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• Megnyílt a szegedi vásár 

Egyre szűkebb a Mars tér csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű prob-
lémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat Hegedűs Szabolcs újságíró munka-
társunkkal oszthatják meg, aki mun-
kanapokon reggel 8 és 10 óra között, 
vasárnap 14 és 15 óra között hívható a 
06-20-432-663-as rádiótelefon-szánion. 
Elveszett tárgyaikat kereső', illetve ta-

lált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes 
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfel-
vétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, 
illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetó'irodáink-
han. 

Elveszett. Kiss Istvánné 
abban reménykedik, hogy 
valaki megtalálta azt az 
arany nyakláncot, amelyet 
kislánya veszített el múlt hé-
ten a kerékpárút Ipoly sor és 
Rókusi víztorony közötti 
szakaszán. A nyakláncon 
egy négyszögletes medál ta-
lálható. A kislány nagyon 
ragaszkodott az ékszerhez, 
mert a tizennegyedik szüle-
tésnapjára kapta. Kérik, 
hogy a becsületes megtaláló 
jelentkezzen a 471-74l-es 
telefonszámon. 

N y u g a l m a t . Az egyik 
Csörlő utcai ház közös kép-
viselője arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy amióta új 
család költözött a 2/a szám 
alá, nincs nyugalmuk, a gye-
rekek ugyanis a focizással 
tönkretették az utca előtti 
parkosított terület nagy ré-
szét, és óriási zajt csapnak. 
A telefonáló szerint a park 
gazdátlanul áll, nem gon-
dozza senki. 

Kistermelók. A Petőfite-
lepen lakó Horváthné amiatt 
panaszkodott, hogy a Csil-
lag téri piacról kiszorulnak a 
kistermelók, és jórészt a vi-

szonteladók foglalják el a 
területet, akik a telefonáló 
szerint megveszik az árut a 
nagybani piacon és a Csillag 
téren eladják drágábban. A 
kistermelők viszont, akik 
ezer forintért engedélyt sze-
reztek az árusításra, főleg 
idősebb emberek, akik nem 
mernek szólni a piac terüle-
tét elfoglaló „nagyban uta-
zó" árusoknak, mert tarta-
nak tőlük. 

Ép í tkeznek . Az Oszt-
rovszky utcában lakó hölgy 
a 313-472-es telefonszámról 
végleg elvesztette türelmét 
amiatt, hogy a Szent István 
téren a jehovák által megvá-
sárolt épületen tavaly óta ál-
landó felújítást végeznek, 
folyamatosan festenek, va-
kolnak, fűrészelnek, és ez 
elviselhetetlen zajjal jár. Sőt 
az erkélyeket sem tudják ki-
nyitni a szálló por miatt. A 
telefonáló szerint tavaly azt 
ígérték, hogy még abban az 
évben befejezik a munkát, 
ám az még ma is tart. 

Cirkusz a vásáron 

Családi program: kóstolá a standon. (Fotó: Nagy László) 

V á s á r i d í j a k 
Az 1998-as Szegedi Nemzetközi Vá-

sár díjait Szeri István, a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke adta át. Termék nagydíjat kapott a 
Pick Rt. a szegedi paprikás páros kolbá-
szért. Termék vásárdíjat vett át a szen-
tesi Hungeri t Kft . a formázott csirke-
mell brokkolival és paprikával termé-
kért, a Szegedi Konzervgyár Kft. a zöld-
séggel töltött paprika paradicsommár-
tásban termékért, a Ringa Rt. a szeletelt 
bacon szalonna vákuumfól iában című 
termékért, a Heavytex Újszegedi Szövő 
Rt. a szűrőszövet t e rmékcsa ládér t , a 
Dunaferr Kft. a Dunaferr Lux-N acélle-

mez panelradiátorért . Terület nagydíj-
ja l j u t a l m a z t á k a Roto-Elze t t C e r t a 
Kft.-t, terület vásárdíjjal az Árpád Szö-
vetkezetet, a Heavytex Rt.-t és a Duna-
ferr standját. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara különdíjával jutalmazták a 
Szegedi Paprika Rt.-t a hengerdíszdobo-
zos csemege paprikáért, a kézműveska-
mara különdíját Tóth Tibor gépgyártó 
(Csengele) kapta a computer vezérlésű 
gravírozó és marógépér t , az ag rá rka -
mara különdíját az Árpád Szövetkezet 
vette át a töltenivaló zöldpaprikáért. A 
vásár nagydíját idén a Pick Rt. kapta. 

