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Az interneten klikkelők kíváncsisága, érdeklődése 

Budapest után Szeged 
a legkeresettebb város 
Folytatás az 1. oldalról 

A legkeresettebb, legnépszerűbb magyar városok versenyében Buda-
pest lett az első, Szeged végzett a második, Debrecen pedig a harma-
dik helyen. Utánuk következik Miskolc, Pécs, Eger, Győr, Sopron, 
Kecskemét és Székesfehérvár. Csongrád megye székhelye ezzel meg-
őrizte 2003-as pozícióját, hiszen akkor is a második helyen végzett. A 
lista első hat helyén egyébként nem volt változás a tavalyelőtti ered-
ményekhez képest. 

Az origo.hu Vizsla keresőjébe a Szeged szót begépelve - többek kö-
zött - a Szegedi Tudományegyetem, a Somogyi-könyvtár, a Szeged 
Portál és a Pick Szeged kézilabdacsapatának honlapja jelenik meg a 
nyitóoldalon. Az első helyen a szeged.hu weblapot találja a böngésző, 
ami nem a város hivatalos honlapja. Szeged város hivatalos honlapja 
csak a második oldalon lelhető fel a szegedvaros.hu cím alatt. 

A települések domainneve (internetes elérhetőségi címej általában 
az önkormányzatok tulajdonában van Magyarországon. Szeged eseté-
ben a szeged.hu, a szeged.com és a szeged.net domainnevet az Axele-
ro Tiszanet Rt. regisztrálta az Internet Szolgáltatók Tanácsánál. A 
Médiaweb Kft. 2000-ben vette meg a neveket az Axelerótól. 

- A város szeretné megszerezni a szeged.hu nevet, fizetni azon-
ban nem kíván érte - nyilatkozta korábban lapunknak Nagy Sán-
dor. A városfejlesztési alpolgármester elmondta: noha az önkor-
mányzat által üzemeltetett szegedvaros.hu gazdag tartalommal 
működik, érthető okokból sokan automatikusan a www.szeged.hu 
név alatt keresik a város hivatalos honlapját. Kurusa Árpád, a Mé-
diaweb Kft. ügyvezető igazgatója akkor úgy nyilatkozott: nem ad-
ják át ingyen a domainnevet az önkormányzatnak, mert „egy gaz-
dálkodó szervezetnél elfogadhatatlan a pénzért szerzett jogokról 
való díjmentes lemondás". Szerinte a domainnevek ma éppolyan 
ingatlanszerű értékkel bírnak a maguk területén, mint például egy 
üres telek a városban. A kft. másik ügyvezető igazgatója, Váczi 
Zoltán lapunknak tegnap elmondta: a szeged.hu domain átadása 
bonyolult dolog, hiszen a cím alatt már több intézmény (város-
kép.szeged.hu vagy hoszolg.szeged, hu | is fut, amelyek honlapját a 
Médiaweb üzemelteti. Szerinte megoldást jelenthetne az önkor-
mányzattal közös szerkesztőség felállítása, amely működtethetné 
a www.szeged.hu-t. 

- A város továbbra sem kíván fizetni a szeged.hu névért. Ugyanak-
kor az e cím alatt elérhető honlapon nem olyan a tartalom, amit a vá-
ros magáról közvetíteni szeretne. Biztosan lehetett volna valamilyen 
kompromisszumos megoldást találni az ügyben, ám a Médiaweb a 
mai napig nem tette meg ajánlatát. Az önkormányzat nem vár tovább 
- közölte tegnap Nagy Sándor alpolgármester - : az Internet Szolgálta-
tók Tanácsához fordul jogorvoslatért, hogy megszerezze a szeged.hu 
domainnevet. 
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Kft. Szegedi hírek Wtsbkamerák 

A szegedi önkormányzat meg akarja szerezni a szeged.hu interne-
tes címet 

A színművész testvére öt évet töltött árvaházban 

Az öcs vall Bessenyeiről 
A nemrégiben elhunyt Besse-
nyei Ferenc színművész négy 
öccse közül három ma is él. 
István, a legfiatalabb Vásárhe-
lyen lakik. Munkás, de hétköz-
napi pályát futot t be, s a test-
vérek közül egymaga őrizte meg 
az eredeti Besenyi családi ne-
vet. 

