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A HÖOK fizet - még nem tudni, kinek 

A próbapert a jövő év 
elejére tervezik 
Jogi és anyagi segítséget nyúj-
tana egy hallgatónak a HÖOK, 
ha próbapert indítana az egye-
temek által jogtalanul szedett 
térítési díjak visszafizetése ér-
dekében. Ha a per sikerrel zá-
rul, az intézményeknek sok 
millió forintot kellene vissza-
téríteniük. 

Mint tegnap megírtuk, a Hallga-
tói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK) úgy dön-
tött, kifizeti egy hallgató jogi 
képviseletét abban a próbaper-
ben, amelyet a jogtalanul szedett 
hallgatói díjak visszafizetésére 
indítanak. Az ügyben három in-
tézmény érintett: Aáry-Tamás 
Lajos ombudsman a Szegedi Tu-
dományegyetem Budapesti Mé-
diaintézetében, a Budapesti Gaz-
dasági Főiskolán és a Modern 
Üzleti Tudományok Főiskoláján 

szedett képzési hozzájárulást ta-
lálta jogellenesnek. 

Információink szerint a szegedi 
egyetemhez tartozó budapesti in-
tézet egy diákját segíti majd a szer-
vezet a próbaper során. Schőberl 
Márton HÖOK elnökségi tag la-
punknak elmondta, a választ-
mány egyelőre elvi döntést hozott 
a per költségeinek átvállalásáról, a 
perelő hallgató személyéről még 
nem döntöttek. Korábban több di-
ák jelezte feléjük, hogy élnének a 
jogorvoslat lehetőségével. Közü-
lük várhatóan januárban jogász 
segítségével választják majd ki azt 
a hallgatót, aki vállalja a nyilvá-
nosságot. Ha a HÖOK által támo-
gatott hallgató megnyeri a próba-
pert, a bíróság a többi hasonló 
helyzetben lévő diák keresete ese-
tén is elrendelheti a korábban be-
szedett díjak visszafizetését. 

F.G. 

A forgalomsűrűséget és a sebességet is mérik 

Átadták az autópálya-
mérnökséget 
Az M5-ös autópálya balástyai cso-
mópontjánál tegnap átadták az 
autópálya-mérnökséget. A 33 al-
kalmazottat foglalkoztató cég fele-
lős a pálya Petőfiszállástól Szege-
dig tartó szakaszának karbantar-
tásáért, működtetéséért, s ide fut-
nak be a segélykérő hívások is. 

- Két saját hókotróval és továb-
bi 6 autóval tudjuk takarítani a 
behavazott pályát - magyarázta 
Taskovics Attila, az M5-ös autó-
pálya üzemeltetési igazgatója. -
A mérnökséghez a Petőfiszállás-

tól Szeged-északig haladó sza-
kasz tartozik. 

Újvári László balástyai polgár-
mester hosszú ideig tartó lobbizás 
eredményének látja azt, hogy a ba-
lástyai csomópont - az eredeti ter-
veknek megfelelően - végül mégis 
megépült. - Miután ezt sikerült 
kijárni, adódott, hogy itt kapjon 
helyet az autópálya-mérnökség lo-
gisztikai központja. Nagy öröm 
számomra, hogy a 33 alkalma-
zottból 16-anbalástyaiak. 

NY. É. 

Saját hókotrókkal is rendelkeznek 

HOGYAN TELT AZ EVE? 
Weng Xiao Qiang étteremtulajdonos (24 éves) 

Fotó: Schmidt Andrea 

Iványi Aurél saját költeményével lepte meg képviselőtársait 

Füstölő és vers ajándékba 
Karácsonyi műsorral kezdődött 
és malacsültes ünnepi vacsorá-
val zárult tegnap az év utolsó 
szegedi közgyűlése, melyen füs-
tölővel és verssel ajándékozták 
meg egymást a képviselők. A tes-
tület elfogadta a jövő évi költség-
vetésről szóló koncepciót. 

