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Cf? edves szomszédom mintaszerű kert-
elj művelő módszereit, bőséges és szép 
termését biztosan irigyelném - ha olyan 
természet lennék. A más sikereinek, 
gyarapodásának is örülő ösztönnel 
áldott (vert?) meg azonban a teremtő. 
Igy aztán inkább némi ámulattal és 
tisztelettel nézem évek óta, mire képesek 
ketten: a természet, meg ő. Mint „prog-
ramozzák" egymást a családi éléstár 
feltöltése érdekében. Hogy produkálnak 
kis kertből viszonylag nagy hasznot. 
Miként lesz a természet erőiből, s ren-
geteg kétkezi munkából a városi tiszt-
viselői bért kiegészítő „konyhapénz", 
azazhogy élelem. Nem piacozásra -
saját nagycsaládi szükségletre. Idén 
tavasszal is alig vártam már ezt a kerti 
„programot". Már az első, szabadban 
töltött napon kiderült azonban, hogy 
mostantól módosulni fog. Rendeletileg. 
Kedves kertszomszédom ugyanis azzal 
fogadott, mit tudok arról, mennyi lesz a 
vízdíja a nortonkútja után. Csorbított 
ugyan a kérdés eszem beretvaélén, de rá 
tudtam vágni: nyilván annyi, amennyit a 
kútra tett szivattyú kipörget az áram-
órán. Persze már az emelt villanydíjjal. 
„ Vágásom " nem ült, mert szomszédom 
szála: nem az áramárról tudakozódik, 
hanem a földjébe fúrt kút miatt fizetendő 
vízfogyasztási díjról. Melyre állítólag 

decemberben összesuttyomoltak egy 
rendeletet. Eszerint a kutasoknak víz-
díjat kell fizetniük. 

- Az mennyi lesz? - érdeklődött kert-
barátom, s hozzá sorjáztatott még né-
hány kérdést. - Jogos-e vajon ez a „ víz-
adó"? A saját földemben lévő víznek mi-
ért akarja más húzni a kútját, vagyis a 
hasznát? Egyáltalán, milyen mélységben 
és magasságban enyém az enyém? Ne-
tán már a vakondjáratok esetleges tneg-
ásásával is természeti kárt okozok? Vé-
dett az a kis ásólábú, ugye, elképzelhető, 
hogy közhasznú a labirintusa. Mint a víz. 
ami köztulajdonnak minősíttetett: ha 
használom, fizessek érte. Bár ha jól em-
lékszem, nagyapám nem vlzadózott a 
portájára ásott gémeskútja után. amiből 
a jószágjait itatta, konyhakertjét ön-
tözte... 

Jó versnyit dohogott szomszédom, so-

rai végére én is kitettem a kérdőjeleket. 
Amik a napokban újabbakkal szaporod-
tak. Történt ugyanis, hogy a közeli 
erdőcskébe méhcsaládokat költöztettek. 
Berepülnek kertjeinkbe, és virágpattintó 
gyümölcsfáinkon szorgosan dolgozgat-
nak. Éppencsak felmerül a kérdés: jo-
gosan-e, s kinek lészen ebből nagyobb 
haszna? A méhésznek-e a kertjeinkből 
gyűjtött mézből, vagy nekünk, akiknek a 
fáit ingyen beporozzák, termőbbé teszik 
a zümmögök? Van-e jogosultságuk arra, 
hogy birtokaink légterébe berepüljenek, 
egyáltalán, meddig a kertgazdáé a földje 
feletti légtér? Addig, mint a földje alatti? 
S alul, felül, mi, kinek a természeti kin-
cse, közjava vagy egyéni tulajdona? Van 
netán minderről több rendelet is? Olya-
nok, amik jobban csípnek esetleg, mint a 
méhek? 

Kaptár a fejem a sok kérdéstől, míg 
nézem a barackfáimon döngicsélve dol-
gozó napszámosokat. Belezümmögnek 
még újabbak: a Nap kinél lehet majd 
„számos", termésemet gyarapító suga-
raiért kinek fogok fizetni? S ha a drága 
villany helyett szélkerékkel fejlesztek 
energiát kertgazdaságomnak, vajh' 
mennyei számlát fognak-e küldeni? 

