Európai 
Parlament összetételének meg-
változtatására irányuló javaslat 
is. Tudniillik az már most világos, 
hogy a 750 tagot számláló parla-
ment nem tud hatékonyan dol-
gozni. 

- Akkora, mint a szovjet párt-
kongresszus! - jegyezte meg 
az előadó, aki egyúttal felhívta 
a figyelmet arra is, hogy ha né-
hány éven belül 5 vagy 10 tag-
gal bővül az unió, akkor ellehe-
tetlenül a parlamentáris mun-
ka ebben a testületben. Azt 
viszont helyesnek találja, hogy 
a csatlakozás előtt Magyarország 

is küldjön képviselőket az Euró-
pai Parlamentbe. Ez a gyakorlat 
már jól működött egyszer, mégpe-
dig Németország egyesítése előtt, 
amikor a volt NDK tar tomá-
nyaiból is küldtek delegátusokat 
ebbe az európai testületbe. 

Hazánk csatlakozásával kapcso-
latosan Habsburg Ottó elmondta, 
hogy nagy hátrányunk a túlságo-
san centralizált országstruktúra. 
Jelesül, hogy nálunk minden Bu-
dapestre koncentrálódik, s a vidék 
jobbára kimarad a - fejlődést 
előmozdító - történésekből. Jel-
lemző volt erre az az eset, amikor 
a világkiálb'tást terveztük, s az ar-
ra szánt eszközök csaknem 98 
százalékát a főváros „szükséglete-
ire" szánták. Pedig a vidék szere-
pe egyre nagyobb, s ez a jövőben 
is így lesz. 

Ez vonatkozik az agrárágazatra 
is, amelyet egyesek korán elsirat-
nak, pedig a korszerű társadalom-
nak ugyancsak szüksége van jól 
szervezett, ütőképes mezőgazda-
ságra, ezert belül pedig az élelmi-
szeriparra. 

Előadása végén a Páneuró-
pai Mozgalom elnöke figyelmez-
tetett: le kell vetkőznünk az úgy-
nevezett hungaropesszimizmu-
sunkat, s értékeink tudatában és 
kendőzése nélkül kell belépnünk 
a fejlett európai országok közös-
ségébe. 

KISIMRE FERENC 

Tizenöt madár telelt a Szegedi Vadasparkban 

Három gólyapár 
már rakja fészkét 

A három gólyapár közül egy már félig elkészítette a leendő fiókák 
helyét a vadasparkban. Fotó: Karnak Csaba 

Elkezdték a fészekrakást a Szege-
di Vadaspark gólyái. A parkba évek 
óta hoznak sérült, beteg madara-
kat. A legtöbb szárnyas vezetéknek 
repül, ez okozza sérülésüket, de 
ápoltak már fertőzött, megmérge-
zett, vagy törött szárnyú gólyát is. 
A szárnyasok többségét meg tud-
ják menteni, sok utána is a vadas-
parkban marad. 

- Sokan azt hiszik, hogy telente 
a gólyák azért költöznek Afriká-
ba, mert nem bírják a hideget -
mondta Gósi Gábor, a Szegedi Va-
daspark igazgatója. A költözés oka 
azonban nem az alacsony hőmér-
séklet, hanem a táplálékhiány. A 
mínuszok elöl ugyanis elbújnak a 
hüllők, a kétéltűek és a rovarok, így 

a gólyák éheznek A parkban azon-
ban naponta kapnak eleséget, így 
a szabadban átvészelik a telet. Je-
lenleg 15 példány él az úgynevezett 
Gólya-tó körüli területen. Tavaly 
két pár is sikeresen kiköltötte a 
fiókákat. Mihelyst fölcseperedtek 
az apróságok, szabadon engedték 
őket. 

Nyugat-Dunántúlon már láttak 
februárban egy-két gólyát. Amúgy 
időjárásfüggő a költésük, többnyi-
re márciusban már fészket rak-
nak. Csongrád megyében eddig 
még nem láttak szabadon fészkelő 
gólyákat. Egyedül a Szegedi Vadas-
parkban éló három pár döntött 
úgy, hogy növeli az állományt. 

