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1.899.000 Ft-tól! 

A vidék száz lépése 
A vidékért is tesz a kormány kis lépéseket - mondta Géczi József or-
szággyűlési képviselő tegnap Szegeden, az MSZP területi irodájában 
megtartott sajtótájékoztatóján. Ezek közé tartozik például, hogy 
megvan az önerő az Ásotthalom és a Petróczi-iskola közötti 6 kilomé-
ter hosszú útra. Emellett nagykoalíciós egyetértésben a termelói kis-
piacokat fejlesztik, s elindul az országos tanyafelmérés, valamint a 
Párbeszéd a vidékért mozgalom. 

A csongrádi önkormányzat szerint abból kell főzni, ami van 

Kevés a pénz az idei 
Körös-toroki napokra 

Biztosítás 
és ellátás 
Többszintű társadalombiztosí-
tási rendszer és személyes 
járulékfizetési nyilvántartás. 
Ezek a kulcselemei a száz lépés 
program egészségügyet érintő 
részének, amelytől a bevételek 
drasztikus növekedését várják. 
Ezekről is beszélt tegnap Rácz 
Jenő Szegeden. 

Az egyik legfontosabb lépés min-
den bizonnyal a társadalombizto-
sítási rendszer átalakítása lesz, 
amelyről Rácz Jenő egészségügyi 
miniszter az országos egészségügyi 
konferencián általánosságokban 
adott tájékoztatást tegnap Szege-
den. Az új rendszerben három 
szintet különböztetnek meg. Az 
alapellátás, vagyis az életmentő és 
indokolt beavatkozások továbbra 
is mindenkinek alanyi jogon jár-
nak. A második szintre besorolt el-
látási formák azoknak lesznek in-
gyenesek, akik biztosítást kötöt-
tek. Akik nem, azoknak fizetniük 
kell. Minden, amely ezeken kívül 
esik, fizetős szolgáltatásnak szá-
mít, vagy kiegészítő biztosítással 
vehető majd csak igénybe. 

A miniszter hangsúlyozta: szó 
sincs arról, hogy ezáltal csökken-
ne a közfinanszírozás szerepe az 
egészségügyben, vagy hogy az ál-
lam kivonulna, a betegek terhei 
pedig nőnének. De számon kér-
hetővé válik a pénzek elköltése. 
Ezt szolgálja a személyes járu-
lék-nyilvántartás is: nyomon kö-
vethető, hogy mely személy mö-
gött milyen befizetések állnak. 

- Jelenleg körülbelül 800 ezren 
úgy veszik igénybe az egészségügyi 
szolgáltatásokat, hogy bár van jö-
vedelmük, mégsem fizetnek tár-
sadalombiztosítást. Ez éves szin-
ten 100-150 milliárd forintos be-
vételkiesést jelent. Éppen annyit, 
amennyi most a befizetés, vagyis a 
pénz az új rendszerben megdup-
lázható - mondta Rácz Jenő. 

A változásokat hétfőn jelentik 
be, ezért a konkrét kérdéseket a 
miniszter elhárította. 

T.K. 

Kár 
garasoskodni 
BÍRÓ DÁNIEL 

Az elmúlt másfél évtizedben hiába vált a régió egyik leglátogatot-
tabb nyári rendezvényévé a csongrádi Körös-toroki napok, a négy 
napon át fürdőző, szórakozó, egyúttal fogyasztó, több tízezres tö-
meg jelenléte sem volt képes meggyőzni arról a helyi elöljárókat, 
hogy ez egy főnyeremény. Nemcsak amiatt volna erre szükség, 
mert a torokba ilyenkor aztán tényleg özönlik a nép, hanem mert a 
csongrádiaknak másuk sincs, amire ennyire büszkék lehetnének. 

Tervek, elképzelések minden önkormányzati ciklusban voltak, 
„ de miközben egymás után nőttek ki a földből a vízálló, kacsalá-
'' bon forgó paloták, az ártér és a nyaralók dzsungelében azt sem 

tudták eldönteni a mai napig hezitáló városvezetők, vajon a pihe-
nés vagy a szórakozás legyen a méltán híres üdülőterület fö profil-
ja. Ment és megy is a vita a kívánt vendégkör koráról, igényeiről, 
pénztárcájáról, de ennél tovább senki sem merészkedik. Szó se 
róla, nem először fordul elő ilyen, hiszen a pepecselés nem új ke-
letű a Tisza-parti városban, csak éppen mostanában politikai im-
potenciának becézik ezt a helyi városatyák. 

Eben guba - mondhatnánk, majd eldöntik egyszer, mi legyen a 
Körös-torok, az augusztusi happening így is, úgy is tuti befutó a 
környékbeli és a nem környékbeli fiatalok körében, akik az óbu-
dai hajógyári nagytestvérből kiindulva olykor „kis Szigetként" 
emlegetik a toroki napokat. Csakhogy a sikertörténet nem a ter-
mészeti adottságoknak vagy a vállalkozóudvar egyedülálló at-
moszférájának köszönhető, mert akkor egész nyáron dugig lenne 
a torok - hanem a felkínált programoknak, koncerteknek, ame-
lyek bizony pénzbe kerülnek. Úgyhogy kár garasoskodni, tisztelt 
csongrádiak. Elő kellene venni a bukszát, kicsengetni, amit a mi 
kis sztárjaink kérnek, és udvarias kiszolgálással megköszönni a 
vendégek jelenlétét. Hátha ők, vagy gyermekeik jövőre is vissza-
jönnek. 

