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Módosították a Somogyi utcai pályázatot 

Két éven belül 
beépítik az üres telket 
A szegedi közgyűlés jogi bi-
zot tsága összhangba hoz ta a 
Somogyi u tca 19. számú te-
lek beépí tésére k i í r t pályáza-
to t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi közgyűlés előírásainál 
is szigorúbb feltételeket tartal-
mazott a Somogyi utca 19. szám 
alatti telek beépítésére kiírt pá-
lyázat, ezért a jogi bizottság két 
pontban módosította a doku-
mentumot - tájékoztatta lapun-
kat Pintér Ferenc, a bizottság el-
nöke, Centrum párti önkor-
mányzati képviselő, frakcióveze-
tő-helyettes. 

Mint azt már megírtuk: a város 
99 millió forintért értékesíti a 
telket, amit jelenleg autóparko-
lóként hasznosítanak. Az előírás 

szerint két év alatt kell beépíteni 
a területet, amelyen lakásokat és 
irodákat, valamint üzleteket ma-
gában foglakó épület áll majd. 

A Szegedi Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó Rt. által kiírt pá-
lyázatba olyan kötelezettségeket 
is belefoglaltak, amelyeket a köz-
gyűlés nem írt elő, például a ter-
helési tilalomról és a visszavá-
sárlási jogról szóló rész. Pintér 
Ferenc kiemelte, hogy a „túlbiz-
tosítás" a városi érdekek védel-
mében történt, s a jogi bizottság 
azért látta szükségesnek a javí-
tást, mert a közgyűlés határozata 
még pozitív irányban sem módo-
sítható. 

- Elvi kérdésről van szó! - fo-
galmazott a jogi bizottság elnö-
ke, aki hangsúlyozta, hogy a pá-
lyázat módosításával az önkor-
mányzat érdekei nem sérültek. 

Országos közművelődési konferencia Szegeden 

Médiasztárok 
az előadók között 
Tizenket tedik alkalommal 
rendez Szegeden országos köz-
művelődési konferenc iá t az 
SZTE JGYTFK közművelődési 
tanszéke. A rendezvény teg-
nap kezdődött és csü tör tökig 
tar t . 
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Az SZTE Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Kar közművelő-
dési tanszékének hallgatói, azaz 
a jövő kulturális menedzserei és 
médiaszakemberei számára jó 
gyakorlatot jelent évről évre az 
országos közművelődési konfe-
rencia megszervezése. 

A tegnap kezdődött és csütör-
tökig tartó, tizenkettedik alka-
lommal megrendezett program 
célja: naprakész tájékoztatást ad-
ni a kulturális szférában történő 
változásokról. 

A konferencián jeles média-
szakemberek, közéleti személyi-
ségek a tanszék három képzési 
irányának (média, menedzser, 
rendezvényszervezés) megfelelő 

előadásokat tartanak. A már ha-
gyományossá váló programsoro-
zatban az elmúlt években olyan 
neves szakemberek adtak elő, 
mint például Aczél Endre, Albert 
Györgyi, Réz András, Farkasházy 
Tivadar, Betlen János, Juszt Lász-
ló, Kepes András, Jancsó Miklós, 
Vitray Tamás. 

Ma délelőtt 10 órától kezdőd-
nek az előadások a közművelő-
dési tanszéken (Szilléri sgt. 12.), 
ahol Csisztu Zsuzsa Sport és a 
média, Antal Imre Csak Szeszé-
lyesen!, Rudi Zoltán az MTV 
hírigazgatója Közszolgálatiság a 
XXI. században címmel tart elő-
adást. 

A csütörtök estig tartó rendez-
vényen többek között Rudolf Pé-
ter (Egy kis színház) és Uj Péter 
(Újság a hálóról) előadását is 
meghallgathatják az érdeklődők, 
akiket koncertekre és filmvetíté-
sekre is várnak a szervezők. A 
konferencia részletes programja 
a rendezvény internetes honlap-
ján (www.kmk.deltav.hu) megta-
lálható. 

