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KORKÉP 

BAKS. Karácsonyi ünnepséget 
rendeznek holnap délelőtt tíz 
órától a művelődési házban. Az 
óvodások és az általános iskola 
alsó tagozatosainak műsora után 
a legkisebbek ajándékot kapnak. 
A gyermekek karácsonyi 
csomagjai a község vállalkozóinak 
köszönhető. 

BALÁSTYA. A művelődési 
házban ma délután fél kettőkor a 
Bóbita színházbérlet következő 
előadásaként az Erdei karácsony 
című mesejátékot tekinthetik meg 
a gyermekek. Közreműkődnek a 
Szegcdi Miniszínház tagjai. Ezt 
követően délután öt órától 
falugyűlést tartanak. 

KISKUNDOROZSMA. Lakossági 
bejelentés alapján sikerült 
elfogniuk a határőröknek egy 
tiltott határátlépés miatt keresett 
iráni állampolgárt. A férfi 
embercsempész segítségével jött 
Magyarországra. Mikor 
megtalálták, semmilyen okmány 
nem volt nála. Az iránit a 
kiskunhalasi határőr-igazgatóság 
fogdájába vitték. 

MÓRAHALOM. 
Képviselő-testületi ülést 
tartanak ma délután három 
órától az Aranyszöm 
Rendezvényház dísztermében. 
Nógrádi Zoltán polgármester 
beszámol a korábbi ülés óta 
végrehajtott határozatokról, 
fontosabb tárgyalásokról, illetve 
a lakosságot is érdeklő 
eseményekről. 

ÖTTÖMÖS. A Magyar László 
Általános Iskola szervezésében 
karácsonyi ünnepségre várják az 
érdeklődőket holnap délelőtt tíz 
órától a művelődési ház 
nagytermébe. Az óvodások és az 
iskolások karácsonyi dalokat 
énekelnek, illetve verseket 
szavalnak. A gyermekek 
ajándékkal is meglepik egymást. 

PUSZTAMÉRGES. A 
középiskolában ma este hat 
órától karácsonyi ünnepséget 
rendeznek. A diákok műsorral 
köszöntik a vendégeket. 

RÖSZKE. Könyvekkel lepték meg 
a napokban a röszkeiek a 
végváriakat. A "Ifemesvártól 
mintegy harminc kilométerre 
lévő községgel öt éve írták alá a 
testvértelepülési megállapodást. 
A végváriak egy listát küldtek, 
milyen kiadványok hiányoznak a 
könyvtárukból. A röszkeiek 
pályázat útján 50 ezer forintot 
nyertek, amiből 
megvásárolhatták a kért 
szépirodalmi, ismeretterjesztő, 
különféle kézműves szakmákkal 
foglalkozó könyveket, valamint 
oktató CD-éket. A temesiek 
kérésén felül 120 pluszkötetet is 
vitt magával a delegáció. 

SÁNDORFALVA. A művelődési 
ház nagytermében ma délután 
három órától ülésezik a 
képviselő-testület. Megtárgyalják 
a 2004. évi munkatervet, illetve 
meghatározzák a jövő évi 
szolgáltatási díjakat és a helyi 
adók mértékét. 

SZEGED. Intézmények és civil 
szervezetek közreműködésével 
karácsonyi ajándékokat oszt szét 
az önkormányzat. Idős, beteg 
emberek, fogyatékosok, 
nagycsaládosok, nehéz anyagi 
helyzetben lévők, valamint állami 
gondozott gyermekek kapnak 
ajándékot. Az alapvető 
élelmiszerekből, édességekből és 
tisztálkodási szerekből álló 
kétezer csomag értéke 
kilencmillió forint. 

ZÁKÁNYSZÉK. Hatodik éve 
rendezik meg a falukarácsonyt. 
A sportcsarnokban felállított 
fenyőfánál holnap délelőtt 
tizenegy órától várják a község 
apraja-nagyját. Kovács József 
polgármester és Balogh László 
országgyűlési képviselő 
köszöntője után az óvodások, az 
általános és a művészeti 
iskolások adnak műsort. 

A kecskepaprikásba több sót kell szórni 

Múltja nincs, jövője azért 
Kecsketejre, te j te rmékre nem 
vonatkozik kvóta, a hús pedig 
a juhkvótában szerepel, ám a 
juhhúsmennyiség önmagában 
sem adja ki az összkvótát. így a 
kecsketenyésztés a jelenleginél 
több embernek biztosí that 
megélhetést az uniós csatlako-
zás u tán . Ha tovább folytató-
dik a sok évtizedes aszály, egy-
re nagyobb lehet az a terület , 
ahol elsősorban kecskét tarta-
ni éri meg. 

