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Nem lesz a BUX kosarában 

Kivették a Picket 
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) a szeptember 23-ai záróárak 
alapján meghatározta a BUX új kosarában szereplő egyes rész-
vénysorozatok kosárban képviselt arányát - közölte a BÉT a 
honlapján kedden. A BUX kosarának összetétele október l - jén 
változik. 

A féléves felülvizsgálat után a tőzsde úgy döntött, hogy a BUX-ko-
sárban szereplő részvénysorozatok közül kikerülnek a Pick részvé-
nyei, új részvénysorozatot viszont nem vezetnek be. így a BUX kosa-
rában október l-jétől 14 részvény szerepel: Antenna Hungária, Bor-
sodChem, Danubius, Démász, Égis, Matáv, Mol, NABI, OTí) Pan-
nonplast, Rába, Richter, Synergon, TVK. A BUX-kosáron belül válto-
zatlanul a négy vezető részvény, a Matáv, a Mol, az OTP és a Richter 
képviseli a legnagyobb arányt. 

Öt , gazdasági témájú konferen-
ciát rendeznek meg Szegeden 
két nap alatt, csütörtökön és 
pénteken. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma délelőtt 10 órakor nyílik meg 
Szegeden, a Hangár expó- és 
konferenciaközpontban az Euro-
land nemzetközi mezőgazdasági 
és élelmiszer-ipari szakkiállítás. 
Ennek keretében ma délután 13 
órától kerül sor a régiók napja 
konferenciára. A vásár megnyi-
tójával csaknem egy időben, 
9-kor a Szegedi Ifjúsági Házban 
az EU agrárpolitikája egy konfe-
rencia témája, míg szintén 9-kor 

a Technika Házában a dél-alföldi 
regionális innovációs stratégiát 
mutatja be a Szegedi Tudomány-
egyetem Kooperációs Kutatási 
Központja. 

Holnap délelőtt 10 órai kez-
dettel az ITDH szervezésében 
a jugoszláv privatizációról szó-
ló tanácskozást rendezik meg, 
majd 14 órai kezdettel a 
Csongrád Megyei Agrárkamara 
tartja meg a családi gazdaságok 
konferenciáját. Ezen a 2003-as 
közgazdasági szabályozókról, a 
SAPARD-pályázatokról, az ag-
rár ium kitörési lehetőségeiről 
és a Mórakert Szövetkezet ta-
pasztalatairól tar tanak előadá-
sokat. 

Visszalopják a pénzbüntetés „árát" 

Tavaly hetvenmillió forintos kárt 
okoztak a fehér-tói hal tolvaj ok 
Húszvagonnyi halat loptak el tavaly a Fe-
hér-tóból, amivel 70 millió forintos kárt 
okoztak a Szegedfish Kft.-nek az orvha-
lászok. A haltolvajokat nem riasztja el le-
bukás veszélye, ugyanis ha te t ten érik őket, 
néhány ezer forintos büntetéssel megúsz-
szák. 

- A halastavakat szervezetten fosztogatja 
18-20 tolvaj, ami nekik fejenként csaknem 
kétszázezer forintos bevételt jelent havonta -
állítja Sztanó János, a fehér-tói Szegedfish 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

A Szegedfish kezelésében lévő tórendszer 
az ország második legnagyobb halnevelője, 
csaknem 20 négyzetkilométernyi kiterjedé-
sű. A hatalmas területet azonban rendkívül 
nehéz őrizni, a Szegedfish halőrei és egy biz-
tonsági cég munkatársai sokszor tehetetle-
nek, a cég kára évről évre egyre nagyobb -
mondta Sztanó János. 

Fontos a vagyonvédelem 

A kft . évente csaknem 20 millió forin-
tot fordít a vagyonvédelemre, tavaly har-
mincegy orvhalászt értek te t ten. Tizen-
három szabálysértőt a Csongrád Megyei 

Földművelési és Vidékfejlesztési Hivatal 
pénzbírsággal súj tot t , t izennyolc orvha-
lász ellen pedig feljelentést tet tek, ebből 
azonban eddig még csak két esetben szü-
letett bírósági ítélet. 

