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MESTERSÉGEK DICSÉRETE 
Királyné Csermák Magdolna nyugdíjiigyintézö (35 éves) 

Szabó Gábor az 
egyetlen rektor jelölt 
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektori megbízatására kiírt pá-
lyázatra egyetlen jelölt, Szabó Gábor, az intézmény jelenlegi vezetője 
nyújtotta be programját - erősítette meg a lapunk szerdai számában 
már közölt információt az Oktatási Minisztérium felsőoktatási sajtó-
referense. Tehát a szegedi egyetem mai rektora lehetőséget kaphat ed-
digi munkája folytatására. A régi-új rektor - értesüléseink szerint -
elsőként az akadémikusokkal, illetve két héten belül az egyetem pol-
gáraival is ismerteti elképzeléseit. A pályázat és a program alapján 
február 27-én dönt az egyetemi tanács a rektor személyéről. 

Kihelyezett kamarai ülés Vásárhelyen 

A sztráda hatása 
a megye gazdaságára 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A térség gazdasági fellendülését 
szolgálja a megyei kereskedelmi és 
iparkamara, ám nem könnyű a 
helyzete, hangsúlyozta Szeri Ist-
ván elnök a tegnap délelőtt tartott 
sajtótájékoztatón Vásárhelyen, 
ahol kihelyezett elnökségi ülést 
tartottak. A megye ugyanis az el-
múlt időszakban vesztett gazdasá-
gi pozíciójából. Ugyanakkor az au-
tópálya megépülésével megnőttek 
a lehetőségek, beruházók jelentek 
meg a térségben, igaz, egyelőre 
még csak az M5-ös közvetlen von-
záskörzetében. Szeri István azon-
ban bízik abban, hogy idővel az 
autópályától távolabbi települések 
gazdasági életére is hatással lesz a 
sztráda. Az elnök egyebek mellett 
azt is elmondta: a kamara felada-
tának tekinti, hogy óvja a kis- és 

középvállalkozásokat, s a munka-
helyteremtésben látja az ország 
kitörési pontját. A kamara elnök-
sége a csongrádi Murányi László 
javaslatára külön határozatban 
állt ki a 47-es út Vásárhely és Sze-
ged közötti szakasza négysávúsí-
tásának mielőbbi befejezése mel-
lett. Vásárhely gazdasági mutatói-
val Hampel Tamás, a kamara vá-
rosi elnöke ismertette meg az el-
nökség tagjait. 

A sajtótájékoztatón részt vett 
Lázár /ónos polgármester is, aki 
röviden vázolta, miről szólt a ka-
marai ülésen. Beszélt az önkor-
mányzat infrastruktúra fejleszté-
seiről, telephely-politikájáról, il-
letve a szolgáltatásairól. A város 
kiemelten számít a gazdasági 
szereplőkre, valamint a kamará-
val való együttműködésre is, tet-
te hozzá. 

Lecsaptak a vámnyomozók 

Huszonegymilliós 
fogás Szegeden 
Dohányt, gázolajat és tiszta szeszt, összesen 21 millió forint értékű 
illegális árut foglaltak le Szegeden a vámnyomozók. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hamvas Ödön kontra Lázár János 

Élesedik az ellentét 
Nem befolyásolja döntéseimet a 
Lázár János és köztem lévő sze-
mélyes ellentét - jelentette ki 
Hamvas Ödön, a KDNP városi 
szervezetének elnöke tegnapi 
sajtótájékoztatóján. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hamvas hozzátette: nem sértő-
dött meg, amikor nyugdíjba küld-
ték a kórház éléről. Úgy látja, ez 
azért történt, mert Lázár János tu-
datosan törekszik arra, hogy meg-
szabaduljon a Rapcsák András 
szellemi örökségét ápolóktól, s 
azoktól, akik emlékeznek arra, ő 
volt a néhai polgármester „táska-
hordozója". Hamvas Ödön hoz-
zátette: alkalmatlannak tartja 
Lázár Jánost a vezetésre és nem is 
támogatja, mert véleménye sze-
rint a város gazdasági csődben 
van, 10 milliárd forint feletti a 
tartozása. A Kereszténydemokra-
ta Néppárt helyi elnöke a saját 
pártjában ellene induló eljárással 
kapcsolatban hangsúlyozta: na-
gyot csalódna, ha fegyelmit kapna 
azért, mert a helyi pártszervezet 
nem Lázár János, hanem Balogh 
Jánosné országgyűlési képviselő-
jelöltségét támogatja. 

Lázár János Hamvas Ödön sza-
vaira reagálva elmondta: 2003. 

március 15-én az ő javaslatára ka-
pott Rapcsák András díszpolgári 
címet. Úgy vélte, a néhai polgár-
mester nevét ki kellene hagyni a 
sárdobálásból. A kórházigazga-
tó-váltásról - jelentette ki - a kép-
viselő-testület döntött, s Hamvas 
Ödön 13 millió forint végkielégí-
téssel mehetett nyugdíjba. Lázár 
János szerint mára bebizonyoso-
dott, hogy Hamvas alkalmatlan 
volt a kórház vezetésére. Az adós-
ságszolgálatáról elmondta, a vá-
rosnak 6 milliárd forint a hiteltar-
tozása, s ez szerepel is a tavalyi el-
ső háromnegyed éves beszámoló-
ban. Lázár hangsúlyozta, amúgy a 
szocialista párt érdekében folyta-
tott kampánnyal a továbbiakban 
nem kíván foglalkozni. 

