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KAMPÁNYOK 
A Szegedi Ifjúsági Napok egy 

időben zajlik a Romániában, 

Verespatak mellett tartandó 

szénafesztivállal. A környe-

zet- és természetvédő szerve-

zetek mindkét rendezvényen 

tájékoztatnak a bányaberuhá-

zás veszélyeiről. E hét végén 

Szegeden a Klauzál és a Szé-

chenyi téren is kampányol a 

Védegylet a társszervezetek-

kel együtt. 

Szegeden lesz közmeghallgatás a Verespatakról 

A Maroson át ide 
jöhetne a méreg 

Noszály Sándor reklámfilmet forgatott - A beteg gyerekek érdekében 

A Nagy Ő is segít Makón 
Kevesen vannak tudat iban, de Szegedet közvetlenül károsíthatná, 
ha megépülne a verespataki aranybánya, és ott tragédia tör ténne -
hívja föl a figyelmet a Védegylet. Ezért is fontos: minél többen 
elmenjenek egy hét múlva a közmeghallgatásra, és érveljenek a 
romániai beruházás ellen. 

Eva: még 
nem késő 
Az eva hatálya alá tartozó adózók 
szeptember 15-éig jelenthetik be, 
hogy október l-jétől adókötele-
zettségeiket nem az eva alanyok-
ra vonatkozó rendelkezések sze-
rint kívánják teljesíteni. A beje-
lentést az általánosan használt 
változásbejelentő nyomtatványo-
kon tehetik meg, azt szeptember 
15-éig írásban vissza is vonhat-
ják. A kijelentkezésre, illetve 
visszavonására rendelkezésre álló 
határidő elmulasztása esetén iga-
zolási kérelem előterjesztésének 
nincs helye. Az eva alanyiság 
megszűnése esetén az egyszerűsí-
tett vállalkozói adóról, az egyéni 
Vállalkozói baleseti járulékról, 
valamint az általános forgalmi 
adóról, a szakképzési hozzájáru-
lásról, továbbá a társasági adókö-
telezettségről szóló 0643. számú 
bevallást kell benyújtani, mely-
nek határideje október 30. 

Valláskeresés 
Vallásosság a változó világban -
vallásvesztés és valláskeresés Kö-
zép-Kelet és Délkelet-Európában 
címmel, idén első alkalommal 
rendezi meg nemzetközi nyári 
egyetemét a Szegedi Tudomány-
egyetem Vallástudományi Tan-
széke. Az Erasmus program által 
támogatott tanácskozáson szó 
esik Európa hagyományos fele-
kezeti térképének átalakulásáról, 
a „vallásközi együttélés" új kor-
szakáról, az állam-egyház kap-
csolatok területén felmerülő 
problémákról. A tegnap kezdő-
dött program résztvevői osztrák, 
lengyel, szlovák, cseh, román és 
magyar egyetemi és PhD-h'allga-
tók, illetve rangos kutatóműhe-
lyekből érkező, nemzetközileg 
elismert oktátők. 

Miről is van szó? Magyarország 
élni kíván azzal a jogával, hogy 
részt vesz a tervezett romániai, 
verespataki aranybánya-beruhá-
zás környezeti hatásvizsgálati el-
járásában, és véleményt ad róla. 
Ezt ENSZ-egyezmény - az espooi 
- teszi lehetővé. A véleményezés 
része az augusztus 28-i, hétfői 
nyilvános közmeghallgatás is, 
mely délután 4-kor kezdődik a 
Szegedi Tudományegyetem ta-
nulmányi és információs köz-
pontjában (TIK), az Ady téren. A 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium szervezte, a Veres-
patak ügyében rendezett első 
magyarországi közmeghallgatás 
helyszíne azért Szeged, mert ezt 
a várost közvetlenül is érintené a 
baj, ha elkészül az aranybánya, s 
ott tragédia következne be. A 
külszíni aranybányászat során 
250 millió tonna, cianidot és kü-
lönféle, egészségre súlyosan ve-
szélyes nehézfémeket tartalmazó 
zagy keletkezne. Ha a tárolására 
szolgáló, 600 hektáros - az évek-
kel ezelőtti ciántragédiát okozó 
nagybányainak negyvenszerese -
zagytározó 180 méter magas gát-
ja átszakadna, akkor a méregtö-
meg a Marosba jutna, és azon ke-
resztül a Tiszába. 

A közmeghallgatásnak - me-

ÉRINTETT HELYSÉGEK 

£ A Maros magyar szakasza mentén 

lévő településeket is érintené a 

Verespataknál bekövetkezhető 

tragédia: Maké városát éppúgy, 

mint a folyéhoz közeli községeket 

Deszktől Klárafalván, Ferencszál-

láson, Kiszomboron át Apátfalváig, 

Magyarcsanádig, Csanádpalotáig, 

és így tovább. 

