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Nem falnak spanyol és francia olajat a szegedi baktériumok 

Pihen a hasznos találmány A béna 
kacsa 

S U L Y O K E R Z S É B E T 

Olajfaló baktériumok a szegedi Bay Zoltán intézetben. Fotó: Káinok Csaba 

okozta szennyezések enyhítésére 
több ötlettel is jelentkeztek segí-
tő szándékú magyarok a nagykö-
vetségen. Ám a munkákat a galí-
ciai autonóm kormány környe-
zetvédelmi minisztere koordi-
nálja. A Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium nemzet-
közi együttműködésének főbb 
irányelvei között szerepel a nem-

zetközi környezetvédelmi folya-
matokban való részvétel. A mi-
nisztérium nemzetközi kapcso-
latokkal foglalkozó osztályának 
munkatársa, Varga Erzsébet arra 
a kérdésre, hogy milyen segítsé-
get tudnának nyújtani a spanyol, 
portugál és francia károsultak 
megkereséséhez, azt válaszolta, 
hogy hasonló nemzetközi segít-

ségnyújtásra igen ritkán akad 
példa. Az első lépés természete-
sen az lenne, hogy az olajfaló 
baktériumos technológia hazai 
alkalmazására megszerezzék az 
engedélyt a szabadalom tulajdo-
nosai. Ezt követően a külföldi in-
tézményekkel való kapcsolatfel-
vételt segíthetné osztályuk. 

W.A. 

A hóban ficánkoló gyerekeket szerencsére nem érdekli, hogy 
minden összejött, megint. Sikkantanak, amint eltalálják egymást 
a hógolyóval, fülig ér a szájuk, élvezik a puha, fehér szüzet. Leta-
possák. A déli egy órában nagyobb pusztítást végeznek benne, 
mim az előző 24-ben a közterület-fenntartók, plusz az újonnan 
felvett hómunkások együttvéve. 

Na ez jött össze, hogy tehát leesett az idei első nagyobb hó, és 
éppen a téli szünet utáni iskolakezdés reggelére, amely reggelen 
mindennek a tetejébe éppen sztrájkoltak a buszvezetők. 

Minálunk az a szokás, hogy amikor leesik az első nagyobb hó 
így télvíz idején, arra senki sincsen fölkészülve. Kivéve talán a mi 
lépcsőházunkat, ahol már az este használatba vették a lakók az 
előre odakészített hólapátokat és söprűket, s reggel is arra ébred-
hetett a lustábbja, hogy a többiek már kotornak. A mi házunk 
előtt, az utcán is hótalan volt a járda már hajnalban - mert a mi 
házunkban sok a nyugdíjas. Nem magyarázom itt el az oksági vi-
szonyt minden részletében, csak arra hívnám fel külön is a figyel-
met, hogy úgy látszik, minél idősebb az ember, annál jobban tud-
ja, hogy a havat (is) el kell takarítani. 

Gondolom, Szeged és Csongrád megye útjainak hótól megtisz-
títására hivatott egyének és szervezetek igen fiatalok. Ennek kö-
vetkeztében viszont reszket az idegességtől a trolivezető, aki már 
harmadszor rugaszkodik neki, hogy a nagykörúti megállóhói rá-
vezérelje a járművét a belső sávra, hogy aztán hamarost balra ka-
nyarodhasson, lassan, araszolva, nehogy majd megcsússzon a 30 
centisre föltornyosult, más járművek által összetolt havon. A híd 
előtt, a lámpánál csak a fejét rázogatja, mintha mondaná: hihe-
tetlen... Percek óta vesztegel itt velünk, heringgé préselődött uta-
sokkal. Most azért nem tud balra kanyarodni, mert eléálltak a 
személyautók, azok meg azért kígyóznak, mert egy társuk nem 
bír fölhajtani a hídra. Minduntalan visszacsúszik az enyhe emel-
kedőről. A mögötte veszteglők életük kockáztatásával kitartanak. 
Ülnek az autójukban és nézik a kínlódást. Hiába, nincsenek fel-
készülve. Vagy csak nagyon fiatalok' Vagy a fene tudja, hogy mi az 
oka, tény, hogy olyan a város, mint egy béna kacsa. 

A reggel még sztrájkolt buszvezetők egész nap megerősödhet-
tek abban a hitükben, hogy igazuk van. Én meg úgy látom, nem-
hogy annyiért, de semennyi pénzért sem lehet úttalan utakon ve-
zetni. 

