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Szakkiállítások a BNV-n 
Kedden öt szakkiállítás 

nyílt a kőbányüi vásárváros-
ban. A mostani bemutatók 
környékén koránt sincs ak-
kora nyüzsgés, mint akár a 
tavaszi, akár az őszi nagyvá-
sárok idején megszokott. 
Ezek a kiállítások elsősorban 
szakembereket és az üzlet-
embereket érdekelhetik, te-
hát nem a látvány az elsőd-
leges. Nem nyitottak ki a 
szokásos árusítóhelyek sem, 
ez á hét a komoly tárgyalá-
sok időszaka a pavilonokban. 

Díjakat viszont osztottak a 
bemutatóhoz kapcsolódóan. 
A Hungarokorr '88 pályáza-
tán összesen tíz díjat vehet-
tek át szegedi gazdálkodók. 
A Medikémia Kisszövetkezet 
három terméke hét el isme-
rést érdemelt ki. Prevent ak-
felhasználási köre az OMFB 
elnökének első díját, az 
Okisz különdíját és a Keres-
kedelmi Minisztérium külön-
díját, a korróziógátló inhibi-
torokat tartalmazó széndio-
xid alapú aerosolkompozíció 
(a bonyolult név oka, hogy 
csak így írható le a termék 
felhasználási körejaz OMFB 
elismerő oklevelét é s a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium 
különdíját, az Olvikor 370 
—M aerosolos üvegvédő ter-
mékük az OMFB elismerő 
oklevelét és az Okisz eszmei 
díját mondhatja magáénak. 

A díjesőt is reprezentáló 
stand mögötti tárgyalóban 
Bozóki Ferenc főmérnökkel 
ültünk le egy rövid beszélge-
tésre. 

— Kikkel folytatnak tár-
gyalásokat ezen a szakkiállí-
táson? 

— Elsősorban nagy meg-

rendelőinkkel találkozunk, 
de hívtunk meg belkereske-
delmi vállalatokat is. Termé-
szetesen ez a kiállítás nem a 
lakosságnak szól. Nekik 
majd a tavaszi BNV-n mu-
tatjuk be legközelebb új ter-
mékeinket. 

— Ezekben a hetekben mi 
készül a Medikémia labora-
tóriumaiban? 

— Több termékfejleszté-
sünk is eljutott a végső stá-
diumába. Nemcsak gyökere-
sen új megoldásokra gondo-
lok, az importhelyettesítés 
miatt is kényszerültünk lé-
pésekre. Természetes dolog, 
ha valami nem beszerezhető, 
azt valamilyen meglevő 
anyaggal helyettesíteni szük-
séges. Lesz olyan újdonsá-
gunk, aminek aerosolos vál-
tozata eddig is létezett, most 
majd megvásárolható lesz 
tubusban is, így kevesebbe ke-
rül, és más felhasználási te-
rületeken lesz alkalmazható. 

— A Medikémia munkájá-
nak értékelésénél néhányan 
felvetik, hogy külpiacon ke-
vesebbet hallat magáról, 
mint idehaza. 

— Szerencsére ezen a terü-
leten is változásról tudok be-
számolni. Tavaly egy lépés-
sorozattal a korábbinál lé-
nyegesen jobb pozíciót ér-
tünk el az osztrák piacon. 
Hogy a partner specifikáció-
ja megérkezése után egy hét-
tel kiküldtük a megrendelt 
árut, talán nem kis teljesít-
mény. Alapos reményünk le-

het arra, hogy az idén hason-
lóan jó évünk lesz a külföldi 
eladásokban. Szeretnénk pia-
cunkat erre a területre rész-
ben átcsoportosítani. Ügy 
érezzük, a közeli nyugat-eu-
rópai országokban sikerrel 
versenyezhetünk az ottlevő 
termékekkel, hiszen nem túl 
magasak még szállítási költ-
ségeink. Már több partner-
rel olyan stádiumban vannak 
a második féléves szállítá-
sokra a tárgyalásaink, ami 
korábban nem volt jellemző. 
Elmondhatom, hogy valami-
kori ad hoc piaci munkánk 
itt is tervszerűvé vált. 

