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Több mint három és fél milliárdos profit 

Démász-bravúr 
A Délmagyarországi Áramszolgáltató (Démász) Rt. az év első 
háromnegyed évében kiemelkedő eredményt produkált: 3,6 mil-
liárd forintos adózott nyeresége 25,5 százalékos emelkedést jelent 
az előző év azonos időszakához képest. 

Az egyetlen jelentős közkézhá-
nyaddal rendelkező hazai áram-
szolgáltató eredménye kiemelke-
dőnek számít, hiszen a társaság 
túlszárnyalta tavalyi ígéretét, 
amely szerint igyekszik nettó 
nyereségét reálértéken tartani. A 
3,6 milliárd forintos profitból 
1,6 milliárdot a harmadik ne-
gyedévben sikerült megtermelni. 

Az első háromnegyed év a sze-
zon miatt általában eredményes 
szokott lenni, s nem volt ez 
másként az idén sem. A nem-
zetközi számviteli szabályok 
(IAS) alapján készült, konszoli-
dált gyorsjelentés szerint a Dé-
mász üzemi nyeresége 4,58 mil-
liárd forint volt az első kilenc 
hónapban, ez több mint 39 szá-
zalékos növekedés a bázishoz 
képest. A csoport árbevétele 7,7 
százalékkal emelkedett, és 47,7 
milliárd forintot tett ki. Ezen 
belül 47,2 milliárd forint a villa-
mos energia értékesítéséből, 

436 millió forint pedig a hőérté-
kesítésből származott. 

A villamos energia eladások ár-
bevétele 7,4 százalékkal emelke-
dett, a cég 2002 első kilenc hó-
napjában 2711 gigawattóra villa-
mos energiát értékesített. A hő-
értékesítés árbevétele 46,5 száza-
lékkal emelkedett, aminek oka a 
régióban lévő konzervgyár ter-
melésének növekedése. 

A Démász jegyzett tőkéje az év 
első hónapjának végén 37,029 
milliárd forint, a saját tőke pedig 
42,773 milliárd forint volt. 

A társaság 10 ezer forint névér-
tékű részvényei a Budapesti Ér-
téktőzsde „A" kategóriájában fo-
rognak, az elmúlt egy évben 
7650 és 11 ezer 650 forint közöt-
ti árfolyamon cseréltek gazdát. 
Elemzők szerint igen szép jövő 
előtt állnak a cég részvényei, hi-
szen az árampiaci liberalizáció a 
Démászt kedvezően érintheti. 

O. K. K. 

Botka László 
Brüsszelben tárgyal 
Brüsszelbe utazott Botka László. 
A szegedi polgármester az 
EU-magyar vegyes bizottság tag-
jaként tartózkodik hivatalosan 
csütörtökön és pénteken a belga 
fővárosban. A magyar delegáció 
tagjai tárgyalnak Günter Verhau-
gen bővítési főbiztossal, az Euró-

pai Bizottság és Parlament veze-
tőivel. Értesüléseink szerint a tár-
gyalások során áttekintik majd a 
regionális támogatások mértéké-
ről szóló fejezetet, továbbá meg-
beszéléseket folytatnak arról, mi-
lyen fejlesztési források nyílhat-
nak meg ezen a téren a jövőben. 

Tudománynapi ünnepség a SZAB-székházban 

Szeged hírét a tudósok viszik Polgári 
dilemma 
BAKOSANDRÁS 

Nyolc éve működik és most válságba került a Makói Polgári Kör -
legalábbis elnöke szerint. Az egyesületet az utóbbi időben rend-
szeresen összetévesztik a polgári körökkel, s ez gyakran kellemet-
lenséget okoz. A Makói Polgári Kör ugyanis továbbra sem szeret-
ne más lenni, mint az, aminek nyolc évvel ezelőtt létrejött: kör, 
amely programokat szervez. Tagjai és szimpatizánsai éppúgy ösz-
szegyúltek a városból elszármazott íróval, énekessel rendezett 
beszélgetésre, mint a történész, a közgazdász, az építész előadá-
sára. A közélet is belefért ebbe a repertoárba, de csak olyan mér-
tékben, ahogyan egy civil ember érdeklődési körébe. Szívesen lát-
ták és szigorú kérdésekkel várták - ha volt mondanivalója - a pol-
gármestert éppúgy, mint bármelyik ellenfelét. A Makói Polgári 
Kör mostanáig tényleg büszke lehetett arra, hogy egy kicsit mind-
egyik párttal fasírtban van, ugyanakkor mindegyik helyi poütikai 
erőt elismeri és észreveszi az értékeket. 

