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Vanillincukor, sütőpor 

Sana margarin 
250g 

236 Ft/kg 

Lady Blue, 
Rose desszert 

200g 
1495 Ft/kg 

Román lépések a környezetkárosítás ellen 

Elkerülni a katasztrófát 
A román környezetvédelmi mi-
nisztérium műszaki intézkedé-
seket kezdeményezett és foly-
tat, amelyek megakadályozzák, 
hogy az olvadó hólé át tör je a 
bányák zagytározóinak gátjait -
mondta Őri István, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium államtitkára Szegeden. 

Ha egyszerre indul olvadásnak a 
Felső-Tisza vízgyűjtőjének romá-
niai részén lehullott rengeteg hó, 
a felgyülemlett vízmennyiség át-
szakíthatja a jelenleg működő 
aranybányák zagytározóinak gát-
jait, s megismétlődhet a 2000-es 
környezeti katasztrófa. Persányi 
Miklós környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter - mint ismeretes 
- kérte a román társminisztériu-
mot, ismertesse, milyen intézke-
déseket tettek az ilyen esetek 
megakadályozására. A román 
környezetvédelmi miniszter az-
óta kifejezte készségét a két in-
tézmény napi kapcsolattartására 
a szennyezésveszély ügyében. 
Egyébként pedig olyan intézke-
déseket tett és olyan üzemelés-
beli változtatásokat kezd, ame-
lyek révén elhárulhat a lehetsé-
ges környezetkárosítás. Az intéz-
kedésekről Magyarország doku-
mentumokat kér. 

„Véleményem szerint Romá-
nia mielőbbi EU-taggá válása je-

lentheti az egyik legbiztosabb 
garanciát arra, hogy a határon 
túl ügyelnek arra: ne történjék 
környezetkárosítás" - mondta 
Őri István államtitkár. Magyar-
ország egyébként Románia 
EU-csatlakozásának előkészüle-
tei kapcsán igyekezett előrehoz-
ni az összes, környezetkárosító 
tevékenységi formák, üzemek 
környezetvédelmi szempontból 
való rendbetételének határide-
jét, s ezeket Románia vállalta is. 
Kérdésünkre - hogy ha még ezt 
megelőzően, ezen a tavaszon át-
szakad egy zagytározó, lehet-e 
védekezni a szennyezés ellen -
az államtitkár elmondta: bíznak 
benne, a románok még saját te-
rületükön megakadályozzák a 
szennyezés tovaterjedését. A 
minisztérium folyamatosan 
szakértőket is küld a veszélyes-
nek ítélt helyszínekre. 

A tervezett verespataki - a je-
lenleg működőeknél lényegesen 
nagyobb veszélyt okozható - bá-
nyával kapcsolatban pedig Ro-
mánia bevonta Magyarországot a 
nemzeti környezetvédelmi ha-
tásvizsgálatába. A minisztérium 
a múlt héten küldte el a román 
társminisztériumnak azt a 
szempontrendszert, amelynek a 
nemsokára induló vizsgálatba be 
kellene épülnie. 
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NÉVJEGY 
• j j Bene László 1 9 6 9 óta teljesít rendőri szolgálatot. Kezdetben a Győr-Mo-

son-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott különböző bűnügyi 
szakterületen, mint nyomozó, majd alosztályvezető. 1 9 7 9 - b e n elvégezte a 
Rendőrtiszti Főiskolát, majd 1 9 9 0 - b e n jogi diplomát szerzett, és kinevezték 
a megyei főkapitány bűnügyi helyettesévé, 1 9 9 6 - b a n áthelyezték a Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányságra és kinevezték főkapitánnyá. 2 0 0 4 . szep-
tember 1 6 - á n a belügyminiszter javas la tára Gyurcsány Ferenc, miniszter-
elnöki jogkörében el járva, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjévé 
nevezte ki. 

Szegedi egyetemi kutatók biztató eredményei 

Felfalja a házfalakra festett 
graffitit a mikroszemcse 

Bene László szerint dicséret illeti a főkapitányság vezetőit és az állományt 

Menedzserek a rendőrségen 

A graffitik eltávolítására is alkalmas anyagot 
állítottak elő a Szegedi Tudományegyetemen. A 
fémdioxid-részecskékkel bevont felület öntisz-
tító: napfény hatására elbomlik rajta a szeny-
nyeződés, így a graffitifesték is. Az eljárás a 
környezetvédelemben is használható. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A sok bosszúságot és tetemes kárt okozó graffitik 
ellen is alkalmazható anyagot fejlesztettek ki a Sze-
gedi Tudományegyetemen. Dékány Imrének, a kol-
loidkémiai tanszék vezetőjének nyilatkozata sze-
rint olyan nanorészecskéket - a milliméter mil-
homodrészének megfelelő nagyságú elemeket - ál-
lítottak elő, amelyeken napfény hatására rövid idő 
alatt elbomlik a szennyeződés. 

A szegedi kutatócsoport nemzetközi folyóiratok-
ban közzé tett publikációira fölfigyelve, a német 
Fraunhofer Intézet támogatásával folyik a munka. 
Az apró részecskék különféle felületeken (fém, 
üveg, kerámia) kifejthetik „öntisztító" hatásukat. 
Az anyag a környezetvédelemben is fölhasználható 
a víz, talaj tisztítására. 

Kívülről már régebben elcsúfították a szegedi Sellő-
házat a graffitisek, néhány napja az épület előcsarno-
kának falát is telefirkálták (az angol nyelvű trágárság-
ba még a ház nevét is belefoglalták). Vaskos, fekete 

tollúkkal kidekorálták a fölvonót is. Az első emeleten 
lakó Bumnkai Sándor szerint az a baj, hogy hiába 
zárják a kaput, sok albérlő, nem törődve semmivel, 
nyitva hagyja éjszakára a bejáratot. 

