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Hiller István megyénkben kezdte az országjárást 

Medgyessy Pétert óvták 
Vásárnelytől, mégis eljött 

Hiller István a Délmagyarország szerkesztőségében Szetey And- Medgyessy Pétert a városházán fogadta Lázár János, Vásárhely 
rással, l a p u n k főszerkesztőjéve l Fotó: Karnok Csaba po lgármestere Fotó: Tésik Attila 

Megyénkben kezdte tegnap országjáró kör-
útját Hiller István. Az MSZP elnöke azt 
mondta, azért ide jött először, mert az itt 
élők életében új fejezetet nyit az autópálya. 
„Ez az összefogás és a szövetségkötés pil-
lanata" - ezt Lázár János vásárhelyi pol-
gármester mondta, amikor Medgyessy Pé-
tert köszöntötte dolgozószobájában. A volt 
miniszterelnök megígérte, utazó nagykö-
vetként a vásárhelyi kistérség érdekeit is 
képviseli majd. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Csongrád megye volt Hiller István országjáró 
körútjának első állomása. A nagyobbik kor-
mányzópárt első embere azt mondta, azért 
ide jött először, mert meggyőződése, hogy a 
megye és a térség életében új fejezetet nyit a 
hamarosan elkészülő autópálya. Az MSZP 
elnöke lapunk szerkesztőségébe is ellátoga-
tott, s interjút adott, amelyet később köz-
lünk. Hiller fórumon hallgatta meg a térség 
életében meghatározó szerepet játszó cégek 

vezetőinek véleményét, majd Szentesen tar-
tott választókerületi fórumot, este pedig 
Csongrádon sajtóbeszélgetésen vett részt. 

Medgyessy Péter Hódmezővásárhelyre láto-
gatott. A volt miniszterelnököt délelőtt a vá-
rosházán fogadta Lázár János polgármester, 
országgyűlési képviselő és Hernádi Gyula, az 
MSZP helyi frakcióvezetője. A polgármester 
dolgozószobájában folytatott megbeszélésen 
Lázár hangsúlyozta, azért hívták meg Med-
gyessy Pétert, hogy megismerkedhessen a vá-
ros helyzetével, s tekintélyével és kapcsolatai-
val támogassa a helyi elképzeléseket. Ez a vá-
ros érdekét szolgáló összefogás és a szövetség-
kötés pillanata - hangsúlyozta Lázár János. 

Hódmezővásárhely a szembenállás szim-
bólumává vált, ráadásul fideszes a városveze-
tés, ezért-óvta egy nyugat-dunántúli ismerő-
se Medgyessyt attól, hogy ellátogasson a vá-
rosba. A volt miniszterelnök azonban azt 
vallja, a politikai hovatartozás csak a válasz-
tásig érdekes, onnantól kezdve már csak az 
számít, hogy akit megválasztanak, mit tesz a 
városért. 

- Engem csak ez utóbbi érdekel, ezért fo-
gadtam el a meghívást - jelentette ki. 

Medgyessy Péter vállalta, hogy utazó nagy-
követként a vásárhelyi kistérség érdekeit is 
képviseli. Tegnap megnézte az őszi tárlatot és 
a holokausztmúzeumot, majd ellátogatott a 
nyugdíjaslakóparkban élőkhöz. A helyi gaz-
dasági élet prominenseivel elfogyasztott ebé-
det követően Hézső Ferenc festőművésszel 
találkozott. 

ORBÁN VIKTOR SZOMBATON JÖN 
Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
elnöke lesz a díszvendége a Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Szövetsége rendkívüli 
kongresszusának. A rendezvény szombaton dél-
előtt 11 órakor kezdődik a vásárhelyi városi 
sportcsarnokban. A nyilvános, bárki által látogat-
ható fórumon a mezőgazdaság aktuális kérdései-
ről lesz szó. Jakab István, a Gazdakörök országos 
elnöke ez alkalommal adja át Orbánnak azt az 
agrárprogramot, amelyet az ő felkérésére készí-
tettek. 

Újabb díj a fényáteresztő betonnak - Losonczi Áron párizsi magánházba készít belső falat 

A feltaláló már nem győzi a gyártást 
Díjat kapott az a budapesti magánház, amelybe a világon először 
építették be a fényáteresztő betont. A találmány gazdája, a csong-
rádi Losonczi Áron most már annyi megrendelést kap, hogy nem 
győzi mindegyiket kielégíteni. Ám ami az iparszerű termelés 
ígéretét illeti, a helyzet változatlan: még egy befektetővel sem 
sikerült megállapodni. 