A Medikémia Kisszövetke-
zet mellett három díjat tu-
dott hazahozni ugyanerről a 
pályázatról a Szegedi Elekt-
roflex Gmk. A háromtagú 
kisszervezet speciális számí-
tógép-vezérelt elektrroké-
miai mérőrendszereket ké-
szít. Elsősorban kutatóintéze-
tek a megrendelői. Mint Do-
bos László közös képviselő 
elmondta, a szakkiállításon 
azért mutatkoznak be. mert 
szeretnének a KGST-piacra 
kilépni. 

Az Elektroflex Gmk. ter-
mékei az OMFB elnökének 
első é s harmadik díját, vala-
mint a Szabványügyi Hiva-
tal különdíját érdemelték ki. 
A fejlesztőmunkában ezek-
nél a termékeknél a JATE 
és a Budapesti Műszaki 
Egyetem tudósaival is 
együttműködtek. 

B. I. 

Támogatás — idegenforgalmi célokra 
Az összeg nagyságát te-

kintve talán nem tekinthető 
bőkezűnek az Országos Ide-
genforgalmi Hivatal, amikor 
évenkénti rendszerességgel 
az idegenforgalmat közvetle-
nül szolgáló célok támogatá-
sára — vissza nem téríten-
döen — néhány millió forin-
tot ad a megyéknek. Az idei 
támogatási összeg hárommil-
lió forintja abban mégis se -
gítség, hogy néhány, a helyi 
tanács által teljes mérték-
ben nem fedezhető beruhá-
zást közelebb vigyen a meg-
valósuláshoz. 

A pályázatokat legutóbbi 
ülésén bírálta el a T i s z a -
Maros Vidéki Idegenforgalmi 
Bizottság. A Csongrád me-
gye egységes idegenforgalmi 
táblarendszerének kialakítá-
sára már korábban megítélt 
egymill ió 38 ezer forintos 
összegen felül közel kétmil-
lió forint elosztásáról dön-
tött a bizottság. 

A csongrádi városi tanács 
a Körös-toroki üdülőtelep 
szennyvizelvezetésének meg-
változtatására kért, s kapott 
félmilliót. Áz elmúlt evek-
ben ugyanis a partfürdó ho-
mokfövenye a torkolat felé 
csúszott, s emiatt a Tiszá-
ba ömlő szennyvizet a fo-
lyó áramlása a kijelölt 
strandterületre sodorta. A 
meglévő szennyvíztisztitóból 
a vizet új helyen, a jelenle-
ginél száz méterrel lentebb 
vezetve a Tiszába, a terü-
let és a íö lveny nem lenne 
többé veszélyeztetett. A kö-
zel tízmilliós beruházáshoz 
a Csongrád megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat az idén 
4 millió forinttal járul hoz-
zá. 

A múzeumok megyei igaz-

gatósága az Öpusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlék-
park bővítési, fejlesztési 
munkáihoz kapott 462 ezer 
forintos támogatást. Az idén 
szeretnék felújítani a skan-
zen örvilágítását, bővíteni 
vízhálózatát, i l letve az ása-
tás területén kiegészítési, 
helyreállítási. víztelenítési 
feladatokat oldani meg. A 
központi épület vizesblokk-
jához kapcsolódóan szenny-
vízátemelőt kell építeni. S 
mindezekre a megyei tanács 
és a múzeum 1,73 milliót ál-
doz az idén — tekintettel 
arra, hogy az idei országos 
István király-évforduló egyik 
helyszíne is az emlékpark 
lesz, de készülni kell a föld-
osztás és a mil lennium év -
fordulóira is. Az emlékpar-
kot már eddig is kétszázez-
ren látogatták évente. 