Most viszont nem csak amiatt szomorkodhatnak a „régi polgá-
rok ", hogy a jobboldal civil bázisa néhány hónap alatt nagyobb is-
mertségre tett szert Makón, mint ők nyole év alatt. Amiatt is, 
hogy tagjaik egy része a választási kampány idején itt is, ott is len-
gette a zászlót. Es vajon ki hinné el egy civil szervezetről, hogy 
pártoktól független, ha egyszer reprezentánsai bebizonyították, 
hogy nem azok 1 Ráadásul Makón még a Polgári Szövetség Makó-
ért nevű egyesület is árnyalja a képet; a PSZM ugyan vállalja, 
hogy nem más, mint a makói polgármestert támogató helyi poh-
tikusok és pohtizálók tábora. A polgári jelzőt azonban ók is a ma-
gukénak vallják. Makón tehát - elvileg - háromféle polgári érték-
rend is létezik. S ha egyszer valaki megint kiássa a csatabárdot, a 
IXrlgári Szövetség Makóért által támogatott polgármester az Orbá-
ni szellemben alakult polgári körökkel találja szembe magát. Le-
het, a harmadik polgári csapaton már csak mosolyogni fognak, hi-
ába, hogy nem pohtizál. Ellehetetlenül. 

Persze, ez nem biztos. Nem is lenne jó, ha így történne. Hiszen 
nagy veszteség a közösség számára, ha az agresszívabbá váló or-
szágos politika miatt a helyi is radikalizálódik, s emiatt eltűnik a 
különbség a civil távolságtartás - a „tisztességből ellenzéki" ma-
gatartás s a politikai ellenzéki szerep között. Még akkor is. ha 
mindkettő polgárinak nevezi magát. 

Három gyermeke és hét unokája gyászolja a vonaton balesetet szenvedett asszonyt 

A halál okát még vizsgálják 
Hamarosan eltemetik azt a 68 
éves nénit, aki egy személyvo-
natból zuhant ki a közelmúlt-
ban. Az életerős, aktív társasági 
életet élt asszonyt három gyer-
meke és hét unokája gyászolja. 

Egy nyugdíjascsoport utazott Bu-
dapestről Szegedre az elmúlt hét 
elején. A társaság egyik tagja, egy 
68 esztendős kiskundorozsmai 
asszony azt mondta utastársai-
nak, hogy kimegy a mosdóba, 
majd átmegy beszélgetni a többi-
ekhez. A néni azonban nem tért 
vissza a fülkéjébe. Mint később 
kiderült, eddig tisztázatlan okok-
ból a csengelei vasútállomástól 

két kilométerre kiesett a vonat-
ból. A rendőrök nagy erőkkel, 
több napon keresztül kutattak a 
szerencsétlenül járt asszony után. 

- Kedd este mi is kerestük 
Csengele közelében az édesanyá-
mat. Amikor múlt szerdán reggel 
a repülőgépről megtalálták a holt-
testet, kiderült, előző nap abg öt-
száz méterre voltunk a helyszín-
től - mesélte Hajó Róbert, a vo-
natból kizuhant asszony ha, aki 
többek között azt nehezményezi, 
hogy a MAV-tól senki sem keres-
te meg. - Legalább egy együtt érző 
szót, vagy annyit mondhattak 
volna, hogy részvétünk... - mond-
ta a férfi felesége. Míg a mamáról 

beszélgettünk, a férfinak többször 
elcsuklott a hangja, majd hirtelen 
olyan heves sírógörcs tört rá, hogy 
csak pár perc elteltével tudtuk 
folytatni a beszélgetést. 