Még egyszer 
a társasházügyről 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnapi lapunkban is írtunk a 
szentesi Kiss Bálint utcai társas-
ház építői és a közelben lakó Ma-
gyar József közötti vitáról. Ezzel 
kapcsolatban Szirbik Imre megke-
reste szerkesztőségünket. A cikk-
ben anonim forrásunkra hivat-
kozva azt írtuk, hogy Szentes pol-
gármestere a probléma megoldása 

érdekében azt javasolta, a Hunge-
rit vezérigazgatója vásárolja meg a 
felső szintet - így elkerülhetővé 
válik, hogy az új ház lakói belássa-
nak a kertjébe. A város első embe-
re kijelentette: nem mondott 
ilyet. Szirbik Imre megerősítette 
az általa már említett felajánlását, 
mely szerint közvetítői szerepet 
vállal a helyzetben, amennyiben 
azt a vitában álló felek tőle kérik. 

Kombinat M4gfogyasitks: 4,9-7,21/100 km 
Co7-Uboc»itOK: 172-177 glkm 
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SkodaFabia álom áron! 
A mesébe illő árnál, már csak a havi 
törlesztörészlet a hihetetlenebb! 

Hihetetlenül 
alacsony havi törlesztés: 

19.892 Ft/hó-tól 
( kezes és jövedelemigazolás nélkül) 

Az IKE5Z Autónál májusban Űné lehet a 
SkodaFabia már 1.899.000 Ft-os álom áron, 
havi 19.892 Ft egyenletes törlesztés mellett, 
THM: 6,95%! Érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

Az Ön Skoda-
márkakereskedője: 

I K E S Z A u t ó 
A megbízható megoldás 

6728 Szeged, 
Dorozsmai út 48. 
Tel.: 62 /549 -030 
Fax: 62 /549 -039 

A csongrádi pletykákkal ellentét-
ben idén is lesznek Körös-toroki 
napok, az azonban még nem dőlt 
el, mennyi pénzből. A főszervező 
szerint a programtervezet meg-
valósításához tízmillió forint 
kellene, ennek az összegnek vi-
szont csak a hatvan százalékára 
kaptak ígéretet. A városvezetés 
egymilliót szán az év legnagyobb 
rendezvényére, és azt mondja, 
abból kell főzni, ami van. 

Csupán három hónap van hátra 
a tizenötödik Körös-toroki napo-
kig, mégsem áll biztos lábakon a 
nagyszabású csongrádi rendez-
vény költségvetése. A többek kö-
zött Edda-, Beatrice-, Irigy Hón-
aljmirigy-, Gáspár Laci- és Dem-
jén Ferenc-koncerttel fémjelzett 
programtervezet megvalósításá-
hoz tízmillió forintra lenne szük-
sége a főszervező Idegenforgalmi 
Kft.-nek. A cég ügyvezetője már 
az elmúlt évi fesztivál után jelez-
te: az önkormányzati tulajdonú 
társaság a jövőben nem kíván 
részt venni a szervezésben, mivel 
a befektetett munka és anyagiak 
töredéke térült csak meg szá-
mukra. Akkor felmerült, hogy a 
helyi érdekeltségű vállalkozók 
veszik kezükbe a szervezést és a 
lebonyolítást, de ez az elképzelés 
később háttérbe szorult. A 
csongrádi polgármester azzal is 
előrukkolt, hogy megpályáztat-
ják a rendezvény szervezői jogát, 
azonban ez az ötlet is elhalt, s vé-
gül minden maradt a régiben. 

- Egyelőre egy forintunk sincs, 

Ettek, ittak, jól érezték magukat. A rendezvény tavaly is tízezreket vonzott 

de a tízmilliós összköltség hat-
van százalékára jó esélyünk van 
- nyilatkozta lapunknak Kocsis 
Imréné. Az Idegenforgalmi Kft. 
vezetője elmondta, az önkor-
mányzat rendezvénykeretéből 
egymillióra számíthatnak, sike-
res pályázati munkával további 
kétmillió forintot nyerhetnek er-
re a célra, illetve ezen felül van-
nak még a szponzori és egyéb tá-
mogatói források, amelyek egy 
részét egyelőre érdemi döntés 
még nem támasztja alá. Ezek kö-

zé tartozik a korábbi évek fő tá-
mogatója, a Dreher Sörgyárak 
Rt. szerepvállalása is. A budapes-
ti székhelyű társaság illetékesé-
től ezzel kapcsolatban megtud-
tuk, még májusban döntenek a 
cég képviselői a szerződés aláírá-
sáról. 