A mártélyi üdülőterület 
konténeres szemétszáll ításá-
nak megszervezésére a hód-
mezővásárhelyi tanács há-

romszázezer forintjához 
ugyanennyit kapott az ide-
genforgalmi alapból. Makó a 
kértnél kevesebbel, kétszáz-
ezer forint támogatással te-
lepíthet nyilvános vécé-
csoportot a városközpontban 
kialakított parkolók szom-
szédságába. Az indoklás sze-
rint ugyanis a tanács dön-
tően városi kommunális fej-
lesztést valósít meg. Az ötö-
dik pályázó, a szentesi vá-
rosi tanács a nagyhegyi ter-
máltó környékének fásításá-
hoz kért támogatást. A leen-
dő üdülőtelep kiépítéséhez 
gazdasági társaságot szeret-
nének létrehozni, s a zöld-
felület kialakítását már az 
idén megkezdenék. Az ide-
genforgalmi bizottság félmil-
lió forintot tartalékolt Szen-
tes számára azzal, hogy ha 
az üdülőterület rendezési 
terve elkészül, s azt bemu-
tatják, a támogatás mérté-
kéről annak alapján hatá-
roznak. 

Uj telefon-
központ 

Kisteleken 
Kisteleken pénteken, ápri-

lis 15-én reggel 7 órakor a 
400-as kapacitású automata 
központot új, 1000-es kapa-
citású automata központ 
váltja fel. Ezzel Kisteleken 
javulnak a telefonálási le-
hetőségek. Az előfizetők te-
lefonjait az új központba 
kapcsolják át. A régi és az 
új központ eltérő műszaki 
jellege miatt valamennyi te-
lefonszám megváltozik. 

Ezért a szegedi postaigaz-
gatóság kéri a telefonálókat, 
hogy a kisteleki előfizetők 
hívását megelőzően az új te-
lefonszámról (a régi szám 
bemondásával) — a 09-es 
számon — a tudakozótól 
kérjenek tájékoztatást. A ré-
gi számot tárcsázó telefoná-
lót automata berendezés tá-
jékoztatja a számváltozás té-
nyéról. 

Néhány fontosabb közület 
új számát — olvasóink in-
formálására — közöljük: 
áfész — *64-755, iparcikk-
áruház — *64-155, népfront 
— 64-390, kábelgyár — 
*64-822, MSZMP nagyközsé-
gi bizottság — *64-422, 
nagyközségi tanács — 
• 64-144. 

A földeken 

Kihasználják a jó időt 
Egyre-másra jelentik a 

mezőgazdasági nagyüze-
mek, hogy elkészültek az el-
ső tavaszi vetésekkel. A 
MÉM adatai szerint, mint-
egy 40 ezer hektáron föld-
ben van már a zab vető-
magja, ezzel a növénnyel 
egyelőre nincs is további dol-
guk a gazdaságoknak. A mag-
borsó eredeti vetésterve 90 
ezer hektár volt, az elő-
irányzatot a termelók túltel-
jesítették, mintegy 100 ezer 
hektáron van a földben a 
gazdag fehérjetartalmú nö-
vény vetőmagja. A koráb-
ban elvetett tavaszi árpa-
táblákon már megjelentek a 
zsenge növények, ám több 
nagyüzemben — a túlságo-
san nedves talaj miatt — 
eddig nem tudták elvetni az 
árpát, és így az eredeti 110 
ezer hektáros előirányzatot 
teljes egészében valószínű-
leg nem tudják teljesíteni, 
mivel a növénynek az opti-
mális vetési ideje már el-
múlt, és a továbbiakban 
kockázatos lenne szaporítá-
sa. 

