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A magyar és a szerb parlament elnöke nyilatkozatot írt alá 

Indul a Tolerancia-program 
Szili Katalin, a magyar országgyűlés, vala-
mint Predrag Markovié, a szerb parlament 
elnöke tegnap Szegeden, a városházán közös 
nyilatkozatot írt alá. Úgynevezett Iblcran-
cia-programot valósítanak meg, amely a 
nemzetiségek békés együttélését segíti. 

A magyar és a szerb köztársaság parlamentjé-
nek felügyelete alatt 2005-ben Toleran-
cia-program kezdődik, amelynek már a mun-
katervét is kidolgozták - számolt be tegnapi 
szegedi közös sajtótájékoztatóján a két házel-
nök, Szili Katalin és Predrag Markovics. A 

magyar, valamint a szerb országgyűlés elnöke 
- félúton Budapest és Belgrád között - nyilat-
kozatot írt alá a program megvalósításáról. 
Az ünnepélyes eseményen részt vett Botka 
László, Szeged polgármestere is. 

Szili Katalin elmondta: a kezdeményezés-
ről tavaly október 20-i találkozójukon álla-
podtak meg a szerb házelnökkel, hogy hozzá-
járuljanak a magyar és a szerb nép közötti et-
nikai és nemzetiségi hátterű incidensek meg-
előzéséhez, a két nép történelmének és kul-
túrájának alaposabb megismeréséhez. A 
program első rendezvénye a Tolerancia-diák-

tábor lesz júniusban, Szabadkán. Jövőre 
ugyanennek a tábornak Szeged lesz a helyszí-
ne. Idén ősszel gazdasági fórumot rendeznek 
Szabadkán, amelyen a két országban élő vál-
lalkozások közös befektetéseit, közös uniós 
pályázatait segítik elő. 

Predrag Markovics hangsúlyozta, örül, 
hogy ilyen hamar megvalósul a program, 
amely Szili Katalin ötletéből formálódott. A 
cél: soha többé ne fordulhasson elő, hogy a 
más nemzetiségű másodrendű állampolgár 
legyen a saját országában. 

EK. 

Lampert Mónika az önkormányzatokról, a határőrségről, a rendőrségről 

Belügyminiszteri vizit Szegeden 
Csongrád megyében töltötte 
tegnapi munkanapját Lam-
perth Mónika belügyminiszter: 
a szegedi városházán a kistér-
ségi társulás első idei ülésén 
vett részt, ellátogatott a röszkei 
határátkelőre és a Szegedi 
Rendőrkapitányságra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi városházán az önkor-
mányzati és a többcélú társulás 
tanácskozásán tegnap délelőtt 
részt vett Lamperth Mónika 
belügyminiszter is, aki egész 

napos látogatásra érkezett 
Csongrád megyébe. Az ülésen 
elmondta, hogy 2004-ben Sze-
ged és környéke 1 milliárd 774 
millió forinthoz jutott a köz-
ponti forrásból. Az idén a tava-
lyinak a duplájára, 15 milliárd 
forintra számíthatnak a kistér-
ségek. Bejelentette, hogy a pá-
lyázatok beadásának határide-
jét a kormány meghosszabbítja 
március 16-áig. A társulás jó 
irány, mert színvonalasabb köz-
szolgáltatásra képesek azok az 
önkormányzatok, amelyek bi-
zonyos feladatokat közösen ol-

danak meg - jelentette ki a mi-
niszter. 

A röszkei határátkelőn az ille-
gális migráció és az ehhez kap-
csolódó egyéb jogellenes cselek-
mények elleni dél-alföldi hatósá-
gi fellépésről tájékozódott Lam-
perth Mónika, eredményesnek 
ítélte az Integrált Vezetési Köz-
pont működését. 