Tegnap érkezett Szegedre és ma reggel indul tovább a húsz 
évesnél idősebt) autók London-Sydney-maraton mezőnye. 
(Fotó: Nagy László) 

Ságváris versenysikerek 

m Alföldi Napló 

Fórum az 
Szegeden, a Talent Center-

ben elsősorban orvosokkal , 
vállalkozókkal és az egész-
ségügy iránt érdeklődőkkel 
találkozott dr. Andréka Ber-
talan népjóléti helyettes állam-
titkár. A téma: az egészségügy 
öröksége és meghirdetett re-
formja; s természetesen az is, 
hogy mikorra várható - ha 
ilyen kevés pénz áll rendel-
kezésre - a mai beteg egész-
ségügy „gyógyítása". A fórum 
igazán akkor vált izgalmassá, 
amikor a mindennapi élet gya-
korlatát a jelenlévők szembe-
sítették a sokszor meghirdetett 

általános elvekkel. Vagyis: mi-
lyen tevékenységet támogas-
son a magánorvosoknál a Tár-
sadalombiztosítás, hogyan le-
het megvalósítani a betegnek, 
orvosnak is - kedvező priva-
tizálást, mire kötelez a nemré-
giben életbe lépett magzat-
védelmi törvény, milyen konk-
rét támogatást várnak az egész-
ségügy reformjától az orvosok. 
Hogyan érinti mindez azokat, 
akikért az egészségügy van; a 
beteget? Az Alföldi Napló mai 
adása összefoglalót ad a vitáról. 

Felelős szerkesztő; Bán Já-

Szép sikerrel szerepeltek a 
Ságvári gimnázium diákjai az 
idei tanulmányi versenyeken 
is. Az OKTV-n olasz nyelvből 
Tekulics Judit"8., Hornok And-
rás 19. helyezést ért el. Az 
Olasz Intézet által hirdetett 
versenyen pedig irodalmi ta-
nulmányával első lett Kaposi 
Napsugár, műfordításával har-
madik Doró Katalin. Az élő-
beszéd kategóriában Tekulics 
Judit első, Hornok András 5. 
helyezett lett, míg az előadói 
kategóriában Varga Mónika el-
ső, Kis Éva negyedik helyezést 
ért el. Tanára ik : Kakuszi 
Lászlóné, Somogyi Györgyné 

A RÁDIÓ „PARTISCUM" 

Hétmillió a Mercedesből 
Budapesten egy ismeretlen 

tet tes a Krisztina körút 45. 
számú ház előtt lezártan par-
koló Mercedes tfpusú mikró-
buszt ellopta. A kocsi, az Inter-
Elektronik Kft. tulajdona, több 

mint 7 mil l ió for int ér tékű 
híradástechnikai cikkel volt 
megrakva; továbbá rádió adó-
vevő és használat i tárgyak 
tűntek el a járműből. 

Informáló -
számítástechnikai melléklet. 

Tinimagazin. 
Szerkesztő: Kozó Attila 

„Hallgassa Ön is, 
Önnek is szól!" 

mindennap 16-18 óra ktaütt a 94.9 MHz-en 
(a DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: ?• ^ A w 
Szeged, Stefánia 7. 
TelJfax: 325-930. Tel.: 477-377 

Megjelent a HDS! 
• Mészöly, 

a csalódott 

„Hiába 
fenyegetem 
Bácsit. " 

Szécsényi, 
a balszerencsés 

„Bodó állította össze 
a csapatot!" 

Leveszik 
< z áldozat 
ve rét 

c ppingró! 

A Heti Dél Sportját, Szeged és 
Csongrád megye immáron 
rendszeresen jelentkező sport-
hetilapját mától keresse a stan-
dokon, az élelmiszerboltokban 

yés a rikkancsoknál! 

Melkuhn, 
a szentesi 
medencéből 

meg ráér..." 
• Keszi, a főszurkoló 

Munkásőr volt, 
de nem szégyelli 

dr. és dr. Szajbélyné Hegedűs 
Gizella. 

A f rancia nyelvi OKTV 
döntőjében negyedik helyen 
végzett Kelemen Patrícia, 16. 
helyen pedig Szörényi András. 
Tanáraik: Pignitzky Beáta és 
dr. Józsa György. 

A Lyka Károly országos 
művészettörténeti versenyen 
Tóvizi Ágnes a döntőben a 
negyedik helyet foglalhatta el. 

Az országos számítástec-
hnika-verseny I—II. osztályo-
sok kategóriájában Gosztolya 
Gábor 6. helyen végzett. Ta-
nára: Fodor Zsolt. 

Még mindig 31 Ft/km! 
G y o r s , p o n t o s , o l c só ! 

i Kilátta? 

& Szeretné előfizetni 
lapunkat? 