Bár Vásárhelyen sokan úgy tud-
ják, hogy Bessenyei Ferenc szín-
művész nevelkedett árvaházban 
1947-től öt éven keresztül, még-
sem ő, hanem a nála húsz évvel 
fiatalabb öccse, a család eredeti 
nevét megőrző Besenyi István. A 
legfiatalabb öcs a testvéreivel va-
ló megállapodás szerint nem kí-
vánta mélyebben feltárni a szí-
nészóriást adó családon belüli vi-
szonyokat. 

- Feri volt a legidősebb az öt 
testvér közül, őt követtük sor-
rendben: József, Ottó, Dezső és 
én - mondta el a ma Vásárhelyen 
élő nyugdíjas férfi. Hangsúlyozta, 
hogy csak ő és fiai tartották meg 
édesapjuk és nagyapjuk családi 
nevét, míg Ferenc azután változ-
tatta azt a Bessenyei művésznév-
re, hogy a fővárosba szerződött. 

- Rengeteg filmet forgatott, ám 
az elsőket, mint például a Teljes 
gőzzel előrét, melyben Sinkovics 
Imre volt a partnere, ma csak az 
archívumokban őrzik. Ezek 
ugyanis a kommunista hőskor-
szak dokumentumai, így nem is 
érdekelnek senkit. A színészek-
nek is csak szerepet jelentettek, 
semmi mást. Nagyra értékelte 
viszont a család, hogy közülünk 
kiemelkedett valaki, s Feriből 
színész lett, nem is akármilyen. 
Véletlenül lépett erre a pályára, 
de édesanyánk büszke volt rá, mi 
meg elfogadtuk a helyzetet - ösz-
szegezte Besenyi István. A legif-
jabb fiúnak édesanyja halála 
után Ferencet, a húsz évvel idő-
sebb bátyját jelölték ki gyámjává, 
de annak elfoglaltságai miatt 
Zoltánhoz került. 

Besenyi István: „Elfogadtuk, hogy Feri bátyánk kiemelkedett a családunkból" Fotó: Tésik Attila 

István 1952-ben vasúti gépész-
nek kezdett tanulni a főváros-
ban, de nem szerette ezt a szak-
mát, s végül akkor már híres 
bátyjának köszönhette, hogy au-
tószerelő lehetett. Az ugyanis ki-
hallgatást kért Kossá István ak-
kori közlekedési minisztertől, 
aki utasította titkárnőjét, hogy 
Istvánt vegyék fel autószerelő ta-
nulónak. 

-Azzal háláltam meg a segítsé-
get, hogy minden bizonyítvá-
nyom színjeles lett - árulta el Be-
senyi István, aki 1957 őszéig a 
fővárosban dolgozott, majd ha-
zament Vásárhelyre, ahol elő-
ször a Barattyosi Állami Gazda-

ságban lett traktoros. A Kopáncsi 
Állami Gazdaság Jókai utcai javí-
tóműhelyébe főnöke ajánlására 
vették át, s itt - emlegeti ma is 
büszkén - szépen sikerült felújí-
tani egy 1938-ban készült Opel 
Olimpia személygépkocsit. 

Besenyi István ezt követően 
Szegedre került, majd Sándorfal-
ván dolgozott. Később elvált, 
visszaköltözött Vásárhelyre, s 
szerelő lett a Démásznál. Ami-
kor rokkantnyugdíjassá vált, pia-
cozott, majd utoljára a Budahód 
Kamionnál lett sofőr. 

- Sohasem tartottunk szoros 
kapcsolatot mi, testvérek. Mióta 
Besenyi nagymama meghalt, va-

lahogy szétszóródott a család. Én 
a Szegeden élő Ottóval beszélek a 
leggyakrabban, ami évente csak 
néhány alkalmat jelent - mond-
ta Besenyi István, akinek voná-
sai és orgánuma felidézi színész 
testvérbátyjáét, akivel, mint 
mondta, csupán öt-tízévenként 
találkoztak vagy beszéltek. 