A demográfiai hullámvölgyidén elérte a felsőoktatást is 

Kevesebben jelentkeztek 
Az elmúlt tíz évben fokozato-
san növekedett az egyetemre, 
főiskolára jelentkező középis-
kolások száma. Idén azonban 
megfordult a tendencia, mint-
egy öt-hat százalékkal keveseb-
ben jelentkeztek felsőiskolai 
intézménybe. Szakértők sze-
rint az oly sokat emlegetett de-
mográfiai hullámvölgy már a 
felsőoktatásban is érezteti ha-
tását. 

Az előzetes adatok szerint 157 
ezer „A" jelű jelentkezési lapot 
regisztráltak az Országos Felső-
oktatási és Felvételi Irodában 
(OFFI), s ezzel bizonyossá vált, 
hogy a több mint tíz éve növekvő 
továbbtanulási kedv kis mérték-
ben ugyan, de alábbhagyott. 

A 2002-es évi 165 ezer jelent-
kezőhöz viszonyítva az idén 
mintegy nyolcezerrel keveseb-
ben gondolták úgy, hogy vala-
melyik egyetemen vagy főisko-
lán szeretnék folytatni tanul-
mányaikat. Az OFFI-nál febru-
ár vége óta folyamatosan dol-
gozzák fel a jelentkezési lapok 
információit, ám az adatrögzí-
téssel és az ellenőrzéssel várha-
tóan április elején végeznek. Az 
iroda majd csak ekkor tud be-
számolni arról, hogy 2003-ban 
mennyien jelentkeztek egye-
temre, főiskolára, illetve mi-
lyen szakokat, szakcsoporto-
kat, képzési formákat és tago-
zatokat jelöltek meg a tovább-
tanulni szándékozók. Az előze-
tes becslések azonban helyesnek 
bizonyultak, s a várakozásoknak 
megfelelően kevesebb középis-
kolás gondolta úgy az idén, hogy 
jelentkezik valamelyik felsőfokú 

Szegedi Túdományegyetem, beiratkozás, 2002. Az idén kevesebben lesznek? Fotó: Miskolczi Róbert 

oktatási intézmény által meghir-
detett szakra vagy szakpárra. 

Noha a Szegedi Tudomány-
egyetemen (SZTE) egyelőre nem 
tudtak pontos választ adni arra 
a kérdésre, hogy az országos 
tendenciát mennyire követik a 
különböző egyetemi karok, 
megtudtuk, Szegeden nem szá-
mítanak ilyen mértékű csökke-
nésre. Kothencz Mihály, az 
SZTE Bölcsészettudományi Ka-
rának tanulmányi osztályveze-
tője elmondta: idén többen je-
lentkeztek a bölcsészettudomá-
nyi karra, mint tavaly. - Előze-
tes becsléseink szerint az idén 

Anettka a Korzóban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismét Szegeden vendégszere-
pelnek a Budapesti Vidám 
Színpad művészei, akik márci-
us 29-én este 7 órakor a 
www.család az interneten.hu 
hu című zenés komédiát adják 
elő két részben a Korzó mozi-
ban. A történet egy kisemberről 
szól, aki eladósodik a tőzsdén, 

majd egy internetes producer 
barátjának tanácsára húsz rej-
tett kamerát szerelnek harminc 
napra a lakásába. 

A komédiát Harsányi Gábor 
írta és rendezte. A főbb szere-
pekben Csala Zsuzsa, Faragó Ve-
ra, Sáfár Anikó és Verebély Iván 
látható. A call girl szerepében 
pedig feltűnik a színpadon 
Anettka is. 