A nagyobb területen ter-
melt szántóföldi növények 
közül megkezdték a 375 
ezer hektárra szánt napra-
forgó vetését. A munka 

mintd nagyobb" arányú, jelé-
ül annak, hogy az időjárás 
igazán kedvező, és lassan a 
mélyebb fekvésű területeken 
is indíthatják a gépeket. A 
cukorrépa vetésterületének 
felén mentek már végig a 
vetőmasinák, ez a munka is 
mindenütt alaposan fölgyor-
sult az elmúlt két-három 
napban. 

A nagyüzemekben készül-
nek a kukorica vetésére. Ha 
ilyen marad az idő, akkor a 
jövó héten a délebbi fekvé-
sű országrészekben meg-
kezdhetik a munkát. Azért 
nem korábban, mert a talaj-
nak fel kell melegedni ah-
hoz, hogy a mag normális 
körülmények között keljen 
ki. A vetőmagot a gazdasá-
gok túlnyomó többsége már 
átvette. 

Az őszi búza országszerte 
szépen mutat, ezt bizonyít-
ják a tavaszi határszemlék, 
amelyek szerint a terület 61 
százalékán jó minősítést ka-
pott a bűza, és mindössze 8 
százalékát találták gyengé-
nek — a többit közepesnek 
ítélték —, ám ezeken a táb-
lákon is egyre jobban meg-
erősödik a korábban kissé 
visszamaradt növényzet. 

Ma a Nagyáruházban 

Vagyonvédelmi tanácsadó nyílik 
Még tavaly, úgy év vége 

felé a vagyonvédelemről ér-
tekeztek a megyei rendör-
fökapitányságon. Fölvető-
dött: mit tehetnének annak 
érdekében, hogy visszaszo-
rítsák a vagyon elleni bűn-
cselekmények igen magas 
számát. Hogy mennyi ez a 
magas szám? 1986-ban 5962, 
1987-ben 6058 bűncselek-
mény vált ismertté a me-
gyében, ennek — nagyjából 
egyezően — 53-54 százaléka 
volt az, amit a „vagyon el-
leni" kategóriába sorolnak. 
A két év statisztikáján be-
lül a különbség az, hogy 
1987-ben 11 százalékkal több 
bűncselekményt követtek el, 
magánszemélyek sérelmére. 
Nos, ez volt az egyik oka, 
hogy a fentebb említett ér-
tekezleten jobbításon gon-
dolkodtak. Egyik javítási le-
hetőségként az fogalmazó-
dott meg, hogy vagyonvé-
delmi tanácsadó szolgálatot 
hozzanak létre. A lopások, 
betörések, jelentós százalé-
kánál ugyanis közrejátszik 
vagy a sértettek hanyagsá-

Május 1. — vasárnap 

Felvonulás, majális Szegeden 
Szinte összeszámolni is 

nehéz, hány intézmény, osz-
tály, szervezet, vendéglátó-
ipari egység dolgozik azért, 
hogy az idei május e l se je 
a hagyományos jó hangulat-
ban teljen Szegeden. Mint 
az előkészítő tárgyalásokon 
kiderült, a szervezett csa-
patmunka nem hiábavaló, 
szinte teljes már most az 
a program, amellyel a ren. 
dező szervek — az MSZMP 
Szeged Városi Bizottsága. 

Szeged Megyei Város Ta-
nácsa é s a szakszervezetek 
megyei tanácsa — igyekszik 
kitölteni az ünnep kereteit. 

Május e lseje ünnepi han-
gulatát idén is zenés ébresz-
tő alapozza majd meg — a 
munkásőrség fúvószenekara 
városunk főbb útvonalain 
köszönti Szeged lakóit. A 
'hagyományos felvonulás 9 
órakor kezdődik, s mármost 
nem árt gondolni arra. hogy 
ez a nagyszabású esemény 

bizony sok helyen forgalom-
korlátozásokkal jár majd. A 
Széchenyi téri ünneplést kő-
vetően Szeged több kulturá-
lis intézményében rendeznek 
az alkalomhoz il ló előadá-
sokat, igy például az újsze. 
gedi szabadtéri színpadon 
idén is föl lép a Szeged Tánc-
együttes, d e minden bizony-
nyal a legtöbb embert a ma. 
jálisok vonzzák, amelyeket 
ezúttal az új szegedi ligetben 
es Turjánban tartanak meg. 

ga, vagy a gyenge zárak, 
biztonsági berendezések. 
Nos, megszületett az elha-
tározás, a megyei és városi 
bűnügyi osztály nekilátott a 
tanácsadó szolgálat megszer-
vezéséhez, ami ma délután 
a Szeged Nagyáruház föld-
szintjén, az illatszer osztály 
mellett meg is kezdi műkö-
dését. 