- Egy négyfős orvhalász banda tagjaira, 
alaposan megérdemelték sorsukat , febru-
árban 12 és 60 ezer for int között i pénz-
bünte tés t rót t ki a bíróság. Szeptember 
elején a rendőrség segítségével elfogtak 
halőreink két tolvajt , akiknek az autójá-
ban mintegy 147 ki logrammnyi , azaz kö-
zel 115 ezer forint értékű halra bukkan-
tak. Bíróság elé ál l í tot ták őket, ahol ki-
mond ták bűnösségüket , egyikük hatvan-
ezer, a más ikuk pedig nyolcvanezer forin-
tos pénzbünte tés t kapott , ami szer intem 
mél tányta lanul kevés, ha belegondolunk 
a hasznukba - fogalmazott az ügyvezető 
igazgató. 

A visszaesők rutinja 

A bíróság Sztanó szerint nem vette figye-
lembe, hogy az okozott kárhoz képest a bün-
tetés méltánytalan, hiszen akár már az ítélet 
napján a büntetés többszörösét is visszalop-
hatták az elítéltek. A visszaesést, vagy a szer-

vezett lopást azonban a vád nem tudta bizo-
nyítani. 

Kasza Ferenc, a Csongrád Megyei Bíró-
ság alelnöke e lmondta : a biróság a pénz-
bünte tés kiszabásakor az elkövetési érték 
mel le t t számos enyhí tő vagy súlyosbító 
körü lményt is mérlegel. Csökkenthe t i a 
bün te tés mértékét , ha az elkövető bün-
tet len előéletű, vagy rossz szociális kö-
rü lmények között él, hiszen a bíróságnak 
az a célja, hogy megfizethető nagyságú 
büntetéssel sú j t sa a vétkest . 

A büntetés 200 ezerig terjedhet 

A büntető törvénykönyv rendelkezései sze-
rint a 10 és 200 ezer forintos értékhatár kö-
zött elkövetett lopás vétségnek minősül, 
amely legfeljebb két évig terjedő szabadság-
vesztéssel sújtható. 

Enyhítő körülmények figyelembevételével 
azonban pénzbüntetés megfizetésére, illetve 
közérdekű munkavégzésre is kötelezheti a 
bíróság az elkövetőt. Súlyosabb, esetleg le-
töltendő szabadságvesztést csak nagyobb ér-
tékű lopás elkövetése esetén szab ki a bíró-
ság. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Még a tél beállta előtt biztonságos helyre kell vontatni az úszóházat 

Ha egy úszóváros beindul 

Konferenciák 
hétvégéje Szegeden 

Megérkezett a japán ajándék Vásárhelyre 

Könnyítik a munkát 
a precíz műszerek 
Átadták és beüzemelték azt a 
gázkromatográf-tömegspektro-
métert, amelyet még nyáron 
ajándékozott a japán kormány a 
vásárhelyi székhelyű Csongrád 
Megyei Növény- és Talajvédel-
mi Szolgálatnak. 

A műszer egyszerűsíti és meg-
könnyíti a zöldség- és gyümölcs-
minták elemzését, ráadásul pon-
tosabbá teszi a mérési eredmé-
nyeket. - A berendezés nagy elő-
nye, hogy az ismeretlen eredetű 
mintákat is nagy hatásfokkal ké-
pes feldolgozni, így akár a piacról 
vett körtét is elemezhetjük vele -
magyarázta Benyhe János, a szol-

gálat analitikai laboratóriumá-
nak vezetője. 

Az átvételre eljött Toshimasa 
Takashima is, a Japán Nemzet-
közi Együttműködési Hivatal (JI-
CA) magyarországi irodájának 
igazgatója is. A gázkromatog-
ráf-tömegspektrométer a szerve-
zet közreműködésével jutott el 
Vásárhelyre. - Számunkra fon-
tos, hogy a fogadóintézmények 
elégedettek legyenek munkánk-
kal - nyilatkozta Toshimasa Ta-
kashima. Az igazgató elárulta, 
hogy azért adományozták a be-
rendezést a szolgálatnak, mert 
céljaik, a környezetvédelem kö-
zösek. 

