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PANEK SÁNDOR 

Lengyel férfi is felvette a szentséget 

Pünkösdi püspöki bérmálás Felelősség 

Gyulay Endre megyés püspök nagykorúsítja az eléje vonuló híveket Fotó: Gyenes Kálmán 

Egy hete történt, hogy Magyar Bálint oktatási miniszternek abban 
a nem mindennapi megrázkódtatásban volt része, hogy a Magyar 
Televízió Este című hírműsorában élő adásban vehette át a más-
napi matematika érettségi tételeit. A tételek kicserélése és a ma-
tek érettségi újraíratása árán a minisztériumnak sikerült átjutnia 
a kritikus érettségik lebonyolításán. A felelősség kérdése azonban 
semmivei sem tisztább, sőt a nyilatkozatokban összemosódó po-
litikai és büntetőjogi felelősség azt eredményezte, hogy ez az ügy 
is politikafüggő lett. 

Józanul gondolkodva fel sem merülhet, hogy Magyar Bálint 
közvetlenül felelős lenne az érettségi tételek kijutásáért. Magyar 
Bálint maga valószínűleg a kétszintű érettségit érintő bírálatokra 
készült, és nem ilyenfajta botrányra, ami már csak abból is lát-
szik, hogy az internetes fórumokon rég fenn voltak a tételek, ami-
kor a minisztériumhoz még csak „szállingóztak az információk". 
Az is világos, hogy az ügy természete miatt a józan ember a bűn-
cselekmény elkövetőivel szemben szolidáris, és a miniszterben 
nem a fővétkest látja. 

De nem is az áldozatot. Abból kiindulva, hogy az Oktatási Mi-
nisztériumnak olyan rendszer kialakítása lett volna a kötelessé-
ge, amely ellenőrizhető, és a lehető legkevesebb az esélye a téte-
lek kijutásának, Magyar Bálintot miniszteri felelősség terheli, 
akár lemond, akár nem. Nem a bűncselekmény elkövetéséért fe-
lelős, hanem azért, mert a tételek célba juttatási rendszere esélyt 
hagyott erre. A tételek eljuttatásának adminisztratív útján jóval 
idő előtt kinyomtatták a lapokat, amelyeket őrizni kellett, majd 
idő előtt eljuttatták az iskolákhoz, amelyek nem mindegyike volt 
felkészülve az őrzésre. Ezen az útvonalon túl sok személy meg-
bízhatóságán múlott a rendszer jó működése. 

Nehéz megmondani, hogy Magyar Bálint, akinek tárcája elkö-
telezett az oktatási informatikai fejlesztések mellett, miért nem 
kezdeményezett inkább olyan programot, amely elektronikus 
úton juttatja célba a megfelelő időben a tételeket. Utóbb a mi-
nisztérium arra hivatkozik, sokba került volna az iskolai fénymá-
solás, ám ez a beruházás, amely egy-egy nagy teljesítményű fény-
másolóval látta volna el az érettségiztető középiskolákat, évekre 
előre megoldotta volna az érettségi biztonságát. Amúgy megjósol-
ható: így is ez lesz a jövő rendszere. És e tekintetben közömbös, 
hogy a tételeket politikai okból juttatták-e ki. Egy alkalmas rend-
szer arra sem hagyott volna esélyt. 

Aki ebből politikát akar csinálni, az felelőtlen - nyilatkozta la-
punknak Gyurcsány Ferenc kormányfő, ki nem térve arra, hogy 
maga Magyar Bálint volt az, aki elsőként kezelte politikai táma-
dásként a tételek kijutását. Gyurcsány Ferenc „tudatos zavarkel-
tésről" beszél, Magyar Bálint pedig arról, hogy „a cél az volt, hogy 
minél több kárt okozzanak vele minél több embernek". Hogy va-
lóban volt-e „cél" vagy a kijutott tételek egyszerűen csak gyorsan 
terjedtek az interneten - bízzuk a nyomozásra. Az ilyen találga-
tás csak ködösítésre jó. Ahogy a miniszter felelőssége nem csök-
kenti a tételtolvajok bűnét, ez fordítva sem lehetséges. 