Az év utolsó közgyűlése a Ma-
dách-iskola tanulóinak karácso-
nyi műsorával kezdődött - a diá-
kok saját készítésű ajándékokat 
adtak a képviselőknek. Botka 
László polgármester Ópuszta-
szerről szóló könyvvel, Iványi Au-
rél (MSZP) a szőregi művelődési 
ház átadására írt költeményével, 
a Fidesz-MKDSZ-frakció pedig 
füstölővel lepte meg a városatyá-
kat. Kalmár Ferenc keresztényde-
mokrata képviselő indokolt is: 
azért adtak füstölőt, mert akad-
nak, akik szeretik „öntömjénezni 
magukat". 

Drégelyi Zoltán (Fi-
desz-MKDSZ) vérszegénynek 
nevezte a játszóterek rekonstruk-
ciójáról szóló előterjesztést. Bot-
ka László közölte: rövid idő alatt 
huszonkét, az uniós normáknak 
is megfelelő játszóteret adtak át. 
„Éhínség idején hangosabb a dob 
és lassabb a tánc" - idézett egy in-
dián bölcsességet Hűvös László 
(Fidesz-MKDSZ), aki szerint jö-
vőre 35 millió forinttal jut keve-
sebb szociális ellátásokra. A pol-
gármester elmondta: 2002-ben 

Ünnepi hangulatban telt az év utolsó közgyűlése Fotó: Frank Yvette 

ötszázmillió, idén egymilliárd fo-
rint jutott segélyekre, a szociális 
intézmények működési támoga-
tása pedig közel egymilliárddal 
nőtt három év alatt. 

Több ellenzéki képviselő arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a vá-
rosvezetés nem dughatja ho-
mokba a fejét, intézkednie 
kell, mert a rendelőintézet 

LESELKEDŐ 
Oláhné Görög Judit tegnap Ferrari-piros ruhában, 
fehér ingben és cs izmában jelent meg a közgyűlésen. 
A Szegedért Egyesület képviselője egyszer emelke-
dett szólásra. Napirend előtt a Mars téri pavilonok 
bontásáról érdeklődött, amire a jegyző azt mondta: 
törvényesen jártak el. Talán a tűzpiros ruha tette, 
hogy Dudás Miklós tűzoltóparancsnok viszont tőle 
kérdezett va lamit . 

nem tud kimászni az adósság-
csapdából. Botka László sze-
rint nincs vészhelyzet, folyik a 
betegellátás, rendesen fizetik a 
béreket. 

Szentgyörgyi Pál költségvetési 
vezérszónoklatában beszámolt a 
fejlesztésekről. - Megnyugtatom 
azokat, akik a költségvetés össze-
omlásáról vizionáltak, hogy jövő-
re is működni fog a város - zárta 
beszédét a gazdasági alpolgármes-
ter. Szeged 463 millió forinttal kap 
kevesebbet a központi költségve-
tésből, a működési hiányt egymil-
liárddal csökkentették, hiszen ta-
valy 3,8, idén viszont már csak 2,8 
milhárd forinttal terveznek. Ma 
értesítettek - közölte Botka - , 
hogy további 130 millió forintot 
kaptunk reptérfejlesztésre. A költ-
ségvetésről februárban döntenek. 

sz. c . sz. 

LEFÜLELT MONDATOK 
„A V a d a s p a r k l a k ó p a r k b a n na -
gyon sok f i a t a l h á z a s p á r és na -
gyon sok f i a t a l k i s g y e r e k v a n " -
i n d o k o l t a Katona Gyula függet -
len képv ise lő , m i é r t kel l na -
gyobb f i g y e l m e t s z e n t e l n i a z új 
v á r o s r é s z n e k . 

„Remélem, hogy a polgármester úr 
visszafogja a szúrós nyelvét" -
repl ikázot t Szöllösi Béla, a Fidesz 
f rakc ióvezető je . 
„ A d j u n k s z e g e d i m a g y a r j e l l e -
get a j á t s z ó t e r e i n k n e k is" -
szó l t h o z z á a z M D F - e s Szabó 
László. 
„Régi, ö reg és kidől t f á k Sziksós-
fürdő terü le tén el lettek ül tetve" -
mondta Tóth József szocial ista 
képviselő a zöldterü le tekrő l szóló 
v i tában. 

Gázolás zebrán 
Két gyalogost ütöttek el tegnap 
este Csongrádon. Egy Kiskunfél-
egyháza felé tartó Lada előzés 
közben a gyalogátkelőhelyen el-
ütött két nőt. Az idősebb, 65 éves 
asszony a kórházba szállítás köz-
ben meghalt, a másik, 45 éves 
könnyebben sérült meg. 

