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Csendháborítás miatt értesítet-
ték a Mórahalmi Rendőrkapi-
tányságot június végén, a hajnali 
órákban. A telefonáló azt állítot-
ta, hogy a város szélén és környé-
kén lehetetlen aludni, ugyanis az 
egyik közeli tanyáról órák óta or-
dítozás és üvöltözés hallható, 
amit elviselhetetlen hangerővel 
harsogó zene kísér. 

A helyszínre kivonuló rend-
őrök látták, hogy nem egyszerű 
házibuliról van szó. A tanyán 
tartózkodó több tucatnyi fiatalt 
szinte önkívületi állapotban ta-
lálták, ezért riasztották a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság ügyeletét. 

Az akcióba bekapcsolódott a 
Szegedi Rendőrkapitányság is. 
Szemtanúk szerint csaknem 
húsz rendőrautó vette körbe a ta-
nyát. 

Értesüléseink szerint a házat, 
ahol korábban is rendeztek ha-
sonló bulit, már napok óta szem-
mel tartották a rendőrök, akik 
készültek arra, hogy lecsapnak a 
fiatalokra. 

A tanyán több tucatnyian mu-
lattak, a rendőrök pedig, látván a 
társaság tagjainak gyanús visel-
kedését, úgy döntöttek, hogy ká-
bítószertesztet alkalmaznak an-
nak kiderítésére, fogyasztottak-e 
drogot a fiatalok. Mindegyikü-
kön elvégezték a gyorstesztet, 
amely kivétel nélkül pozitív 
eredményt mutatott. A házban 
tartott kutatás során kábítószer-
gyanús növényi anyagot, tablet-
tákat és potencianövelő szert, Vi-
agrát is találtak. 

A rendőrség munkatársai je-
lenleg két szakértői véleményre 
várnak. Az egyik a fiatalok a vi-
zelettesztje, a másik pedig a ta-
nyán talált kábítószerek vizsgá-
latának eredménye. Annyit 
azonban már megállapítottak, 
marihuánát biztosan fogyasztot-
tak a mórahalmi parti résztve-
vői. 

A. T. J. 

Kiskunfélegyháza: végállomás. Legalábbis egyelőre. Fotó: Karnok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

Ezeken az áldatlan állapotokon szeretne a kormány 
változtatni. A cél az, hogy az M5-ös mielőbb meg-
épüljön, de addig is - matricával - egyenrangú ál-
lampolgárként használhassuk. Arról máris döntés 
született, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium (GKM) részéről Szalay Béla vezeti majd a 
tárgyalásokat, miniszteri megbízottként. Ehhez 
Gaiai Valéria, az AKA Rt. sajtószóvivője annyit tett 
hozzá: a társaság, akárcsak eddig, a jövőben is kész 
a tárgyalásokra akár a továbbépítéssel, akár a mat-
ricás rendszer bevezetésével kapcsolatban. 

Az Antall-kormány utolsó hónapjaiban, 1994 ta-
vaszán írták alá az M5-ös építéséről szóló koncesz-
sziós szerződést az AKA Rt.-vel. A következő négy 

év során - a Horn-kabinet idején - meg is épült a 
sztráda Kecskeméttől Kiskunfélegyházáig, majd a 
Fidesz kormányzása idején az M5-ös ügyében holt-
pontra jutottak a tárgyalások. Az előző kormányzat 
az állami autópálya-építést helyezte előtérbe, eh-
hez viszont szerződést kellett volna bontania az 
AKA-val, a társaságnak ugyanis 2003 végéig szólt a 
jogosítványa a beruházás elkezdésére. A másik el-
képzelés a matrica bevezetéséről szólt, ám a magas 
térítési díj miatt nem született megállapodás. 

Amennyiben a kormányzatnak sikerülne megál-
lapodnia az autópálya-társasággal, úgy a jövő év 
elejétől már az állami sztrádákon használatos bér-
letekkel és matricákkal utazhatnánk Szeged és Bu-
dapest között. 

EK. 

Színpompás gálaműsorral kezdődik, s reményeink szerint a ma-
gyar aranyaknak örülő nézőközönség ünneplésével fejeződik be. 
Ki ne sejtené Szeged városában - arról a vízi fesztiválról írok 
most, amit csütörtök és vasárnap között rendeznek a Maty-éri 
Gróf Széchenyi István evezős és kajak-kenu pályán. 

Fogalmazhattam volna úgy is: ez lesz az 5. síkvízi kajak-kenu 
Európa-bajnokság. Ám 1998 ősze óta, amikor is világbajnokság 
színhelye volt a Maty-ér, pontosan tudjuk: Csongrád megye szék-
helye számára az ilyen nemzetközi találkozó sokkal több, mint 
egy verseny. Nem véletlenül köszöntjük ma este a Dóm téren tű-
zijátékos gálával. Hiszen ezen a négy napon nem csupán az eve-
zők pörögnek, a világ is nagyot fordul velünk. Azon a Kárász ut-
cán, ahol - sajnos - még mindig jóval kevesebb turista bámészko-
dik, mint mi szeretnénk, most 33 országból érkezett közel ötszáz 
versenyző, s ki tudja, hány kísérőjük ismerkedhet városunk szép-
ségeivel. Foglalt immár Szeged összes szállodai szobája, egyetlen 
hely sincs a motelekben, s aligha fogják veszteséggel zárni hetü-
ket a vendéglátósok. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a 
Maty-éri sportközpont is megszépült, új létesítményekkel gazda-
godott, máris kimondhatjuk: az első rajt előtt is biztos, hogy nyer-
tünk ezzel a kontinensviadallal. 