Hajó Róbert édesanyja a kis-
kundorozsmai nyugdíjasklub 
tagja volt, aktív társasági életet 
élt. Gyakran kerestek fel más 
klubokat, sokat utaztak, kirán-
dultak, rendszeresen megünne-
pelték egymás név- és születés-
napját. - Ha telefonon beszél-
tünk, s mondtuk, hogy megyünk 
hozzá, mire odaértünk, már ott 
volt a kalács az asztalon - mesél-
te a férfi. - Édesanyám mindig 
mondta, mi lesz vele, ha megbe-

tegszik, ki fogja majd gondozni -
tette hozzá. A nagymamát három 
gyermekén kívül hét unokája 
gyászolja. Az asszony halálának 
pontos okát szakértők vizsgálják. 

A MÁV Rt. vasútbiztonsági 
osztálya már elvégezte az ilyen-
kor szokásos vizsgálatokat. -
Még a baleset éjjelén hajnali há-
rom órakor a rendőrökkel együtt 
átvizsgáltuk a szerelvényt, és 
mindent rendben találtunk - tá-
jékoztatta lapunkat Garnai Géza 
osztályvezető. A vasút szakem-
berei ellenőrizték a vagon mű-
szaki állapotát, valamint meg-
hallgatták a jegyvizsgálókat is. 

A. T. J. 

A tudomány emberei minden 
segítséget megadnak a város új 
vezetésének Szeged fejlesztésé-
hez - mondta tudománynapi 
köszöntőjében Solymosi Frigyes 
akadémikus. 

Szegeden járt azÁPVRt. vezérigazgatója 

Készülnek a Volán-privatizációra 

A második világháború utáni év-
tizedekben rakétasebességgel 
száguldott el mellettünk a nyu-
gati világ; remélhetjük, hogy tu-
dománybarát kormányokkal 
most sokat tehetünk azért, hogy 
Magyarország egyenrangú part-
nere legyen Európa nemzeteinek 
- fogalmazott köszöntőjében 
Solymosi Frigyes professzor, az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizott-
ság (SZAB) elnöke tegnap, ami-
kor megnyitotta a magyar tudo-
mány napja köré szervezett sze-
gedi eseménysorozatot. 

Az országban Szegeden alakult 
meg elsőként, 1961-ben az Aka-
démia területi szervezete, tizen-
két akadémikussal. Ma huszon-
nyolcan vannak az MTA szegedi 
tagjai. (Az ünnepség résztvevői 
megemlékeztek az idén elhunyt 
Mérei Gyula történészről.) A vá-
ros nevét, hírét kiváló tudomá-
nyos kutatók viszik a világba és 
nem elhanyagolható a SZAB tag-
jainak hazai érdekérvényesítő 
képessége sem, hiszen - mint 
Solymosi professzor utalt rá - a 
szegedi Széchenyi-díjas kutatók 
eredményesen lobbiztak az előző 
kormánynál a tudomány na-
gyobb támogatásáért. 

A Szegedi Tudományegyetem 
képviseletében Balázs Mihály 
egyetemi tanár arra hívta fel a 

Solymosi Frigyes akadémikus nyitotta meg a szegedi rendezvénysorozatot. Fotó: Schmidt Andrea 

tudós kollégái figyelmét, ha te-
hetik, álljanak meg egy percre a 
Dóm tér árkádjai alatt, Vitéz Já-
nos porcelánból készült dom-
borművénél és gondolják meg: ő 
volt az Itálián kívüli európai 
akadémiai kezdeményezések 
úttörője, hiszen budai házában 
rendszeresen összegyűltek 
élénk és baráti vitára a korabeli 
tudós emberek. Igaz, ennek a 
hagyománynak nem lett olyan 
töretlen folytatása Magyaror-
szágon, mint amilyen folyama-
tos volt az itáliai vagy francia 
tudósok szerveződése, azért a 
Vitéz János teremtette magyar-

országi elsőség ma is szívet-lel-
ket melengető tradíció. 