Hatvannégyen bérmálkoztak pünkösd vasárnapján a szegedi rókusi 
templomban. A keresztény nagykorúság szentségét felvevők között 
volt egy lengyel férfi is, aki a körzet önkormányzati képviselőjét, 
Kalmár Ferencet választotta bérmaapjának. 

Meglepődhetett az a hívő, aki va-
sárnap délelőtt a hagyományos 
pünkösdi szentmisére igyekezett 
a szegedi rókusi templomba. 
Ugyanis hatvannégyen bérmál-
koztak, s a rokonoktól, ismerő-
söktől, barátoktól zsúfolt temp-
lomban alig lehetett helyet kap-
ni. 

- A bérmálkozás lényege, hogy 
a sötétséget kiűzzük az ember-
ből, s a lelkét fény, a szívét pedig 
melegség járja át - mondta be-
szédében Gyulay Endre megyés 
püspök. A katolikusok azért bér-
málkoznak, hogy felvegyék a ke-
resztény nagykorúság szentsé-
gét. Ezt az teheti meg, aki már 

korábban elsőáldozott, valamint 
betöltötte a 12. életévét. 

Az ünnepi szentmise kereté-
ben a püspök szolgáltatta ki a 
szentséget. A bérmálkozók, s 
bérmaszüleik sorban az oltár elé 
járultak. Gyulay Endre az úgyne-
vezett krizmával, vagyis a szent 
olajjal kente meg a homlokukat. 
Ezalatt a bérmaszülő jobb karját 
a bérmálkozó jobb vállára tette. 
Ezzel azt fejezte ki, hogy felelős-
séget vállal érte. 

Hortobágyi Jánosné Pécsről 
utazott Szegedre, hogy részt ve-
hessen unokaöccse bérmálásán. 
- Katolikus családban nőttünk 
fel, így számunkra szinte kötele-

ző, hogy előbb-utóbb mindenki 
bérmálkozzon - tudtuk meg az 
asszonytól. Hozzátette: kihasz-
nálja a hétfői ünnepnapot, s be-
járja a várost, mivel eddig csak 
két-három alkalommal volt a 
csongrádi megyeszékhelyen. 

A hatvannégy bérmálkozó közt 
nem csupán magyarok voltak. A 
lengyel Jerzie Starowiecz már 
régóta lakik Szegeden. Rendsze-
resen felkeresi a rókusi templo-
mot, mert hívő ember. Ezért dön-
tött úgy, hogy bérmálkozik. 

A középkorú férfi a körzet ön-
kormányzati képviselőjét, Kal-
már Ferencet kérte fel bérmaap-
jának. - Örömmel tettem eleget 
Jerzie kívánságának, mert igen jó 
kapcsolatban állunk egymással -
árulta el a képviselő. Kalmár Fe-
renc a politizálás mellett vallási 
szerepet is betölt, hiszen tagja az 

egyházközségi tanácsnak. Meg-
említette, hogy ő még Brassóban 
bérmálkozott, s a szentséget az 
azóta már elhunyt gyulafehérvá-
ri püspök, Márton Áron szolgál-
tatta ki neki. 

A többórás ceremóniát a gyer-
mekek viselték a legnehezebben. 
Az aprócska öltönybe bújtatott fi-
úcskák, valamint a fodros szok-
nyás kislányok a templomban 
szaladgáltak. - Azért gyermek, 
hogy ne üldögéljen egy helyben, 
hanem rohangáljon - csitította 
csöndesen az egyik apuka élete 
párját, aki mindenáron meg akar-
ta rendszabályozni állandóan el-
kódorgó csemetéjét. Végül ez si-
került is, igaz, ehhez az kellett, 
hogy a kicsi kapjon néhány színes 
szentképet, amikkel lefoglalta 
magát a mise hátralévő részében. 

K.T. 