NEM FEGYELM! ÜLÉSEN 
DÖNTENEK 

I U A KDNP országos elnöksége febru-
ár 11-én délelőtt kezdődő ülésén 
dönt arról, mit tegyen a párt, miu-
tán vásárhelyi szervezete nem tar-
totta be a Fidesz-KDNP országos 
megállapodását, s Lázár lános 
helyett Balogh Jánosnét támogatja 
- tudtuk meg Kalmár Ferenc or-
szágos alelnöktől, aki hangsúlyoz-
ta, az elnökség nem fegyelmi ülé-
sen hoz határozatot. 

Csúcstechnológia 
a tudásközpontokban 
Megtartotta első ülését tegnap a Környezet- és Nanotechnológiai Re-
gionális Egyetemi Tudásközpont. Az alkalomból tartott sajtótájékoz-
tatón a Szegedi Tudományegyetem rektora, Szabó Gábor elmondta: 
az intézmény és a konzorcium tagjai (közte nyolc ipari partner) aláír-
ta azt a szerződést, mellyel biztosítják a gyakorlatot szolgáló kuta-
tás-fejlesztési együttműködés hosszú távú fenntarthatóságát. 

Fagyos hangulat a régi villamosokon 

Vaskeréken guruló hűtők 

Hosszas adatgyűjtés és információszerzés előzte meg a vámnyomo-
zók akcióját, amelynek során összesen 21 millió forint értékű illegá-
lis árut találtak meg a vámnyomozók egy szegedi lakóházban még 
szerdán. Az erről szóló közleményt tegnap adta ki a Vám- és Pénz-
ügyőrség Országos Parancsnokságának szóvivője, Sipos Jenő. Az alez-
redes lapunknak elmondta: viszonylag hosszú időt vett igénybe, amíg 
a házkutatás során a nyomozók megtalálták és regisztrálták a 46 ezer 
705 doboz adójegy nélküli cigarettát, a 620 liter gázolajat és a 175 li-
ter tiszta szeszt, amelyek származását a szegedi ingatlan tulajdonosa 
- aki ott is lakik - nem tudta igazolni. A jövedéki termékeket a nyo-
mozók lefoglalták, a férfi ellen jövedéki orgazdaság elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Sipos Jenő még any-
nyit közölt lapunkkal, hogy a nyomozás jelenlegi adatai szerint való-
színűleg további személyek is kapcsolatba hozhatók az üggyel. 

Nyílt napok 
a szegedi egyetemen 
Nyílt napot tartanak a Szegedi 
Tudományegyetem három karán 
a hét végén. A bölcsészettudo-
mányi kar felvételi sajátosságai-
ról ma délelőtt tíztől az Egyetem 
utcai épület Auditórium Maxi-
mumában tájékozódhatnak az 

érdeklődők, az egészségügyi főis-
kolai kar nyílt napját pedig a Te-
mesvári körút 31-ben tartják 
ugyanekkor. Az általános orvos-
tudományi kar rendezvénye a 
Dóm tér 13. alatti oktatási épü-
letben lesz vasárnap 10 órától. 

Tegnap reggel a megállókban várakozó emberek 
dideregve várták a járműveket. Az autóbu-
szokon, a trolikon és az l-es villamoson meleg 
utastér - a 3-as és 4-es villamos vonalán fűtet len 
kocsik és jéghideg kapaszkodók várták őket. 

A reggeli csúcsforgalomban sűrűn érkeztek a 
megállókba a tömegközlekedési járművek. Az ott 
várakozó emberek felszállás után a buszokon és a 
trolikon sapkájukat és kesztyűiket levetették - az 
utastérben kellemes meleg fogadta őket. Akik 
azonban a 3-as vagy 4-es villamossal utaztak, ha 
lehet, még jobban fejükre húzták sapkáikat. A 
járművek ajtóin keresztül csak úgy süvített befelé 
a hideg levegő. 

Vörös Krisztina mindennap négyes villamossal 
megy munkahelyére. - Nagyon hideg van a jár-
művön, nem tudom, miért nem lehet befűteni 
rajtuk. A buszokon a sofőrök mindig bekapcsol-
ják a fűtést. Ha tehetem, leülök, bár a bőrülések 
is elég hidegek. Kapaszkodni pedig csak kesztyű-
ben érdemes, a vasból készült fogódzkodókra e 
nélkül szinte ráfagy az ember keze. A négyezer fo-
rintos bérlet mellett elvárná az ember, hogy ezen 
a vonalon is melegben utazhasson - mondja 
bosszúsan. 

