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A nagy forróságban a strand jelentette a menedéket 

Véget érhet a kánikula 
£ r 

A szegedi Partfürdőn tegnap szinte egymást taposták a medencében a lubickolok. Fotó: Gyenes Kálmán 

Végre fellélegezhetünk, hiszen véget ért a ká-
nikula. Térségünkben tegnap néhol 35 Celsi-
us-fokot is mutatott a hőmérő. A héten folya-
matosan csökken a hőmérséklet, vasárnap már 
csak 25-26 fok lesz. Több százan hűsöltek a nagy 
melegben a szegedi strandokon. 

Afrikai forróság volt tegnap térségünkben. Az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat Dél-magyarországi 
Regionális Központjának munkatársai Szeged Bel-
városában 35 Celsius-fokot mértek. Ez négy fokkal 
alatta maradt az 1950. július elsején mért rekord-
nak. Akkor 39 fokra kúszott fel a hőmérő higany-
szála. 

Szerdára virradóra hidegfront érkezett hazánk fö-
lé. Ennek köszönhetően naponta 1-2 lókkal csök-
ken a hőmérséklet. Ma még annyira nem érezhető 
a hűvösebb idő, de vasárnapra már csak 25-26 fo-
kot jósolnak a meteorológusok. 

A hidegfront nem hoz nagyobb csapadékot, csak 
elszórtan várható zápor vagy zivatar. Térségünkben 

kisebb esővel elsősorban csütörtökön és pénteken 
kell számolni. 

A hét végén, illetve tegnap, aki csak tehette, víz 
mellé menekült. A szegedi strandokon több százan 
fürödtek, napoztak. - Noha az átlagosnál többen 
keresték fel fürdőinket, egyik intézmény sem mű-
ködött telt házzal - mondta Mészáros Gábor, a 
Fürdővizek Szeged Kft. igazgatója. 

Érdekesség, ahogy növekszik a hőmérséklet, egy-
re kevesebben mennek strandra. Az ideális hőmér-
séklet a 30-34 Celsius-fok, de efölött már folyama-
tosan csökken a látogatottság. Ennek talán az az 
oka, hogy az embernek nincs kedve kimozdulni a 
hűvös szobából. 

A szegediek körében a Ligetfürdő, vagyis a SZUE 
a legnépszerűbb. A Partfürdőt a távolabbról érkezők 
kedvelik. A szegedi strandokon a csúcs délután há-
rom óra után kezdődik, mivel sokan munka után 
jönnek fürdeni. A másik ok: három órától már ked-
vezményes jeggyel lehet bemenni a fürdőkbe. 

K.T. 

Levél Medgyessynek az értéktelen értékpapírokról 

A makói Baranyiné 
kisemmizett marad 
Folytatás a ; 1. oldalról 

A Hódagro az értéktelen értékpa-
pírok visszavásárlására erre ön-
szántából nem hajlandó: arra hi-
vatkozik, hogy Baranyiné szabad 
akaratából írta alá az adásvételi 
szerződést, azt pedig senki sem 
láthatta előre, hogy a cégnek 
nem lesz nyeresége, amiből osz-
talékot fizethetne. Raranyi Sán-
dorné csalódottságát növelte, 
hogy a szövetkezeti üzletrészek 
állami felvásárlási akciója során 
sem tudott megszabadulni rész-
vényeitől, mert a Magyar Fejlesz-
tési Bank csak még működő szö-
vetkezetek üzletrészeit vette 
meg, a részvények nem érdekel-
ték. 

A miniszterelnöknek címzett 
levélre - illetékességből - a Föld-
művelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium megbízott főosz-
tályvezetője, Hinora Ferenc vála-
szolt. A levélből kitűnik: a vonat-
kozó kormányhatározatok sze-
rint részvényekre a szövetkezeti 

üzletrész-felvásárlás lehetősége 
nem szólt. A minisztériumnak 
sem az osztalékfizetést, sem a 
részvény-visszavásárlást illetően 
nincs jogszabályi lehetősége el-
járni; a vonatkozó jogszabályok 
szerint a gazdasági társaság szer-
vei által hozott határozatok fe-
lülvizsgálatát a társaság tagjai, 
jelen esetben részvényesei kérhe-
tik, amennyiben azok törvénybe 
ütközőek. A gazdasági társasá-
gok törvényességi felügyeletét a 
székhely szerint illetékes cégbí-
róság látja el. 

Bárányi Sándorné egyébként 
hasonló kéréssel az előző kor-
mány földművelésügyi miniszte-
rét, illetve miniszterelnökét is 
megkereste. Pozitív választ ak-
kor sem kapott, pedig leveléhez 
több tucat, hozzá hasonló hely-
zetben lévő gazda aláírását is csa-
tolta. Az asszony tudomása sze-
rint csak Makón legalább hat-
van-nyolcvan ember járt ugyan-
úgy pórul, mint ő. 