K.T. 

Külső üzletrészek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztér ium (FVM) 
Csongrád megyei hivatala tovább-
ra is fogadja azokat az ügyfeleket, 
akik külső üzletrészeik ellenérté-
két szeretnék megkapni az állam-

tól. Hétfőn a távirati iroda híre 
tévesen jelent meg lapunk-
ban, természetesen a külső üz-
letrészeket eladóknak nem a föld-
hivatalhoz, hanem az FVM-hiva-
talhoz kell fordulni. A hivatal 
pontos címe: Szeged, Deák Fe-
renc utca 17. 

Soproni graffitist 
ítéltek el Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rongálás alapos gyanúja miat t 
folytat büntetőeljárást három fi-
atalkorú ellen a Szegedi Rendőrka-
pitányság vizsgálati osztálya. A 
fiatalok egy szegedi panelház 
lépcsőházában üveg-, fém- és fal-
felületeket láttak el kézjegyükkel. 

A Felsővárosi Polgárőrség tag-
jai alkotás közben érték tetten a 
fiúkat, majd értesítették a 
rendőrséget, akik előállították 
őket. Az elsődleges vizsgálatok 
alapján az okozott kár mintegy 

120 ezer forint. A bíróság tegnap 
döntött egy másik graffitis ügyben: 
V. Zoltán soproni fiatalembert a 
Szegedi Városi Bíróság rongálás 
vétsége miatt 75 ezer forint pénz-
büntetésre ítélte. 

A 21 éves fiatalember február 
19-én délután, Szegeden, a volt 
SZEOL sportpálya töltés felőli 
oldalára emberalakot festett, ami-
vel szakértők szerint mintegy 19 
ezer forint kárt okozott. A tár-
gyaláson a vádlott el ismerte 
bűnösségét, nem fellebbezett, így 
az ítélet jogerős. 

A fizika hetében 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Folytatódik A fizika hete elneve-
zésű programsorozat, amelyet az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Csongrád megyei csoportja szer-
vez. 

Március 5-én, kedden 18 órakor 
Toró Tibor, a Temesvári Egyetem 
professzora tart előadást „A fizi-
ka geometrizálása - Bolyai János" 
címmel a Szegedi Tudománye-
gyetem kísérleti fizikai tanszéké-
nek Budó tantermében. 

Március 6-án, szerdán 15 órá-
tól a Frank ]ános megyei fizikaver-

seny döntőjét rendezik meg a Ti-
sza-parti Általános Iskolában, ahol 
Molnár Miklós egyetemi docens 
meglepő fizikai kísérletekről tart 
előadást. 

Papp Katahn egyetemi docens 
a legújabb nemzetközi fel-
mérés eredményei alapján a 
magyar tanulók fizikatudásáról 
számol be 16 órakor a kísérleti 
fizikai tanszék Fröhlich termé-
ben. 

„A fizika kell a biológiának (is)" 
címmel Maróti Péter egyetemi ta-
nár tart előadást 18 órától a Bu-
dó tanteremben. 

Főtisztviselők és főtisztek nagy kalandra vállalkoztak 

A megyéből öten 
az elit alakulatban 
Folytatás az 1. oldalról 

Lengyel Györgyi hasonlóképpen 
nyilatkozott lapunknak. A Szegedi 
Polgármesteri Hivatal kancellárja 
és a polgármesteri kabinet vezetője 
szerint rangot jelent főtisztviselőnek 
lenni. 