- Kellene még támogató -
hangsúlyozta Kocsis Imréné, aki 
szerint nagyot lendíthet a Kö-
rös-toroki napok „eladhatósá-
gán", hogy augusztus 4-én, a nyi-
tónapon a csongrádi üdülőterü-

Fotó: Tésik Attila 

létről rajtol az idei Tour de Hong-
rie nemzetközi kerékpárosver-
seny 120 fős mezőnye. 

- Az elmúlt évekhez hasonló 
mértékben támogatjuk a XV. Kö-
rös-toroki napokat - mondta Be-
dő Tamás. Felvetésünkre, misze-
rint a költségek hatvan százalé-
kának megléte is esetleges, 
Csongrád polgármestere úgy rea-
gált: a meglévő források felhasz-
nálásával kell megrendezni a 
négynapos programot. 

B. D. 

Nem döntött a légügyi hatóság 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hatósági szemlét tartottak tegnap a szegedi repülő-
téren a Polgári Légiközlekedési Hatóság (PLHj 
szakemberei, majd Nagy Sándor alpolgármesterrel 
osztották meg tapasztalataikat. Megtudtuk, hogy a 
hatóság szerint a jelenlegi állapotok nem sokban 
különböznek a korábbiaktól. 

A szegedi légikikötőnek május végén lejár az 
üzemben tartási engedélye; ahogyan azt korábban 
megírtuk, a reptér nem felel meg a PLH által támasz-

tott új biztonsági előírásoknak (őrzésvédelmi és be-
léptető rendszer, duplafalú üzemanyagtartály stb.j, 
amelyeket a 2001. szeptember 11 -i terrortámadások 
után vezettek be. - Bármi lehetséges - fogalmazott 
Nagy Sándor. Az alpolgármester mindazonáltal nem 
hiszi, hogy a légikikötő ne kapná meg a működési 
engedélyt. A személyes megbeszélésen arról tájékoz-
tatta a PLH szakembereit, hogy a reptérfejlesztéshez 
szükséges közbeszerzési pályázatokat már előkészí-
tették. A PLH egy-két héten belül dönt arról, hogy a 
szegedi repülőtér megkapja-e a működési engedélyt. 

Saját helikopterével érkezett Szegedre Kóka János 

A gazdasági miniszter 
háromdimenziós szabadsága 

badságérzés. Ráadásul kis helyen 
tud le- és felszállni - magyarázta 
a légi jármű előnyeit a miniszter. 

A gazdasági tárca vezetőjétől 
megtudtuk, hogy a gép ára a ko-
rától függően 20-25 millió forint 
között mozog, a fogyasztása pe-
dig 50 liter óránként. Vagyis az 
ára nem magasabb és a fenntar-
tása nem drágább, mint egy lu-
xusautóé. A miniszter maga ve-
zet, így jött tegnap Pécsről is. De 
azért minden alkalommal elkísé-
ri egy tapasztalt pilóta. 

Kóka János számára nem új-
donság a légi közlekedés, hiszen 
öt éve sportrepülőként vezet. He-
likoptert vezetni pedig az elméle-
ti vizsgák letétele után 50 óra 
alatt meg lehet tanulni. 

Megkérdeztük a minisztert, 
nem bánta-e meg, hogy egy ma-
gazinnak azt nyilatkozta: egye-
temista korában, Amszterdam-
ban, egy alkalommal fogyasz-
tott marihuánát. Azt mondta, 
azért nem, mert így legalább hi-
telesen el tudja mondani a fia-
taloknak, mennyire káros a ká-
bítószer. 

- A hobbimat, a magánélete-
met kitettem a nyilvánosság elé, 
ezután csak a politikával fogala-
kozom - zárta le a beszélgetést 
Kóka János, és elment a jogi kar-
ra előadást tartani. Kóka János a szegedi reptéren landolt Fotó: Schmidt Andrea 

mányegyetem rektora elárulta, 
hogy közelről még nem látott he-
likoptert. Erre - miután Kóka Já-
nos elindult szegedi programjá-
nak helyszínére - a gép pilótája 
elvitte egy körre a város fölé. 

- Amikor egyetlen délutánba 
kell belepréselni, hogy Budapest-
ről Pécsre, onnan Szegedre eljus-
sak, majd a vidéki programok 
után vissza a fővárosba - hasz-
nos a helikopter. A célszerűségén 
kívül az is mellette szól, hogy 
csodálatos dolog a repülés! Szá-
momra a háromdimenziós sza-

Saját helikopterével érkezett 
Pécsről Szegedre tegnap dél-
után Kóka János gazdasági és 
közlekedési miniszter: az egye-
tem jogi karán tartott előadást. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap délután nem sokkal fél 
hat előtt landolt a szegedi repülő-
téren helikopterével Kóka János 
gazdasági és közlekedési minisz-
ter, aki Pécsről érkezett. Nagy 
Sándor alpolgármester fogadta, 
és Szabó Gábor. A Szegedi Tüdő-


