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Nem kapott több pénzt a roma testvérpár 

Gánék már nem primitívek 
Folytatás az 1. oldalról 

A különös indoklás országos vi-
hart kavart, Gánék pedig meg-
fellebbezték a döntést, ragasz-
kodva az eredeti kétmilliós 
igényhez. 

A megyei bíróságon, Szege-
den - a média óriási érdeklő-
dése mellett - tegnap hirdettek 
jogerős döntést a kártérítési 
ügyben. A rövid, alig egyórás 
tárgyalás során a Gán fivérek 
ügyvédje, a makói dr. Kotroczó 
Béla amellett érvelt, hogy az 
állam ellen benyújtott kártérí-
tési kereset alkotmányos alap-
jogon nyugszik, ezért összegé-
nek megállapításakor nem sza-
bad figyelembe venni az igény-
lők személyiségét, hiszen az 
emberi méltóság egyetemes. 
Más, hasonló ügyekre hivat-
kozva az eredetileg benyújtott 
kétmilliós kérelem megalapo-
zottságáról beszélt. Az államot 
képviselő Igazságügyi Minisz-
térium jogászai ezzel szemben 
vitatták, hogy az összeg meg-
határozásában szempont lett 
volna a kérelmezők személyi-
sége, ezért kérték a megítélt 
1,2 millió helyben hagyását -
viszont a primitív személyi-
ségre való utalás törlését is. 
Ugyanakkor indítványozták az 
első fokon már megítélt vagyo-
ni kártérítés eltörlését, illetve 
mérséklését is, mert a felpere-
sek - alkalmi munkások lévén 
- nem tudták bizonyítani, 
ténylegesen milyen kár érte 
őket a rács mögött töltött hó-
napok alatt. 

A megyei bíróság a Gán fivérek 
ügyvédjének igazat adott abban, 
hogy helytelen volt az első fokú 

Kotroczó Béla ügyvéd és védencei a bíróság folyosóján. Fotó: Karnok Csaba 

A TESTVEREK FELHÁBORODTAK 
A testvérpár jogi képviselője, dr. Kotroczó Béla lapunknak azt nyi-
latkozta: bár védencei nem kapták meg az általuk kért kétmilliót, 
elégedett az ítélettel, mert az elvben elégtételt szolgáltatott nekik. 
A makói ügyvéd szerint a legnagyobb probléma az, hogy Magyar-
országon egyelőre nagyon szerény nem vagyoni kártérítést szokás 
megítélni az ilyen jellegű perek esetében. Ezen csak a bírói gyakor-
lat változtathat. Gán Miklós és Zoltán a tárgyalóteremből kijövet 
egyaránt felháborítónak nevezte az ítéletet. Mint mondták, nem 
hogy az összeg dupláját, de még a tízszeresét sem érezték volna 
túlzónak szenvedéseik jóvátételeként. 

ítéletben a felperesek primitív 
személyiségére hivatkozni, már 
csak azért is, mert ez egy orvosi 

szakkifejezés, amely a köznyelv-
ben pejoratív értelmű. A nagy vi-
hart kavart indoklást törölte is a 

szövegből. Dr. Szeghő Katalin bí-
ró ugyanakkor leszögezte: a kár-
térítés mértékének megállapítá-
sakor nem közömbös, milyen a 
kárt szenvedett személyisége, 
börtöntűrő képessége - az őt ért 
hátrány mértéke ugyanis függ et-
től. A jogerős ítélet szerint a Gán 
testvéreknek a már megítélt 1,2 
milliónál nem jár több, ám meg 
kell kapniuk a fejenként 220 ezer 
forint vagyoni kártérítést is (első 
fokon 240, illetve 320 ezret kap-
tak), sőt az összegre kamatot is 
megítéltek. Az államnak tizenöt 
napon belül kell átutalni a pénzt 
a Gán fivéreknek. 

SZABÓ IMRE 

Aranyharag 
BÁTYI ZOLTÁN 

Ezt nem adom! Ez az enyém - markolta a szaloncukros dobozt a 
kipirult arcú asszony Szeged egyik szupermarketjében. Tíz ujjal 
kapaszkodott zsákmányába, hangjában pedig kergetőzött annyi 
fojtott düh, hogy talán a mogyorók is kiugrottak félelmükben a 
csokoládéból a közeli polcon. Amikor persze kiderült, hogy abból 
a nagyon áhított mandulás-nugátos-zselésből van még vagy két 
raklapnyival, egy köhögös-morgós „elnézést"is kicsusszant a szá-
jon. Ám a hangulat ettől még nem lett jobb. Hétköznapnak kora-
estéjén, a kakaskodást látó, úgy tíz embernek elillant az ünnepi 
hangulata. Közülük vagy hatban biztos megfogalmazódott a kér-
dés is: te jó ég, mi lesz itt még aranyvasárnapon, a bevásárlási há-
borúskodás utolsó nagy csatájában, ha már szerdán is majdhogy-
nem pisztolyt rántanak a vehemensebb ajándékvadászok. 

