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apósát. Azért érkezett a felesége 
nélkül, mert Anna asszony java-
solta, hogy külön-külön utazza-
nak, így összesen több időt tud-
nak özvegyen maradt édesapjával 
tölteni, meg a kutyájuk sem ma-
rad otthon, Amerikában egyedül. 

Hat évvel ezelőtt történt, hogy 
felesége felvetette: menjenek 
nyugdíjba és költözzenek haza. 
Alexander úrnak nem volt kifo-
gása az ötlet ellen, de időbe telt, 
mire az egyetemen és az intézet-
ben, ahol dolgozott, találtak he-
lyére megfelelő szakembert. 
Amikor mindent elrendeztek, 
„búcsúzóul" egy hét hétig tartó, 
mintegy 30 ezer kilométeres kör-

útra indultak az Egyesült Álla-
mokban és Kanadában, majd 
1999 nyarán megérkeztek Vásár-
helyre. 

Alig telt el egy kis idő, Anna 
asszony azt érezte, mégiscsak 
jobban szeretne Amerikában él-
ni. Férje viszont, mivel feladta 
állását, egyáltalán nem volt biz-
tos benne, hogy visszavennék, 
meg egyébként is úgy vélte, jó 
döntést hozott, amikor itt telepe-
dett le. Ezért aztán két és fél éve 
az asszony visszaköltözött, Ale-
xander úr meg itt maradt. 

Napjai egyáltalán nem telnek 
tétlenül, hiszen egy pesti és egy 
debreceni egyetemen tanít pszi-
chológiát angolul, és sok barátra 
lelt. Mint mondja, meg sem for-
dult a fejében, hogy ő is végleg 
visszamenjen az Államokba, 
évente kétszer viszont megláto-
gatja családját. Pár hónapja - bár 
először idegenkedett a gondolat-
tól - beköltözött a nyugdíjasla-
kóparkba, mert első látásra „be-
leszeretett" a lakásába. 

Az egyetlen kellemetlen élmé-
nye hazánkkal kapcsolatban pe-
dig az, hogy az országúton gyak-
ran kivilágítatlanul kerekeznek a 
biciklisek a sötétben, és attól 
tart, hogy vezetés közben egyszer 
túl későn veszi őket észre. 

SZÖGI ANDREA 

Az ügyfelek többsége tegnap lakáshitelét intézte a bankokban. Fotó: Karnok Csaba 

MEGJELENT A RENDELET 
A szerdai kormányülés döntése nyomán tegnap napvilágot látott a 
lakáshitelekről szóló kormányrendelet, mely részletesen tartal-
mazza a lakáshitelekkel kapcsolatos változtatásokat, valamint a 
döntés végrehajtásának módját. A széles kört érintő döntések 
részletei a Magyar Közlöny ugyancsak tegnap megjelent számában 
olvashatóak, de interneten is hozzáférhetőek a www.magyaror-
szag.hu/otthon honlapon, a jogszabályok címszó alatt. 

rakoznak előttem - mondta. 
Majd egy fiatalember felvilágosí-
totta a hölgyet, hogy a 12 a mai 
dátum. A várakozók száma pedig 
39. Akadt, aki több órája várt 

már. - Azt hiszem, hogy a hely-
zet elég rossz - közölte egy férfi 
az időközben bankba érkező fele-
ségével. Sokan egyetértettek ve-
le. 

A Kálvária sugárúti földhiva-
talban ma, szombaton reggel 8 
órától délután 3 óráig várják az 
ügyfeleket, december 15. és 18. 
között pedig este nyolcig lesz 
iratátvétel. A közeli határidőre 
és a nagy érdeklődésre való te-
kintettel a bankokban is meg-
változott a lakáshitelosztályok 
nyitva tartása. A szegedi, Taka-
réktár utcai OTP-ben például az 
ügyfélfogadás után egyszemé-
lyes ügyelet működik. A bank 
alkalmazottja ekkor azonban 
már csak információnyújtással 
foglalkozik. 

A.T. J.-O.K.K. 

Kakasszék iszapja gyógyíthat A Fidesz szerint azokat a településeket sújtják, ahol csatornáznak 

Makrai: Új adónem született 
A Fidesz szerint a vízterhelési adó - bár kör-
nyezetvédelmi bírságnak látszik - valójában egy 
újabb adónem. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Makrai László, szegedi fideszes önkormányzati 
képviselő azt mondta: abból is sejthető volt, hogy a 
zöldadó nem más, mint egy újabb adónem, mert 
tervezetét nem a szaktárca, hanem a Pénzügymi-
nisztérium nyújtotta be. - Azon településeket sújt-
ja az vízterhelési adó, amelyeknél végre megkezdő-

dött a csatornázás. Azok a családok, akik rákötik a 
vezetékre a lakásukat, most büntetést fizetnek -
mondta Makrai. 