- Egyetlen hátrányom volt csak 
Feri bátyám miatt egész életem-
ben - tette hozzá - , mégpedig az, 
hogy miután ő lett a gyámom, az 
összes hivatalos iratom Besse-
nyei névre szól. Kivéve a születé-
si anyakönyvi kivonatomat és a 
személyi igazolványomat... 

KOROM ANDRÁS 

Szegeden eddig ketten vittek vissza tűzijátékot 

Petárdát szüntess! 
Ma éjfélig kötelező leadni a 
megmaradt tűzijátékokat az el-
adónak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az érvényben lévő kormányren-
delet szerint az ünnepek után 
megmaradt, fel nem használt tű-
zijátékokat január 5-én 24 óráig 
vissza kell vinni az eladónak. 
Akiknél a rendőrök ezek után pi-
rotechnikai eszközt találnak, 
büntetésre számíthatnak. A sza-
bálysértők ellen eljárás indul, a 
pénzbüntetés pedig akár 50 ezer 
forint is lehet. 

Kiss Sándor, a szegedi, Petőfi 
Sándor sugárúton lévő Kid-Land 
Kft. tulajdonosa elmondta, hoz-

zájuk eddig mindössze ketten 
vittek vissza pirotechnikai esz-
közt. - Az egyiket Szlovákiában 
vásárolta a tulajdonosa és a ma-
gyar nyelvű használati utasítás 
nélkül nem merte elhasználni, a 
másik vevő pedig azért hozta 
vissza az egyik csomagot, mert 
nem robbant fel az összes töltet -
mesélte Kiss Sándor. Az üzletve-
zető hozzátette, aki megvette a 
tűzijátékot, az biztosan el is lőtte 
szilveszterkor, ha pedig még sem, 
akkor majd később használja el. 

A jogszabály szerint az első 
osztályba sorolt, úgynevezett já-
tékos pirotechnikai termékeket -
amelyekben a robbanótöltet ke-
vesebb mint 3 gramm - egész év-
ben használhatják. 

Opusztaszeri társulás 
Ópusztaszeren a Gázépszerker Kft. látja el a közüzemi vízszolgálta-
tást, a társaság üzemelteti a szennyvíztisztítót is. A kft. és a helyi ön-
kormányzat közös céget hozott létre a település csatornázása érdeké-
ben. A vezetékrendszerre csupán az önkormányzati épületek és az 
egykori katonai bázis csatlakozik. A település teljes csatornázását pá-
lyázati pénzből tudná megoldani az önkormányzat. 

Egészséget és szakmai sikereket várnak 2005-től 

Az év jó mulatság, férfimunka lesz 
Az ú j évre vonatkozó szakmai és magánéleti 
terveiről faggattuk Szeged néhány közsze-
replőjét. A színésznő egészséget, jó sze-
repeket; a balettművész városi fellépéseket 
kíván; a fiatal természetfotósnak pedig kor-
látlan szabadság az álma. 

Fekete Gizi színésznő: - Gyermekeim boldo-
gulását várom ettől az évtől és azt, hogy elő-
rejutásuk töretlen legyen. Magamnak egész-
séget kívánok, hiszen kortól függetlenül ez a 
legfontosabb. Jó szerepeket szeretnék, szí-
nésznőként ennél többet nem kívánhatok. 

Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett ve-
zetője: - Azt várom 2005-től, hogy a kamara-
színház megnyitásával Szeged város kulturá-
lis színterébe visszakerüljön az együttes. Ha 
kevesebbet utaznánk, sok fáradtságtól kímél-
nénk meg magunkat, ugyanis ez az, ami sok 
energiát kivesz belőlünk. Az úton eltöltött 

haszontalan idő helyett a kreatív munkára 
koncentrálhatnánk. 