Mert hát szépítgethetném a dolgokat, de miért is tenném: kará-
csonyunk, mióta ránk szakadt a nagy árubőség, leginkább a mit 
vegyek 1 és a mit kapok' dilemmája között szorong. Ennek jegyé-
ben aztán tapossuk is egymást serényen az ilyenkor szűknek bi-
zonyuló legnagyobb áruházban is. Megértésünket kint felejtjük a 
bejárat előtt, ám annál nagyobb hangunk hevülete, ha vitatkozni, 
panaszkodni, reklamálni kell. 

Ahogy elnézem, tüzesebb pillanatokban haragszik itt már eladó 
vevőre, vevő eladóra, gyerek cibál anyát, lökdös nagymamát. Miköz-
ben halk karácsonyi dalok idéznék az ünnep bensőséges hangula-
tát, az egyik árukupac mögött azon dühöng valaki, mert jótállási je-
gyet nem talál, a másiknál azért csordogál a sírás, mert a gyerek tűnt 
el. S mint már említettem: aranyvasárnap, a „ha most aztán tényleg 
vegyünk valamit, ha belepusztulunk is!" rohama még előttünk. 

Mivel jómagam a békesség híve vagyok, elárulnék valamit. Igen 
nagyra becsült sorstársaim! A boltok tele ajándéknak valókkal. 
Az árukészlet - ellentétben velünk - kimeríthetetlen, s a boltos 
éppen úgy ember (tévedhet, gyerek várja, foga fáj stb.), mint 
ahogy az, aki mellettünk toporogva reménykedik - a sok-sok ked-
vezményből neki is csak jut annyi, hogy még december 30-ára is 
maradjon kenyérre valója. Éppen ezért ma, holnap, s persze hol-
napután, ama bizonyos aranyvasárnapon haragunk fékezett hab-
zású legyen, mint megszoktuk azt jól nevelt mosóporoktól, s tü-
relmünk nagyobb, mint három panelház. 

Mondhatom így is: ugyan, szeressük már egy kicsit egymást, 
mert hát eme érzés változatlanul áfamentes, meg aztán nem is 
fáj. S higgyük el: karácsonyunk akkor sem lesz dísztelenebb, ha 
egy-két mandulás-nugátos-zselésből kevesebb himbálózik a csil-
lagszórós fán. 

Megválasztották az új deszki kórházigazgatót 

Összefogás az M5-ösért 
A megyei közgyűlés elnöke és a 
városok polgármesterei együtt 
keresik fel a közlekedési mi-
nisztert, hogy így próbáljanak 
eredményt elérni az M5-ös au-
tópálya „matricásítása" érdeké-
ben - derült ki a testület tegnapi 
ülésen. A szentesi traumatoló-
gia sorsa is szóba került, és meg-
választották a deszki kórház új 
igazgatóját. 

Három jelölt közül Bálint Beat-
rixot, a deszki Mellkasi Betegsé-
gek Szakkórházának eddigi meg-
bízott főigazgatóját nevezték ki 
az intézmény főigazgatójává teg-
nap, a megyei közgyűlésen. A 
poszt betöltésére kiírt pályázaton 
négy jelentkező indult, de a ma-
kói kórház főorvosa, Hadik 
György időközben visszalépett. 
A polgári frakció Somfay Attila 
tanszékvezető, míg a baloldali 
képviselőcsoport Bálint Beatrix 
kinevezését támogatta. A har-
madik jelölt a szegedi Kósa Ist-
ván egyetemi adjunktus volt. 

Az egészségügy más szempont-
ból is központi téma volt a testü-
let ülésén, hiszen Murányi Lász-
ló, a szociális és egészségügyi bi-
zottság alelnöke napirend előtti 
felszólalásában jelezte: informá-
ciói szerint az illetékes szakmai 
kollégium más kategóriába akar-
ja sorolni a szentesi kórház trau-
matológiáját. Ez azt jelentené, 
hogy az eseti ellátáson kívül - az-
az például a kocsmában fejbe 
vert páciens kezelésén túl - más 
tevékenységet nem végezhetné-
nek az osztályon, fogalmazott 
Murányi. Holott a megyében el-
sőként itt került sor olyan hely-
reállító műtétekre, mint a csípő-
protézis beépítése. 

- Drámai helyzet előtt állunk, 
ha a kórház minősítése megvál-
tozik - tette hozzá Baláspiri Csa-
ba, a polgári frakció vezetője, 
ezért arra kérte Frank Józsefet, a 
közgyűlés elnökét, hogy vegye fel 
a kapcsolatot a többi megyei ön-
kormányzattal és a szakmai 

Bálint Beatrix. Fotó: Miskolczi Róbert 

A DOKTORNO NEVJEGYE 
A szegedi születésű Bálint Beatrix 1982-ben szerezte orvosi diplo-
máját szülővárosában. Tüdőgyógyászatból és kardiológiából tett 
szakvizsgát, 1985-től a deszki kórház pulmonológiai osztályán 
dolgozott. Három évvel ezelőtt részlegvezető főorvos lett, 2002-től 
a főigazgató általános helyetteseként tevékenykedett. Idén nevez-
ték ki orvosigazgatóvá, majd a főigazgató halálát követően megbí-
zottként töltötte be ezt a pozíciót. Időközben a klinikai orvostudo-
mányok doktora lett, és egészségügyi menedzsment szakon szer-
zett másoddiplomát. Főigazgatói megbízása öt évre szól. 

szervezettekkel a helyzet megol-
dása érdekében. Az elnök el-
mondta: az alacsonyabb besoro-
lás ellen mindenképpen lépése-
ket kell tenni. 