Póda Jenő 1990-tól 1998-iga Ma-
gyar Demokrata Fórum színeiben 
politizált a Parlamentben, majd át-
lépett a Fideszbe. Jelenleg a kor-
mányfő biztonságpolitikai tanács-
adója és köztisztviselőként dolgozik 
a kabinetben. Póda egyébként védel-
mi igazgatásból szakvizsgázott, és 
1998 óta az állami közigazgatás 
csúcsán tevékenykedik. Orbán Vik-
tor tanácsadója a Fidesz tagja, 
csakúgy mint Szűcs Gábor. A Hód-
mezővásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal politikai főtanácsadója a ki-
lencvenes évek közepén a Fidesz 
megyei elnöki tisztét is ellátta. Szűcs 
Gábor indul az áprüisi országgyűlé-
si választásokon, a 8. helyen szere-
pel a Fidesz megyei listáján. 

A magyar hivatalnokelitbe beke-
rültek egy esetleges kormányvál-
táskor sem kerülnek utcára. Ha az 
új kabinet nem tud vagy nem ldván 
számukra munkát biztosítani, öt 
évig rendelkezési állományba ke-
rülnek, s ez idő alatt is megilleti 
őket a mindenkori köztisztviselői il-
letményalap 13-szorosa. (Ez jelen-
leg 429 ezer forint.) Ezt még kiegé-
szítheti a vezetői pótlék és a köz-

VEZENYELHETO 
KÖZTISZTVISELŐK 

A főtisztviselői kar 300 tagjának 
feladata, hogy munkakörének, 
beosztásának ellátása során segít-
se a közigazgatási stratégiai dön-
tések, programok előkészítését 
és végrehajtását, az európai integ-
rációval összefüggő kormányza-
ti feladatok ellátását, és elvégez-
ze a miniszterelnök által eseten-
ként meghatározott feladatokat. 
A központi tisztikar 150 tagjának 
szinte ugyanez a feladata, azzal 
a különbséggel, hogy ők a köz-
igazgatási, a rendészeti, valamint 
a nemzetbiztonsági stratégiai 
döntések, programok előkészí-
tését és végrehajtását, valamint 
a fegyveres testületeket érintő 
kormányzati feladatok ellátását 
hivatottak segíteni. A főtisztvi-
selők bármikor áthelyezhetők, 
vezényelhetők egyik munka-
körből a másikba, egyik telepü-
lésről a másikra. 

tisztviselőket megillető ruhapénz 
is. A politikai közbeszédben ma-
meluktörvénynek nevezett módo-
sított köztisztviselői törvény az ál-
lamtitkárok számára ígér a legtöb-
bet, ők akár havi egymillió forintot 
is kereshetnek. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Clayderman 
jótékonysági estje 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A romantikus stílusú világhírű 
zongoraművész, Richárd Clayder-
man ad koncertet a most alakult 
Gézengúzok Gyermeksport és Sza-
badidő Alapítvány bemutatkozó 
jótékonysági rendezvényén, már-
cius 30-án este hétkor a Szegedi 
Nemzeti Színházban. A művész 
tiszteletdíj nélkül vállalta a fellé-
pést. Újhelyi István önkormányza-
ti képviselő, az alapítvány létre-
hozója tegnapi sajtótájékoztatóján 
elmondta, azért esett Clayderman-
ra a választásuk, mert a művészt 
mindegyik korosztály kedveli, és a 
szervezők szeretnék, ha a város if-
júsági tömegsportjának fellendíté-
sére alakult mozgalom szellemisé-
ge minél szélesebb körben nép-
szerűvé válna. Reményeik szerint 
a város gazdasági életének sze-
replői, nagyobb cégek és vállalko-
zások anyagilag is támogatni fog-
ják a Magyarországon ez idáig pél-
da nélküli kezdeményezést. Az ala-
pítvány tervei között szerepel, hogy 
tömegsport-eseményeket és új di-
áksportvetélkedőket szervezzen, 
bekapcsolódjon a fiatalok egész-
séges életmódra nevelésébe és a 
közterületen lévő sportpályák fel-
újítását segítse. 