Benyhe János muta t ja a műszert Tbshimasa Takashimának, a JI-
CA magyarországi igazga tó jának . Fotó: Tésik Attila 

Valós a veszélye annak, hogy a 
Mil lennium úszóház szélsősé-
ges időjárás esetén elszabadul-
hat a tápéi kikötőből és meg-
rongálhatja a szegedi hidakat. 

Legalább ötvenmillió forintba 
kerülne, ha a Millennium Úszó-
házat a jelenlegi helyén, a Ma-
hart Tisza Yacht Kb. üzemében 
kellene biztonságosan rögzíteni. 
Ezt a költséget pedig a tulajdonos 
nem akarja, a hajójavító és -építő 
cég pedig nem tudja vállalni. 
Márpedig egy árvíz rendkívül ve-
szélyes helyzetet idézhet elő, hi-
szen a hét kötéllel és egy támge-
rendával rögzített 1300 tonnás, 
33 méter széles és 83 méter 
hosszú úszómű elszabadulhat. A 
Millennium akár a szegedi hida-
kat is veszélyeztetheti. 

Az úszóház további sorsáról 
tárgyaltak tegnap a tulajdono-
sok, az építők és a szakhatóságok 
képviselői a Mahart Tisza Yacht 
Kft. tápéi üzemében. Popovics Jó-
zsef, az úszóház szerkezetének 
építője, a Tisza Yacht Kft. igazga-
tója leszögezte: az úszóház építé-
sére, majd tárolására augusztus 
20-ig kötötte cégét egy többször 
meghosszabbított szerződés. Mi-
vel a szerződés lejárt, már nem 
vállalhat felelősséget az úszómű-
ért, amelyet eredetileg már má-
jusban el kellett volna vontatni a 
tápéi kikötőből. 

Mészáros Rudolf, a Millenni-
um-Úszóház Kft. egyik ügyveze-
tője elmondta: már kérvényezték 
a hajózási főfelügyeletnél, hogy 
engedélyezzék számukra az 
úszómű elvontatását. Az ügyve-
zető szerint a cég a szegedi me-
dencés kikötőben szeretné elhe-
lyezni az úszóházat, ott folytatni 
az építését. A kft. anyagi helyze-
téről Mészáros Rudolf nem kí-

A szemlén a tulajdonos, a hatóságok képviselői is részt vettek. Fotó: Káinok Csaba 

vánt nyilatkozni, de azt hangsú-
lyozta: nem akarják magára 
hagyni a vizivárost, mindenkép-
pen szeretnék befejezni és mű-
ködtetni. 

Jogos a félelem, magas vízállás 
esetén veszélyhelyzetet okozhat 
a Millennium - mondta Andó 
Mihály. Az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság műszaki 
igazgatóhelyettese szerint azon-
ban már most meg kell kezdeni 
az előkészületeket, hogy az első 
árhullámot kihasználva, elvon-
tathassák az úszóházat. A Mil-
lennium ugyanis csak egy bizo-
nyos vízállás esetén úszhat be a 
medencés kikötőbe. A túl magas 
vízállás sem jó, mert lehetetlen-
né teszi a vontatást, a hidak alatt 

ugyanis nem férne el az úszómű. 
Bonyolítja a helyzetet: nem biz-
tos, hogy az adott pillanatban 
lesz a térségben a Millennium 
mozgatására alkalmas hajó. - Az 
első megfelelő árhullám idején, 
de mindenképpen a téli jégkép-
ződés előtt el kell vontatni az 
úszóházat biztonságos kikötőbe 
- figyelmeztetett Andó Mihály. 

A Millennium-Úszóház Kft. 
vezetőinek nem csupán a vonta-
táshoz szükséges szakhatósági 
engedélyeket kell beszerezniük, 
de megállapodásra kell jutniuk a 
kikötőt üzemeltető Szeviép 
Rt.-vei is. A cég ugyanis, hogy 
megelőzze a jelenlegihez hasonló 
helyzetet, pénzügyi garanciát kér 
a Millennium-Úszóház Kft.-tői. 