Megyei összefogást sürgetett 
a közgyűlés az M5-ös autópálya 
ügyében is. Baláspiri Csaba és 
Nagy Sándor javaslatára a köz-
gyűlés elnöke és a megye váro-
sainak polgármesterei együtt 
keresik fel hamarosan Csillag 
István közlekedési minisztert. 
A delegáció személyesen próbál 

majd meg eredményt elérni az 
út mihamarabbi továbbépítése 
és matricás rendszerbe kapcso-
lása ügyében. Korábban ugyan-
is Frank József levélben érdek-
lődött a tárca vezetőjénél, aki 
egy főosztályvezetőt küldött az 
elmúlt közgyűlésre. A szakem-
ber viszont az utolsó pillanat-
ban lemondta a szegedi utat, s 
autópályaúgyben azóta sem ér-
kezett tájékoztatás a miniszté-
riumból. 

SZÖGI ANDREA 

December slágerkötete 
a felvételi tájékoztató 
December tizenötödike óta 
kapható a könyvesboltokban a 
jövő évi felsőoktatási felvételi 
tájékoztató. A vaskos kötetet 
egyaránt keresik egyetemisták, 
végzős középiskolások és szü-
leik. 

Hétfő óta lehet kapni a 2004-es 
felsőoktatási felvételi tájékozta-
tót, de már is több fogyott belőle, 
mint a nemzetközi meseiroda-
lom brit szupernóvájának leg-
újabb varázslótanoncos folytatá-
sából, annak ellenére, hogy senki 
sem szánja a karácsonyfa alá. 

A jövő évre érvényes felsőokta-
tási felvételi tájékoztató tartal-
mazza a felvételi követelménye-
ket, és természetesen megtalál-
hatók benne az általános tudni-
valók, illetve a felsőoktatási in-
tézmény által meghirdetett sza-
kok és szakpárok is. 

A vaskos könyv 1120 forintba 
kerül. Megtudtuk, hogy a szege-
di, Kárász utcai Móra könyves-
boltban három nap alatt elkap-
kodták a tájékoztatót. A boltve-
zetők elmondták, hétfőn volt az 
igazán nagy roham. Egyúttal 
meg is nyugtattak mindenkit, 
lesz elegendő felvételi tájékozta-
tó. - Szinte mindenki keresi: 
egyetemisták, gimnazisták, szü-
lők érdeklődnek a tájékoztató 
iránt - mondta a szegedi Bálint 
Sándor könyvesbolt vezetője. 

- Nemcsak magamnak vet-
tem, hanem az egész kollégiumi 
szobának - mondta Kováts Noé-
mi, a szegedi egyetem másodéves 
hallgatója. - Tavaly is átböngész-
tük a csajokkal, akkor egyikünk-
nek sem volt kedve egy újabb 
szakhoz. Idén viszont kacérko-
dom a gondolattal, lehet, hogy 
felveszem a régész szakot. 

Egy másik könyvesboltban egy 
édesanya a lányának vásárolt tá-
jékoztatót. - Kommuniká-
ció-magyar szakra szeretne je-
lentkezni a lányom. Bízom ben-

ne, hogy sikerül neki. Igazából 
már mindent tudunk a képzés-
ről, de a biztonság kedvéért meg-
veszem, hátha van benne valami 
újdonság - mondta Hamar Já-
nosné. 

A tájékoztatóval egy időben ke-
rült a boltok polcaira a Mit kínál 
a magyar felsőoktatás?, valamint 
a felvételi feladatokat tartalmazó 
Felsőoktatási felvételi vizsgafel-
adatok és vizsgakövetelmények 
című kiadvány. Ezeket azonban 
kevesebben vásárolják. A keres-
kedők elmondása alapján ezeket 
a könyveket elsősorban február-
ban, a jelentkezési határidő lejár-

ta előtt szokták keresni a diákok. 
De nemcsak nyomtatott, hanem 
elektronikus formában is megje-
lent a tájékoztató, ráadásul a Fel-
sőoktatási felvételi 2004 című 
CD-ROM-on képi és hangos in-
formációk is találhatók a jövő évi 
felvételiről. 

A felvételi eljárás további új-
donsága, hogy jövőre először le-
het majd az interneten keresztül 
is jelentkezni. Az Országos Fel-
sőoktatási és Felvételi Iroda hon-
lapján keresztül is lehet jelent-
kezni az egyetemekre, főiskolák-
ra. 

GARA1 SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Kapós kiadvány. Fotó: Miskolczi Róbert 