• Munkatársunktól 
Tegnap délután Szalay 

István polgármester az aláb-
bi közleményt ju t ta t ta el 
szerkesztőségünkbe: „Az el-
múlt napokban több állam-
polgári bejelentés érkezett 
hozzám a Mars téren felállí-
tott cirkusszal kapcsolatban. 
Értesítem a tisztelt lakossá-
got, hogy a Szegedi Nemzet-
közi Vásár- és Piacszervező 
Kft. vezetősége sem a Köz-
gyűléstől, sem a Polgármes-
teri Hivataltól, sem a város 
vezetésétói nem kért és nem 
kapott engedélyt a cirkusz 
felállítására és működésére. 
Az ügyben vizsgálat kezdő-
dik, amely eredményéről a 
sajtón keresztül értesítem a 
lakosságot." 

- A terület bérbeadására a 
vásár és a város között ér-
vényben lévő üzemeltetési 
szerződés a lapján fel va-
gyunk jogosítva - mondja 
Katona András, a Szegedi 
Nemzetközi Vásár- és Piac-
szervező Kft . ügyveze tő 
igazgatója, aki a 35/1995-ös 
kormányrendeletre is hivat-
kozik, amelyet az 5/1997-es 
kormányrendelettel módosí-
tottak. E szerint a napi élel-
miszerpiacot üzemeltető cég 
szabadon eldöntheti, hogy 
területén mire ad engedélyt. 
- Véleményünk szerint sem 
a Közgyűlés, sem a Polgár-
mesteri Hivatal, sem a város 
vezetésének beleegyezését 
nem kellett kérnünk - közöl-
te Katona András. 

Két éve kánikulában, 
tavaly ernyők alatt, idén 
a létező legkedvezőbb 
napi középhömérséklet 
mellett nyitotta meg ka-
puit július 6-án, hétfőn 
délelőtt a 122 éves ha-
gyományokra visszate-
kintő Szegedi Nemzetkö-
zi Vásár. A július 12-éig 
tartó, közel 200 kiállítót 
felvonultató rendezvény 
mindennap 9-19 óra kö-
zött várja a látogatókat. 

Az idei Szegedi Nemzet-
közi Vásárt Tolnay Lajos, a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke nyitotta 
meg. Mint mondotta, ez a ki-
állítás a gazdaság jelenlegi 
állapotának hű tükre, meg-
mutatja, hogy az ipar, a me-
zőgazdaság és a szolgáltatói 
szféra milyen szintre jutott el 
1998-ban. Az elnök örömmel 
üdvözölte, hogy a kamara 
követelései közül több „a 
kormányprogram rangjára 
emelkedett". így remélhetően 
megvalósul az, amit a gazda-
sági önkormányzat célul tű-
zött ki: többek között a vál-
lalkozók terheinek csökken-
tését, a kis- és középvállalko-
zások támogatását, a közki-

A tegnap nyíló Szege-
di Nemzetközi Vásáron 
termék nagydíjjal jutal-
mazták a Pick Rt. Szege-
di paprikás páros kolbá-
szát, s a cégcsoport tag-
ja, a győri központú Rin-
ga pedig termék vásárdí-
jat érdemelt ki szeletelt 
baconszalonnájával . A 
díjesö a Szegedi Paprika 
Rt. hengerdiszdobozos 
csemege papr iká jáva l 
folytatódott, ez a Csong-
rád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara külön-
díját kapta. 

Mint Bihari Vilmos vezér-
igazgatótól megtudtuk, a 
Pick mindig nagy figyelmet 
fordí tot t a szegedi vásári 
megjelenésre, s ez azért igé-
nyel egyre több energiát , 
mert egyre több vállalatból 
áll a Pick-csoport, s szeretné-
nek mindenkit megmutatni, 
így természetesen jelen van a 
Ringa, a Herz, a Paprika és a 
makói HESZ is. A Pick ha-
gyományos szárazárúit jól ki-
egészíti a Ringa sonkája, il-
letve a bacon-termékek, de a 
húskészítmények csaknem 
teljes skálája megtalálható a 

adások mérséklését. Szalay 
István, Szeged polgármestere 
szerint azzal, hogy a város a 
régió kereskedelmi és pénz-
ügyi központjává válik, új le-
hetőségek nyílnak meg előt-
te. A Mars tér jövőjével kap-
csolatban kifejtette, három 
éve készül az az általános 
rendezési terv, amelyet a 
közgyűlés majd ősszel fogad 
el, s amelyben több helyszint 
jelöltek ki a vásár számára. 
Ám elképzelhető, hogy egy 
újabb variáció győz, hiszen 

hűtőpultokban. A nagydíjas 
Szegedi paprikás páros kol-
bász jelenlegi formájában 
nem régóta van jelen a pia-
con, s úgy tűnik, hogy az 
ilyen ízesítésű termékre egy-
re nagyobb az igény, s sze-
rencsére a német fogyasztó is 
vevő erre. A közeljövőben 
saját fűszeralapanyaggal ké-
szül majd a jellegzetes szege-
di kolbász. 