Lapunk telefonon is 
előfizethető: 

62/481-281/4 l-es 
mellék. 

Ügyintéző: 
Dénes Mónika 

Előfizetőink figyelmébe! 
A Délmagyarország ter jesz té-
sével kapcsolatos észrevételei-
ket is a 62/481-28l-es telefon 41-
es mellékén vá r juk . 

* 

A M a g y a r Posta a h í r l apkéz-
besitéssel kapcsolatos bejelen-
téseket a 62/3I2-423-as üzene-
trögzítős telefonon vár ja . 

• Napos úti 
matekverseny 

A Napos Úti Általános Isko-
lában tegnap kihirdették az al-
só tagozatok negyedikeseinek 
az önkormányzat közművelő-
dési, közoktatási irodája támo-
gatásával megrendezett városi 
matemat ikaversenye ered-
ményét. Hatvanöt induló diák 
közül első helyezést Micsik 
Tamás (Makkosházi Általános 
Iskola), második helyezést Pap 
Szilvia (Gutenberg Általános 
Iskola) és Ambrus Gergely 
(Makkosházi Általános Iskola), 
harmadik helyezést Tandori 
Zsuzsa (Madách Imre Általá-
nos Iskola) szerzett. 

• Nyári 
szakvásárok 

Tegnap délután Csonka Gá-
bor vásárigazgató rövid sajtó-
tájékoztató keretében nyújtotta 
át az írott és elektronikus sajtó 
képviselőinek a négy nyári 
szakvásár - eddig szerződést 
kötött - jelentkezőinek név-
sorát. Bár a kiállítók létszá-
mából nem feltétlenül lehet kö-
vetkeztetni az esemény nagy-
ságára, a Kommunikációs és 
számftástechnikai szakvásárra 
eddig 23, a Lakberendezési és 
építészetire 36, a Cabrióra 37, 
a Help, Tűzvédelmi és bizton-
ságtechnikaira 16 cég, intéz-
mény, magánvállalkozás stb. 
je lentkezet t . A megjelentek 
olyan ígéretet is kaptak az 
igazgatótól, hogy a lista ak-
tualizálása folyamatos lesz. 

• Falu fórum 
Tápén 
A tavalyi munkáról, az idei 

költségkeret felhasználásáról, a 
földrendezésről, a kárpótlásról, 
földnevesítésől és egyéb idő-
szerű kérdésről lesz szó a tápéi 
falufórumon, amelyet a Haller 
Ödön Művelődési Házban tar-
tanak április 25-én, vasárnap 
délután 2 órakor. Az említett 
kérdésekkel kapcsolatban Mé-
száros Attila a részönkormány-
zat képviselője tart ismertetőt. 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 
A Csongrád Megyei Rend-

őr-főkapitányság nyomozást 
folytat Szűcs István (Szeged, 
1935. november 24., an.: 
Nógrádi Julianna) Oföldeák, 
Návai L. u. 2. sz. alatti lakos 
tartózkodási helyének megálla-
pítása érdekében. 

Nevezett 1992. február 26-
án fenti címen lévő szociális 
otthonból szabadságra távozott 
azzal, hogy Márahalom, VII., 
159. sz. alatti tanyájába megy 
v i s s z a l á t o g a t ó b a . A z ó t a t a r -
tózkodási helye ismeretlen. 
Személyleírása: körülbelül 160 
cm magas, hajlott hátú, haja 
barna, elöl kissé kopaszodó. 
Orra borvirágos. 

Bejelentések a keresett sze-
mélyről a 477-577-es telefon-
számon tehetők. 

• Milliós gépkocsi 
Nem a Royal Szálló parko-

lójából - az utca túloldalán 
üzemelő kávézó elől tűnt el az 
az 1 mil l ió 119 ezer for int 
értékű Ford Scorpió személy-
gépkocsi. 

A FORD CAPITOLTOL Kizárólagos 
Autószalon és szerviz: 

SZEGED, DOROZSMAI ÚT 12. 
Tel . / fax: 6 2 / 3 1 4 - 1 7 8 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-18-ig, 
szombat, vasárnap: 8-15 óráig márkaképviselet 

M E G J Ö T T A TAVASZ. Ma végre meg jö t t a j ó tavaszi 
napsütés és meleg. Mától mind j o b b a n melegszik a leve-
gő. Néhol f á tyo l fe lhő t a k a r j a m a j d el az eget , de esőre 
ne számí tsunk . A legmagasabb nappal i hőmérséklet 18-
23 fok között alakul. 