A Szegedi Rendőrkapitánysá-
gon tett látogatása után a belügy-
miniszter elmondta, elégedett a 
rendőrség munkájával. Szegeden 
a parancsnokok foglalkoznak a 
beosztottakkal, amit jól bizonyít 

egy melegítőkonyha, ahol kultu-
rált körülmények között étkez-
hetnek és pihenhetnek a rend-
őrök. Elhangzott, hogy június el-
sejétől szegeden működik majd a 
kiemelt bűncselekményekre spe-
cializálódott Nemzeti Nyomozó 
Iroda Dél-alföldi Regionális Köz-
pontja. 

Kora délután a belügyminisz-
ter és Botka László Szeged pol-
gármestere részt vett Solymos 
László önkormányzati képviselő-
jelölt szabadtéri fogadóóráján a 
Csongrádi sugárúton, a Diófa 
ABC előtti piactéren. 

A Nemzeti Fórum a 2000-es tragédia következményeire figyelmeztet 

Ciánkatasztrófa: késik a kártalanítás 

Szibériai hideg közelít 

Köd, zúzmara és kemény mínuszok 

A n a p c s a k ritkán s ü t ki Fotó:Gyenes Kálmán 

Nagyon hideg lesz. Holnap hajnalban akár mínusz 15 fok alá is 
csökkenhet a hőmérséklet és enyhülés a jövő héten sem várható. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mára virradóra a külterületeken mínusz 15 fok alá süllyedt a hőmér-
séklet. Nem lesz sokkal enyhébb az idő a belvárosban sem ma hajnal-
ra. Mínusz 10-12 fokot jósolnak a meteorológusok. A napos időt is el 
lehet felejteni egy időre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
Dél-magyarországi Regionális Központjának ügyeletese szerint a hét 
végén és a jövő hét elején kifejezetten kellemetlen idő lesz. A nap csak 
ritkán süt ki, tartósan ködös, zúzmarás lesz az idő. Egész nap kemény 
fagyok lesznek, napközben is mínusz 8-11 fok közötti hőmérséklet-
tel. Igaz, ekkor éjszakára már nem hűl le annyira a levegő. Hóra sem a 
következő napokban, sem a jövő héten nem kell számítani. A hideget 
egyébként az északkeleti áramlás okozza, ami Szibériából hozza tér-
ségünkbe a hideget. 

A 2000-es tiszai ciánszennyezés 
hazai károsultjainak támogatását 
sürgeti a Nemzeti Fórum képvise-
lőcsoportja. Amint arról lapunk-
ban beszámoltunk, a Fórum hat-
tagú küldöttsége nemrégiben 
Nagybányán járt, s tárgyalt az 
ökológiai katasztrófát okozó üzem 
vezetőivel. Balogh László szegedi 
országgyűlési képviselő, a Nemze-
ti Fórum tagja azért tartja fontos-
nak a Tisza-szennyezés ügyének 
napirenden tartását, mert úgy lát-
ja, hogy sem a kormány, sem a saj-
tó nem kezeli jelentőségének meg-
felelően az öt év óta változatlanul 
fennálló problémát. 

Időközben a kőzetből ciános 
technikával aranyat kivonó cég 

A FIDESZ IS BÍRÁL 

Medgyessy Balázs, a Fidesz-Ma-
gyar Polgári Szövetség zöldtago-
zatának országos elnöke szegedi 
sajtótájékoztatóján ugyancsak be-
szélt a ciánszennyezés és a veres-
pataki beruházás összefüggései-
ről. Úgy véli, hiteles tájékoztatás 
és határozottabb diplomáciai föl-
lépés kell a még megelőzhető ve-
szélyek elhárítására. 

Nagybányán ezekben a csövekben vezetik el a ciános szennyvizet 

neve és irányítógárdája is meg-
változott. Aurul helyett Trans-
goldnak hívják, s kicserélték a 
teljes vezérkart. A képviselőknek 
megmutatták a ciánnal kevert 
ipari szennyvizet tároló medence 
magasított gátjait, hozzátéve, 
hogy több mint 4,5 millió dollárt 
költöttek különféle óvintézkedé-
sekre. 

