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Kamarai
hírek
• Munkatársunktól
Ami a Csongrád Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara eseményeit
illeti, változatlanul „szezon v a n " , egymást követik a rendezvények.

Tb-klub
A CSMKIK Tb Klubja
soron következő összejövetelét április 15-én, kedden 14
órai kezdettel tartja a Pedagógiai és Közművelődésügyi
Szolgáltató Intézetben (Közép fasor 1-3.). A rendezvényen Dudás Józsefné, a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság igazgatója a tb-járulékfizetés változásairól tart
előadást.
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• „Kettesbe kapcsol" a Volkswagen

Német autók - két helyen

Másfél éve lengeti a
szél
a
Volkswagen
zászlóit Szegeden, a
Sárosi utcában. A régóta ismert és népszerű
„sárosi" helyén a patinás német márkák - a
Volkswagen és a z Audi
- mára véglegesen gyökeret eresztettek. A DélAutó Kft. által kínált
személy- és haszonjárműveket rendkívül kedvezően fogadták a szegediek. Most - autós
nyelven szólva - „kettesbe kapcsol" a társaság. A Vásárhelyi Pál
utcában
újabb V W szalont nyitnak április
11 -én, 11 órakor.

Mestervizsga
a kézműveseknél
• Munkatársunktól
A Csongrád Megyei Kézműves Kamara folytatja
mestervizsgára
előkészítő
tanfolyamait.
A nagy érdeklődésre való
tekintettel folyamatosan indítják a kurzusokat, ám a jelentkezéseket mielőbb váiják
személyesen és a 312-761,
valamint a 423-650-es telefonszámokon. A mestervizs-

gára előkészítő tanfolyamok
a közeljövőben a következő
szakmákban indulnak: gázés készülékszerelő, villanyszerelő, kőműves, fogtechnikus, fodrász, asztalos, karosszérialakatos és női szabó. Az időpontokról és a tananyagról a Csongrád Megyei
Kézműves Kamara ad bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek.

Mi az: 7 kereke van,
2 motorja és 4,4+1 litert
fogyaszt százon?

A Volkswagenek Szegeden is egy csapásra kedveltek lettek. (DM/DV fotó)

Marketing-klub
A kamara Marketing Vezetők Klubjában Csongrád
megye gazdasági életéről
lesz szó április 15-én, 17 órakor a Tisza Volán Rt. klubjában (Fekete sas u. 28.). A
klub meghívott vendége dr.
Mészáros Rezső, a JATE
rektora lesz.

Humán Vezetők
Klubja
A munkaügyi kormányzat
és pályakezdő Fiatalok munkába állását előmozdító támogatásairól április 17-én,
14 órakor a CSMKIK rendezvénytermében a Humán
Vezetők Klubja rendezvényének keretében nyújt tájékoztatást Vladiszavlyev András, a Csongrád Megyei
Munkaügyi Központ igazgatója és Dobóczky Károlyné, a
Munkáért Alapítvány titkára.

Marketing-nap

- Közel ötezer ügyfél fordult meg évente szakműhelyünkben és jelentős azok száma is, akik a német autók és
mellettünk döntenek - mondja Balogh Artúr, ügyvezető.
Bár az autópiac eléggé
viszontagságos feltételek
között működik, a két német
márka eladási adatai Szegeden is töretlenül Iveinek felfelé. Ez is indokolja, hogy a
Dél-Autó Kft. fejlessze tevékenységét. Egyrészt még
közelebb szeretnének kerülni vásárlóikhoz, s (gy hamarosan két helyen is kínálják
a közkedvelt Volkswageneket, másrészt a Sárosi utcai
központot is továbbfejlesztik: hamarosan újabb két-