Cáfolja a rémhírt a minisztérium a négyüteműek és a dízelek esetében 

Az EU nem várja el a katalizátort 
Az EU-csatlakozást népszerű-
sítő tévéreklámok között téves 
információt adó reklám jelent 
meg a napokban. Ez arról tá-
jékoztatja a nézőket, hogy a 
csatlakozás után katalizátorral 
kell felszerelni a régebbi gyár-
tású autókat. 
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A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium (GKM) cáfolja az 
egyik tévéreklámban á napokban 
elhangzott információt, misze-
rint az uniós csatlakozást köve-
tően katalizátor felszerelését ír-
ják elő régebbi típusú autókra, 
többek között a Trabantokra is. 
A hirdetés mintegy 400-500 ezer 
- részben volt keleti, részben az 
elmúlt tíz évben, magánimport-
ban behozott, még katalizátorral 
nem felszerelt nyugati - kocsi tu-
lajdonosát rémisztheti meg, mi-
vel a katalizátor utólagos besze-
reltetése meglehetősen költsé-
ges. 

A GKM szerint EU-s csatla-
kozásunk kapcsán ilyen elvárás 
nincs, azaz nem kell utólagosan 
katalizátort szereltetni a négy-
ütemű Ottó- vagy Diesel-mo-
torral rendelkező személygép-
kocsikra, tehergépkocsikra és 
autóbuszokra. A kétütemű mo-
torral ellátott gépkocsik (Tra-
bant, Wartburg és Barkas) eseté-
ben 2005. július l-jétől új köve-

A kétüteműekre - gazdájuk legnagyobb bánatára - kötelező lesz a katalizátor. Fotó: Karnak Csaba 

telmény lép be: a vizsgán, illet-
ve a környezetvédelmi felül-
vizsgálaton a szén-monoxid 
(CO)-tartalom mellett már az 
eddig nem ellenőrzött szénhid-
rogén (CH)-tartalmat is mérni 
fogják. 

A két évvel ezelőtt meghirde-
tett 2000 ppm-es határértéket a 
kétütemű járművek csak úgy 

tudják majd teljesíteni, ha mo-
torjukra jóváhagyott katalizá-
tort szerelnek fel. Ez ma Ma-
gyarországon 200-300 ezer au-
tót érint, a katalizátor felszere-
lésének költsége pedig mintegy 
50 ezer forintra rúg. Számítások 
szerint 2005-re a legutolsó két-
ütemű motorral eladott Tra-
bant, Wartburg és Barkas is 17 

évesnél idősebb lesz. Ezen típu-
sokhoz tartozó járművek egy ré-
szét, főleg a 20-25 éveseseket, 
tulajdonosaik valószínűleg ad-
digra leselejtezik. Aki mégis 
kétütemű járművének tovább-
üzemeltetése mellett dönt, az 
nevezett katalizátort felszerel-
tetve a későbbiekben is megte-
heti. 

körülbelül ezer-ezerkétszázzal 
többen próbálkoznak a szakjain-
kon. Pontos számokat azonban 
egyelőre nem tudok mondani. 
Várjuk ugyanis az Oktatási Mi-
nisztériumból (OM) azt az egy-
séges, központi programot, 
amelynek segítségével országos 
keretek között nyomon tudjuk 
követni, hogy honnan, hányan 
jelentkeztek egyes szakjainkra, 
szakpárjainkra - közölte Kot-
hencz Mihály. 

Az OM illetékesei lapunk ér-
deklődésére elmondták: a prog-
ram, s vele együtt a pontos sta-
tisztikai adatok áprilisig megér-

keznek az ország összes felsőok-
tatási intézményébe. 

Szakértők két dologgal magya-
rázzák a jelenlegi csökkenést. Az 
egyetemek többségén, elsősor-
ban a bölcsészkarokon, meg-
szűnt az egyszakosság, s a szak-
páros jelölés így két jelentkezés 
helyett csak egynek számít. A 
másik ok a demográfiai hullám-
völgy, amely most „utolérte" a 
felsőoktatást is. Felnőtt az a ge-
neráció, amelyik számarányát 
tekintve sokkal kisebb, mint az 
előző tíz évben bármikor, így 
most kevesebb is felvételizik. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Brahiból, poénból zsarolás és rablás 

Fiatalok a náluk is 
fiatalabbak ellen 
Egyre több fiatalkorú rabolja ki a vele egyidős, vagy a nála fiatalabb 
kortársát. Az elkövetők ezt általában jó bulinak tartják, pedig az 
ilyen a bűncselekményért akár nyolc évre is rács mögé kerül-
hetnek. 