Bökényben és a városközpontban szolgáltat elsőként a Rubicom 

Kábeltévés kiszorítósdi Csongrádon 

lyet másnap, augusztus 29-én 
Budapesten is követ egy - konk-
rét hatása lehet: a román hatósá-
goknak az említett ENSZ-egyez-
mény értelmében figyelembe kell 
venniük a magyarországi hatósá-
gok és a nyilvánosság vélemé-
nyét az engedélyezésről való dön-
tésben. 

- Megfelelő hatást a közmeg-
hallgatás csak akkor fejthet ki, 
ha a jelenlévők profi módon ér-
velnek - mutat rá Szentistványi 
István, a Védegylet szegedi cso-
portjának vezetője. A Védegylet -
a Greenpeace-szel, a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetségével, s a 
Csongrád Megyei Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesülettel 
(Csemete) együtt dolgozik a 
megfelelő érvrendszer kialakitá-
sában. Erre nagy szükség lehet, 
mert a korábbi, kolozsvári köz-
meghallgatáson az aranybá-
nya-beruházó cég, a részben ka-
nadai és amerikai tulajdonban 
lévő Rosia Montana Gold Corpo-
ration fizetett aktivistáival elle-
hetetlenítette az érdemi vitát. 

ECS. 

Noszály Sándor a makói Petőfi parkban. Ez az egyetlen reklámfilm, amelyhez a nevét adta 

Makón töltötte tegnapi délutánját az is-
mert teniszcsillag, Noszály Sándor. A Nagy 
O című valóságshow sztárja reklámfilmet 
forgatott, amivel a Nagymáté Hanna Ala-
pítványra szeretné felhívni a tévénézők fi-
gyelmét. Az alapítvány az egészségügyet és a 
beteg gyermekek családját segíti. 

Noszály Sándor délután két órakor érkezett 
meg a makói városi televízió épületébe, ahol 
először a készülő reklámfilm narrátorszöve-
gét rögzítették, majd egy rövid interjú után 
Bálint-Nagy Csaba operatőrrel a külső forga-
tási helyszíneket, azaz a Petőfi parkot, a Ma-
ros-partot és a temetőt kereste fel. Itt a kame-
rával szemtől szemben kérte meg a tévénéző-
ket, hogy segítsék a Nagymáté Hanna Alapít-
ványt adományaikkal. Mint korábban megír-
tuk, az alapítvány egy makói kislány emlékét 

őrzi, akit szülei másfél éves korában veszítet-
tek el azt követően, hogy egy egyszerű vírus-
fertőzéssel kórházba került, ott azonban pre-
parált vénája elfertőződött. Az alapítványt 
azért tették a szülők, hogy igyekezzenek se-
gítséget nyújtani a hasonló tragédiák megelő-
zésélíez - például úgy, hogy segélyvonalat lé-
tesítenek a tanácstalan édesanyáknak, fel-
hívják az orvostanhallgatók figyelmét a mű-
hibákra, vagy igyekeznek javítani a kórházak 
felszereltségén. A reklámfilmre azért van 
szükség, mert az alapítvány - anyagiak híján 
- egyelőre nem tudta tevékenységét megkez-
deni, még csak a honlapja működik 
(www.hannaalapitvanya.gportal.hu). 

Noszály Sándor a forgatás előtt lapunknak 
újra elmondta: azért vállalta, hogy az arcát 
adja az alapítvány reklámfilmjéhez, mert 
mélyen megrendítette Hanna tragédiája. Mi-

Fotó: Segesvári Csaba 

vei neki is van egy három és fél éves kislánya, 
kötelességének érezte, hogy ne csak pénzzel, 
de az ismertsége révén is segítsen. Hangsú-
lyozta: ez az egyetlen alapítvány, amelynek 
ily módon segít. A filmben egyébként nem is-
mert emberként, hanem egyszerűen édes-
apaként szólal meg, kéri az emberek támoga-
tását, segítségét. 

A reklámfilm szövegét, a szívhez szóló üze-
netet egyébként Hanna édesanyja, Farkas 
Éva fogalmazta meg. Mint tőle megtudtuk, a 
film utómunkálatai minden bizonnyal hete-
ket vesznek még igénybe, ám reménykedik 
benne, hogy a várhatóan fél-egy perces anyag 
hamarosan a nézők elé kerül. Egyelőre az biz-
tos, hogy a makói televízió nézői láthatják 
majd. Azt, hogy másutt is képernyőre kerül-
het-e később, még nem tudni. 