A nyugdíjas Szabó Imréné szintén fázik a villa-
moson, ha teheti, inkább busszal közlekedik. - A 
buszokban mindig jó meleg fogad, míg a 3-as és 
4-es villamosokba még fűtőrendszert sem építet-
t e k - magyarázza. Elmondja, ha mégis ezekre kell 
szállnia, télen soha nem ül le, nehogy megfázzon. 
- A kapaszkodó pedig kesztyűn keresztül is süt a 
hidegtől - mutatja elgémberedett ujjait. 

A régi típusú villamosokat befűteni tényleg 
nem lehet. Mint azt Dózsa Gábor, az SZKT 
igazgatója elmondta, a magyar gyártmányú, las-
san negyvenéves villamosokba nem szereltek 
fűtőtestet. - Ezt lehetne pótolni, de elég bonyo-
lult a kivitelezése. Nem is érné meg. Két év múl-
va az összes „házicsuklóst" kivonjuk a forga-
lomból. Amint elkészül májusban a tarjáni for-
duló, a 4-es vonalára Tatra villamosokat állí-
tunk. Csak a 3-as vonalon utazóktól kérek még 
egy kis türelmet. ígérem, 2007-2008 telére itt is 
fűtött villamosok fognak közlekedni - mondta 
az igazgató. 

Melegre tehát, legalábbis ezen a télen, nem szá-
míthatunk ezeken a járatokon. De az utazás mel-
lett azért másra is jók ezek a villamosok. Kipró-
báltuk: a táskánk melegéből előhúzott üdítőital 
fél óra alatt jéghidegre hűlt le. Mintha egy hűtő-
szekrénybe tettük volna ennyi időre. 

K.G. G. A 3-as vonalon 2007-ben lesznek fű tö t t kocsik Fotó: Frank Yvette 

Folyamatosan döntéseket hozunk" 
Ezek a hetek sokak számára a döntéskény-
szer hetei: február közepéig-végéig válasz-
tani kell a 14-16 éveseknek és a 18-20 
éveseknek is: mi legyek, ha nagy leszek? 
Vagy legalább beállni egy útra, melynek a 
végén valamilyen szakma, foglalkozás sejlik 
föl. Ebben a nem politikai, hanem élet-
pálya-választási időszakban bemuta tunk 
néhány mesterséget. Hátha ötletet adha-
tunk. 

Érettségije után, a rendszerváltást megelőző 
években Királyné Csermák Magdolna nem 
tudott dönteni, milyen pályára lépjen. Csak 
azt tudta, mindenképpen dolgozni akar, és 
valamilyen irodai munkára gondolt. A mun-
kaügyi központban kapott állásajánlatokat, 
több cégnél is körülnézett. 

- Azért választottam az akkori társadalom-
biztosítási igazgatóságot, mert úgy éreztem, 
annyira nem tudok semmit a nyugdíjról, 
hogy ezzel foglalkoznom kell - meséli a dön-
téséről. Immár tizenhét éve a nyugdíjbiztosí-
tási igazgatóság igényelbíráló osztályának 
munkatársa. Előbb tizeneg?évig igényelbírá-
lóként dolgozott, majd előléptették felülvizs-
gálónak, közismertebb nevén revizornak. 
Időközben társadalombiztosítási tanfolya-
mot végzett, közigazgatási alapvizsgát tett, 
szakelőadói végzettséget, végül főiskolai dip-

A nyugdí ja t elbíráló az ügy egészét, a 
részle te i t és a mögöt te rejlő ember t is 
l á t j a Fotó: Schmidt Andrea 

lomát szerzett. Jogszabályi hátteret, társada-
lombiztosítási és nyugdíjrendszert tanult, el-
sajátította a régi és a hatályos jogszabályokat, 

megismerte az összes nyugdíjbiztosítási nyil-
vántartási okmányt. Eleinte nagyon sokat írt 
és számolt, hiszen még számítógépet sem 
használtak. 

- Aki hozzánk jön dolgozni, megszereti és 
folyamatosan megtanulja a rendszert -
mondja. Az igényelbíráló az ügyfélszolgálat-
hoz benyújtott nyugdíjigényt dolgozza fel, 
ügyfelekkel csak beidézéskor találkozik, ha 
megbeszélés, nyilatkozat vagy más tájékozta-
tás szükséges. Bár az előadó adatsort vesz a 
kezébe, soha nem felejti el, hogy emberi sor-
sok rejlenek az ügyiratok mögött. A rengeteg-
féle kérelemhez az ügyintéző fejben hozzá-
rendeli a feltételeket, beszerzi a hiányzó ada-
tokat. Minden információt értékel, ezért 
mindig észnél kell lennie. Magdi úgy látja, 
idővel begyakorlódnak a mozdulatok, és már 
számítógépes program is segíti a munkáju-
kat. Az előadónak, és a munkáját ellenőrző 
felülvizsgálónak látnia kell az egész rend-
szert, benne az összefüggéseket, ugyanakkor 
a részletek is fontosak. Folyamatosan dönté-
seket hoznak, problémát oldanak meg. Min-
denkivel annyit foglalkoznak, amennyit csak 
szükséges. Szakember-utánpótlást az egye-
tem társadalombiztosítási szakáról vesznek 
fel. A pályakezdőket rutinos kolléga tanítja 
be, alapfeltétel: az akarat és az önképzés. 

D.T. 