Az önkormányzati képviselő nem érti azt sem, 
miért olyan magas a kibocsátható szennyvíz határ-
értéke. - Gyakorlatilag ivóvíz minőségű szennyvi-
zet kellene kibocsátani, ez azonban még a legmo-
dernebb berendezésekkel sem lehetséges. Az uniós 
normáknál is sokkal szigorúbb a határérték, azaz 
itt is kilóg a lóláb: a cél a büntetés fizettetése, ami-
vel gyarapodik az államkassza - vélekedett Makrai 
László. 

New York mellől költözött Vásárhelyre 

Professzor a lakóparkban 

Elment 
Sz. Simon István 
Alig néhány napja láttam utol-
jára. A Sajtóház előtt akadtunk 
össze. Fiatalosan friss volt, rég 
elmúlt éveket idézve. Aztán már 
csak a halálhíre érkezett, hogy 
valahai kollégái, barátai el-
mondhassák: megint szegé-
nyebb lett a világ. 

Egy mára sok szempontból 
korszerűtlennek tekintett szer-
kesztőgeneráció meghatározó 
személyisége volt. Literátus új-
ságírónak vallotta magát, aki 
nagyon tudott írni, és nagyon 
sokat tudott a szakmáról. Bő 
négy évtizedet töltött el a 
Délmagyarországnál, amelyet 
1983-tól 1990-ig főszerkesztő-
ként jegyzett. És iskolát terem-
tett a maga módján. 

Magam 1970-ben ismertem meg közelebbről, amikor a laphoz csábí-
tott. Nagyjából már akkor is sejtettem, ami később bizonyossá vált a 
számomra: az ország egyik legjobb szerkesztőségébe kerültem általa. 
Sz. Simon István 1968-tól főszerkesztő-helyettes volt, s e minőségében 
F. Nagy István főszerkesztővel együtt képes volt arra, hogy egy me-
rev-kemény világban oldottan emberi közeget teremtsen a Délmagyar-
nál. Olyant, amelyben lehetett dolgozni, szabad volt gondolkodó-önál-
ló embernek maradni, emelt fejjel és egyenes gerinccel járni. És még vé-
leménye is lehetett az embernek akkor, amikor ez luxusszámba ment. 
Mellette és általa megélhettük, hogy demokratának érezzük magun-
kat, legalábbis abban a bibói értelemben, hogy nekünk, munkatársai-
nak sosem kellett igazán félnünk egy félelmektől terhes világban. 

Elkötelezett ember volt egész életében. Már itt volt a rendszerváltás, 
amikor Kommunista jó szavakkal címmel írt sorozatot lapjába. De 
úgy vallotta kommunistának magát, hogy gyűlölte az erőszakot, a bot-
csinálta-akarnok politikusokat és provinciális produktumukat. Úgy, 
hogy mindig tolerálta a másfajta gondolkodást. Úgy, hogy mélyen gyö-
kerező humánum rendezte életművé tetteit. Képes volt arra, amire 
csak keveseknek adatott elégséges bátorság, tudás és tartás: kollégái-
nak mindig védelmet nyújtott kifelé, emberséges-jó szakmai műhelyt 
befelé. Szabadságot egy szabadnak aligha mondható világban. 

Most, hetvenkét évesen elment közülünk. És ezzel szegényebbek 
lettünk valamennyien. De abban bizonyos vagyok, tovább él majd 
sokak jó emlékezetében. 

Sz. Simon Istvánt csütörtökön délután 2 órakor búcsúztatják a 
Belvárosi temetőben. 

SZÁVAY ISTVÁN 

Az embereket nem nyugtatja meg a Pénzügyminisztérium nyilatkozata 

Hitelügyben rohamoztak 

Kezelés a kakasszéki reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs gyógyintézetben. Fotó: Tésik Attila 

A kakasszéki iszap gyógyhatá-
sa aligha kétséges, ám a gyógy-
iszappá nyilvánításhoz még 
vizsgálatok szükségesek. Agy-
számnövelésre szükség van: je-
lenleg sokszor több hónapos 
várakozást követően juthat-
nak a gyógyintézetbe a beutal-
tak. 

A népi megfigyelések nyomán 
felkapott fürdőhely volt a har-
mincas években Kakaszék - Jú-
lia-fürdő néven - , aztán az álla-
mosítással elhanyagolttá lett. A 
60-as években dr. Shulhoff 
Ödön, az ORFI akkori főigazga-
tója javasolta a kakasszéki isza-
pot terápiás begöngyölésekre. - A 
Gyopárosfürdőtől Kakasszékig 
húzódó, 7 kilométeres tórend-
szer a pleisztocénben valószínű-
leg a Maros egyik ága volt, ez az-
tán lefűződött. Itt maradt vi-
szont az általa lerakott iszap. 
Összetétele a marosi gyógyisza-

péhoz lehet hasonló - mondja dr. 
Duray Gábor, a hódmezővásár-
helyi Erzsébet-kórház reumato-
lógiai és mozgásszeri rehabilitá-
ciós osztályának vezető főorvosa. 
Ahhoz, hogy hivatalosan is gyó-
gyítóvá nyilvánítsák a kakasszé-
ki iszapot, igazolni kell terápiás 
hatását. Előtte azonban rehabili-
tálni kell a tórendszer Kakas-
székhez közeli részét, s a medret 
ki kell kotorni az „eredeti" iszap-
hoz. 

