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A z E u r ó p a i U n i ó h o z 
történd c s a t l a k o z á s 
nagy lehetőséget jelent 
M a g y a r o r s z á g mező-
gazdaságának , de ve-
szélyeket is rejthet ma-
g á b a n , az EU-ban 
ugyanis nincs vám - ál-
lítják a nádudvari KITE 
Mezőgazdasági Szolgál-
tató és Kereskedelmi Rt. 
munkatársai, akik bur-
gonyabemutatót tartot-
tak egy Balástya melletti 
tanyán. 

A Nádudvari KITE Rt., 
Keresztúri István Balástya 
melletti tanyáján, kedden 
burgonyafajtákból bemutatót 
tartott. A gazda agrármér-
nök, krumplit kis- és nagy-
üzemi módszerekkel 15-20 
éve termeszt. Gazdaságának 
kisebb részét teszi ki a bur-
gonyafö ld , Makó melle t t 
ugyanis fűszerpaprikát, vala-
mint napraforgó- és kukori-
cavetőmagot termeszt a Ga-
bonatermesztési Kutatóinté-
zetnek. Szeretné növelni a 
burgonyatermesztést, Így ke-
rült kapcsolatba a hajdú-bi-
hari céggel. 

A KITE szakembere i 
előadásukban hangsúlyoz-
ták, hogy az Európai Unió-
hoz történő csatlakozás nagy 

lehetőséget jelent az ország 
mezőgazdasága számára, de 
veszélyeket is rejthet magá-
ban, az EU-ban ugyanis 
nincs vám. Ha megjelenik az 
olcsó spanyol krumpli a ma-
gyar nagyvárosok piacain, 
akkor sok termelő tönkreme-
het. Ennek elkerülése érde-
kében kell jó minőséget pro-
dukálni. Ezt fajtaváltással le-
het elérni. 

A nádudvar i cég több 
gazdával tart fent kapcsola-
tot, akik földjükön külön-
böző fajtájú burgonyát ter-
mesz tenek . A Domaszék 
melle t t i te lepen a korai 
krumplikból a Velox, a kö-
zépkora ikból és középé-
résűekből a Signal érte el a 
legnagyobb terméshozamot: 
36,8, illetve 39,7 tonnát hek-
táronként. 

A bemutatóra gazdákat, 
szövetkezeti vezetőket és ag-
rá r szakembereke t h ívtak 
meg. A ha tvanhat éves , 
Ádám Sándor húsz holdon 
termeszt krumplit. Az idők 
szavát ő is megértette. „Tá-
mogatom Magyarország uni-
ós csatlakozását, hiszen úgy 
tűnik, hogy az időben váltani 
tudó gazdák jól já rnak" -
mondja a zsombói gazdálko-
dó. 

T. SZ. A. 

Nyolc önkormányzati 
tulajdonú, ipari technoló-
g iáva l készült bérház 
fölújítása folyik Szege-
den. A város 580 millió 
forint hitelből korszerűsí-
ti az épületek hőszigete-
lését, fűtési és szellőző-
rendszereit. A lakóknak 
nem kellett kiköltözniük, 
a munkát október köze-
pére fejezik be a kivite-
lezők, akiket pályázta-
tás után választottak ki 
a feladatra. 

Németország 30 mill ió 
márkás hitelt ajánlott föl ha-
zánknak az ipari technológi-
ával készült lakóépületek 
fölúj í tására. A kedvezmé-
nyes hitelhez pályázat útján 

• Munkatársunktól 
Tegnapi lapunkban beszá-

moltunk arról, hogy két férfi 
kirabolt egy Lugas utcai bol-
tot, a rendőrök azonban rövi-
desen e l fogtak két fér f i t , 
akikről feltételezték, hogy 
ők követték el a bűncselek-
ményt. Tegnap megtudtuk, a 
gyanú beigazolódott. A rab-
lás hétfőn délután történt, 
amikor két férfi lépett be egy 

Természetesen nem a 
szolgáltatók szökkentek 
s zá rba , hanem az az 
egyebek között lapunk-
nak is köszönhető kezde-
ményezés, miszerint a 
közös érdekek mentén 
szerveződő társaságok-
ból alakuló Szolgáltatók 
Háza együtt jelenjen meg 
a Szegedi Nemzetközi 
Vásáron, mint ahogy tet-
te azt például tavaly is. 
Az idei előkészületekről 
az érintettek tegnap tar-
tottak sajtótájékoztatót. 