— Miről hallhatnak az ér-
deklődők a tanácsadáson? — 
kérdeztem Olasz József őr-
nagytól, a megyei bűnügyi 
osztály vezetőjétől. 

— Speciális szaktanácso-
kat kaphatnak az eszközök 
helyes alkalmazására, hasz-
nálatára. Mivel az egyik 
legnagyobb biztonságtechni-
kai cég, a gyulai Vagyon-
vill képviselője is itt lesz a 
tanácsadásokon, garantált, 
hogy megszívlelendő ötlete-
ket kapjanak az emberek 
— mondta Olasz József. — 
Ugyanakkor a rendőrség és 
az Állami Biztosító szakem-
bere. is itt lesz, úgyhogy a 
tanácsadó szolgálat Jényleg 
felkészült arra, hogy minden 
irányú, kérdésre válaszolni 
tudjon. 

— Milyen cégek képvisel-
tetik magukat a bemutatón? 

— A már említett Va-
gyonvill .mellett, amely e l -
sősorban" riasztó- és jelző-
berendezéseket gyárt, a be-
rettyóújfalui Elzett Berstal 
és a sátoraljaújhelyi Elzett 
Certa, melyek biztonsági 
zár-családokat és betéteket 
gyártanak. 

— Sok pénzbe kerül-e ha 
valaki biztonságban akarja 
tudni a lakását? 

— Egy profi riasztóberen-
dezés, vagytűzjelző pár ezer 
forint, amennyit valószínű-
leg főként közületek áldoz-
nak a cél érdekében. De vi-

szonylag olcsón kaphatók 
olyan zárak, amiket nagyon 
nehéz erőszakkal kinyitni. 

— Azt hadd tegyem hoz-
zá — szólt közbe Farkas 
András, a Szeged Nagyáru-
ház osztályvezetője —, hogy 
a zárra csak egyszer kell 
költeni, viszont egy eset le-
ges betörésnél pusztán az 
ajtó rendbehozatala többe 
kerül, mint amit amúgy a 
biztonságra célszerű áldoz-
ni. 

— S miért érdeke egy 
áruháznak effajta szolgálat-
nak helyet adni? — kérdez-
tem ezután a bemutató há-
zigazdáját. 

— Hosszú távú üzletpoli-
tikai megfontolásból. Mert 
amit a bemutatón láthatnak 
az emberek az — igény ese -
tén — nálunk megvásárol-
ható, ha hasznosnak látják 
az emberek, s e lmondják 
nekik az előnyöket, meg is 
veszik majd. 

— Mi az, ami máris kap-
ható? 

— Riasztás diplomatatás-
ka, falba süllyeszthető pán-
célkazetta két méretben, 
autóba szerelhető riasztó. 
De hangsúlyozom, a kiállí-
táson látható egészen ko-
moly berendezésekből is 
rendelünk, ha igény lesz rá. 
Egyelőre piackutatást is 
végzünk. 

* 

A ma hivatalosan is meg-
nyíló vagyonvédelmi tanács-, 
adó szolgálatnál 15—18 óra 
között, holnap ugyanebben 
az időben várják az érdek-
lődőket. A bemutató ezután 
minden hónap utolsó csü-
törtökén ajánlja szolgálta-
tásait. ez az időszak azon-
ban igény szerint később 
bővülhet. 

B. T. 
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