A jelenlegi kormány is a tudás-
alapú társadalom híve - erősítette 
meg a tudósokat a város nevében 
köszöntő polgármester, Botka 
László, kiemelve, hogy nemzeti 
felelősség a tudományos kutatás 
mind jobb feltételeinek megte-
remtése, s erre már láthatók jelek 
a 2003-as költségvetésben is. 

A szegedi tudományosságért 
sokat tett egykori (1967-től 
1973-ig) SZAB-elnök és egyete-
mi rektor, Márta Ferenc akadé-
mikus vehette át a tudományna-
pi ünnepségen az akadémiai bi-

zottság emlékérmét. Köszönő 
szavaiba beleszőtte, hogy itteni 
működése óta is figyelemmel kí-
séri a város tudományos életét, 
amelyet imponálónak nevezett. 

A növényi gének és a mi vilá-
gunk címmel a modern biológia 
21. századi életet meghatározó 
jelentőségéről és hétköznapi cso-
dáiról tartott ünnepi előadást 
Dudits Dénes akadémikus, a 
Szegedi Biológiai Központ főigaz-
gatója. A tudománynapi szegedi 
események az akadémiai szakbi-
zottságok konferenciáival folyta-
tódnak a következő napokban. 

S. E. 

A Tisza Volán Rt. vezetőivel tárgyalt tegnap 
Szegeden Kamarás Miklós, az ÁPV Rt. ve-
zérigazgatója. Elmondta: az állami vagyon-
kezelőt semmi nem kényszeríti arra, hogy 
mihamarabb eladja a Volán-társaságokat. 

Két éven át a Tisza Volán Rt. választott 
könyvvizsgálója volt Kamarás Miklós. így az-
tán régi, személyes ismerősként köszönthet-
ték a busztársaság vezetői az ÁPV Rt. vezér-
igazgatóját tegnap a Bakay Nándor utcai Ti-
sza Volán-központban. Ám a beszélgetés so-
rán korántsem csak a közös munka emlékeit 
elevenítették fel, hanem szó volt többek kö-
zött a Volán-társaságok privatizációra törté-
nő felkészítéséről is. 

- A kormányzat úgy ítéli meg, hogy a jövő-
ben a Volánoknak nem kell tartósan állami 
tulajdonban maradniuk, törvényi szabályo-
zás eszközeivel is elérhető, hogy a magánosí-
tás után ezek a cégek megtartsák közszolgál-
tatói funkcióikat. Ugyanakkor a busztársasá-
gok fejlesztését jól szolgálhatja, ha magántő-
két vonunk be - mondta Kamarás Miklós. 
Hozzátette: a Volánok privatizációs előké-
születei hosszabb időt vesznek igénybe, s mi-
vel az ÁPV Rt.-t semmi nem kényszeríti arra, 
hogy mihamarabb eladja a Volánokat, vagy 
bármely más állami céget, sem idő előtt, sem 
nyomott áron nem akarnak vevőt találni. 

- Az viszont tény, hogy a kormányzat libe-
rális állami tulajdonosi politikát folytat, s az 
a célja, hogy a ma még 176 ÁPV rt.-s vállal-

kozás döntő többségét magánkézbe adja -
nyilatkozta lapunknak Kamarás Miklós. 

A vezérigazgató külön is szólt a Tisza Volán 
Rt. tevékenységéről. Úgy fogalmazott, hogy a 
szegedi központú busztársaság kiváló mun-

kát végez, mind gazdálkodása és piacpoliti-
kája, mind pedig beruházási politikája példa-
mutató lehet más, hasonló funkciót ellátó 
társaságok számára. 

B.Z. 

Kamarás Miklós, az ÁPV Rt. vezérigazgatója (középen) Szeri István, a Tisza Volán vezér-
igazgatója (balról) és Pócza Mihály, a Stratégiai Szolgáltatók Országos Szövetségének el-
nöke, a Kisalföld Volán vezérigazgatója társaságában. Fotó: Karnok Csaba 