A középiskolás B. K. hajnali két óra körül sétált hazafelé Szeged Bel-
városában, amikor a Kölcsey utca sarkán lévő McDonald's előtt meg-
állította egy nála valamivel idősebb fiú és pénzét követelve megfenye-
gette. A halálra rémült áldozat előhúzta pénztárcáját, a támadó pedig 
kivette a benne lévő 1200 forintot, és továbbállt. 

B. feljelentést tett, a rendőrség rövid időn belül megállapította, ki 
volt az útonálló: L. Z., egy 17 éves szegedi fiú, akit pár napon belül 
előállítottak, ugyanis a Töki becenévre hallgató srác újra rabolni 
akart, de akkor rajta vesztett, ugyanis tőrbe csalták. Ezúttal egy 14 év 
körüli fiút kényszerített arra, adjon neki 3 ezer forintot. A tettes és ál-
dozat megegyezett, hogy este hatkor ismét találkoznak, akkor meg-
kapja a pénzt a zsaroló. A megbeszélt helyen azonban már a zsaruk 
várták a fiatal bűnözőt. 

A nyomozás során kiderült, Töki rendszeresen fosztogatta a nála fi-
atalabbakat. Kihallgatásakor beismerte, hogy még az év elején egyik 
barátjával, a szintén 18 év alatti K. G.-vel a lakásán megkeresték Cs. 
G.t, kiadós verést ígértek a „házigazdának", aki állítólag tartozott ne-
kik. Az adósság fejében 5 ezer forintot követeltek, amit a megriadt 
sértett a családi kasszából elvett és átadott. Az ilyen jellegű bűncse-
lekmények száma évről évre növekszik. Az elkövetők általában rossz 
anyagi körülmények között élő családokból kerülnek ki. 

Az utóbbi időben divat lett „a mutasd meg a telefonod" típusú rab-
lás, amikor az elkövetők egyszerűen elveszik a sértett telefonját. A 
rendőrség szerint a fiatalok általában bandába verődve, brahiból kö-
vetik el a rablásokat, amit jó poénnak tartanak. Azt viszont nem tud-
ják, hogy ez súlyos bűncselekmény, ami kettőtől nyolc évig büntethe-
tő. Gyakran erőszakot sem alkalmaznak a fiatal rablók, egyszerűen 
csak körbeállják a sértettet. 

Az áldozatok magatartására jellemző, hogy félve a felelősségre vo-
nástól, nem merik elmesélni szüleiknek, hogy kirabolták őket. A szü-
lők pedig nem bíznak a rendőrségben, ráadásul nem akarnak havonta 
három-négy alkalommal bemenni a kapitányságra. 

A rendőrség kéri, hogy azok a fiatalok, akiket hasonló módszerrel 
kiraboltak, vagy megzsaroltak, jelentkezzenek a Szegedi Rendőrkapi-
tányságon. 

A. T. J. 

Lopni akart a trió 
Lopási kísérlet miatt indult eljá-
rás az 55 éves M. Jolán, a 26 éves 
F. Ilona és M. István ellen. 

A trió még a hét végén hatolt 
be egy lakatlan szegedi családi 
házba, a szomszédok azonban 
észrevették a bandát, értesítették 

a rendőrséget. A kiérkező rend 
őrök előállították a gyanúsította 
kat. M. Jolán nem ismeretlen a 
hatóság előtt, hiszen a nő mar 
több alkalommal volt büntetvi 
hasonló bűncselekmények mi 
att. 

http://www.kmk.deltav.hu