A Dél-Alföld gazdasági 
életében meghatározó szere-
pet játszó közszolgáltatók 
ilyen típusú összefogása 
egyedülálló kezdeményezés -
mondta Balaton Anita a Moa-
na PR Stúdió cégvezetője - , s 
nem csak az ügyfelekkel kia-
lakított kapcsolat harmóniáját 
javítja, de a „nagyok" egymás 
közötti kommunikációját is. 
Vagyis, miközben a Démász, 
a Dégáz, a Déltáv, a Táv-
hőszolgáltató, a Környezet-
gazdálkodási Kht., a Tisza 
Volán és a Kábeltelevízió Rt. 
a vásárlátogató közönséggel, 

lehetett hozzájutni, de a ma-
gyar települések közül csak 
kevesen feleltek meg a felté-
teleknek. Hitelt ugyanis csak 
az kaphatott, aki megfelelő 
„önerőt" is föl tudott mutat-
ni. A szegedi lakásalapban 
összegyúlt pénzből sikerült 
208 millió forintot félretenni 
erre a célra. Ehhez 580 mil-
lió forint hitelt vett föl a vá-
ros. A hitel kamatának két-
harmadát az állam fizeti. A 
kamat összege a mindenkori 
jegybanki alapkamat, plusz 3 
százalék. 

Szegeden nyolc olyan ön-
kormányzati tulajdonú épület 
(bennük mintegy ezer bérla-
kás) van, amely ipari (panel-, 
vagy vegyes) technológiával 
készült. Az Olajbányász tér 

kisebb, Lugas utcai élelmi-
szerboltba. 

Egy teli sörösüveggel le-
ütötték az eladónőt, majd a 
kasszában található 1200 fo-
rinttal távoztak. Az eladónőt 

mint saját fogyasztójával pár-
beszédet kezdeményez, egy-
mást is jobban megismerhetik 
a társaságok. És beszélgetni is 
van miről, hiszen például a 
számlázás, a kintlévőségek 
behajtása, a „szabálytalan vé-
telezés" nagyon is hasonló 
problémákat vet fel. 

A Szolgáltatók Házának 
lakói július 6. és 12. között a 
Szegedi Nemzetközi Vásár 
U-pavilonjában várnak min-

I., a Kereszttöltés utca 29., a 
Temesvári körűt 30., a Szé-
kely sor 21., a Csongrádi su-
gárút 76., a Kemes utca 3-5., 
valamint a Roosevelt tér 10-
I I . bérlői érezhetik szeren-
csésnek magukat, mert az 
idei fűtési idényben már je-
lentős hőenergiát takaríthat-
nak meg, (gy a rezsi is keve-
sebb lesz. 

A lakóknak nem kellett 
kiköltözniük a munkavégzés 
idejére. Bár az állványozás, 
kopácsolás , fú rás - fa ragás 
kellemetlenségekkel jár, leg-
alább az oda-vissza hurcol-
kodás fáradalmait megtaka-
ríthatják maguknalf. Az épü-
letek fölújítását a tervek sze-
rint október közepére fejezik 
be. 

nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléssel szállították kór-
házba. Nem sokkal az eset 
után egy rendőrjárőr figyelt 
fel két férfire, akikre illett az 
eladó által megadott sze-

denkit, akiknek mondanivaló-
juk akad, vagy információra 
van szükségük. Kedden a Ti-
sza Volán és a Dégáz tart 
szakmai napot, majd azt kö-
vetően mindennap más tár-
saság mutatkozik be kiemelt 
programmal. A Démász pél-
dául olyan fizikai kísérleteket 
mutat be a JATE Kísérleti Fi-
zikai Tanszékének segítségé-
vel, amelyek a múlt század 
elején még csodaszámba 

Mindenüt t kicserél ik a 
külső nyílászárókat (ajtókat-
ablakokat), korszerűsítik a 
fűtési és szellőzőrendszere-
ket, szigetelik az épületek 
homlokzatát. A hőenergia-
fogyasztás költségeit laká-
sonként határozhatják meg. 
A távfűtött lakásokban radiá-
torszelepeket és költségmeg-
osztókat szerelnek föl. A hi-
deg és meleg víz fogyasz-
tását is lakásonként mérik. 