Egy budapesti építész lakásába építették be a világon elsőként a fényát-
eresztő betont. A Szent György-telepi ház, amely Földes Lászlóé, most el-
nyerte a Média Építészeti Díjat - a hírről tegnap számolt be egy országos 
napilap. A fényáteresztő beton - LiTraCon - a csongrádi Losonczi Áron ta-
lálmánya, már számos díjat nyert. A Time magazin a 2004-es év egyik leg-
jelentősebb találmányának minősítette, a lap szerint a fiatal magyar szak-
ember olyan építőanyagot alkotott, mely alapjában változtathatja meg az 
építészetet. Ebben a betonban sok ezer optikai üvegszál fut egymással pár-
huzamosan, és továbbítja a fényt az építőblokk két oldala között. 

A díjjal kapcsolatban megkérdeztük Losonczi Áront is, aki elmond-
ta: ez a ház több mint egy éve készült, s valóban ebbe épült be első-
ként a fényáteresztő beton. 

Azóta azonban több megrendelése is volt a vállalkozásának. 
- Készítettünk egy fürdőszoba-elválasztó falat egy német házba, egy 

magyar építész saját lógóját rendelte meg ebből az anyagból - sorolta 
Áron. - A jövő év elején egy párizsi magánházhoz elválasztó falakat készí-
tünk, szintén jövőre Pécsett, egy ókeresztény romra épülő múzeum főka-
puja is ebből a fényáteresztő betonból épül fel. Budapesten egy másik ma-
gánházépítés kapcsán is kaptunk megrendelést. Washingtonban pedig 
készítünk egy járható burkolatot, amelyet alulról fognak megvilágítani. 
Emellett olyan megrendeléseink is vannak, amelyek nem építészetiek. 

Áron azt mondja, vállalkozása mostanában egyre több munkát ka-
pott, és ennek nyilván örülni kellene. Ám sajnos ott tartanak, hogy 
nem elég nagy a kapacitásuk, az összes igényt már nem tudják kielé-
gíteni. Ugyanakkor az iparszerű termelésről még egy befektetővel 
sem sikerült megállapodni, hiába tárgyalt, és tárgyal többel is. 

A fiatal mérnök szavai szerint azok, akik eddig a támogatásukról 
biztosították, nem nagyon jelentkeznek. Ezért is döntött úgy, hogy 
nem vacillál sokat, ha végül egy külföldi befektető kínál jó ajánlatot. 

B. A. Az üvegbeton varázsa sokakat megragadott Fotó: DM/DV 

Nyitott egyetem 
A Szegedi Tudományegyetem azzal is segíti a továbbtanulási döntés 
előtt álló diákokat és szüleiket, tanáraikat, hogy nyílt napokon 
teszi lehetővé az intézményre és az átalakuló felsőoktatásra vo-
natkozó fontos információk összegyűjtését. 

Holnap összevont nyílt napot tart a Szegedi Tudományegyetem 
(SZTEj 9 és 16 óra között a tanulmányi és információs központban 
(Ady tér 10.). A diákok, szülők és tanárok képzési kiállításon tekint-
hetik át az SZTE 11 kara által kínált lehetőségeket, ott oktatók és 
egyetemi hallgatók válaszolnak a kérdésekre. A kari tájékoztató elő-
adásokra különböző kisebb termekben várják az érdeklődőket: 10 
órától a tanárképző, az orvostudományi és a gazdaságtudományi kar, 
11-től az egészségügyi, a természettudományi és a bölcsészettudo-
mányi kar, 14 órától a jogtudományi, az élelmiszeripari, 15 órától pe-
dig a mezőgazdasági és a gyógyszerésztudományi kar képviselői. Az 
összevont felvételi tájékoztatót 12 órától a kongresszusi teremben 
tartják. A részletekről pontos információ olvasható a www.u-sze-
ged.hu/nyiltnap oldalon. 

Ha 2002-ben szabadalmaztatta az üvegbetont Losonczi Áron, ak-
kor nagyon gyorsan eljutott a gyakorlati hasznosításig, mondja 
egy innovációban jártas, biotechnológiai felfedezések sorsát nyo-
mon kísért kolléganőm. Ez sok területen jóval időigényesebb. 
Tény, szinte berobbant a köztudatba a fiatal feltaláló: Stockholm, 
London, Washington, Frankfurt - csak a legfontosabb bemutatók 
színterei. Magyarországon is kézről kézre adja. adta őt a média, az 
internetes keresőből gyorsan kitűnik, alig akad olyan rangos tele-
víziós csatorna, országos napi- és hetilap vagy igényes magazin, i 
ahol ne jelent volna meg. 