Nincs változás viszont a fele-
lősségvállalás ügyében: sem a 
cég, sem a román állam nem lát-

ja úgy, hogy viselnie kellene a fo-
lyószennyezés következményeit. 
Balogh László fölhívta a figyel-
met a nagybányai, s a Verespa-
takra ugyancsak ciános techno-
lógiával tervezett aranybánya 
kapcsolatára. Mindkét beruhá-
zás jelentős résztulajdonosa a ro-
mán állam, amely nem vonhatja 
ki magát a felelősség viselése 
alól. Románia azonban még 
semmiféle kártérítést nem fize-
tett, a Transgold vezetői pedig 

A Nemzeti Fórum képviselőcso-
portja szerint öt év után sincs 
előrelépés a 2000-es tiszai ci-
ánkatasztrófa ügyében. A fele-
lősséget megállapító per elkez-
dődik ugyan, de kártérítést még 
sem a magyar állam, sem a hazai 
károsultak nem kaptak. 

Fotó: Balogh László 

egyenesen a folyószennyezés kö-
vetkezményeinek enyhítésén fá-
radozó magyar szakembereket 
okolták a következményekért. 

A képviselő arra is rámutatott, 
hogy a hazai károsultak sem 
kaptak még kártérítést. Megsegí-
tésükre a Nemzeti Fórum képvi-
selőcsoportja azt javasolja a kor-
mánynak, hozzon létre az önhi-
bájukon kívül nehéz helyzetbe 
jutottakat támogató pénzalapot. 

NY. P. 

Parkolópálya 
KOVÁCS ANDRÁS 

Olvassza forró csokoládévá a gyerek hátsó ülésen felejtett Kinder-
tojását a kánikulai nap, mert nem találtunk árnyékos parkolóhe-
lyet, fagyasszon lekaparhatatlan jeget a kocsi ablakaira a két-
számjegyű februári mínusz - csak nem akarunk beállani a sze-
rencsétlen sorsú első szegedi parkolóházba a belvárosban. És 
nem feltétlenül azért, mert túl drága, hiszen éjjel például csupán 
negyven forintot kell fizetni óránként. Ráadásul a zöld zónára ér-
vényes és a kombinált bérlettel a parkolóház hétköznap, munka-
és hivatali időben ingyenes. 

Eközben csordultig tele vannak Szegeden a belvárosi fizetőpar-
kolók, s dologidőben a Sajtóház körül is menni kell jó néhány 
kört, hogy elcsípjünk egy megüresedő helyet. Ez pedig azt bizo-
nyítja, hogy nem volt teljesen elfuserált ötlet a parkolóház felépí-
tése. Van a környéken bőven hivatal, fagyos estéken a színházlá-
togatók használhatnák, hogy ne vacogva, jégoldóval bajlódva kell-
jen zárniuk egy-egy jól sikerült estét. 

Az idő persze a parkolóháznak dolgozik, ami a legtöbb közleke-
dési szakember szerint előremutató beruházás volt, csak talán 
még túl korai. Lassan is épült, botrányokkal terhes történetében 
alig találni pozitív momentumot. 

Magyarország tele van ehhez hasonló drága, előremutató beru-
házással, igaz, nem feltétlenül a közlekedéshez kapcsolódókkal. 
Az elmúlt évek „slágerprojektje", a fürdőturizmus bővelkedik 
ilyen példákban, e sorok írója legutóbb Gyomaendrődőn nem 
akarta érteni a világot, ahol egy téli szombat délelőtt az alkalma-
zottak 12-6-ra legyőzték létszámban a fürdővendégeket. Az im-
pozáns méretű, feszített víztükrű nagymedencében késő délelőt-
től alkonyatig átlagban 0,7 fürdővendég tartózkodott. Nem csu-
pán az alkalmazottak, a különböző vízhöfokú medencék száma 
is nagyobb volt napközben a lubickolóknál. 

Odatettek egy milliárdos beruházást, előremutatót, csakhogy 
mostanában még nem akarják megtalálni a turisták. A helyiek-
nek meg más a dolguk, minthogy a valóban minden igényt kielé-
gítő termálfürdőjüket látogassák - legalábbis téli szombat délelőt-
tönként biztosan. 