SZABÓ IMRE 

A vásárhelyi főigazgató 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap vette át a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektorátusán fő-
igazgatói kinevezését Mucsi Im-
re, aki immár negyedik alkalom-
mal látja el a vásárhelyi mező-
gazdasági kar irányítását. 

Mint arról már beszámoltunk, 
elődjének, Bicsérdy Gyulának le-
járt a megbízatása, aki a 65. élet-
évének betöltését követően - a 
rendelkezések alapján - nem pá-
lyázhatott a főigazgatói posztra. 

Az új főigazgató - aki négy év-
re kapta a megbízást, s ez idáig 
helyettesként munkálkodott -
elsődlegesen feladatának tartja 

a kar jelenlegi gazdasági helyze-
tének áttekintését, s ha szüksé-
ges, akkor a módosítások elvég-
zését. Emellett a pályázati lehe-
tőségekről és a már benyújtott 
pályázatok eredményeiről is tá-
jékozódni szeretne, valamint 
meg kívánja erősíteni a főisko-
lán működő kancelláriát. A nyá-
ri szünet ellenére pedig meg sze-
retné kezdeni a két új szak -
vadgazdálkodási, valamint ag-
rárlogisztikai és élelmiszer-biz-
tonsági szak - bevezetésének 
munkálatait. Ezeket reményei 
szerint 2 éven belül jelölhetik 
meg a jelentkezési lapon a to-
vábbtanulni szándékozók. 

Olasz díja 
Hat író vehette át a Magyar Al-
kotóművészek Országos Egyesü-
letének (MAOEj Pro Literatura 
díját tegnap. Idén Czigány Ló-
ránt, Sziták Péter, Fekete /. /ri-
zse/, Olasz Sándor, Gimes Romá-
na és Sáray László kapta meg a 
MAOE irodalmi tagozatának dí-
jait. A szegedi Olasz Sándor iro-
dalomtörténészt a kritikai mű-
fajban írt cikkeiért díjazták. A 
díjjal járó emlékplakettet Asszo-
nyi Tamás szobrász alkotta. 

fellinek Márta kér, követel, perel 

Népművészeti alkotóház 
- a város működtetné 
Továbbra sem tartja elfogadha-
tónak a szegedi önkormányzat 
ajánlatát az Árboc utcai alko-
tóház működtetésére az eladó-
sodott népművészeti egyesület 
vezetője. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Közgyűlést 
teszi felelőssé a Dél-alföldi Nép-
művészeti Egyesület (DANE) gaz-, 
dasági válságáért Jelűnek Márta. 
(Holott a közgyűlés támogatója, 
nem pedig fenntartója volt az 
egyesületnek, a szerk.| A 21 éve 
alakult civil szervezet vezetője 
tegnap a sajtó előtt beszélt a tíz-
millió forintos adósság kialakulá-
sáról, amely most az egyesület lé-
tét fenyegeti. Már kikapcsolták az 
egyik telefonvonalat, az internet 
sem működik a házban, nincs 
pénz a gáz- és a villanyszámlára 
sem. A DANE-t 1993 óta a me-
gyei és a városi önkormányzat is 
támogatta, ám a megye három 
éve felmondta a szerződést. 

Jellinek elmondása szerint je-
lenleg az 1993-as támogatási 
összeg feléből működnek. így ma 
már csak a szegedi önkormány-
zat utal havi 150 ezer forintot a 
DANE számlájára. A megyei 
közgyűlés azért nem fizetett 
2000-ben, mert az egyesületnek 
már akkor is köztartozása volt. 
Jellinek azt állítja, ezt rendezték, 
ám a megye ezután sem utalta át 
a pénzt. Ezért a DANE polgári 
perben követel 8 millió forintot, 
egyrészt az elmaradt támogatás 
miatt, másrészt azért, mert ál-
láspontjuk szerint ezért nem 
tudtak pályázni, és korábbi, 19 
milliós bevételük 11 millióra 
apadt. 

Jellinek elégedetlenségeinek, 
panaszainak még nincs vége: el-
fogadhatatlannak tartja a szegedi 
önkormányzat javaslatát, amely 
szerint a város egy közművelődé-
si intézményén keresztül mű-
ködtetné a továbbiakban az alko-
tóházat úgy, hogy megvásárolná 
az egyesülettől a tárgyi eszközö-

ket, tovább foglalkoztatná az al-
kotókat. Ugyanakkor az önkor-
mányzat nem tudja átvállalni a 
civil szervezet adósságát, így az 
egyesület vélhetőleg megszűnne. 
- Részben köszönjük az önkor-
mányzat ajánlatát - fogalmazott 
a DANE vezetője, aki egyedül 
olyan megoldást tart elfogadha-
tónak, amely nem csupán az 
egyesület tevékenységét, de a ci-
vil szervezetet is megmenti. 

A sajtótájékoztatón Kozma Jó-
zsef várospolitikai alpolgármes-
ter is megjelent, ám nem kíván-
ta megismételni az önkormány-
zat által tett ajánlatot, az emel-
lett szóló érveit sem sorolta fel. 
Csupán annyit mondott: a város 
továbbra is az egyesület mellett 
áll. 