• Munkatársunktól
A hét eleji egyhangú áremelkedések után, drasztikus
árcsökkenésnek lehettek tanúi a piaci résztvevők a Budapesti Árutőzsde határidős
gabonapiacán.
A világpiacot tekintve az
elmúlt héten a folyamatos árgyengülést figyelhettük meg
a határidős búzakereskedésben. A sajtóban egyre gyakrabban megjelenő értékelések alátámasztják, hogy az

Konfliktuskezelés és válságkezelés kommunikációs
kérdéseiről Krízis van: A
kérdés-mikor? címmel szervez szakmai napot a kamara
április 16-án, szerdán 10 órától, a CSMKIK oktatótermében (Tisza L. krt. 2-4.). A
rendezvény előadói Oliser
László a Shotex OTK ügyvezetője és Alpár Annamária, a • Munkatársunktól
Star PR Agency képviselője.
A Szegedi Egyetemek
és FAiskolák Szövetsége,
a z a z a Szegedi Universitas Egyesülés régTQMóta tervezi, hogy a tagszeminárium
intézményeket korszerű
számítógép
hálózattal
A CSMKIK lehetőséget kapcsolja össze. A tavaly
kfnál tagjai számára az álta- novemberben
üzembe
lános, teljes körú minőség- helyezett, Európában is
menedzsment gyakorlati ta- a legmodernebbek közé
pasztalatainak megismerésé- sorolható hálózatról Lenre április 16-án 9 órakor kez- gyel György, a Déltáv Rt.
dődő rendezvényén. A Né- szolgáltatás-fejlesztési
metországból érkező előadó, igazgatója tájékoztatta
mint cégvezető, saját cégénél lapunkat.
gyakorolja, alkalmazza a
szervezeti, működési rendA hálózat tervezése az
szerek legelfogadottabb, leg- Universitas feladataiból adóeredményesebbnek
tartott dó alkalmazások átvitelirányítási módját, az előadá- technikai igényeinek elemzéson szó lesz az ISO 9001 és sével kezdődött. Az első alTQM közti összefüggések- kalmazási csoport a Szentről; vezetési módszerekről, Györgyi Albert Orvostudoműködési, működtetési tud- mányi Egyetem oktatási és
nivalókról;
a T Q M - gyógyító profiljából adódó
Managements feladatairól; orvosi informatikai alkalmaintegrált menedzsmentrend- zások csoportja. Az orvosi
szerek vállalatspecifikus be- diagnosztika
fejlődésével
vezetési lépéseiről. A prog- minden eddiginél jobb képram helyszíne a CSMKIK minőségű és információtarrendezvényterme.
talmú vizsgálati eredmények
A kamara rendezvényei a állnak orvosok rendelkezéséCSMKIK regisztrált tagjai- re. Műtéteknél, és egyéb ornak ingyenesek. Jelentkezés vosi beavatkozásoknál a diés bővebb felvilágosítás kér- agnosztikai eszközök közhető a 321-512 és 321-343- vetlenül a számítógéphez
csatlakozhatnak, lehetővé téas telefonszámokon.

száz négyzetméteren mutatják majd be a két autómárka
újdonságait. így a szalon
éppen a duplájára bővül.
A Vásárhelyi Pál utca 4.
szám alatti új Volkswagen
szalon az autóértékesítést
szolgálja majd. Szervizre továbbra is a Sárosi utca műhelybe váiják ügyfeleiket a
Dél-Autó Kft. szakemberei.
Elsősorban VW és Audi
szakszervizként, de bármilyen márkát hozhatnak ide
javításra a régi ügyfelek. A
német márkákhoz mindenféle gyári alkatrészt egyik
napról a másikra beszereznek. ha az ügyfél igényli.
A vásárlókkal való köz-

vetlen kapcsolat erősítésére
is nagy hangsúlyt fektetnek
a Dél-Autó Kft.-nél. Április
24-29. között tavaszi fesztivált rendez a VW, ahol a teljes flottát bemutatják, sőt ki
is próbálhatják az érdeklődők a modelleket. Többek
között a legújabb Passatot és
a sokat nyújtó Golf Trendet.
Jelentős akciókkal és kedvezményekkel is váiják a
vásárlókat: a VW Golf
Trend például most több
mint 650 ezer forint értékben tartalmaz „extrákat" alapáron. A Polohoz és a
Polo Classichoz is választhatók komfortcsomagok. E
két autó vásárlóinak hétvégi