Egyszer persze ez a beruházás is beérik, mint ahogy a szegedi 
sokemeletes garázsnak is dolgozik az idő. Egy darabig bizonyára 
még parkolópályán lesznek, de majd meglelik helyüket a világ-
ban. 

Vagy a világ lel rájuk. 

Megérdemelnék a nők, hogy választhassanak 

Műtét helyett tabletta 
Nincs még szó a köznyelvben csak abortusztablettaként emlegetett 
készítmény magyarországi befogadásáról, holott a Szegedi Tü-
dományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján már év-
tizedek óta tesztelik. A világ számos országában használt gyógy-
szert a magyar vizsgálatsorozatban résztvevők többsége is elő-
nyösebbnek tartja, mint a műtétet. 

Magyarországon is forradalmasí-
taná a művi terhességmegszakí-
tást az a készítmény, amelyet 
1982 óta „tesztelnek" a Szegedi 
Tudományegyetem Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikáján. A 
gyógyszert a világ számos orszá-
gában, így például Franciaország-
ban, Oroszországban, Romániá-
ban, az Egyesült Államokban 
már évek óta bevezették, az Eu-
rópai Unió tagállamaiban is 4-5 
éve regisztrálták. Magyarországi 
befogadásához azonban még 
szükség van bizonyos előkészü-
letekre. 

Lapértesülések szerint a szert 
hamarosan nálunk is engedélye-
zik, az Egészségügyi Világszerve-
zet által elrendelt klinikai vizsgá-
latsorozat szegedi vezetője azon-
ban erről még nem tud. - Én len-
nék a legboldogabb, ha ez így len-
ne, tudtommal azonban egyelőre 
még csak annyi történt, hogy a 
nőgyógyász szakmai kollégium 
márciusban immár nem első al-
kalommal ismételten foglalkozik 
a témával - mondta Kovács Lász-
ló professzor. Mint mondta, leg-
utóbb akkor volt optimista, ami-
kor megtörtént a készítmény 
EU-s regisztrációja, ám Magyar-
országon azóta sem történt sem-
mi. - Pedig megérdemelnék a 
nők, hogy választhassanak a mű-
tét és a tabletták között - tette 
hozzá. 

A gyógyszeres kezelés előnye, 
hogy ezáltal elkerülhető a mű-
szeres beavatkozás, valamint az 
ezzel járó esetleges sérülések. A 
két szakaszos kezelés viszont 
kétségtelenül több időt vesz 
igénybe, mint a műtét. Az első 
tabletta felfüggeszti a sárgatest-
hormon működését, a második 
pedig serkenti a méhösszehúzó-
dást, így a pete vérzés kíséreté-
ben kilökődik. Ekkor fél napra a 
nőknek kórházba kell feküdniük, 

hogy orvosi felügyelet alatt tart-
hassák őket. Kovács professzor a 
több mint két évtizedes tapaszta-
latok alapján azt mondja: a nők 
többsége jobban kedveli a gyógy-
szeres kezelést. A műtétet csak 
azok választják, akik szeretné-
nek mihamarabb túlesni a be-
avatkozáson, illetve akik már ki-
csúsztak a készítmény alkalmaz-
hatóságának határidejéből. Az 
ugyanis csak a terhesség első 9 
h e t é b e n n y ú j t te l jes b i z tonságo t . 

Azt tehát egyelőre nem lehet 
tudni, mikor juthat hozzá bárki 
Magyarországon a köznyelvben 
csak abortusztablettaként emle-
getett készítményhez. Az azon-
ban biztos, hogy a legszigorúbb 
szabályozás lesz majd rá érvé-
nyes, vagyis patikában nem lehet 
majd kapni, csak intézeti gyógy-
szertárban igényelhetik az orvo-
sok. 

TÍMÁR KRISZTA 

Ha nem jöhet a baba, a tabletta 
alkalmazása lehet a kisebbik 
r o s s z Illusztráció: Kamuk Csaba 