Folytatás a z 1. oldalról 

Kovács Gyula, az algyői Petrol-
szerviz Olajipari Karbantartó és 
Építő Kft. vállalkozási igazgatója 
elmondta, még tavaly nyár elején 
kérték, hogy a Fodor József Or-
szágos Közegészségügyi Központ 
vizsgálja meg az általuk kezelt 
talajt. A mintavételre október-
ben került sor. Szóbeli tájékozta-
tást kaptak arról, hogy az olajfaló 
baktériumokkal kezelt, olajjal 
szennyezett föld már nem szá-
mít veszélyes hulladéknak, az 
előírt egészségügyi határértékek-
nek megfelel. írásban azonban 
még nem kapták meg ezt a szak-
véleményt, s ennek híján nem 
nyújthatták be technológiami-
nősítési kérelmüket a környezet-
védelmi felügyelőség helyi szer-
vezetéhez. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi Felügyelőség csak a 
szakértői vélemény birtokában 
indíthatja meg az eljárást, mely-
nek eredményeképp a veszélyes 
hulladékok kezelésére használt 
technológia alkalmazható lesz 
Magyarország egész területén. Ez 
az eljárás más szakhatóságok be-
vonása miatt eltarthat három 
hónapig is. Különleges esetekben 
persze gyorsabban is befejeződ-
het. Ahhoz, hogy külföldön is be-
vethessék ezt a technológiát, 
ezenfelül a helyileg illetékes ha-
tóságengedélye is szükséges. 

Antonio Bellver, spanyol nagy-
követ megkeresésünkre elmond-
ta, hogy amióta a galíciai partok-
nál szerencsétlenül járt az olaj-
szállító tanker, a szivárgó olaj 

Karácsonyi meglepetés 

Elmaradt reklamálók 
Az év végi vásárlási lázt nem 
követték tömeges reklamációk, 
panaszok. 

A Csongrád Megyei Fogyasztóvé-
delmi Főfelügyelőségen arra szá-
mítottak, hogy a két ünnep kö-
zött és után megsokszorozódnak 
a bejelentések, panaszok, rekla-
mációk, ám nem így történt -
nyilatkozta lapunknak Pálkúti 
Istvánné, a főfelügyelőség igazga-
tója, aki megjegyezte: - A fo-
gyasztók vagy szerencsésen vásá-
roltak, vagy a boltokat (újból) fel-
keresve, a kereskedők orvosolták 
kifogásaikat. 

Az igazgatónő mindössze 
egyetlen konkrét esetről tudott 
beszámolni: Szentesen vásárol-
tak egy mobiltelefont, ami szinte 
azonnal elromlott. A vevő cserét 
kért, mert nem tudta használni a 

mobilt, de a telefontársaság helyi 
képviselete nem akarta kicserél-
ni a készüléket. A reklamáció jo-
gosságát most vizsgálják, ered-
ményéről még nem tudott beszá-
molni Pálkútiné. Azt viszont 
hozzátette, hogy a szilveszter 
még a karácsonynál is csende-
sebb volt: 

- Az év utolsó napjára általá-
ban nem olyan termékeket vásá-
rolnak az emberek, nem olyan 
szolgáltatásokat vesznek igény-
be, amelyek miatt utólag túl so-
kat lehetne reklamálni. A szil-
veszteri rendezvényeket kivétel 
nélkül meghirdették, tehát min-
denki tudta, mire számíthat az 
adott helyen. Nem is érkezett 
hozzánk bejelentés - mondta a 
Csongrád Megyei Fogyasztóvé-
delmi Főfelügyelőség igazgatója. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 
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KAMATEMELÉS! 
AJANLATA TAGJAI SZAMARA: 

ÖSSZEG 
FUTAMIDŐ 

ÖSSZEG 4-11 hónap 12 hónap 
50 E-1,999 M Ft-ig 13-14% 14-15% 
2 M-4,999 M Ft-ig 14-15% 15-16% 

5 M Ft felett 15-16% 16-17% 
Havi kamatfelvétel, 1 M forint felett, 
12 hónapra való lekötés esetén: 14% 

A nettó hozamok csak a minimum és maximum értékek között, az szja-levonás 
függvényében változnak. Érvényes 2002. november 4-től 2003. január 31-ig. 

SZERETETTEL VÁRJUK IRODÁINKBAN! 

A M1ÉP megyei elnöke Grespikről és a népi hurálról 

Egy emberként 
Csurka mögött 
Egy emberként sorakozik fel 
Csurka István mögé a MIÉP 
Csongrád megyei szervezete -
tájékoztatta lapunkat Kovács 
László, a páTt megyei elnöke. 