A „német hitel" célja az 
energiatakarékos beruházá-
sok támogatása: ha szabá-
lyozni lehet a hőenergia- és 
vízfogyasztást, akkor a lakók 
valószínűleg a korábbiaknál 
jobban takarékoskodnak 
majd. 

Ny. P. 

mélyle í rás . A 23 éves P. 
András kis teleki , és a 25 
éves N. Attila rúzsai lakoso-
kat előállították. A két bün-
tetlen előéletű férfi a kihall-
gatás során beismerte, hogy 
ők követték el a bűncselek-
ményt. P. Andrást és N. At-
tilát őrizetbe vették, ellenük 
rablás bűntet tének alapos 
gyanúja miatt folyik az eljá-
rás. 

mentek. A Déltáv az Internet-
re helyezi a hangsúlyt, s ter-
mészetesen akciózik is, már 
ami a vonaleladásokat illeti. 
A Dégáz helyi ügyfélszolgá-
lattal és kereskedelmi akció-
val vátja a látogatókat, a Ti-
sza Volán kedvezményt biz-
tosít a busszal érkezőknek, a 
Kábeltelevízió új havilapját a 
Músorelőzetest szeretné be-
mutatni a vásáron. A Szetáv a 
fűtési hálózat korszerűsítési 
lehetőségeiről beszél majd, a 
Környezetgazdálkodás pedig 
kedvezményes hulladékszállí-
tási díjfizetést biztosít a kiállí-
tás ideje alatt. A szervezők 
adnak a Szolgáltatók Házá-
nak megjelenésére, a stand 
tervezésére például meghívá-
sos pályázatot hirdettek, s a 
megbízást a QuArt iss imo 
nyerte el újszerű, látványos 
alkotásával. A tegnapi sajtó-
tájékoztatón a makettel már 
meg is ismerkedhettek az ér-
deklődők. A kiállítók a szóra-
kozásról is gondoskodnak, a 
stand programjainak házigaz-
dája Klausmann Viktor tele-
víziós műsorvezető lesz. 

K. A. 

Gyújtogatás 
Baktóban 

• Munkatársunktól 
Három gépkocsit gyújtot-

tak fel tegnap hajnal i fél 
kettőkor Baktóban, a negye-
diket pedig megpróbálták 
meggyújtani. A magánház 
előtt álló egyik személygép-
kocsi riasztója megszólalt, 
erre ébredt fel a gépkocsik 
otthon tartózkodó tulajdono-
sa. A lángok rendkívül gyor-
san terjedtek, így a négy au-
tóból kettő - egy Audi 100-
as és egy Fiat Ducato - telje-
sen kiéget t . A harmadik 
járműnek, egy Wartburgnak 
az ablakát betörték, s benzi-
nes palackot dobtak az autó-
ba, azonban a Molotov-kok-
tél nem robbant fel, így a 
Wartburg nem gyúlt lángra. 
Sikerült viszont az ismeret-
len tettesnek a negyedik ko-
csit, egy Nissant hasonló 
módszerrel fe lgyúj tani . A 
Nissant az időközben értesí 
tett és k ié rkező tűzol tók 
e lo l to t ták . A kele tkezet t 
anyagi kár így is meghaladja 
a 2,5 mi l l ió fo r in to t . A 
rendőrségi vélemények sze-
rint az autókat külön-külön 
gyú j to t t ák fel , ugyanis a 
járművek távol álltak egy-
mástól, ezért a tűz nem ter-
jedhetett át egyik kocsiról a 
másikra. Az ügyben a Sze-
gedi Rendőrkap i t ányság 
megindította a nyomozást. 

Cserbenhagyás 
• Munkatársunktól 

A Szegedi Rendőrkapi-
tányság keresi azt az isme-
retlen személyt, aki június 
18-án, 19.10-kor a 47-es 
számú főút algyői keresz-
teződésében egy Fiat típusú 
személykocsival elütött egy 
szabályosan közlekedő ke-
rékpárost. 

A sofőr segítségnyújtás 
nélkül tovább hajtott, a bal-
esetet szenvedett kerekező 
pedig pár nap múlva belehalt 
a sérüléseibe. 