„Az itt élő emberek 
kedvesek, mosolygósak" 
Ezer éve nem láttalak, mintha 
nem is ugyanabban a városban 
élnénk, hogy vagy? A véletlenül 
összefutó ismerősök szokásos 
kérdésére a rövid válasz: kö-
szönöm, jól. Sosem tudjuk meg, 
valójában mi foglalkoztatja a 
másikat, mi történt vele - és mi 
nem. A föntinél egy kicsivel 
hosszabb válaszért most mi ke-
ressük meg az önök ismerőseit. 
Milyen volt az éve? - kérdezzük 
a szegedieket december hátra-
lévő napjain. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Nem bántam meg, hogy négy 
éve Szegedre költöztem, nyu-
godtan leírhatja, ez volt életem 
egyik legjobb döntése. Az itt élő 
emberek kedvesek, mosolygó-
sak, az elmúlt években nagyon 
sok szegedi barátot szereztem. 
Már a magyar nyelvet is jól be-
szélem, de azért mindig velem 
van kedvenc könyvem, a ma-
gyar-kínai és kínai-magyar szó-
tár. 

Ha röviden kellene válaszol-
nom arra a kérdésre, hogy sike-
res volt-e számomra 2005, azt 

J f 

Weng Xiao Qiang nem bánta 
meg, hogy négy éve Szegedre 
k ö l t ö z ö t t Fotó: Schmidt Andrea 

mondom, igen, nagyon sikeres 
évet zárok. Az idei év azért is 
fontos nekem, mert tavaly szep-
temberben nyitottuk meg tulaj-
donostársammal, a nálam egy 

évvel fiatalabb Yan Mao Jinnel a 
Mikszáth Kálmán utca és a 
Mars tér sarkán a Kíván-Csi ét-
termünket. A szegediek hamar 
megkedvelték, amit az is bizo-
nyít, hogy nálunk valamennyi 
korosztály képviselője megtalál-
ható. Állandó vendégeink kö-
zött diákok, tanárok, buszsofő-
rök, taxisok éppúgy vannak, 
mint ügyvédek, rendőrök, ügyé-
szek, bírók, bankárok. Közülük 
persze nem mindenki tér be 
hozzánk, sokan telefonon ren-
delnek. 

Az étterem sikere az én sike-
rem is, ezért most azt fontolga-
tom, újabb üzletet nyitok. De 
annak más profilja lesz, visszaté-
rő álmom "egy belvárosi, kínai 
hagyományokra épülő klub meg-
nyitása. 

Természetesen Kínától és az 
ott élő családtagjaimtól, baráta-
imtól nem szakadtam el. Bár na-
ponta 12-15 órát dolgozom, arra 
szakítok időt, hogy folyamatosan 
tartsam velük a kapcsolatot. Es-
ténként, éjszakánként tucatnyi 
e-mailt váltunk, azaz tudom, 
hogy mi történik tőlem több ezer 
kilométerre." 

Lázár a vásárhelyi szoborügyről: Annyi lesz a kártérítés, amennyit megítél a bíróság 

A cél: bocsánatkérés és kártérítés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A tárgyalás kimenetelétől, a bíróság ítéletétől függ 
a kártérítés összege a szoborügyben - válaszolta 
Lázár János vásárhelyi polgármester arra a kérdé-
sünkre, hogy a város mégis mennyi pénzre tart 
igényt a József Attila-szobor kapcsán indított pol-
gári perben. 

Mint arról már beszámoltunk, a vásárhelyi ön-
kormányzat polgári pert indított-Kotormán Nor-
bert szobrászművész és Prokai Gábor, a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus osztályvezetője ellen, 
mégpedig azért, mert azt nyilatkozták októberben, 

hogy az avatóünnepségen látott szoboralakok nem 
bronzból, hanem viaszból voltak. A város polgár-
mestere és Kligl Sándor szobrászművész cáfolta Ko-
tormán és Prokai véleményét. 