Érdekes, amikor arról beszél Losonczi Áron, hogy temérdek ki-
sebb, eseti megrendelése van, alig látszik ki a munkából, kötele-
zettségek teljesítése nyomja a vállát, eközben egy csöppet sem ju-
tott előre az ipari méretű gyártás területén. És joggal lehet türel-
metlen, hiszen a National Geographic Magyarország internetes 
oldalán februárban azt írta, hogy egy hónap múlva megkezdődhet 
a fényáteresztő beton ipari gyártása. Egy hónapon belül aláírják a 
szerződést egy külföldi befektetővel, ezt követően elindulhat a 
Csongrádon próbagyártott anyag ipari mennyiségű készítése is. 

Nem értek az üvegbetonhoz, a simához is csak aljzatbeton szint-
jén, hogy mikor kell bele vasháló, meg fagyálló, de akkor lennék 
nyugodt, ha egyszer az általam még mindig szegedi központúnak 
számító KÉSZ első embere, Varga Mihály és Losonczi Áron tartana 
egy nagy közös sajtótájékoztatót. Szegeden. Sőt inkább Csongrá-
don, de nem bánkódnék akkor sem, ha Budapesten. Mert a több 
tízmilliárdos árbevételű, magyar tulajdonban levő építőipari ma-
gánvállalkozás biztos hátteret jelentene a nagyüzemi gyártáshoz. 

Addig ez inkább egyedi, viszonylag költséges építőművészeti 
elem, ami el is tűnhet - ahogy egymás közt mondjuk, fényt kaphat 
-, vagy külföldre kerülhet, ha egyszer elfogy a feltaláló energiája. 

Még egy plasztiklap a diákok tárcájába 

Új kártyát osztanak 
Az általános és középiskolás di-
ákok november 30-áig kapják 
meg az újonnan bevezetett ok-
tatási azonosító számukat tar-
talmazó plasztikkártyát. A 
számra a korszerű nyilvántartás 
érdekében van szükség. 

Az Oktatási Minisztérium dönté-
se alapján a közoktatásban részt-
vevő diákok és pedagógusok ti-
zenegy számból álló azonosítót 
kapnak ezekben a napokban. A 
tárca szerint az új számsorra azért 
van szükség, hogy korszerű és 
naprakész nyilvántartást vezet-
hessenek ezekről a személyekről, 
így tudják biztosítani, hogy az ál-
lami támogatások, juttatások 
csak az arra jogosultak számára 
lehessenek elérhetők. A közel-
múltban ugyanis az ország több 
iskolájában is előfordult, hogy az 
intézmények „fantomdiákok" 
után vették fel a támogatást. Az 
utazási kedvezmények jogtalan 
igénybevétele pedig mindennapos 
a végzett diákok körében. Az azo-
nosító már az elektronikus ügyin-

tézés jegyében született meg, és a 
jövőben a diákigazolványok 
igénylését is egyszerűsíti majd. 

A Vedres István Építőipari 
Szakközépiskola igazgatója, Dobó 
László szerint a diákok még nem 
tudnak arról, hogy mire jó áz új 
plasztikkártya. - Iskolánkban is 
folyamatban van az azonosító ki-
osztása, amikor átadjuk, elmond-
juk azt is, hogy mire való - mond-
ta el az igazgató, aki szerint a föl-
vételi eljárást is megkönnyíti 
majd a most bevezetett újítás. 

Huber Máté, a Zrínyi Ilona Ál-
talános Iskola tanulója már meg-
kapta az azonosítót, tájékoztat-
ták arról is, mire tudja majd 
használni. - Nálunk ezen a hé-
ten hangosbemondón keresztül 
ábécésorrendben szólítják a ta-
nulókat, hogy vegyék át a kár-
tyát, most a K betűnél tartunk -
mondta el Máté. 

A jövőben a felsőoktatásban is 
bevezetik az azonosító számot, 
de ennek határidejéről egyelőre 
még nem döntöttek. 

F. G. 

Fényt 
kaphat 
KOVÁCS ANDRÁS 

Mákos? Diós? 

Milliós? 
MKB Karácsonyi Kölcsön 

Készüljön a karácsonyi ajándékozásra az MKB 
Karácsonyi Kölcsönnel, és niosf az MKB Bank 
is megajándékozza Önt: 

* egy « 5 * e r e n c » e b e | g U v e l H , amellyel 
egymillió forintot nyerhet, 

• sőt, ezen felüt a kedvezményes folyósítási 
Jutaléknek köszönhetően akár 15-30 ezer 
forinttal többet költhet ajándékokra. 

További részletek fiókjainkban, az MKB 
TeleBANKár 06/40 3 3 3 666-os telefonszámán 
vagy a www.mkb.hu honlapon. Ajánlatunk 
a 2005. nov. 15-től dec. 31-ig befogadott köl-
csönigénylések. esetén érvényes. Ez a hirde-
tés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, 
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. 

http://www.mkb.hu