Csak így látják biztosítva, hogy 
az úszóházat a bérleti szerződés 
lejárta után elvontatják a kikötő-
ből. 

A tanácskozás végén felvető-
dött annak a lehetősége is, hogy 
a későbbiekben ne a két híd kö-
zött, hanem a Belvárosi hídtól 
délre üzemeljen az úszóház. A 
hatalmas úszómű magas vízállás 
esetén ugyanis beszorulhat a két 
híd közé, és veszélyeztetné az 
építmények állapotát, valamint 
akadályozná az árvíz elleni véde-
kezési munkákat is. Az úszóház 
egyébként - méretei miatt - való-
színűleg örökre a Tisza alsó sza-
kaszán marad, hiszen egyetlen 
zsilipen sem képes átúszni. 

KÉRI BARNABÁS 

Valóság 
tengere 
FARKAS CSABA • 

Én nem akarom, hogy megharagudás legyen irányunk felé, és ki-
zárólag nekünk harmincezer-nyolcszázhúszba kerüljön egy do-
bozos light Pepsi, ezért nem írom le, melyik az a nemzetközi óri-
áscég, amely saját valóságshow indítását tervezi, és a vetélkedő 
fődíja űrutazás lenne a Szojuzra. Már folynak is a tárgyalások az 
orosz űrhatóságokkal erről, a hírek szerint. Én mindössze csak 
azt szeretném ide írni: a trend alapvetően nem változott, amióta 
világ a világ. Ki repülhet a Szojuzra 1' art pour V art, ha már akad 
erre pénz 1 Talán egy űrkutató, aki úgy éli le életét, hogy soha, so-
ha nem kerülhet sok millió fényévnél a kutatásai tárgyához köze-
lebb ? Vagy egy fizikus • Vagy akár egy földrajztanár, akitől, ha meg-
kérdezi a diák, hol lelhető a Valóság tengere, kapásból válaszol: a 
Holdon ? (Ugyanis ez egy holdtenger.) Vagy akár egy átlagosnál ér-
telmesebb tanuló, kisorsolva feladatmegoldó versenyek győztesei 
közül? Közülük utazik valaki ? 

Borítékolható: egy hülyét juttat a vakszerencse a Szojuzra, hogy 
még csak a véletlen lehetőségét is kizárjuk annak: bármiféle tu-
dományos hozadékot eredményezzen a potyaűrutazás; olyasva-
lakit, aki ugyan kiengedhető a fatelepről, de csak jelentős óvadék-
kal. Szóval, ez a trend, és ez nem változott azóta, amióta római 
császárok sem azok lehettek, egy-két kivétellel, akik még értettek 
is ahhoz, amit csinálnak, hanem akik a legerőszakosabbak/legra-
vaszabbak voltak, vagy kellően bugyuták ahhoz, hogy ne akadá-
lyozzák a politikai ehtet céljai elérésében. A demokrácia persze, 
vélnénk, a császárság intézményétől jelentősen különbözik, kü-
lönösen a demokrácia mintaországában, az adott világcég köz-
pontjában, s legfőként egy valóságshowban. De ha a valóságshow 
közönsége úgy érzékeli: őt egy főállású hátulütő képviselheti a vi-
lágűrben leghitelesebben, utazzon ö a Szojuzra, altkor a főállású 
hátulütő utaztatva lesz. 

Ezzel természetesen nem kérdőjelezzük meg a demokrácia lét-
jogosultságát - köztudottan ennél jobbat még nem találtak ki -, 
mindemellett, ha dilettáns emberek jutnak döntési helyzetbe je-
lentős horderejű ügyekben, a vegytiszta „kenyeret és cirkuszt" 
szellemében, ami a legkevésbé sem a demokráciaérettség felsőfo-
ka, akkor ezen esetlegesen elgondolkozhatunk. Még akkor is, ha 
az, hogy voltaképpen micsoda is az a Valóság tengere, igazából 
senkit nem érdekel. 