A kártérítés mellett bocsánatkérést is vár a város 
önkormányzata, mert - mint azt Lázár János koráb-
ban elmondta - szerinte Vásárhely becsületét csor-
bították ezen kijelentéssel. Az ügy kapcsán Prokai 
Gábor pénteki lapszámunkban azt nyilatkozta: áll a 
per elé, mert tudja, hogy igaza van. Kotormán Nor-
bertet pedig továbbra sem sikerült elérnünk. 

A megyei bíróságon hétfőn adnak választ arra a 
kérdésre, hogy hol tárgyalják az ügyet. 

Életmentő készülékek Szegeden 
Csongrád megyében elsőként a szegedi Kígyó patikában néhány 
nap múlva már hozzáférhető lesz egy defibrillátor. Az életmentő 
műszer laikusok számára is biztonsággal alkalmazható, segít-
ségével pedig újraéleszthetők azok, akik hirtelen szívleállás miatt 
máskülönben valószínűleg meghalnának. 

Naponta hetvenen halnak meg 
hirtelen szívhalálban Magyaror-
szágon. Ennyi emberrel történik 
meg, hogy - bár látszólag egész-
ségesek - egyik pillanatról a má-
sikra összeesnek. Életüket csak a 
gyors beavatkozás menthetné 
meg, de erre a legtöbb esetben 
nincs esély. Pedig lehetne, hiszen 
legtöbbjükön egy defibrillátor se-
gítene, mely a működésképtelen 
szívet egy erős áramütéssel újra-
indítja. Csakhogy mire a mentő-
sök kiérkeznek vele, sokszor már 
késő, hiszen minden egyes perc-
nyi késlekedés tíz százalékkal 
csökkenti a túlélés esélyét. 

Nyugat-európai országokban 
már elterjedt szokás, hogy nagy 
forgalmú helyeken - például re-
pülőtereken, sporteseményeken 
vagy bevásárlóközpontokban -
elhelyeznek újraélesztésre alkal-
mas berendezéseket, melyeket 
baj esetén bárki biztonságosan 

használhat. Csongrád megyében 
azonban sehol nincs még ilyen 
készülék, holott nagy szükség 
lenne rá: néhány napja például 
az egyik multiban a pénztár előt-
ti sorban összeesett és meghalt 
egy férfi. Ilyen eset pedig évente 
több is történik. 

Ezeket szeretné megakadályoz-
ni a Magyar Nemzeti Szívalapít-
vány, mely célul tűzte ki, hogy a 
lehető legtöbb frekventált helyen 
elérhető legyen egy defibrillátor. 
A megyében ebben az S.O.S. 24 
orvosi szolgálat a partner. A cég 
vezetője már tárgyalt is a Kígyó 
patikával, így várhatóan napo-
kon belül elsőként ott helyezik el 
ezt az életmentő berendezést. Ez 
azt jelenti, hogy a karácsonyi be-
vásárlás hajrájában szükség ese-
tén a Kárász utcán és környékén 
a nap 24 órájában hozzáférhető 
lesz ez a fontos műszer. 

- A készülék, melyet kihelye-

zünk, teljesen automata, és kép-
zettség nélkül is könnyen hasz-
nálható - mondta el Tanács Gá-
bor, az S.O.S. 24 ügyvezető igaz-
gatója. - A gépen rajzok mutat-
ják a helyes használatot, sőt: ma-
gyar nyelven még utasításokat is 
ad. Ha pedig nem szívhalott em-
beren akarják alkalmazni, nem 
is lép működésbe. Ettől függetle-
nül tartunk egy rövid képzést 
azoknak, akik elvállalják a kihe-
lyezést. 

A készülék - amely egyébként 
magyar fejlesztésű - így 430 ezer 
forintba kerül, mivel a költségek 
egy részét a szívalapítvány átvál-
lalja. Az intézmények, cégek szá-
mára tehát nem jelent nagy ki-
adást. Szakemberek szerint min-
den olyan eseményen és helyszí-
nen szükség lenne ilyenre, ahol 
egyszerre sok ember fordul meg. 
Az S.O.S. tehát várja azoknak a 
jelentkezését, akik fontosnak 
tartják, hogy környezetükben 
biztonságban érezhessék magu-
kat az emberek. Mint mondják: 
néhány nap alatt bárhol üzembe 
tudják állítani a defibrillátort. 

TÍMÁR KRISZTA 