A kecsketej, -sajt, a kecskehús 
fogyasztásának nemigen van ha-
gyománya Magyarországon. „Jó 
értelemben megszállottnak kell 
lenni, és rendesen gazdagnak is, 
aki megélhetési szinten akar 
kecskével foglalkozni" - mondja 
egy vásárhelyi gazdálkodó, aki 
húsáért, tejéért tartja a kecskét, 
de nem ebből él. A kecsketej, 
kecskesajt négyszer drágább, 
mint a tehéntej és az abból ké-
szült átlagos árú sajtok - nem vé-
letlenül: a kecsketej tápértéke az 
anyatejével vetekszik - , ám itt-
honi piaca szűk, a külföldi pia-
cok pedig még földerítetlenek. 

Országosan jelenleg 50 ezres a 
kecskeállomány, de a rendelke-
zésre álló területek akár 100 ez-
res létszám eltartását is lehetővé 
teszik - tudjuk meg Mucsi Imre 
professzortól, az SZTE Mező-
gazdasági Főiskolai Kar főigazga-
tójától. Bár a mostani EU-s or-
szágok közül a dél-európaiak ha-
gyományosan jelentős kecskeál-
lománnyal rendelkeznek, még 
így sem telített az uniós piac. Az 

A külföld vevő a magyar kecskére, de a konkrét lehetőségeket nekünk kell földeríteni. Fotó: Tésik Attila 

arab országok szintén nagyon je-
lentős felvevők, de a tengeren-
túlra is elkerülnek a magyar 
kecsketejtermékek. Magyaror-
szágon a kecskével komolyan 
foglalkozó gazdák 30-100-as ál-
lománnyal rendelkeznek, és 
gyakran tejföldolgozót is mű-
ködtetnek. Cél, hogy integrálód-

janak a feldolgozók, 5-8 termelő 
hozzon létre, működtessen 
egyet-egyet. A piaci lehetőségek 
fölkutatása, a termékeknek a 
szélesebb közönséggel való meg-
ismertetése marketingtevékeny-
séget igényel. - Mert igaz, hogy a 
piac kimeríthetetlen, ám a 
konkrét lehetőségeket meg kell 

találni. így működik ez a kecske-
tenyésztés területén nagy hagyo-
mányokkal rendelkező Spanyol-
országban, Franciaországban is -
teszi hozzá a főigazgató. A ki-
használatlan piaci lehetőségen 
kívül az éghajlatbeli módosulá-
sok is fokozhatják a kecskeága-
zat jelentőségét. A szinte félsiva-

Védőoltás nélkül nőhetnek fel? 
Folytatás az 1. oldalról 

A kötelező védőoltás elmulasztá-
sának következménye - a Bünte-
tő törvénykönyv ide vonatkozó 
passzusai szerint - , hogy a gyere-
kek állami gondozásba kerülnek. 
A konkrét ügyben nevének mellő-
zését kérő jogi szakértő szerint 
nem valószínű, hogy az anya vég-
rehajtandó ítéletet kapna a bíró-
ságtól. Ennél súlyosabb kérdésék-
ben is sokkal gyakoribb a próbára 
bocsátás, vagy a felfüggesztett 
szabadságvesztés. Megtudtuk: a 
legenyhébb ítélet a megrovás le-
het. Kiskorúak veszélyeztetésé-
nek címén a bíróság azt mérlegeli, 
milyen mértekben veszélyezteti a 
szülő a gyermek testi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését. 

A védőoltások kötelező erejű 

jogosultságát és hatékonyságát 
megkérdőjelezi egy budapesti 
székhelyű alapítvány, melynek 
vezetője Hajdú Ráfis Gábor men-
tálhigiénés szakember. Az alapít-
vány felajánlotta szakmai segít-
ségét a szentesi családnak ebben 
az ügyben. A szakember lapunk-
nak - többek között - azt is el-
mondta, hogy az Európai Unió 
országaiban egy biztonságosab-
ban és árnyaltabban működő ol-
tási rendszer van érvényben. 
Nyugaton három-négy védőoltás 
kötelező csak, abban az esetben, 
ha a gyermek közösség tagja. 
Hajdű Ráfis Gábor az Országos 
Közegészségügyi Intézet által 
közzétett adatokra hivatkozva 
azt mondja, a hazai oltóanyagok 
mindegyike tartósítószerként 
etilhiganyt tartalmaz, neurotoxi-

kus hatással bír: az idegrendszert 
károsítja. Kijelentette, hogy a 
szer használatát az unió tagor-
szágaiban 2000-ben betiltották. 
Úgy véli, az oltások között vá-
lasztani, illetve az oltások beadá-
sának időpontját megválasztani 
és ezek hatásáról tájékozódni jo-
ga vari a szülőnek. Jelenleg úgy-
nevezett aktív védőoltásokat 
kapnak Magyarországon a gyere-
kek. A passzív védőoltás akkor 
szolgál, ha a betegség már léte-
zik, annak kialakulását gátolja. 