A társadalmi összefogásra ösz-
tönző vállalkozás kuratóriumában 
a város ismert sportszakemberei 

kaptak helyet: Antal Andor atléta-
edző, Galgóczy Krisztián a nagy 
kitartást és akaraterőt igénylő Bá-
zis című televíziós vetélkedő sze-
gedi győztese, Imre Péter sportúj-
ságíró, lapunk munkatársa, Molnár 
Csaba, a férfi kosárlabdacsapat 
klubvezetője, Savanya Norbert tíz-
szeres világbajnok búvárúszó, Sza-
bó József a Szegedi Tudományegye-
tem testnevelési tanszékének ve-
zetője, Szalai István (Dzsínó) lab-
darúgó, Tóth János, a focisuh ve-
zetője és Virág Tamás. Újhelyi Ist-
ván bízik abban, hogy ha az alapít-
vány bebizonyítja életképességét, a 
mindenkori önkormányzat is tá-
mogatni fogja a munkájukat. Az 
alapító arra a kérdésre, hogy a prog-
ramot stílusosan miért nem a fe-
lújított újszegedi sportcsarnokban 
rendezik, így válaszolt: több hang-
technikussal is egyeztetett ez ügy-
ben, mivel a sportlétesítmény 
akusztikailag nem megfelelő a kon-
certre, a világsztár rangjához a sze-
gedi teátrum bizonyult a legmél-
tóbbnak. A pártsemleges jótékony-
sági esten Cleyderman közel egy-
órás zongorajátéka után fellépnek 
a szegedi színház művészei, vala-
mint budapesti meglepetés ven-
dégek is. A koncertre március 11 -
étől lehet jegyeket váltani a 
színház jegypénztárában kétezer, 
négyezer, hatezer és nyolcezer fo-
rintért. 

A szentesi kórház igazgatója a jegyzőkönyvre vár 

Visszautasítják a vádat 
A szentesi kórházban végzett el-
lenőrzés eredménye nagy vihart 
kavart az elmúlt napokban. Mint 
ismeretes, az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár gazdasági 
visszaélésekre bukkant a balese-
ti sebészeti osztályon ápolt külföl-
di betegek ellátásával kapcsolat-
ban. Oberfrank Ferenc főigazgató 
közölte: tavaly 52 beteget ápol-
tak sürgősségi indokkal, törésre 
hivatkozva ül te t tek be nekik 
csípő-, és térdprotéziseket. Oberf-
rank szerint valamennyi beavat-

kozást krónikus mozgásszervi 
probléma indokolt - ez pedig az ál-
lamközi egyezmény alapján nem 
tartozik a társadalombiztosí tó 
számlájára elvégezhető műtétek 
közé. Ezért az OEP visszavonja a 
szentesi kórháztól a közel húsz-
milüó forintot, s feljelentést tesz. 

Kovács Ágnes igazgató főorvos 
a kórházat ért vádakkal kapcsolat-
ban lapunk kérdésére tegnap le-
szögezte: még mindig nem állnak 
a rendelkezésükre az OEP-vizs-
gálatot összegző jegyzőkönyvek. 

Szerinte véthettek adminisztrá-
ciós hibát, szakmai vagy jogértel-
mezési vitájuk is lehet az OEP-vel, 
de a csalás gyanúját visszautasít-
ja. Hozzátette: hasonló szakmai 
vitája több kórházzal is van az 
OEP-nek. 

Kovács Ágnes ugyanakkor azt is 
közölte, hogy a baleseti sebészeti 
osztály vezetőjét állásából felfüg-
gesztette. Dr. Geönczeöl Tibor 
közalkalmazotti státusban maradt 
a szentesi kórház kötelékében. 

B. G. 

Munkáspárti 
megyei lista 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Munkáspárt Csongrád megyei 
szervezete mind a hét megyei egyé-
ni választókerületben összegyűjtöt-
te és leadta az egyéni választóke-
rületi bizottságnak a képviselője-
lölt-állításhoz szükséges ajánló-
szelvényt. Bobvos Pálné, a terüle-
ti választási iroda vezetőhelyette-
se elmondta: öt választókörzetben 
már nyilvántartásba vették a mun-
káspárti jelölteket. Közölte: a terü-
leti választási bizottság jóváhagy-
ta a párt megyei hstáját. 