Kisosz: a szakmák egyformán adózzanak a borravaló után 

Ne akarjanak 
nagyot harapni 

Amíg drága az eredeti, inkább a másoltat veszik 

Kevesen mondtak nemet a kalózoknak 

A felső szakaszon is csökken a vízszint 

Végre apad a Tisza és a mellékfolyói 
Apad a Tisza, és nem csupán 
Csongrád megyében, hanem tel-
jes hosszában. Apadnak a mel-
lékfolyók is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vasárnap Szegednél 783 centi-
méterrel tetőzött a Tisza. Azóta, 
ha lassan is, de apad a folyó - tud-
tuk meg Tripolszky Imrétől, az 

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi igazga-
tóság (Atikövizig) osztályvezető-
jétől. Tegnap már csak 778 centit 
mutatott a szegedi vízmérce. Sze-
gednél várhatóan szerdáig - Min-
denszentnél pedig a hét végéig -
fönn kell tartani a másodfokú ár-
vízvédelmi készültséget. Ez az ér-
ték még messze van az 500 centi-
től, amikor a szegedi alsó rakpar-
tot elhagyja a víz; hogy ez mikor 

következik be, nem tudni. Egy bi-
zonyos: ha a Tisza-tónál elkezdő-
dik a duzzasztás, fölgyorsulhat az 
apadás. A Hármas-Körös a Tisza 
apadásának megfelelő mértékben 
lassan apad, s hacsak nem követ-
kezik be a vízgyűjtő területen 
újabb esőzés, a tendencia nem 
fordul meg. A Maros végig apad, 
és már csak a legalsó szakaszán 
kell fönntartani készültséget, ezt 

is csupán a Tisza visszaduzzasztó 
hatása miatt. Tegnap egyébként 
360 centiméter volt a vízszint 
Makónál. 

A belvíz még mindig több mint 
14 ezer hektárt borít az igazgató-
ság működési területén, ebből 11 
ezer 500 hektárt a megyében. A 
belvízmentesítés folyamatosan 
tart, naponta egymillió köbmé-
ter vizet emelnek át a folyókba. 

se Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnökkel is tárgyalt nemrégiben, 
de ez csak egy előzetes beszélge-
tés volt az elképzelésekkel kap-
csolatban. Ezért érthetetlen Kol-
ber István tárca nélküli minisz-
ter minapi nyilatkozata, misze-
rint megegyezés született, és a 
borravalót a vendéglátásban 15 
százalékos tb-járulék-, valamint 
áfakötelezettség terhelné. 

Martonosi elmondta: a Kisosz 
szerint a borravaló megadóztatá-
sa csak úgy képzelhető el, hogy 
az a pénztárgépben önálló regisz-
terrel szereplő tétel lenne, amely 
akár áfaalapot is képezhetne, de 
tb-járulékalapot nem. A vendég-
látáson belül pedig külön kellene 
választani az úgynevezett ülő-
vendéglátást a többitől, például a 
lángos- és pecsenyesütőtől, ahol 
elképzelhetetlen, hogy az állva 
fogyasztó kuncsaft szervizdíjat 
fizessen. 

Amennyiben az összes borra-
valós szakmára kiterjesztené a 
kormány az adóztatást - ebben a 
kérdésben a Kisosz akár az Al-
kotmánybíróságig is kész elmen-
ni - , akkor egy evához hasonló 
adózást lenne a legpraktikusabb 
bevezetni. Amennyiben egy há-
rom alkalmazottal dolgozó kis-
vendéglőben a pénztárgép szerint 
1 millió forint keletkezik borra-
valóból, akkor annak a 15 száza-
lékát kellene - persze egyénekre 
elosztva - befizetni. 

Ne akarjon a költségvetés egy-
szerre nagyot harapni - mondta 
a titkár - , hiszen olyan kört pró-
bál behozni az adózásba, amelyik 
eddig alig fizetett. 

F.K. 

A kalózmásolatok ellen szerveztek akciót 
szombaton a szegedi Belvárosi moziban: 
aki hamis CD-vel, DVD-vel, vagy másolt 
videokazettával érkezett, ingyen nézhette 
meg a Nyócker című magyar animációs 
filmet. 