A szentesi kórház gyermekosz-
tályának vezető főorvosa, dr. 
Tóth Edit árnyalt véleményt fo-
galmazott meg. A klinikai gyó-
gyítás képviselőjeként megszóla-
ló orvos a szülő döntésével szem-
ben toleranciát érez, amennyi-
ben az a gyermek egészségét nem 

veszélyezteti. Úgy tudja, Nyu-
gat-Európában ajánlottak, de 
nem kötelezőek egyes védőoltá-
sok. Ma Magyarországon a la-
kosság 99 százaléka oltott, bizo-
nyos betegségek egyáltalán nin-
csenek jelen, ezért azokat nem is 
lehet megkapni. A közösségtől 
külön élő gyermekek bizonyos 
betegségeknek nincsenek kitéve. 
A védőoltások hatékonysága 
nem százszázalékos. Közülük 
szerinte a tetanusz feltétlenül 
szükséges. A betegséget hordozó 
baktérium állatról terjed ember-
re, izommerevséget okoz, s rend-
kívüli fájdalommal jár. A főor-
vosnő úgy gondolja, a védőoltás 
általános, jogszabályban előírt 
kötelezettségével az állam vala-
mennyi tagját kívánja védeni. 

BLAHÓ GABRIELLA 

A rendőrség nyomoz, a fiatalok inkább takarítanak 

Deszkás fiatalok a graffiti ellen 

Ö n k é n t e s f a l t aka r í t ók . Fotó: Karnok Csaba 

Vállalkozók takarítanák, deszkások korisok 
takarít ják a Somogyi-könyvtárat. A rend-
őrség nyomoz az épületet elborító firkák 
ügyében. Tegnap este a deszkák pihentek, 
gazdáik falat mostak a Dóm téren. 

Tegnapelőtt önként elkezdték lemosni a So-
mogyi-könyvtár faláról a graffitiket a Dóm 
téri korcsolyázók, deszkások. Néhány graffi-
tit leszedtek a könyvtár külső faláról hagyo-
mányos oldószerrel. Tegnap folytatták a ta-
karítást. A srácok ecsettel vitték föl a kromo-
fágot a falra és megpróbálták ronggyal leszed-
ni a festéket. Tegnapelőtt egy egész üveggel 
elfogyott, a baj csak az, mondták, hogy az ol-
dószer nagyon drága. 

A Somogyi-könyvtár épületén az elmúlt 
néhány hét alatt elszaporodtak a hatalmas 
felületű graffitik. A könyvtár igazgatónője és 
a Fesztivál ételbár vezetője ismeretlen tettes 
ellen tett feljelentést több alkalommal. En-
nek nyomán a rendőrség nyomozást indított 
és helyszíni szemlét tartott a területen. Tö-
rök józsef alezredes, a városi kapitányság 
bűnügyi osztályvezetője elmondta: lefotóz-
ták, leírták, hogyan néz ki a helyszín, és 
mekkora a keletkezett kár. Közben a megerő-
sített járőrszolgálat rendszeresen figyeli a 
Dóm teret. Ezt a korisok is tapasztalták. 

- A rendőrök mindennap jönnek, és fölír-
ják az adatainkat - mondta egyikük, immár 

névtelenséget kérve. Azt mondják, mióta la-
punkban írtunk róluk, rájuk szálltak a rend-
őrök. Akkor is, most is azt hangsúlyozták: ők 
sportolnak, nem graffitiznek, és őket is za-
varják a firkák. A rendőrök a cikk óta még ag-
resszívabbak lettek velük szemben - pana-
szolják. Egyikük állítólag azt mondta, addig 
nem nyugszik, amíg el nem tünteti őket a 
belvárosból, és azzal fenyegetőzött, hogy 
széttöri a deszkájukat. 

Arról is írtunk, hogy egy jó koriparkot sze-
retnének, mert az újszegedi veszélyes. Erre 
föl bezárták a ligetben a pályát, onnan is ki-
szorultak. Szüleik, tanáraik az újságcikkből 
nem azt olvasták ki, amit ők a közvéle-
ménnyel láttatni szerettek volna, hogy ők 
sportolnak, hanem hogy rongálnak, drogoz-
nak, isznak. 