No de kérem, ez nekünk még kevés. Legyünk csak követelőző-
ek. Zarándokoljunk ki a versenyek színhelyére, hajtsuk, buzdít-
suk vesenyzőinket nagy diadalokra. S legyünk büszkék arra: a vi-
lág egyik legszebb kajak-kenus centrumában, ahol a négy évvel 
ezelőtti világbajnokságon csupán egy szegedi legény, Kajner Gyu-
la lapátolt az aranyért, most 12(1) szegedi egységért szoríthatunk. 
Amikor pedig összegyűjtöttek sportolóink egy nagyobb utazótás-
kát is megtöltő érmet (mert összegyűjtik, nem is lehet kétséges), 
ne kíméljük tenyerünket, zúgjon a taps. Hogy aztán a versenyek 
befejezése után elégedetten olvashassuk a nyilatkozatokat -
2002 egyik legkiválóbb versenyének adott otthont Szeged, s külön 
köszönet a lelkes közönségnek. így dicsértek minket 1998-ban, 
2002-ben miért is lenne másként. 

VI. bajor 
sörünnep 
A VI. bajor sörünnep ma délelőtt 
11 órakor kezdődik Szegeden, 
mazsorettek felvonulásával. A 
lányok a Klauzál térről indulnak 
a Horváth Mihály utcai sörud-
varhoz, ahol fél 12-kor megkez-
dődik az augusztus 20-ig tartó 
rendezvény. A Vedres technikum 
udvarán hetente váltják egymást 
a zenekarok, elsőként a Lustige 
Bűben sramlizenekar lép föl. 

Szalay István címzetes államtitkai 

Kenyeret és békét 
A köztársasági elnök egyház-
ügyi államtitkárrá nevezte ki 
tegnap Szalay Istvánt, Szeged 
volt polgármesterét, az SZTE 
fuhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolai Karának matematikus 
professzorát. 

- Melyek az első teendői 1 
- Van egy technikai jellegű fel-

adatom, ez az egyházügyi kap-
csolatok titkárságának elhelye-
zése a Miniszterelnöki Hivatal-
ban. Az a tény, hogy a kultuszmi-
nisztériumból visszakerül a tit-
kárság a miniszterelnökséghez, 

• nemcsak szimbolikus jelentősé-
gű, hanem a kapcsolatrendszer 
megújítását is jelenti. Anélkül, 
hogy az egyes minisztériumok 
kompetenciáját érintenénk, sze-
retném, ha a MEH költségveté-
sében önálló fejezetben jelenhet-
nének meg az egyházakkal kap-
csolatos állami finanszírozási té-
telek. Ez nem egyszerű admi-
nisztrációs lépés. Az a célom, 
hogy világosan átlátható legyen a 
finanszírozás. Ne fordulhasson 
elő, mint az előző ciklusban, 
hogy a költségvetés bevételeinek 
alultervezése „eredményeként" 
ellenőrizetlenül lehet osztogatni 
az állami pénzeket. 

- Voltak olyan törvénymódo-
sítások is a múlt ciklusban, 
amelyek különbséget tettek egy-
házak és egyházak között. 

- Az 1990-es törvény a vallás-
szabadságról kiállta az idők pró-
báját, sokkal inkább, mint 
mondjuk a médiatörvény. Ezzel 
nem azt mondom, hogy nem 
szorul apró korszerűsítésekre. 
Egy elmúlt ciklusbeli feles tör-
vénymódosítás nyomán például 

az adományozók egyik egyház 
esetében leírhatják az adójukból 
az adományt, a másik egyház 
esetében nem. Ezeket a feszült-
ségeket szeretnénk oldani. 

- Folyamatos, 2011-ig tartó 
feladat az egyházi tulajdonú in-
gatlanok visszaadása, illetve a 
kárpótlás. Azt nyilatkozta, hogy 
ezt ha lehet, gyorsítani szeret-
né. Miért 1 

- Két okot mondok: amíg nincs 
biztos tulajdonos, az épületek ál-
laga csak romlik. Másrészt remé-
nyeink szerint a ciklus végére 
Magyarország EU-tagállam lesz 
- jó lenne, ha addigra rendezet-
tek lennének a tulajdonviszony-
ok. 