• Nexon Bróker az árutőzsdéről

Kalászos zuhanás

ország jelentős átmenő készlettel rendelkezik, és a magas
belső árak miatt sajnos, igen
gyenge
exportkilátásaink
vannak.
Ennek tükrében megjelentek az eladók mind az újtermésű, mind az ótermésű búza piacán, és az erőteljes el-

• Az Universitas

adási nyomás hatására csütörtöktől kezdődően limit
mértékű áresésnek lehettünk
tanúi. Az ótermésű búza piacán az utolsó két tőzsdenapon összesen 138 kontraktus
cserélt gazdát eladói nyomás
mellett és a hetet 24 860 forinton zárta. Az újtermést te-

ausztriai „bejárató utat" is
ajándékoznak.
Az űj autót vásárlók abban is bízhatnak, hogy használt autójukat beszámítják a
vásárláskor. De nemcsak
személyautókért, hanem haszonjárművekért is érdemes
ellátogatni a Sárosi utcába
és hamarosan a Vásárhelyi
Pál utcába is: a VW Transporter, vagy a legújabb
Caddy és LT Maxx is megtalálható már mindkét helyen. Az érdeklődőket hétfőtől péntekig reggel 9-től
délután 5-ig, szombaton 9től 12 óráig váiják a DélAutó Kft. két értékesítő bázisán.
(x)

kintve az augusztusi termin
volt a legnépszerűbb a brókerek között és ennek megfelelően itt születtek a legnagyobb volumenű kötések és
az ár 400 forintot zuhanva
21 710 Ft-os szinten állapodott meg. Az elmúlt héten
megnyíltak az 1998. évre vonatkozó határidók, (gy a januári és a márciusi terminek
elszámoló árai sorrendben
23 900, illetve 25 700 Ft-on
kezdték meg pályafutásukat.

számítógép-hálózata

Egységes rendszerben
ve az eredmények tárolását,
kiértékelését és a páciensről
korábban készült archivált
vizsgálati
eredményekkel
történő összevetését. Ezen
lehetőségek területi kiterjesztésére olyan adathálózatra van szükség, amelyen
mind az álló, mind a mozgó
képek nagysebességgel és
megbízhatóan továbbíthatók.
Lehetővé válik ezáltal a helyileg egymástól távol levő
klinikák, kórházak szakorvosai között a távkonzílium,
ahol a multimédia segítségével képesek a szakemberek
az adott eset megvitatására.
Az archivált és tömörített álló- és mozgóképek - ha nem
is on-line módon - egyéb, a
nagysebességű hálózathoz
nem csatlakozó orvosi intézmények számára is elérhetők, ezzel jelentősen növekedhet a gyógyító és megelőző orvosi munka hatékonysága.
A második alkalmazási
csoport az oktatástechnikai
alkalmazások csoportja. A
multimédia - mint azt a világon már sok helyen felismerték - gyakorlatilag korlátlan
szabadságot biztosít az alkotni, oktatni, szellemiségében
kiteljesedni kívánó embernek. Az Universitas tagintézményei küldetésüknél fogva

