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Tovább bonyolódik a szentesi csacsiügy 

Eltiltják a szamárverő fuvarost 
Minden szamarát veri Ravasz 
gazda. A sorozatos bántalma-
zástól az egyik csacsit - mint 
arról lapunkban beszámoltunk 
- a szentesi állatvédő egyesület 
úgy tudta megmenteni, hogy 
az állatot megvásárolta tulaj-
donosától, Ravasz Jánostól. A 
fuvaros a kapott pénzen újabb 
szamarat vett, de azóta azon is 
túladott. Legújabb szerzemé-
nye Rudi: vele elégedett a gaz-
da. 

A második szamárral meggyült 
a baja Ravasz Jánosnak, mert -
mint mondta - nem vált be. Az 
állatvédő egyesülettől kapott 
pénzen vett jószágot alaposan 
megverte új gazdája. A Jókai ut-
cai háza közelében élő szom-
szédok egyike felvételeket ké-
szített a jelenetról: az amatőr 
képeken - melyek szerkesztősé-
günk birtokában vannak - egy-
értelműen látszik, hogy a fuva-
ros ütlegeli az állatot. 

A szomszédok nem akarják 
befolyásolni a szamaras törté-
néseket, ezért nem vállalják a 
szereplést, viszont képtelenek 
voltak a kívülálló szemével 
nézni azt, ami történik. Ezért 
bocsátották rendelkezésünkre a 
felvételeket. 

Ravasz János az esettel kap-
csolatban csak annyit mondott, 
hogy a második szamár nem 
vált be, semmi köze hozzá. Visz-
sza is vitte a tulajdonosának a 
vajdatelepre. Azt is mondta, a 
harmadik szamarat nézi ő má-

sodiknak, a fuvarozáshoz kell, 
nem is tudjuk elképzelni, mi-
lyen kevés pénzt adnak a vasért. 
Kilónként csak három-négy fo-
rintot. A szamárnak kevés enni-
való kell, egy nap csak két csík-
szedővel eszik meg. így jobban 
megél, mert ő segélyért nem 
megy a hivatalba. 

Lapunk úgy tudja, hogy az 
egyesület pénzéből vásárolt 
második állatnak a bántalma-
zástól súlyosan megsérült a 
szeme, állatorvosi ellátásra két-
szer is szüksége volt. Az állat-
védők a hivatalos orvosi látlelet 
kiadására várnak, s akkor bead-
vánnyal fordulnak a szentesi 
önkormányzathoz. Szécsényi-
né Csergő Judit, az egyesület 
vezetője elmondta: céljuk, hogy 
eltiltsák az állattartástól Ra-
vasz lánost. 

Eddig Szentesen nem volt pél-
da arra - mondta Csányiné dr. 
Bakró Vera aljegyző - , hogy vala-
kit eltiltottak volna állattartás-
tól. A témáról a város képviselői 
legutóbbi ülésükön fogadták el 
az aljegyző által készített rende-
letet. 

E jogszabály alapján a tiltó ha-
tározat elsősorban a tartás egész-
ségügyi, védelmi körülményeire 
hivatkozva születhet meg, 
ugyanakkor nem lehet kizárni az 
állatkínzással kapcsolatos követ-
kezményeket sem. 

Az állattartásról született helyi 
rendelet a jövő év januárjától ér-
vényes. 

BLAHÓ GABRIELLA Ravasz János szerint a harmadik igavonó beválik. Fotó: Vidovics Ferenc 

A szegedi egyetemen tanul Kosztolányi Dezső rokona 

Júlia csak a fióknak írt 
Amikor bemutatkozik, sokan 
nem hiszik cl, hogy rokona a 
költőnek. Kosztolányi Júlia 
azonban nem a nevével, hanem 
tudása, értekei alapján szeretne 
érvényesülni. Az egyetemista 
lány nem volt elégedett saját 
verseivel, így azokat a mai napig 
az asztalfiók őrzi. 

- Nem tudom pontosan, de vagy 
a nagyapám, vagy pedig a déd-
nagyapám unokatestvére Kosz-
tolányi Dezső - mondta Koszto-
lányi Júlia. A Szegedi Tudo-
mányegyetem angol-kommuni-
káció szakos hallgatójától sokan 
megkérdezik bemutatkozás 
után, rokona-e a költőnek. Ami-
kor elmondja, hogy igen, van-
nak, akik nem hisznek neki. -
Nem ezzel akarom felkelteni az 
emberek érdeklődését. A saját 
tudásom és értékeim alapján 
szeretnék érvényesülni - közöl-
te a szegedi lány. 

