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TÉMÁINKBÓL 

LESZ ORBÁN-MEDGYESSY 
VITA 
Medgyessy Péter ott lesz 
pénteken a közgazdaság-
tudományi egyetemen, megtart-
ják a vitát az Orbán Viktor kor-
mányfő által javasolt időpont-
ban. Az erről szóló bejelentést az 
MSZP miniszterelnök-jelöltje 
tette a csepeli Munkásotthonban 
tartott rendezvényen, csütörtö-
kön. 

2. oldal 

ADÓBEVALLÁS 
KEVESEBB HIBÁVAL 
Annak ellenére, hogy az adóbe-
vallások nem egyszerűsödtek, 
kevesebbet hibáztunk, mint ta-
valy - állítják az APEH Csongrád 
megyei szakemberei. Eddig a sze-
mélyi jövedelemadó-bevallások 
40 százalékának feldolgozásával 
végeztek a megyében. A kisebb 
hiányosságokat, összcadási hibá-
kat, sorkihagyásokat hivatalból 
javítják. 

3. oldal 

IPOSTA SZENTESEN 
A megyében először a szentesi 
Kossuth utcai postahivatalt kap-
csolták be az Integrált Posta Há-
lózatba, amelynek egységeiben 
már csaknem minden munkafo-
lyamatot számítógépek végez-
nek. Az úgynevezett iPostákon 
várhatóan egyszerűbbé és gyor-
sabbá válik majd az ügyintézés. 

3. oldal 

VILÁGELSŐKET LEGYŐZNI 
Alig több mint száz nap. Ennyi 
választja el Szegedet, hogy az 
1998-as nagy sikerű vb után idén 
megkezdődjenek az Európa-baj-
nokság küzdelmei. A Dé-
mász-Szegedi VE Fürdők Gábor 
és Hüttner Csaba alkotta kenu-
kettősének nagy esélye van a sze-
replésre. Mögöttük már ott to-
longanak a fiatalok, Kása Ferenc 
edző tanítványai (Vajda Attila, 
Kálmán Marcell, Joób Márton), 
akiknek világelsőket kell legyőz-
niük az Eb-részvételhez. 

15. oldal 
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C S O N G R Á D M E G Y E országgyűlési választókerületei 
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A magyar kormány nem állt az alaposan meghurcolt apátfalvi nő mellé 

Sajtos Ágotát kártérítik a görögök 
Már ez is szerelem? (Képünk illusztráció) Fotó: Schmidt Andrea 
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Mintegy 340 ezren szavazhatnak vasárnap Csongrád megyében 

Tizenhárom mandátum a cél 

Az országgyűlési képviselő-választások első fordulóját 
április 7-én rendezik meg. Csongrád megyében csü-
törtök délutánig 339 ezer 943 választópolgárt vettek fel 
a névjegyzékbe. 

A választásra jogosult állampolgárok vasárnap reggel 6 
órától 19 óráig adhatják le voksukat az állandó lakcímük 
szerint kijelölt szavazókörben, amelynek pontos címét 
azon az értesítőn találják meg, amit februárban kaptak 
meg a kopogtatócédulával. Ahhoz, hogy valaki le tudja 

adni a voksát, igazolnia kell a szavazókörben személy-
azonosságát és lakcímét. Ezt megteheti személyi igazol-
ványával, útlevelével, 2001. január elseje után kiállított 
gépjárművezetői engedélyével és lakcímigazolványával. 

Csongrád megye hét választókerületében 53 egyéni 
képviselőjelölt indul az országgyűlési választások első 
fordulójában. 

A megyéből hét egyéni és hat területi listás képviselő 
kerülhet be a parlamentbe. Az 1998-as országgyűlési vá-
lasztások első fordulójában 52,2 százalékos volt a részvé-

teli arány Csongrád megyében. Akkor a csongrádi és ma-
kói választókerületben érvénytelen volt az első forduló, 
mivel arra a körzetben élő, választásra jogosultak több 
mint fele nem ment el. 

A területi választási iroda tegnapi sajtótájékoztatóján 
bejelentették: a választási-, illetve szavazatszámláló bi-
zottság tagjai nem viselhetnek kokárdát, mivel az alkal-
mas a választói akarat befolyásolására. 

