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Fenn a hegyen Isten után a tanár következik 

A lazaság tragédiához vezet 

Jó sífelszereléssel megelőzhetők a balesetek Fotó: Miskolczi Róbert 

Szegedről is kapott 
információt a külügy 
Az új román miniszterelnök itteni látogatása 
előtt a magyar külügyminisztérium tájékoztatást 
kért a határ menti magyar-román kapcsolatok-
ról, az eddigi közös tervekről. A jelek szerint a 
Gyurcsány-Tariceanu találkozó nem csupán egy 
egyszerű gesztus volt. 

Az történt a román miniszterelnök magyarországi 
látogatása előtt, ami korábban még nem: a külügy-
minisztérium megkereste a határmenti kapcsola-
tokban jártas dél-alföldi politikusokat. Ma rosvári 
Attilától, a Csongrád megyei közgyűlés alelnökétől, 
a DKMT Eurorégió magyar nemzeti koordinátorától 
a külügyminisztérium két osztálya is írásbeli tájé-
koztatást kért arról, milyen közös fejlesztési elkép-
zelésekről tárgyalnak a Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégió fórumain a román és magyar tisztségvise-
lők. Marosvár i pedig elkészí te t te a tá jékozta tó t , 
amely többek között a Budapest-Szeged-Nagy-
lak-Arad-Temesvár-Lugos-Bukarest autópálya 

ügyéről, a Szeged és Temesvár közötti vasúti kapcso-
lat helyreállításának tervéről, a szegedi repülőtér 
szerepéről, a kiszombori határátkelő bővítésének le-
hetőségeiről szól. S arról, hogy a DKMT szívesen 
lenne a határon átnyúló kapcsolatok mintahelye. 

A DKMT-t a kormány partnernek tekinti, ezt az is 
jelzi, hogy Varga Zoltán, a Békés megyei közgyűlés 
elnöke is részt vett Gyurcsány Ferenc és Calin Po-
pescu Tariceanu megbeszélésén. 

Marosvári lapunk kérdésére azt mondta, nem az az 
igazi eredmény, hogy a magyar miniszterelnök a talál-
kozó után adott interjújában a közös vasútfejlesztési 
elképzelésekről is beszélt, hanem az, hogy elhangzott 
az ígéret: a Nemzeti fejlesztési tervbe is beveszik eze-
ket, és a többi, határon átnyúló beruházás tervét. Mert 
az elmúlt évtizedben gyakran kiderült: a két kormány 
közötti megállapodás hiánya a legfőbb gátja a határ 
m e n t i öt letek megvalósulásának. Ezért volt több, 
mint diplomáciai gesztus ez a mostani találkozó. 

B. A. 

Lelécelünk 
T. HÁMORI FERENC 

Nem tudom, mások hogy vannak vele, de bennünk ott motoz az 
érzés, miszerint köszönettel tartozunk Chernel Istvánnak. Noha 
utóbb más is megcselekedte volna, de mégiscsak ő, a kőszegi or-
nitológus hozta el hazánkba a síelés hírét, midőn 1891 decembe-
rében, Norvégiából megérkezvén betoppant Pestre az első sílé-
cekkel. 

Az egykori lábszánkázás mára síeléssé nemesült, Chernel és 
utódai áldásos tevékenysége a kor szokásainak a havas lejtőkre 
hívó szavával felerősítve pedig tömegmozgalommá vált - télvíz 
idején a megyéből is ezrével rajzunk ki a vonzó síterepekre, 
hogy szezonális szenvedélyünknek hódolva üdvleldévé változ-
tassuk a lesiklásra szánt néhány napot. 