Szökefalvi-Nagy Erzsébet a könyvtár igaz-
gatója örül a fiatalok lelkesedésének, de arra 
kéri őket, hogy ne használjanak olcsó hígí-
tót, mert az foltot hagy a téglán. Pénteki 
lapszámunkban megjelent cikkünk nyo-
mán egyébként két vállalkozó is megkereste 
a Somogyi-könyvtárat. Az igazgatónőnek be 
is muta t ták egy kisebb felületen, hogyan 
tudnák nyomtalanul eltávolítani a festéket 
a falról, arról azonban, hogy ez mennyibe 
kerülne, és ki viseli ennek költségeit, még 
nem esett szó. 

M O L N Á R B. IMRE 

lehet 
tagi növényzetet a szarvasmarha 
kevésbé, a kecske annál jobban 
hasznosíthatja. 

Vásárhelyen legnagyobb kecs-
keállománnyal, száz fejőskecské-
vel, a főiskolai kar rendelkezik. 
Kiemelkedő tejhozamúak az ál-
latok, ez egyedenként 700 litert 
jelent évente. Túl az oktatási cé-
lokon, pénzt is hoz az állomány: 
tenyészállatokat is értékesíte-
nek, gidákat, kecskesajtot egy-
aránt. A termelt tejmennyiséget 
teljes egészében sajttá dolgozzák 
föl, ezt a főiskolai karral szerző-
déses viszonyban álló Boppe Kft. 
végzi. E termék nagyobb részét 
helyben értékesítik, de néhány 
szegedi üzletbe, s Budapestre is 
kerül belőle. A kecskesajtnak, il-
letve -tejnek jellegzetes íze van, 
sokan szeretik, sokan nem, de 
számosan csak azért nem kóstol-
ják meg, mert kecskéről van szó 
- mondja Kiss Sándor ügyvezető. 
A kecsketej fehérje- és tejcu-
kor-összetétele a tehéntejétől el-
térő, így akik tehéntej-allergiá-
ban szenvednek, kecsketejet sok 
esetben „mellékhatások" nélkül 
fogyaszthatnak. És milyen a 
kecskehús? Paprikásnak elké-
szítve megkülönböztethetetlen a 
birkához képest, csak kissé „éde-
sebb", így több sót, fűszert igé-
nyel - halljuk szakértőktől. Hoz-
záteszik: ugyanakkor egységnyi 
kecskehús előállítása kevesebbe 
kerül, mint egységnyi birkahúsé. 
Bár múltja nincs a kecskeágazat-
nak Magyarországon, jövője le-
het. 

E C S . 

HÍREK 
SZÜNETEL AZ AIDS-SZŰRÉS 
Az ANTSZ megyei intézetében 
december 24. és január 7. között 
szünetel az AIDS vérvétel, 
valamint az eredmények és 
hatósági igazolások kiadása 
Ügyfélfogadás legközelebb 
január 7-én 15.30 és 16.30 óra 
között lesz. 

ELNÖKSÉGI ÜLÉST TARTOTT 
AZ ERDEI FERENC TÁRSASÁG 
Kibővített elnökségi ülést tartott 
az Erdei Ferenc Társaság tegnap 
Szegeden. Az ülésen bemutatták 
Erdei Ferenc Politikai írások 2. 
című könyvét. A műről Péter 
László, a szerkesztőbizottság 
elnöke, Tamasi Mihály 
szerkesztő és Varga Gyula, az 
utószó szerzője beszélt. 

AZ MDF SZÜLETÉSNAPI 
ÜNNEPSÉGE 
Tizenöt éves a Magyar 
Demokrata Fórum szegedi 
szervezete. Ebből az alkalomból 
Múlt és jövő címmel ünnepséget 
tartanak ma este 6 órától a 
Szegcdi Ifjúsági Házban. A 
rendezvényen beszédet mond 
Dávid Ibolya, az MDF elnöke és 
Lezsák Sándor, a párt alelnöke. 

SZÁZEZER FORINTOS 
ÖSZTÖNDÍJ 
Idén 345 egyetemista pályázott és 
száz kapott városi ösztöndíjat a 
szegedi önkormányzattól. Az 
ösztöndíjra azok pályázhattak, 
akik kiváló tanulmányi 
eredményt értek el, minimum 
másodévesek, de még nem 
töltötték be 26. életévüket. Az 
ösztöndíjakat tegnap Botka László 
polgármester ünnepélyes keretek 
között adta át a városházán a 
szegedi egyetem hallgatóinak. A 
nyertes pályázók tíz hónapon 
keresztül havi tízezer forintot 
kapnak a várostól. 

NYUGDÍJASOK CSOMAGJA 
A szegedi önkormányzat által 
életre hívott idősügyi tanács 
legutóbbi ülésén 1 millió 800 
ezer forintot osztott szét a 
szegedi nyugdíjasklubok között. 
Az idősekhez kapcsolódó hír, 
hogy a tavalyihoz képest idén 
százzal több rászoruló nyugdíjas, 
kap karácsonyi csomagot. 