nagy súlyt kell, hogy helyezzenek a multimédia alkalmazására, mind a tananyag elsajátítására, mind a modern oktatástechnikai módszer megismertetése terén. Egy pedagógusnak, oktatónak elkerülhetetlen, hogy megismerkedjék azokkal a módszerekkel,
amelyek segítségével maga
is képes saját osztálya, csoportja speciális igényei szerinti segédlet, tankönyv vagy
számonkérés
multimédiás
anyagának megalkotására.
Az említett technika a pedagógust, orvost és természetvalamint a társadalomtudomány bármely területén dolgozó szakembert, diákot hatékonyabb önálló alkotó
munkára, valamint a jelenleginél
szélesebb
skálájú
együttműködésre serkentheti. Az Universitas hálóztában
szükség van számos adatbázis és file szerverek általános
és nagysebességű elérhetőségére. Lehetőséget kívántunk
teremteni a szegedi, szentesi
és a későbbiek során a megye összes középfokú oktatási intézmények az Universitas hálózathoz való online csatlakozására, jelentősen javítva ezzel a középfokú
oktatás feltételeit.
Az említett alkalmazásoknak a hálózattal szemben tá-

masztott
elvárásaira az
ATM-Frame-Relay technológia alkalmazása tűnt ideális és időtálló megoldásnak.
Az ATM technológia a nagy,
és a Frame-Relay a kisebb
sebességű irányú végpontok
igényeit képes maximálisan
kiszolgálni.
A két átviteli technológia
transzparens összekapcsolása a Déltáv Rt. szakembereitói gyökeresen ú j technikai
és szemléletbeli megközelítést követelt. Az FrameRelay és az ATM Fórum
Service Interworking megoldását alkalmaztuk, amely segítségével a különböző típusú végpontok is közvetlenül,
minden speciális intelligencia nélkül, tudnak kommunikálni egymással, mivel a
szükséges transzlációt a szolgáltató berendezései végzik
el. A feladat pénzügyi és műszaki szempontból is nagy
kihívást jelentett a projektben résztvevőknek. A hálózathoz szükséges pénzeszközöket olymódon sikerült biztosftani, hogy az Universitas
a FEFA pályázaton nyert támogatásnak a hálózatra fordítható részét a Déltáv Rt.
részben saját forrásból, részben a Hírközlési Alap pályázaton elnyert összeggel egészítette ki.

A Citroen AX SPOT!
Négy kerék alatta, egy a csomagtartóban, kettő meg azon a Solex
segédmotor-kerékpáron, amelyet
minden AX Spot mellé adunk

ajándékba.
A páratlanul takarékos és lendületes autót mos) kedvező hitelfeltételekkel veheti meg, korlátozott
ideig. Az akcióban egyaránt részt
vesznek a dízel- és benzinüzemű változatok, valamint a három- és ötajtós modellek.

UCITROÉN
Fedezze fel
a különbséget!

ZIXEM 2000 Kft.

6740 Szeged,
Szent László u. 5.
Tel./fax:
62-492-888 " " "

A DUNA-TISZA
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KFT.
munkatársat keres

befektetési feladatok
ellátására.
Elvárásaink:
- szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség
- szakmai - pályázatkészítési - gyakorlat
- számítógépes felhasználói ismeretek
- önálló munkavégzés.
Előnyt jelent:
- pénzintézeti gyakorlat
- lízing területén szerzett tapasztalatok
- jogosítvány.
A fényképes szakmai önéletrajzot tartalmazó
pályázatokat az alábbi címre kéljük megküldeni,
a megjelenéstől számított 15 napon belül:
Duna-Tisza Kft.
Szeged, Pf.: 2091.

MAGYAR NEMZETI BANK

Devizaárfolyamok
Devizanem

Angol font
Ausztrál dollár
Belga frank (100)
Cseh korona
Dán korona
Finn márka
Francia frank
Holland forint
Japán yen (100)
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Német márka
Norvég korona
Olasz Ifra (1000)
Osztrák schilling
Portugál escudo (100)
Spanyol peseta (100)
Svájci frank
Svéd korona
Szlovák korona
USA-dollár
ECU

árfolyam 1 egységre,
forintban
291,43
139,44
507,58
6.10
27,49
35,13
.31.12
93,11
142,21
129,53
.57.71
104,72
25,78
106,25
14,88
104,37
123,98
121,79
23,44
5.40
179,53
204,74
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