Mert síelni jó, sőt sokak szerint muszáj. Akkor is, ha a béké-
sieket nem számítva nekünk, Csongrád megyeieknek kell a 
legtöbbet utaznunk a honfitársak közül, hogy síelhető terepig 
jussunk el. És akkor is, ha a „milyen felszerelést vegyek" di-
lemma sportbolti feloldása közben már jól ránk izzadt a téli-
kabát, hogy ezzel párhuzamosan hasztalan próbáljuk megfej-
teni a léceken látható kódolt üzeneteket, mint például 
„107/65/87, SX, 9.14, Beta". A legjobb, ha ilyenkor a türelmes 
eladó segítségét kérjük... Sőt! A rutinosabhja már ráhangolja 
magát a várható élményekre, bérletet akaszt a nyakába, azzal 
motorozik fel-alá a városban úgy, hogy a bérlet közben folya-
matosan csapkodja az arcát, aztán elmegy a McDonald's-ba, 
ahol ragaszkodik ahhoz, hogy dupla árat fizethessen egy ham-
burgerért, miközben kínosan ügyelve a részletekre a leghosz-
szabb sorba áll. Végül hétvégenként síbakancsban sétálgat a 
közeli bevásárlóközpont parkolójában, és úgy tesz, mintha az 
autóját keresné - az élethű megoldás érdekében a magával 
vitt cuccok (lécek, botok, kiegészítők) közül időnként elpo-
tyogtat néhányat, esetleg a tömött pénztárcáját ott is hagyja, 
felkészülve az éles bevetésen prognosztizálható fejlemény lel-
kileg roppant megrázó voltára. 

Igen, síelni muszáj, mert minden nyűge csupán látszólagos. 
Esetleges koloncai feloldódnak az élmények királyvizében, hi-
szen mérget rá, a következő szezonig betárazzuk magunkat az 
úton-útfélen, netán baráti társaságban hahotázva, átéléssel vagy 
tárgyszerűen előadható síterepi, pályaszállási sztorik garmadájá-
val. 

Chernel is utalt a „A lábszánkázás kézikönyve " című hiánypót-
ló dolgozatában arra, hogy a síelés - megannyi gyönyöre mellett -
kétségtelenül veszélyes üzem. 

Szóval, vigyázzunk magunkra. Hogy legyen min nevetni. 

Röszkei fogás 

Arany ékszerek 
a kamionfülkében 
Összesen másfél kilónyi, négymillió forint értékű arany és 
ezüst ékszert találtak a röszkei vámosok egy magyar rendszá-
mú kamionban. A több mint kétszázdarabos kollekció 14 ka-
rátos nyakláncokat, karpereceket, nyakékeket, és fülbevaló-
kat is tartalmaz. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyar rendszámú kamion 
tehergépjármű kedden este je-
lentkezett belépésre Szerbiá-
ból, s Németországba ment 
volna tovább. A több mint 200 
d a r a b é k s z e r r e t é t e l e s v i z s g á l a t 
során a kamion vezetőfülkéjé-
ben, a rádiós magnó hangfal 

mögötti részében elrejtve 
akadtak a vámosok. A 14 kará-
tos arany ékszerek között épp-
úgy akad kar- és nyaklánc, 
mint karperec, nyakék és fül-
bevaló. Az ékszereket a vámhi-
vatal lefoglalta, és csempészet 
m i a t t f ö l j e l e n t é s t t e t t a V á m -
é s P é n z ü g y ő r s é g D é l - a l f ö l d i 
N y o m o z ó H i v a t a l á n á l . 

Még kapható az egyesület által kifogásolt készítmény 

A főfelügyelőség is vizsgálja a „bogaras teát" 

Gyógyfüvek vásárlásakor kérjünk szaktanácsot Fotó: Blahó Gabriella 

Folytatás az 1. oldalról 

- Ausztriában évtizedekkel ez-
előtt már kormányrendeletbe 
foglalták, hogy csak olyan tanár 
vihet magával csoportokat a 
hegyekbe, aki síoktatói vizsgá-
val rendelkezik. Magyarorszá-
gon ezt még nem vezették be, 
de már nagyon időszerű lenne, 
mert nagy a lazaság, ami tragé-
diákhoz vezethet - mondja ag-
gódva a nemzetközi síoktató, 
aki nem egészen érti a tanárok 
hozzáállását. A tanfolyamok 
költségének nyolcvan százalé-
kát ugyanis az állam állja, rá-
adásul, ha valaki kétszer részt 
vesz az akkreditált továbbkép-
zésen, az megkapja azt a 120 
pontot, ami tanári diplomájá-
nak megújításához szükséges 
hét évente. Ezzel szemben a 
testnevelő tanárok nem jelent-
keznek az Iskolai Síoktatók 
Egyesületénél, mert magabizto-
sak és úgy gondolják, hogy az 
évtizedes tapasztalat elegendő 
a síoktatáshoz. 