A tórehabilitáció nem máról 
holnapra lezajló folyamat, és a 
gyógyintézet jelenlegi, rendkívüli 
leterheltsége is késlelteti. A vizs-
gálatokat több száz betegen kell 
elvégezni, placebokísérlet mel-
lett; az évente mintegy 2400 be-
teget befogadó, 45 ágyas intéz-
ménybe így is sokszor több hóna-
pos várakozással juthatnak be a 
betegek. Az iszapfőző üstöt - 3 
millió forintért - mindenesetre 
máris beszerezte az intézet. A 

helyben nyert gyógyiszap, a ható-
anyagait részben átvevő, kedvező 
hatású tóvízzel és a törzskönyve-
zett, 1800 méter mélyről feltörő, 
nátrium-hidrogénkarbonátos, je-
lentős metakovasav-tartalom-
mal rendelkező gyógyvízzel, s a 
csodálatos környezettel együtt 
kiemelkedő lehetőséget nyújtana 
Kakasszéknek a gyógy-idegenfor-
galomba való bekapcsolásra. Erre 
szálloda is épülhetne a gyógyin-
tézet közelében. Egy ilyen gyógy-
üdülőcentrumra óriási igény len-
ne, a hazai betegeken és felüdül-
ni vágyókon kívül a külföldiek 
körében is. E szálló egyelőre táv-
lati terv, ám a jelenlegi, 45 ágyas 
gyógyintézet ágyszámbővítését 
Lázár János polgármester, or-
szággyűlési képviselő is minden-
képpen indokoltnak nevezte a 
közelmúltbeh vásárhelyi, egész-
ségügyi témájú közmeghallgatá-
son. 

F.CS. 

Magyar feleségével négy éve tele-
pült haza az Egyesült Államok-
ból, míg azonban Brook 
Louis Alexander (képünkön) neje 
azóta visszaköltözött Ameriká-
ba, a nyugdíjas pszichológus pro-
fesszor Vásárhelyen maradt, és a 
nyugdíjaslakóparkba költözött. 

Takaros, gondosan berendezett 
otthonba lépünk a vásárhelyi 
nyugdíjaslakóparkban, ahol ba-
rátságos, mosolygós úriember, 
Brook Louis Alexander fogad. A 
pszichológus professzor néhány 
hónapja költözött ide, hazánk-
ban pedig négy éve él. Persze a 
Magyarországgal való kapcsolata 
sokkal régebbre nyúlik vissza. 

Elmesélte, későbbi felesége, 
Anna - aki addig a Kiss Lajos Ál-
talános Iskolában tanított - , 
1970-ben érkezett az Egyesült 
Államokba, majd néhány évvel 
később abba a New Yorktól száz 
mérföldre található városkába 
költözött, ahol ő élt. Találkoztak, 
az ismeretségből szerelem, majd 
házasság lett. 

Alexander úr 1978 karácso-
nyán látogatott először hazánk-
ba. Az egyetlen szokatlan dolog 
számára az volt, hogy a rendőrsé-
gen be kellett jelentkezni. Négy 
évvel később aztán már egyedül 
utazott: jött, hogy meglátogassa 

Folytatás az 1. oldalról 

- Igazságtalannak tartom a dön-
tést. Aki két héttel ezelőtt meg-
kötötte a hitelszerződést, euró-
pai feltételek mellett kapja meg a 
támogatást. Csütörtökön még a 
bankban sem tudtak mondani 
semmit. Szeptember óta keresek 
lakást, két és fél hónapig hiába 
jártam utána. Ezzel az új támo-
gatási rendszerrel nem fogok el-
bírni. Nem tudom, mi lesz -
folytatta az asszony. 

A sorukra várakozók időköz-
ben beszélgetni kezdtek. - Erről 
inkább karikatúrát kellene csi-
nálni az újságba. Ez egy kará-
csonyi ajándékcsomag, ami 
most pukkant ki. Nézze, ez a 
sok ember mind az országot 
akarja megmenteni az eladóso-
dástól. Ez egy csodálatosan jó 
intézkedés. Tudja, erről nem le-
het komolyan beszélni - ma-
gyarázta egy férfi, miközben a 
közelben álldogálók mosolyog-
va bólogattak. A férfi szerint a 
döntés nem más, mint egy in-
jekció a brutálisan nagy költ-
ségvetési hiánynak. 

- Újra kellene tanulni a köz-
gazdaságtant, hiszen hitel nélkül 
nem működik a gazdaság. Sok 
mindenben már az élen van Ma-
gyarország. A benzinárak, autó-
pályadíjak, most pedig a lakáshi-
tel kamatváltozása... - tette hoz-
zá a sorból valaki. 

A Takaréktár utcai OTP-ben 
déli 12 óra előtt nem sokkal kér-
tünk sorszámot lakáshitel-ügy-
í mézeshez. Az egyik nő csodál-
kozva nézte a gépből előkunkoro-
dó papírdarabokat. - Mindegyi-
ken az van, hogy tizenketten vá-