Kosztolányi Júlia szeretne csa-
ládfakutatást végezni, de - mint 
mondta - az nagyon költséges, és 
nem egy hétvégés munka lenne. 
A másodéves egyetemista ismeri 
rokona műveit, azok ott sorakoz-
nak a polcán. - Ha este előveszek 
egy könyvet, az biztos nem Kosz-
tolányi. Nem az én stílusom. Ó 
„szobaköltő". Néhány versét 
kedvelem, de a kedvencem Rad-
nóti Miklós és József Attila. A 
múltkor olvastam Darvasi Lász-
ló Összegyűjtött szerelmeim cí-
mű könyvét. Lenyűgöző volt, na-
gyon tetszett. 

Mint a legtöbb tizenéves, Júlia 
is gyakran próbálta versben meg-
fogalmazni érzéseit. - Szerintem 
mindenkinek vannak bájos för-
medvényei ifjúkorában. Soha 
nem tudtam papírra vetni ponto-
san azt, amit abban pillanatban 
éreztem. Nem tartottam annyira 
jónak ezeket az írásokat, hogy a 
barátaim elé tegyem. Ezért csak 
az asztalfióknak írtam a szössze-
neteimet - magyarázta Júlia, 
amikor arról kérdeztük, örö-
költ-e valamit ősétől. 

Az egyetemista lány általános 
iskolás korában jogásznak ké-
szült. Csak a gimnázium máso-

Júlia jogásznak indult. Fotó: Gyenes Kálmán 

dik osztályban döbbent rá arra, 
hogy egy annyira „pörgős" és hi-
peraktív ember, mint ő, valószí-
nűleg nem lesz képes több száz 
oldalt bemagolni. 

- Most mi legyen? - tettem fel 
a kérdést magamnak, miután 
két éve tanultam a latint és cél-
irányosan jogásznak készültem. 
Úgy gondolom, mindenkiben 
benne van a vágy, hogy valami-
lyen módon megvalósítsa önma-
gát. Ezért van ennyiféle művé-
szeti ág, és ezért születnek csodá-
latos alkotások. Tizenhat évesen 
úgy döntöttem, hogy a média felé 
váltok. Igényes, minden korosz-
tálynak szóló irodalmi műsoro-
kat készítek majd - mondta Jú-
lia. 

Kosztolányi Júlia így kötött ki 
a szegedi egyetem kommuniká-
ció szakán. Először a televízió-
zás érdekelte, de később rájött 
arra, hogy az nem neki való. 
Végül a rádiónál állapodott 
meg. - Február óta a Tisza Rá-
diónál dolgozom. Itt a fiatalok 
lehetőséget kapnak arra, hogy 
kipróbálják magukat. Aki nem 
a divat miatt jön ide, hanem 
hivatásának érzi ezt a szakmát, 
annak nagyon jó ugródeszka. 
Szerintem ezen a pályán, és 
egyáltalán, a média világában 
nem törtetőnek, hanem törek-
vőnek kell lenni - tette hozzá 
beszélgetésünk végén Kosztolá-
nyi Júlia. 

A. T. J. 

Vásárhelyi-terv: 
öt víztározó épül 
Az autópályaépítés után a má-
sodik legnagyobb beruházás a 
Vásárhelyi-tervben szereplő 
víztározók kialakítása a Tisza 
mentén - mondta Kis Zoltán, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium politikai állam-
titkára csütörtökön Nyíregyhá-
zán sajtótájékoztatón. 

NYÍREGYHÁZA (MTI) 

A tárca a legközelebbi kor-
mányülés elé öt tározó megépí-
tési javaslatát viszi. Az első 
ütemben nem szerepelnek azok 
a térségek, ahol nem történt 
meg a társadalmi egyeztetés. 
Ilyen például a Tisza-Szamos 
közi térség. 

Kis Zoltán elmondta: a Vásár-

helyi-terv első ütemében 2006-ig 
51 milliárd forintot fordítanak az 
öt tározó kialakítására. Ebből a 
jövő évi költségvetésben 8 milli-
árd forint szerepel. 

A 2010-ig tartó második ütem 
tervezett költsége 80 milliárd fo-
rint. Ezzel megoldódik a Tisza 
menti települések árvízvédelme. 