SZABÓ IMRE 

Szeptember derekától két kábelte-
levíziós szolgáltató közül választ-
hatnak a Bökényben és a város-
központban lakó csongrádiak. A Fi-
bernet mellett megjelent Rubicom 
más városrészekben is kiépítené a 
hálózat i t - de nem tudja. A Fibernet 
ugyanis nem szerelte le régi ve-
zetékét, miközben már elhelyezte 
az újat. Az előírások szerint pedig 
kettőnél több tévékábel nem lehet a 
villanykarókon. 

Nem ússzák meg újabb áremelés 
nélkül szeptember elsejét a kábelte-
levíziós szolgáltatók csongrádi ügyfe-
lei. Az áfa ötszázalékos emelése mi-
att a tarifák - hozzávetőleg ugyan-
ennyivel - emelkednek. Legutóbb jú-
lius elején drágultak a csomagárak az 
eddig monopolhelyzetben lévő Fiber-
netnél: akkor a 150-200 forintos díj-
emelést azzal indokolta a cég, hogy a 
kínálatból januárban kikerült Papri-
ka Tv-t sokan hiányolták Csongrá-
don, ezért az év közepétől visszahe-
lyezik az alapcsomagba, így ennek, 
illetve a Tv Deko és az Autonómia 
elnevezésű csatornának a beszerzési 
és üzembe helyezési költségei miatt 

A OÉMÁSZ ÖTLETE A MEGOLDÁSRA 

Az oszlopsor tulajdonosa a Démász 

Rt. Kecse-Nagy Sándor osztályveze-

tő érdeklődésünkre elmondta, elvi-

leg korlátlan számú szolgáltaté ve-

hetné igénybe hálózatukat, de 

Csongrádon a helyi adottságok miatt 

csak ketté. Természetesen ha a 

partner vállalja az átépítés költsé-

geit, meg lehet magasítani az oszlo-

pokat, de eddig ez nem került szó-

ba. A Fibernet rendszerének felújítá-

sa kapcsán hozzátette: amíg a régi 

hálózatot le nem bontották, a Dé-

mász nem járul hozzá az új vezeté-

kek műszaki átadásához. 

módosították a tarifákat. A társaság 
két hónap elteltével - az 5149 forin-
tos családi csomag esetében mintegy 
250 forinttal - megint emeli árait, az 
ügyfeleire hárítja át a megemelt for-
galmi adó pluszterheit. 

Az adókulcs emelése a leendő ver-
senytárs, a Rubicom Kft. tarifáit is 
érinti. Bár azt továbbra is vállalja a cég, 
hogy új ügyfeleiknek nem kell belépési 
díjat fizetni, a csomagdíjak esetében 
náluk is áfaemelés mértékű lesz a drá-
gulás elsejétől. Azt nem tudni, hogy 
konkrét összegben ez mit jelent, de ko-
rábban arra tettek ígéretet, hogy a leg-
nagyobb választékkal bíró csomagjuk 
tarifája sem éri majd el a négyezer fo-
rintot. Kaslik Gyula operatív igazgató 
érdeklődésünkre elmondta, jól halad-
nak a városközpontba és a Bökénybe 
tervezett hálózatépítéssel, szeptember 
derekán elkezdődik a szolgáltatás. 

A település többi részén bonyolul-
tabb a helyzet. Noha a Rubicom más-
hol is terjeszkedne, állításuk szerint 
ehhez előbb rendet kellene tenni a vil-
lanyoszlopokon. A Démász már ko-
rábban közölte, hogy a magassági elő-
írások miatt csak két szolgáltató he-
lyezheti el kábeleit az oszlopsoron, de 
ezt egyelőre épp a Fibernet vezetékei 
nem teszik lehetővé. A fővárosi köz-
pontú cég ugyanis új hálózatot húzott 
ki a városban, de a régi, használatból 
kivont kábeleket is a helyén hagyta, s 
ezzel a mai napig akadályozza a ver-
senytárs megjelenését. 

- Az előfizetői átkötések után bont-
juk vissza a régi hálózatot - nyilatkoz-
ta lapunknak a Fibernet kommuniká-
ciós vezetője. Arra a kérdésre, hogy ez 
mikorra várható, Garai Ágnes annyit 
mondott, az időjárástól és a kollégák 
leterheltségétől függ, mikor fejeződik 
be a rendszerfejlesztés, és azt csak va-
lószínűsíteni tudta, hogy minderre 
még ebben az évben sor kerül. 

B. D. 
Az új szolgáltató Csongrádon mindenüt t kiépítene rendszerét, de mindezt konkurense, a Fi-
be rne t m i a t t n e m tehe t i meg Fotó: Bíró Dániel 

http://www.hannaalapitvanya.gportal.hu