A rendőrség kéri az szem-
tanúkat, hogy jelentkezzenek 
személyesen a kapitánysá-
gon (Szeged, Párizsi körút 
22., I. emelet 107.) munka-
napokon 8 és 15 óra között 
vagy a 62/477-577/1260-as 
telefonszámon. 

A századik... 
• R ö s z k e (MTI) 

A röszkei határátkelőhe-
lyen kedden hajnalban el-
lenőrzött Mitsubishi Pajero 
terepjáró volt a századik lo-
pott gépkocsi , amelyet az 
idén határállomásokon tar-
tóztattak fel határőrök - tájé-
koztatta az MTI-t Krisán At-
tila ezredes. 

A Határőrség szóvivőjé-
nek közlése szerint a terepjá-
rót még 1996-ban lopták el 
Jászberényből, és „aktuális 
tulajdonosa" már jugoszláv 
rendszámmal akart vissza-
térni Magyarországra. Az út-
levélkezelőnek az tűnt fel, 
hogy az ablaküvegbe a gép-
kocsi eredeti magyar rend-
száma volt gravírozva. Az 
autót a Határőrség átadta a 
jászberényi rendőrkapitány-
ságnak. 

Miénk 
a város! 

• Munkatársunktól 
Ma, szerda este nyolc órá-

tól ismét jelentkezik a városi 
televízió építészeti magazin-
ja, a „Miénk a város!". A 
műsorban Szeged legmoz-
galmasabb terének, a Mars 
tér jövőjéről beszélgetnek a 
stúdió vendégei. 

Csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
Kéri Barnabás újságíró munkatársunk-
kal oszthatják meg, aki munkanapokon 
reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 
15 óra között hívható a 06-20-432-663-as 
rádiótelefon-számon. Elveszett tárgyai-
kat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hir-

detésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 
8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Plakát. Bár lapunkban 
már beszámoltunk arról, 
hogy a legnagyobb „pla-
kát ragasztó pár tok", ha 
nem is a törvényes határ-
időre, de megszabadítják a 
várost a választások sze-
metétől, egy olajos utcá-
ban lakó olvasónk mégis 
azt k i fogáso l ta , hogy a 
környéken álló trafóházat 
még mindig színes papír-
halmaz borítja. A telefo-
náló szerint - határidő ide 
vagy oda - ilyen jellegű 
épületekre mindenképpen 
tilos ragasztani. 

Sörözők. A Liszt utcai 
óvodától néhány méter-
nyire működő kocsma, és 
a Csongrádi sugárút 78. 
számú ház előtt álló sö-
röző zavarja két olvasón-
kat. Egyikük a gyerekeket, 
más ikuk sa já t é j szaka i 
nyuga lmát fél t i a ven-
déglátó egységektő l . A 
Csongrádi sugárúton lakó-

telefonáló, aki nevét nem 
árulta el, figyelmeztetett, 
ha nem zárják be az este 
héttől reggel hétig üze-
melő kocsmát, a környék 
lakói az erőszaktól sem ri-
adnak majd vissza. 

Szemét. Nyugdíjas ol-
vasónkat az Árvízi em-
lékmű alatti Tisza szaka-
szon felgyúlt szemét za-
varja, míg a 444-374-ről 
te lefonáló hölgy a Vám 
téri öregek otthona előtti 
állapotokra kívánja fölhív-
ni az illetékesek figyel-
mét. Az elkeseredett tele-
foná ló szer int ugyan 
időről-időre összegyűjtik 
itt a szemete, ám az vala-
hogy mindig ú j ra te r -
melődik. Ez pedig akár 
járványveszélyt is okozhat 
- véli olvasónk. 

PANNON 
l i tlvoasl. I 

GSM 

• A krumpli is számít Európában 

Balástyai fajtaváltás 

Ádám Sándor (jobbról) az Oscar fajtájú burgonyára 
„esküszik". (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Házfölújítás - német hitelből 

Nyolc épület, ezer lakás 

A Roosevelt téri „nyugdíjasház" ablakait is kicserélik. (Fotó: Nagy László) 

„Szárba szökkel1t,, szolgáltaták 

Makettnézöben. Balról jobbra: Balaton Anita, 
Szabó Ferenc, Dervarics Attila, Lednitzky 

Péter. (Fotó: Nagy László) 

Elfogták 
a bolti rablókat 