A kormánydöntés után az érin-
tett települések minden háztar-
tásába eljuttatják a Vásárhe-
lyi-terv megvalósításával kapcso-
latos, a lakosságot érintő tájé-
koztatást. A tározók területén 
mód van a tájgazdálkodás megte-
remtésére. Erre öt éves ciklusban 
az Európai Unió 60-80 százalé-
kos támogatást ad, ami hektá-
ronként 30-60 ezer forintot je-
lent a termelőknek. 

Csongrád: 
fűteni csak 
okosan 
Példaértékű fűtéskorszerűsítést 
hajtott végre a csongrádi Or-
gona utca egyik társasházi kö-
zössége. A 200l-es fejlesztés 
költsége lassan megtérül, és az 
épületben élők egyre kevesebbet 
fizetnek a szolgáltatónak. 

Még az ezredfordulón kezdett 
agitációs tevékenységbe a Víz és 
Kommunális Kft. egy differenci-
ált fűtési technológia népszerűsí-
tése érdekében. A fővárosi Te-
chem Kft. által forgalmazott, a 
szolgáltató által ismertetett ter-
mékcsomagnak az volt a jelentő-
sége, hogy egy adott társasház-
ban lévő lakások elhelyezkedésé-
től függően differenciálta a fűtési 
díjat. A megkülönböztetésen ala-
puló számlázás hozadéka nem 
csak a csökkenő felhasznált hő-
mennyiség volt, hanem az igaz-
ságos és a megtakarítást ösztön-
ző egyedi fűtés. 

Kovács László, a fűtést szol-
gáltató cég illetékese elmondta: 
volt jó néhány egyedi jelentke-
ző, de a programban meghirde-
tett társulásra csak az Orgona 
utca 22. szám alatti lakóközös-
ség jelentkezett. A társasház la-
kói 200l-es árakon 9 ezer forin-
tért minden radiátorra a diffe-
renciáltsághoz szükséges speci-
ális szabályzószelepet szereltet-
tek fel, valamint lakásonként 
költségmegosztót. A szakember 
szerint hasznosan és jól műkö-
dik a rendszer, s ezt az előző 
évek adatai is igazolják. A tech-
nológia felszerelése után a 
2001-2002-es fűtési időszak-
ban az előző szezonhoz képest 
több mint 24 százalékkal csök-
kent a ház fűtési fogyasztása, 
míg a tavalyi fagyos télen továb-
bi 14 százalékkal mérséklődött 
ez a mutató. Nem véletlen, hogy 
a ház vállalkozó szellemű lakói 
is elégedettek. 

- Csak ajánlani tudom min-
denkinek - hangsúlyozta lapunk 
érdeklődésére Gila Mihály, a tár-
sasház közösképviselője. A lakó-
közösség ügyvivője szerint laká-
sonként havonta ezer forintot 
tudnak megspórolni, de enyhe 
tél esetén ez meg is többszörö-
ződhet. A technológiát forgalma-
zó cég ígérete is helytálló, ugyan-
is ők 4-5 év megtérülési idővel 
számoltak. A lakások elhelyez-
kedéséből adódó megkülönböz-
tetésről Gila Mihály elmondta, 
az északi oldalon lévő lakások 10 
százalékos, a negyedik emeletiek 
pedig 20 százalékos kompenzá-
ciót kapnak, így mindenki jól jár 
és kevesebbet fizet. 

B. D. 

Magyarországot képviselte Kölnben a szegedi kozmetikus 

Dudás Barbara Európa-bajnok 
Dudás Barbara szegedi kozme-
tikus nyerte Németországban, 
Kölnben a sminkverseny Eu-
rópa-bajnokságát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Tömörkény István 
Képző- és Iparművészeti Szak-
középiskola alkalmazott grafi-
kusi szakán érettségiző, majd 
szakmát és pályát módosító Du-
dás Barbara kozmetikus 
1999-ben Budapesten nyerte 
meg első versenyét. Ezt további 
sikerek, helyezések követték. A 
szegedi szépész idén május vé-
gén előbb Budapesten, a Beauty 
Hungary sminkversenyén, az 
Európa-bajnokság elődöntője-
ként számon tartott megméret-
tetésen állhatott a dobogó legfel-
ső fokára, nemrégiben pedig a 
magyar színeket képviselhette 
Kölnben. (A budapesti verseny-
ről, Barbara sikeréről lapunkban 
is beszámoltunk.) 

A kozmetikus egy tízfős me-
zőnyben rangos európai vetély-
társait győzte le és hozta haza a 
díjat. 

Dudás Barbara sok trófeája mellé most egy Európa-bajnoki is föl-
s o r a k o z i k . Fotó: Miskolczi Róbert 