Bárok István szerint a ságváris 
diákok kilencvenöt százaléka öt 

KÖLCSÖNZŐI ARAK 
M é g mindig sokan kölcsönzik a sí-
fe lszerelésekel , mer t úgy gondol-
ják , így olcsóbban ki jönnek. Car -
ving lécet kötéssel már 7 ezer 500 , 
s íbakancsot 3 ezer 900 . síbotot 
400 , sisakot pedig 1000 for intért 
lehet kölcsönözni. Overall , dzseki , 
i l letve nadrág kölcsönzésére nincs 
igény. 

Vizsgálatot 
kérnek 
az ÁSZ-tól 
Törvényesen járt-e el a megyei 
közgyűlés, amikor a makói kór-
ház pénzügyi válságát kezelte? -
kérdezi a megyei ellenzék az 
Állami Számvevőszéktől és a 
megyei közigazgatási hivatal-
tól. A beadványokat tegnap jut-
tatták el a címzettekhez. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Közigazgatási 
Hivataltól állásfoglalást, az Állami 
Számvevőszéktől pedig célvizsgá-
latot kér a megyei közgyűlés kon-
zervatív frakciója, a legutóbbi ülé-
sen kirobbant vita kapcsán. Nógrá-
di Zoltán, a Fidesz-MPSZ megyei 
elnöke közölte lapunkkal, hogy a 
Baláspirí Csaba konzervatív frak-
cióvezető által jegyzett beadványo-
kat tegnap juttatták el Szegeden a 
Csongrád Megyei Közigazgatási 
Hivatalhoz, Dubeczné Károlyi Eva 
hivatalvezetőhöz, illetve Buda-
pestre, Kovács Árpádhoz, az Álla-
mi Számvevőszék elnökéhez. A 
megyei közgyűlés a legutóbbi ülé-
sén is tárgyalta a makói kórház 
helyzetét, és akkor több ellenzéki 
képviselő azt mondta, voltak olyan 
intézkedések, melynek törvényes-
sége megkérdőjelezhető. Ezért for-
dulnak a hivatalhoz és a számve-
vőszékhez. Többek között arra kí-
váncsiak, szükséges lett volna-e a 
makói kórház részére kifizetett 
összeget a közgyűlés 2004. évi 
költségvetésében szerepeltetni, és 
szabályosan segítették-e ki 200 
millióval az intézményt. 

A vita után nem sokkal a me-
gyei önkormányzat is állásfogla-
lást kért az ügyben az ÁSZ-tól és a 
közigazgatási hivataltól, az ellen-
zéket megelőzve. Mint megírtuk, 
a számvevőszék álláspontja sze-
rint valóban hiba volt, hogy a kór-
háznak kifizetett pénzt nem „elő-
irányzatosították", ám ezt a kö-
vetkező közgyűlésen helyre lehet 
hozni. Lapunk kérdésére vála-
szolva Siket fudit főjegyző tegnap 
azt mondta, még várják a közigaz-
gatási hivatal állásfoglalását, ez 
várhatóan nemsokára elkészül. 

nap alatt megtanul síelni és le 
tud jönni a piros jelű pályán. 

- Fenn a hegyen, ahol veszélyes 
üzem van, nincs pardon. A diák-
jaink felfogják, hogy ott Isten 
után a tanár következik. Ezért 
nincs fegyelmezési probléma, és 
a sérülés sem több, mint más 
sportág űzésekor - jelenti ki Bá-
rok István, akinek véleményét 
osztja dr. Szabó István sebész, a 
Pick Szeged sportorvosa is. Mint 
mondja: a hobbisíelés nem jár 
nagyobb veszéllyel, mint más 
sportolás. De azt azért tudni kell, 
hogy a síelés az izmokat speciáli-
san veszi igénybe, ezért nem árt 
néhány szárazföldi edzésen részt 
venni és olyan gyakorlatokat el-
végezni, ami úgy terheli meg az 
embert, mint a sízés. Mindazo-
náltal a síelést bármikor el lehet 
kezdeni. A tanulás szempontjá-
ból a hat-hét éves kor a legideáli-
sabb. 