- A kampányban nyilvánvaló-
vá vált, hogy az egyházak több-
sége határozottan jobboldali 
szimpatizáns. Nem találja, 
hogy emiatt is igen kényes posz-
tot vállalti 

- Ez a kormány még a látszatát 
is el akarja kerülni valamiféle re-
vánsnak. Személyes meggyőző-
désem, hogy a lelki gondozást, 
amit az egyházak nyújtani képe-
sek, igen sok ember igényli - az 
állam mindenben szolgálni, segí-
teni fogja ezt a tevékenységüket. 
Azt gondolom továbbá, hogy az 
Orbán-kormány működése kö-
vetkeztében előállt társadalmi 
megosztottságot éppen az egyhá-
zak segítségével lehet oldani. Pa-
nem et circenses helyett panem 
et pacem - ezt akarja a mi kor-
mányunk. Kenyeret és cirkuszt 
helyett kenyeret és békét. Ehhez 
keresek és - biztos vagyok benne 
- találok is partnereket az egyhá-
zakban. 

SULYOK ERZSÉBET 

A banán még nyáron is versenyképes 

A dinnye helyettesíti a barackot 
Idén csaknem kétszer annyit 
fizetünk a barackért, mint ta-
valy július közepén. Az ország-
ban és a megyében egyaránt a 
fagyok ritkították meg a ter-
mést. 

Az már biztos, hogy barackot 
idén nem teszünk el - mondta 
háziasszonyként is Szókéné Sza-
bó Szilvia megyei főkertész, utal-
va arra, hogy méregdrága a sárga-
és az őszibarack. Háromszáz fo-
rint alatt kevés helyen vásárol-
hatjuk meg kilóját, s nem ritka 
az 500 forintos ár sem. Cserébe 
viszont olcsó és édes a görög-
dinnye, már július eleje óta ta-
valy augusztusi árakon, 40-70 
forintért juthatunk hozzá még a 
külföldi terméshez is. Ez várható 
volt - tette hozzá a szakember -, 
hiszen a termelők a szántóföldön 
próbálták bepótolni azt a bevétel-
kiesést, amelyet a gyümölcsö-
sökben keletkezett kár okozott. 

Gyümölcsár-körképünk vegyes 
képet mutat, tendenciákat azon-
ban azon kívül, hogy drága a ba-
rack, alig olvashatunk ki belőle. 
Ennek gz az oka. hogy az ország 
minden tájáról, valamint kül-
földről is érkezik a gyümölcs, 
eredetét pedig a legtöbb helyen 
nem tüntetik fel. A külföldi „vi-
taminpótlék" ráadásul nem drá-
gább a hazainál: az áruházakban 
vagy a piacokon ugyanúgy 
300-500 forintba kerül, mint a 
magyar barack. Az olasz, a görög 
vagy a spanyol termelők olyan 
magas termésátlagokat érnek el, 

Idén ritka és drága csemegének számít a barack. Fotó: Gyenes Kálmán 

hogy nem keveslik a kereskedők-
től helyben kapott 150-200 fo-
rintos kilónkénti árakat. Mire 
azonban a barack Magyarország-
ra ér, már ugyanannyiba kerül, 
miftt a mi a saját termésünk. 

A messziről érkezett gyümölcs 

a hazai sárga- és őszibarackot 
mégsem pótolhatja - ezt a meg-
állapítást Gyuris Attila, a Gyü-
mölcs Terméktanács megyei 
képviselője tette, aki maga is 
rendelkezik barackültetvénnyel. 
Sajnos, idén alig élvezhetjük a 

Szegedi 
nagybani piac 

Mars téri 
piac 

„Sarki 
zöldséges" 

COOP Szeged Rt. 
Makkosházi ABC 

őszibarack 350-400 Ft 300-500 Ft 250-350 Ft 660 Ft 

sárgabarack 300-350 Ft 260-300 Ft 450-500 Ft -

görögdinnye 30 Ft 45-60 Ft 70-80 Ft 69 Ft 

alma 300 Ft 100-150 Ft 150 Ft 210 Ft 

banán 170 Ft 180 Ft 150 Ft 220 Ft 

Csongrád megyei termést. Gyu-
ris Attila zsombói barackosában 
például még annyi sem termett, 
amennyi a család napi fogyasztá-
sára elegendő. Óriási a termés-
és bevételkiesés, jellemzően 99,9 
százalékos, hektáronként eléri a 
10-15 tonnát. Ez a mennyiség 
mind hiányzik a piacról - tette 
hozzá. 

A kiskundorozsmai nagybani 
piacon is kevesebb a gyümölcs 
tavaly júliushoz képest - mondta 
Szilasi László, a piac vezetője. 
Egy évvel korábban 250-300 fo-
rintért már nagyon szép barackot 
lehetett vásárolni, idén azonban 
hosszú ideig dupla annyiba ke-
rült. Szilasi László szerint majd a 
szőlőnél is ugyanezt az ársokkot 
érjük meg, mint a baracknál. 
Ugyanakkor - tette hozzá - a ter-
mészet a zöldségekkel kárpótolja 
azt, amit gyümölcsfronton el-
vett: nagyon olcsó a krumpli és a 
hagyma, dömpingáron és zsák-
számra lehet vásárolni. 

FEKETE KLÁRA 

Vízi ünnep, 

B Á T Y I Z O L T Á N 

Marihuána 
és Viagra 
a drogpartin 

A kormány tárgyalna az AKA Rt.-vei 

Matricás lehet az M5-ös 
Folytatás az 1. oldalról 