Petróczy Sándor, a Szegedi Mozgókép Kht. 
igazgatója: - Nagyapám 98 éves korában 
mondta, hogy „Boldog vagyok, hisz élek", s 
én e szerint a mottó szerint pergetem az éve-
ket. Azt kívánom mindenkinek, hogy saját 
eszére és tapasztalataira támaszkodjon, ne 
hagyja magát hazugságokkal félrevezetni, vi-
gyázzon egészségére, mert egy régi mondás 
szerint ha egészség van, minden van. Kívá-
nom, hogy a szegediek minél több időt töltse-
nek családjukkal, s szakítsanak időt a szóra-
kozásra - elsősorban a Belvárosi moziban. 

Máté Bence, fiatal természetfotós: - Ez az első 
év az életemben, amit abban a tudatban indítha-
tok, hogy a szabadságom korlátlan. Egy időre be-
fejeztem az iskolát. A természetfotózás után 
idén szeretnék belekóstolni a természetfilme-
zésbe, de az újságírás mellett a könyvem kiadá-

sát is előkészítem. Ha ezek közül valami nem 
jönne össze, sebaj, nekem nem sietős. 

Péter László, nyugalmazott egyetemi tanár, 
Szeged díszpolgára: - 2005-től azt várom, 
hogy megérem az év végét egészségben és 
munkaerőben. Örülök, hogy a debreceni 
egyetem kiadja fél évszázaddal ezelőtt írott 
két elméleti tanulmányomat, a Tiszatáj 
könyvek között megjelenik folklorisztikai 
írásaim válogatott gyűjteménye. Könyveket 
is lektorálok, például Makó monográfiája kö-
vetkező kötetének több kéziratát. Szerkesztő-
je vagyok a Juhász Gyula összes művei aka-
démiai, kritikai kiadásának, ami 1981 óta 
befejezetlen: a levelezés második része 
(1922-1934) összeállítása rám vár, s ezzel az 
1963-ban kezdett sorozat lezárható. Ha ezt 
mind sikerül elvégeznem, szilveszterkor el-
mondhatom: jó mulatság, férfimunka volt. 

G. ZS. 

6724 Szeged, Bakay N. u. 48. 

Tisztelt Munkáltatók! 
Tájékoztatjuk, hogy a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi 
CXXXV. törvény 96. § rögzíti a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény módosítását, az 1. sz. mellékletének új 
5.7. alpontját, mely az utazási bérlettel történő munkába járás 
adómentes költségtérítés bővítését. 

A fenti törvénymódosítás lehetőséget ad a helyközi bérlet árát 
(100%-át) meg nem haladó, munkáltató által adott járulék- és 
adómentes költségtérítésekre, ha az 5.7/a pontban rögzített felté-
telek teljesítésre kerülnek, mellyel igazolják a munkavállaló által 
munkába járással kapcsolatos felhasználást. 

Továbbá a törvény 1. sz. mellékletének 5.7/b pontjában feltünte-
tett feltételek mellett a költségtérítési lehetőség természetbeni 
juttatásként a városi, helyi bérletek esetére is ki lett terjesztve. 
Bővebb információt a Tisza Volán Rt. 62/560-111/4122 telefon-
számán adunk. 

Lehetőség van központi bérletjegyigénylésre hivatalos megrende-
lés alapján, havi rendszerességgel. Vásárlással kapcsolatos infor-
máció autóbusz-állomásainkon és a Közönségkapcsolatok Irodá-
jában (Szeged Plaza, tel.: 62/550-180) kérhető, ahol kedvezmé-
nyes helyi éves, féléves, negyedéves bérletjegy-értékesítéssel is 
rendelkezésre állunk. 

Kérjük az esetleges torlódások és a megfelelő mértékű készlete-
zés érdekében, hogy - a törvény értelmezését követően - a 
lehetőséggel kapcsolatos döntésükről és igényükről szíveskedje-
nek a bérlet érvényességét megelőzően kellő időben tájékoztatást 
adni. 

Tisza Volán Rt. vezetése 

http://www.szeged.hu
http://www.szeged.hu-t