Az Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő 
Közhasznú Alapítvány (ASVA) adatai szerint 
Magyarországon a filmipar bevétele idén va-
lószínűleg meghaladja a 30 milliárd forintot. 
Becslések szerint a kalózok évente mintegy 
húszmilliárd forintos forgalmat bonyolíta-
nak és legalább ötmilliárd forintos kárt okoz-
nak a legális piacnak. Ugyanakkor a magyar 
filmgyártás éves támogatása idén 3,5-4 mil-
liárd forint. Minden második DVD illegális, 
hamis. 

Az ASVA szerint meg kell állítani a kalózok 
nyomulását, s meg kell értetni az emberek-
kel: nem kell támogatni a szerzői jogsértése-
ket és a feketekereskedelmet. Ennek érdeké-
ben több vidéki és fővárosi moziban is figye-
lemfelhívó akciót szerveztek a hét végén. 

Aki szombat délelőtt hamis CD-vel, 
DVD-vel, vagy másolt videokazettával érke-
zett a Belvárosi moziba, ingyen nézhette meg 
a Nyócker című magyar animációs filmet. A 
tízórás kezdés előtt jó néhány perccel többen 
voltak a sajtó képviselői a filmszínházban, 
mint a kalózmásolatoktól megszabadulni 

Nem felel meg a valóságnak az, 
amit Kolber István, az idegen-
forgalmat és a vendéglátást fel-
ügyelő tárca nélküli miniszter 
állí tott a minap, hogy a kor-
mány megegyezett volna az ér-
dekképviseletekkel az úgyneve-
zett szervizdíjról - állítja Mar-
tonosi István, a Kisosz Csong-
rád megyei t i tkára. 

tet? Tízkor azonban szállingózni kezdtek a 
filmrajongók. Berkes Barbara és barátja, 
Csonka Imre az egyik ingyenes programaján-
lóban olvastak a kezdeményezésről. - Támo-
gatjuk a projektet, hiszen filmfüggők va-
gyunk, szeretjük a jó magyar filmeket -
mondta Imre. A fiatalok hozzátették: jó né-
hány másolt filmet láttak, de ezek közül 
egyik sem az övék. A Gábor Dénes szakkö-
zépiskola két diákja, Kelemen Márton és Pin-
tér Attila a Kör című film CD-re írt japán, 
eredeti változatát, a Ringut dobták be a má-
solatok közé. 

Sokan azonban úgy vélekednek, hogy míg 
egy eredeti CD 3-4 ezer, egy kasszasiker mo-
zifilm DVD kiadásának ára pedig 7-8 ezer fo-
rintnál kezdődik, addig inkább az ennek tize-
débe sem kerülő, másolt, kalózpéldányokat 
vásárolják. 

A. T. J. 

A Kisosznak határozott vélemé-
nye van a kormány száz lépés 
programjával, azon belül is a bor-
ravaló megadóztatásával kapcso-
latban - mondta Martonosi Ist-
ván. A cél - a feketegazdaság ki-
fehérítése - az érdekképviselet 
számára is elfogadható, de akkor 
tisztességes, ha valamennyi bor-
ravalós szakmát - fodrászt, koz-
metikust, taxist, sírásót - bevon-
ják a körbe. Erről a Kisosz vezeté-

A javaslat a fodrászokat is érin-
t i Fotó: Schmidt Andrea 

Kelemen Márton és Pintér Attila is dobott 
a kosárba egy m á s o l t C D - t Fotó: Frank Yvette 

igyekvő érdeklődők. Vörösné Séllei Emma, a 
Belvárosi mozi vezetője aggódva kérdezte: le-
het, hogy fölöslegesen nyitották ki az épüle-

Ma a kalóz DVD-k úgynevezett első generációjá-
ból tízből kilenc film screener, azaz moziban vet-
ték fel. Az illegális filmfogyasztás legnagyobb mo-
torja ugyanis a gyors, minél korábbi hozzáférés. 
Az ASVA arra bátorítja a mozisakat, hogy ezt a 
forrást szüntessék meg. A szervezet 100 ezer fo-
rintot fizet minden olyan mozis munkatársnak, 
aki kamerázókat, filmtolvajokat leplez le. 