- Négy-öt esztendősen nehéz a 
helyes technikát megtanítani, 
aminek anatómiai oka van: az 
alacsony súlypontból adódóan az 
óvodások „hátraülnek" és rosz-
szul sajátítják el a mozdulatokat 
- hívja fel a figyelmet Olasz Sán-
dor, aki nagyon fontos dolgot is 
említ: a bukósisakot. E nélkül 
senki ne vágjon a lejtőnek! Úgy 
tűnik, legtöbben már belátták 
ennek fontosságát, hiszen - mint 
megtudtuk az egyik sportáruház 
vezetőjétől - az emberek soha 
nem tapasztalt mennyiségben 
vesznek és kölcsönöznek az idén 
bukósisakot. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Rovarokat, madártollat talált az 
országos fogyasztóvédelmi egye-
sület több gyógyteában. A min-
tákat most a főfelügyelőség vizs-
gálja. Az áruházláncok között a 
Tesco most is forgalmazza azo-
kat a dobozba zárt füveket, me-
lyekkel kapcsolatban az érdek-
védelmi szervezet vizsgálatot 
kezdeményezett. 

Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület aktivistái által vásárolt 
tizenegy mintából mindössze né-
hány volt csak kifogástalan: a 
gyógynövénykutató intézet labo-
ratóriumában kiderült, hogy a fü-
veket tartalmazó dobozokban 
oda nem illő anyagok is vannak. 
A Tesco saját márkájú kamilla-
teájában a megengedettnél több 
kocsány- és levéltöredéket, vala-
mint felaprított rovarokat mutat-
tak ki, míg a Fitopharma által 
forgalmazott bodzavirágban ide-
gen növényeket, madártollat és 
állati ürüléket is találtak. Dömöl-
ki Lívia élelmiszer-szakértő, az 

egyesület munkatársa elmondta 
lapunknak, hogy a nagykereske-
delmi hálózatok többsége kivon-
ta a forgalomból ezeket a termé-
keket. Az érdekvédelmi szervezet 
képviselője úgy véli, kockázatos 
be nem vizsgált teákat vásárolni. 
A szabály szerint a forgalmazók 

csak a gyógynövénykutató inté-
zet számával ellátott füveket cso-
magolják, a boltokba már OETI-
és Kermi-engedélyszámmal ke-
rülnek a termékek. A Tesco ma is 
árusítja az egyesület vizsgálatai 
alapján kifogásolt, saját márkájú 
kamilla- és hársfateáit. 

Sárai Dezső, a szegedi áruház 
vezetője ezt megerősítette, ugyan-
akkor azzal indokolta, hogy ható-
sági intézkedés ebben az ügyben 
nem történt. A jelenleg érvényes 
helyzet szerint szabad a teákat 
forgalmazniuk. Az országos egye-
sület szegedi képviselője, Dékány 
László közölte: vásárlói panasz 
nem érkezett az itteni áruházban 
vásárolt teákkal kapcsolatban. 

Gyógyhatású növényeket az 
élemiszerboltokban is lehet ven-
ni, a szakemberek nagyon fontos-
nak tartják, hogy értő módon vá-
logassunk a füvek között. Ezért 
elsősorban a patikákat és a kisebb 
üzleteket javasolja Dömölki Lí-
via, aki elmondta azt is: az idegen 
anyagokat, történetesen állati 
ürüléket tartalmazó teák azért le-
hetnek veszélyesek, mert a füve-
ket nem főzzük, hanem áztatjuk, 
e folyamat pedig kedvez az egész-
ségre káros mikrobiológiai folya-
matoknak. A hazai szupermarke-
tekben ma többnyire nem jut 
szaktanácshoz a vásárló, míg a 

nyugat-európai országok nagy-
áruházaiban már külön kis szige-
teket alakítottak ki erre a céira. 

A füvek gyógyhatású termékek, 
melyek jótékonyan kiegészíthetik 
a gyógyulási folyamatokat, orvosi 
terápiákat; a szentesi Teaház veze-
tője, Keller Ferencné is ezt vallja. 
Üzletében gyógyszerészeti asz-
szisztensek dolgoznak, akik szak-
irodalom birtokában adnak taná-
csot a füvek iránt érdeklődőknek. 
Hangsúlyozta: megfelelő módon 
ellenőrzött termékeket forgalmaz. 

Az egyesület által kezdeménye-
zett vizsgálat nem reprezentatív 
minta alapján történt. Ezt képvi-
selői azzal indokolták, hogy a vá-
sárló sem az átlagos adatokra kí-
váncsi, hanem arra, mit tesz a 
kosarába. A termékeket most a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
saját laboratóriumában elemzi, a 
vizsgálat eredményét a közeljö-
vőben hozzák nyilvánosságra. 
Csak a hatósági állásfoglalás kö-
telező érvényű az üzletekre. 

BLAHÓ GABRIELLA 