További információk a 4. oldalon 

Az ügyészség megszüntette a nyomozást 

Hiába a feljelentés, nincs 
nyomozás a SOLE ellen 

Méhecskepuszi 

A SOLE Hungária Rt.-t minőségi 
kifogásokra hivatkozva egy ma-
gánszemély egy hónappal ezelőtt 
feljelentette a Szegedi Városi 
Ügyészségen. Akkor Pigrticzky 
József, a Csongrád Megyei Fő-
ügyészség szóvivője lapunknak 
elmondta: az ügyben feljelen-
tés-kiegészítést rendeltek el. 
Ami azt jelenti: az ügyészség 
munkatársai szakértőket és ta-
núkat hallgatnak meg, valamint 
adatokat gyűjtenek a nagy vissz-
hangot kiváltó ügyről. 

Lapunk legfrissebb információi 

szerint az ügyészség a napokban 
megszüntette a nyomozást, mi-
vel nem bukkant terhelő adatok-
ra, bizonyítékokra a SOLE Hun-
gária Rt. által gyártott tejtermé-
kekkel kapcsolatban. 

A közvélemény a témával ta-
valy decemberben találkozhatott 
először a sajtó hasábjain, amikor 
a Fidesz egyik országgyűlési kép-
viselője egy sajtótájékoztatón 
emelf kifogást a SOLE-tej ellen. 

A szegedi székhelyű tejfeldol-
gozó által forgalmazott tejeket és 
egyéb termékeket a Magyar Tej-

gazdasági Kísérleti Intézet labo-
ratóriuma rendszeresen, február 
óta immáron kéthetente vizsgál-
ja, jegyzőkönyveik pedig nem tá-
masztják alá a minőségi kifogá-
sokat. 

Megkérdeztük a SOLE Rt. 
kommunikációs igazgatóját, 
Nagygyörgy Évát, tudnak-e a fel-
jelentésről, valamint a nyomo-
zást lezáró határozatról. Válaszá-
ból az derült ki, hogy a céget sem 
a feljelentéskor, sem a nyomozás 
lezárásakor nem értesítették. 

F.K. 

Emberi jogainak megsértése miat t Stras-
bourghoz fordult az apátfalvi illetőségű, 
egykor Szentesen tanuló Sajtos Ágota. A 
nemzetközi bíróság a görög államot kár-
térítésre kötelezte. 

Az Emberi Jogok Európai Bizottsága helyt 
adott Sajtos Ágota magyar állampolgár Gö-
rögország ellen benyújtott panaszának, és a 
görög államot a felperes emberi jogainak 

megsértése miatt kártérítésre kötelezte. A 
Csongrád megyei illetőségű Sajtos család 
1 9 9 8 nyara, Ágota görögországi bebörtönzése 
óta hosszú kálvárián ment keresztül. 

Sajtos Ágotát egy görög idegenforgalmi cég 
feljelentése alapján tartóztatták le 1 9 9 8 au-
gusztusában, amikor turistaként a tenger-
partról barátaival visszatért a szálláshelyre. 
Mint mondja, akkor a rendőrök azzal kísér-
ték el: bejelentés érkezett arról, hogy hamis 

útlevéllel rendelkezik. Később kiderült, hogy 
éppen az a görög utazási iroda jelentette fel, 
amellyel a Sajtos család vállalkozása szerző-
déses viszonyban állt. Abban az időben elég 
sokat lehetett hallani az utazási irodák meg-
bízhatatlanságáról. Ez magyarázhatja, hogy a 
görög partner negatív előítélettel viseltetett a 
magyar partnerrel szemben. 

Folytatás a 3. oldalon 

A méhecskés mese nem a leg-
jobb módja a gyerekek szexuális 
felvilágosításának. A gólya és a 
kémény esete is eléggé elavult 
már. Sok családban azért nem 
beszélgetnek őszintén ezekről a 
kérdésekről, mert a szülők túlsá-
gosan prűdek. Holott fontos len-
ne időben szót váltani ezekről a 

kérdésekről a gyerekekkel. Nem 
szereti a felvilágosítás szót -
mondta dr. Németh Endre szexo-
lógus, amikor arról kérdeztük, 
hogyan kell a gyerekekkel beszél-
getni kényes, szexuális kérdések-
ről. 

Bővebben a Családi kör mellékletben 
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