Csurka István szombatra össze-
hívta a Magyar Igazság és Élet 
Pártja szervezeteinek vezetőit, 
hogy előkészítsék a februári or-# 
szágos elnökválasztó gyűlést, 
amelyen a párt reformszárnya 
szeretné elmozdítani székéből a 
jelenlegi elnököt. Sajtóértesülé-
sek szerint az úgynevezett re-
formtömörülés platform négy el-
nökjelöltet - Deák Péter, Balczó 
Zoltán, Bognár László és Rozgo-
nyi Ernő - állít majd Csurkával 
szemben. - Azért nem akarunk 
csupán egy jelöltet megnevezni, 
mert attól tartunk, hogy a jelen-
legi elnökhöz hű slepp lejárató 
kampányt indítana ellene, s vé-
gül kizárnák a pártból - nyilat-
kozta a Népszabadságnak a refor-
merek szóvivője, Grespik László. 

A MIÉP megyei elnöke lapunk-
nak elmondta: teljes mértékben 
Csurka István támogatja és min-
denben kiáll mellette. Kovács 
Lászlótól megtudtuk, hogy a párt 
megyei szervezete egy ember-
ként sorakozik majd fel Csurka 
mögé a februári országos elnök-
választó gyűlésen. 

Grespik utóbbi napokban el-
hangzott nyilatkozataira reagálva 
a megyei elnök közölte: nem érti, 
hogy egy pártonkívüli miért és 
miről mond véleményt MI-
ÉP-ügyben. - Olyan ez, mintha 
én mondanék véleményt a nagy 
népi hurálról (a mongol parla-
ment - a szerk.), amihez semmi 
közöm. Az egykori közigazgatási 
hivatalvezetőnek sincs köze a 
MIÉP-hez, hiszen nem tagja a 
pártnak - hangsúlyozta Kovács. 
Grespik azon állítására, mely 
szerint sohasem volt még olyan, 
hogy a vidéki és a fővárosi szerve-
zetek vezetői együtt lettek volna, 
mint ahogy szombaton együtt 
lesznek, a megyei elnök elmond-
ta: a megyei elnökök testülete 
(met) és a budapesti elnökök tes-
tülete (bet) május óta kéthavonta 
ülésezik, így aztán nem rendkí-
vüli az összejövetel. - Sok min-
den van földön s égen, amiről 
nem tud Grespik László. Én sem 
tudok mindent a hurál értekezle-
teiről - jegyezte meg Kovács. 

A februári országos gyűlésen a 
küldöttek húsz százalékának 
ajánlása kell ahhoz, hogy valaki 
felkerüljön az elnökjelölti listára. 
Megtudtuk: Csongrád megyéből 
előreláthatólag tizenhét küldött 
vesz részt az elnökválasztáson. 

sz. c. sz. 

Kovács László mindenben Csurkát támogatja. Fotó: Miskolczi Róbert 

Gyulay Endre felszentelte a jezsuita novíciátust 

Igazi otthonra leltek a kispapok 
Az eredeti tervektől eltérően, a Jósika ut-
cában építette fel novíciátusát mintegy két-
százmillió forintért a jezsuita rend. 

Tarnai István Ybl-díjas építész tervei alapján 
építette fel a jezsuita rend szegedi novíciátu-
sát a Jósika utcában. A tegnapi hivatalos ava-
táson részt vett Gyulay Endre megyés püs-
pök, aki fölszentelte az épületet. Ádám János, 
a jezsuita rend korábbi magyarországi tarto-
mányfőnöke, az építkezés elindítója az előz-
ményekről szólva elmondta: eredetileg a Kál-
vária sugárútra szerették volna költöztetni a 
novíciusokat a Dóm térről. Ám a Kossuth 
Zsuzsanna szakközépiskolától visszakapott, 
a rend által 1920 és 1952 között használt 
épület nem volt alkalmas a feladatra. Mivel az 
önkormányzat nem engedte, hogy lebontsák 
az épületet és helyette újat emeljenek, egy 
idős szegedi asszony által adományozott tel-
ken építették fel a novíciátust. 

A tegnapi ünnepi ceremónián Nemesszeghy 
Ervin, a Jézus Társasága Magyarországi Rend-
tartományának vezetője apró ajándékkal kö-
szönte meg a tervező, Tarnai István és a rend 
gazdasági ügyeiért felelős, az építkezést irányí-
tó fárai Béla munkáját is. A novíciátusra eddig 
három novícius költözhetett be. 

K.B. A megyés püspök (fehérben) a jezsuita rend vezetőivel. Fotó: Miskolczi Róbert 
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