A pirosra festett lift belső falain még mindig lát-
szanak az oldószerrel lemosott irkafirka nyomai. 

- Olyan volt, mint egy ravatalozó! - mondta Sop-
roni Lajos, aki régóta szívén viseli az épület sorsát, 
s szorgalmazza a fölújítást; tudomása szerint a ház 
sikerrel pályázott a városi rekonstrukciós program 
legutóbbi fordulójában. A lakó reméli, hogy a hely-
reállítás költségéből futja majd a graffiti elleni vé-
delemre is. 

FÉLMILLIÁRDOS KAR 
Még n e m tudni, mennyibe kerülne az új antigraff l -
ti-anyag gyártása, de annyi biztos, hogy a jelenleg 
alkalmazott technológia nagyon drága. Németh 
István, a Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdái-
kodé Rt. elnök-vezérigazgatója e lmondta, hogy a 
Tisza Lajos körúton belüli épületekre és a partfalra 
festett graffitik eltávolí tása, a felületek helyreállí-
tása és a védőréteg fölvitele több mint félmil l i -
árd( ! ) forintba kerülne. Ekkora kárt okoztak eddig a 
graffit isek, csupán a Belvárosban. 

Burunkai Sándornét is felháborítja a lépcsőházat borító firka Fotó: Schmidt Andrea 

Szegr ire látogatott tegna' Bene 
László vezérőrnagy, országos 
rendőrfőkapitány, s részt vett a 
Csongrád Megyei K »zgyűlés 
ülésén. A vezérőrnagyot aktu-
ális témákról kérdeztük. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Csongrád megye közbiztonsá-
gának megítélésében konszen-
zus van a pártok között - jelen-
tette ki Bene László vezérőr-
nagy. Az Országos Rendőr-fő-
kapitányság vezetője ezt azután 
mondta, hogy részt vett a me-
gyei közgyűlésen, ahol Lukács 
János dandártábornok a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság tavalyi munkájá t ismertet-
te. 

A vezérőrnagy úgy fogalma-
zott: Csongrádban az országos 
átlaghoz viszonyítva jók a 
munkavégzés feltételei. - Kü-
lön dicséret illeti a főkapitány-
ság vezetését és természetesen 
az állományt, mivel hatéko-
nyan és takarékosan gazdál-
kodtak. A rendőrség hosszú 
ideig nem kényszerült rá, hogy 
takarékoskodjon. Nem számí-
tott, ha egy járőr a rossz mun-
kaszervezés miat t fölöslegesen 
autózott el öt-tíz kilométert. Ez 
csak egy egyszerű példa, de 
egyes szakértői vélemények 
50-60 millió forintba is kerül-

Bene László szer in t a rendőr-
ségen is egyre fon tosabb a 
menedzser szemlé le tű veze-
t é s Fotó: Karnak Csaba 

hetnek, s ezeket az összegeket 
valahogyan ki kell gazdálkodni 
- magyarázta az országos rend-
őrfőkapitány. - Ma már nem 
mindegy, hogy mi mennyibe 
kerül. Ha valamit tízezer he-
lyett ezer forintból is el lehet 
végezni, akkor válasszuk azt a 
megoldást. Kijelenthetjük, 
hogy a rendőrségen is egyre 
fontosabb a menedzser szemlé-
letű vezetés - fogalmazott Bene 

N E M ÍRTÁK FÖL A RENDSZAMOT 

g H Bene László országos és Lukács 
János megyei főkapitányt arról 
kérdezte Farkas Sándor, a Fi-
desz-MPSZ képviselője, mi a 
célja a rendőrségnek a gazdade-
monstráció idején regisztrált 
traktorrendszámokkal. A főtisz-
tek azt mondták, a rendőrség 
nem regisztrálta a demonstráló 
gazdák járműveinek rendszá-
mát. Bene László leszögezte: 
ennek jogi alapja sem lenne, s a 
rendőrség feladataínak ellátásá-
hoz sem szükséges. Szerinte a 
gazdák eddig rendkívül fegyel-
mezetten viselkedtek, a rendőr-
séggel tárgyaló képviselőik 
konstruktívak voltak a megbe-
széléseken. 

László. Arról is tájékoztatott, 
hogy a leendő schengeni határ 
mellett működő negyven kapi-
tányság a jövőben közel ötmil-
liárd forintnyi plusztámogatás-
ra számíthat a megnövekedő 
feladatok miatt . 

A napokban kirobbant ügy-
nöküggyel kapcsolatban vissza-
fogottan nyilatkozott a vezérőr-
nagy, csak annyit mondott : is-
meretlen tettes ellen személyes 
adattal való visszaélés miat t in-
dult eljárás, de a nyomozás ér-
dekei miatt erről nem árulhat 
el részleteket. 

A vezérőrnagy kérdésünkre 
határozottan cáfolta azokat a 
szerb sajtóban megjelent érte-
süléseket, amelyek szerint ma-
gyar megrendelők állnak a Szal-
ma család kivégzésének hátte-
rében. - Folyamatosan kapcso-
latban vagyunk a szerb hatósá-
gokkal. Teljesítettük a kérései-
ket, és nem találtunk semmi-
lyen nyomot, ami magyar elkö-
vetőre, vagy akár magyar hatás-
ra utalt volna - hangsúlyozta 
Bene László. 

Csirkemell sonka 
1kg 