- Ez kevés - válaszolta Kozma 
Józsefnek Jellinek Márta és hoz-
zátette: a sajtótájékoztató után 
megkezdik az alkotóház állandó 
kiállításának lebontását. A kiál-
lított tárgyakat visszaadják ké-
szítőiknek. 

Csongrád megyében is fogadják a kérelmeket 

Nyugdíjas is kérhet csekket 
A nyugdíjasok július elsejétől 
Csongrád megyében is több 
helyszínen igényelhetnek szo-
ciális üdülési támogatást. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elmúlt hetekben szerkesztő-
ségünkben is többen érdeklődtek 
telefonon arról, hogyan és hol le-
het üdülési csekket igényelnie a 
nyugdíjasoknak. Ambrózy Lász-
ló, a szegedi önkormányzat 
nyugdíjasok ügyével foglalkozó 
referense volt segítségünkre, aki 
a Nemzeti Üdülési Szolgálattól 
(NÜSZ) kért pontos tájékozta-

tást az ügyben. Mint megtudtuk 
tőle, ebben az évben 150 millió 
forint áll a NÜSZ rendelkezésére 
a nyugdíjasok szociális üdülési 
támogatására. Az idősügyi ta-
nácsban résztvevő országos ha-
táskörű szervezetek fogadják a 
kérelmeket, ők bírálják el, illetve 
kedvező döntés esetén gondos-
kodnak az üdülési csekkek át-
adásáról is. 

Július elsejétől Csongrád me-
gyében az alábbi címeken fogad-
ják a nyugdíjasok kérelmeit: Sze-
ged, Rókusi pályaudvar (gépállo-
más vagy nyugdíjas szakszerve-
zeti iroda); Hódmezővásárhely, 

Kossuth tér 2. vagy Búza utca 1.; 
Makó, Velnök utca 5. 

Támogatásban az a nyugdíjas 
részesülhet akinek a nyugdíjfo-
lyósító igazgatóság év elején 
megküldött igazolásán szereplő 
„folyósított ellátások havi ösz-
szege az emelés után" nem ha-
ladja meg a 80 ezer forintot, il-
letve ebben az évben még se-
honnan sem kapott üdülési 
csekket. 

A támogatás egységesen 30 
ezer forint értékű csekkel jut el a 
támogatotthoz, a táblázatban fel-
tüntetett differenciált önrész 
megfizetésével. 

A nyugellátás havi összege 
(Ft) 

Önrész 
(Ft/fő) 

Támogatási összeg 
(Ft) 

Csekkérték 
(Ft/fő) 

35 000-ig 5 000 25 000 30 000 

35 001-40 000 10 000 20 000 30 000 

40 001-50 000 15 000 15 000 30 000 

50 001-80 000 20 000 10 000 30 000 

A közalkalmazottak ünnepeltek, az ügyfelek egy része nem tudott róla 

Nem sztrájkoltak az okmányirodán 

Voltak, akik meglepődtek tegnap a zárva felirat láttán. Fotó: Miskolczi Róbert 

Sztrájk van? - kérdezte tegnap reggel meglepődve 
egy férfi Szegeden, a Huszár utcai okmányiroda 
előtt, ahová a köztisztviselők napján látogattunk 
el. 

- Nagyon úgy néz ki, hogy zárva van - jelentette 
ki parkolás közben egy szürke Volkswagen Golf 
női utasa, majd a gépkocsiból kiszállva, alapo-
sabban szemügyre vette a szegedi, Huszár utcai 
okmányiroda bejáratára kiragasztott A/4-es la-
pot. A papiros arról tájékoztatta az érdeklődőket, 
hogy július elsején, kedden a köztisztviselők 
napján az iroda zárva tart. Ezt azonban sokan 
nem tudták. 

Jóllehet nem volt akkora roham, mint általában, 
azért fél óra alatt legalább tizenöten távoztak csaló-
dottan a Huszár utcából. 

- A vállalkozói igazolványomat akartam módosí-
tani - mondta a szegedi Kiss Antalné, aki férjével ér-
kezett. - Hihetetlen ez az okmányiroda. Állami al-
kalmazottak rendes munkanapon pihennek, míg aki 
vállalkozónál, magáncégnél dolgozik, annak még 
ünnepnapon is melózni kell. Igaz, hallottam valamit 
reggel a rádióban, de nem figyeltem oda - tette hozzá 
a férfi. 

Míg beszélgettünk, sorban érkeztek az ügyfe-
lek. Egyikük - meglátva a kisebb tumultust -
csak annyit kérdezett: „Sztrájk van?" Az nem 
volt, de egy-két indulatosabb reakció igen. Egy 
fiatalember ökölbe szorított kezét dugta ki a ko-
csiablakon, egy másik férfi pedig néhány kere-
setlen szót mormogott maga elé. így telt el a 
közalkalmazottak ünnepe 2003 júliusának első 
napján. 

A. T. J. 