A másik díjazott termék-

amennyiben Szegeden az ez-
redfordulóra konferenciaköz-
pont épül, abban a vásár is 
helyet kapna. 

A megnyitó közönségét 
köszöntötte a „testvérrégió" 
képviselője, az amerikai Lu-
cas megye önkormányzati hi-
vatalának vezetője, Edward 
J. Ciecka is. Majd Katona 
András vásárigazgató kö-
szönte meg a mintegy 200 ki-
állttónak a megjelenést , s 
örült, hogy háromnegyedük 
visszatérő vendég. Ám a 

kel a Ringa baconszalonnájá-
val kapcsolatban a vezérigaz-
gató úr elmondta, hogy az 
különösen erős az orosz pia-
con, a rendszerváltás után ez 
volt a húzótermék, amivel je-
len volt azon a területen a 
magyar húsipar. Felhasználá-
sa sokrétű, nagyon különbö-
ző termékeket göngyölnek 
baconszalonnába, de termé-
szetesen önmagában is ke-
lendő. 

helyszínnel, a szűkös lehető-
ségekkel - mint mondotta -
továbbra is elégedetlen. Idén 
21 ezer négyzetmétert vásá-
roltak meg a cégek, amelyből 
9 ezer négyzetméter fedett te-
rület. 

Az idei vásáron a legnép-
szerűbb szakkiállításnak az 
építészeti és lakberendezési 
profilú Oázis számít, amely 
közel 100 kiállítót számlál. 
Az Agora (élelmiszeripari és 
mezőgazdasági prof i l la l ) 
ugyanúgy sok érdeklődőt 

A legfrissebb szerzemény, 
a Szegedi Paprika Rt. díja 
még nem a Pick-csoport ér-
deme, a cégvásárlás mellett 
azonban számos érv felhoz-
ható. Egyebek között az, 
hogy régen sokan a szalámi-
val, a paprikával és a pa-
puccsal azonosították Szege-
det, s Bihari Vilmos szem-
élyesen is nagyon sajnálta 
volna, ha egy idö múlva a ka-
locsai paprika egyet jelentett 
volna a magyar paprikával. 
Nem beszélve a hagyomá-
nyokról, hiszen Pick Márk 
valaha terménykereskedő-
ként, paprikaforgalmazóként 
alapította meg a mára európai 
méretűvé növekedő céget. A 
paprika márkás termék, hun-
garikum, persze sokat számol 
egy tőzsdei cég, mielőtt ilyen 
vásárlásba kezd. Cél az, hogy 
a befektetett 1,2 milliárd fo-
rintnak köszönhetően néhány 
éven belül eredményes céget 
alakítsanak ki. 

A Santé ásványvíznek kel-
lett néhány hónap, hogy az 
1,5 literes palacktól eljussa-
nak, a félliteres pillepalackig, 
illetve az exkluzív vendéglá-
tói igényeknek is megfelelő 
0,33 literes üvegig. A jelen-

vonz a szegedi Mars térre. 
Idén a vásárok történetében 
először az Universitas is sze-
repel. A helyi felsőoktatási 
intézmények és kutatóintéze-
tek, összesen nyolcan a „H" 
pavilonban mutatják be okta-
tási programjaikat, kutatási 
területeiket és a felsőoktatási 
integráció céljait, folyamatát. 
A középiskolások számára a 
vásár idejére számítástechni-
kai versenyt szervez a Neu-
mann János Számltógép-tu-
dományi Társaság. Július 8-
án, szerdán délelőtt 11-kor 
dr. Nyíri Lajos, az OMFB el-
nöke a SZÉF Mars téri épüle-
tében a felsőoktatás és a gaz-
daság kapcsolatáról tart elő-
adást. 

Az Universitas „színre lé-
pését", valamint a vásár má-
sik érdekességét, a Szolgálta-
tók Házát - amely az „U" pa-
vilonban található - is a Dél-
magyarország Kft., valamint 
a vásárigazgatóság támogat-
ta. Itt nemcsak a szolgáltatók 
(Démász , Dégáz, Déltáv, 
Környezetgazdálkodás, Sze-
gedi Kábeltévé, Tisza Volán, 
Szetáv) kommunikálhatnak 
egymással, hanem a vásárlá-
togatók is érdekes, minden-
napjaikat segítő információk-
hoz juthatnak. A Szolgáltatók 
Házát tegnap délben lapunk 
főszerkesztője, Dlusztus Imre 
nyitotta meg ünnepélyesen. 
A Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara pedig 
a vásár teljes nyitva tartása 
alatt kínál szakmai progra-
mokat. 

A vásár mindennap 10-től 
19 óráig várja az érdeklődő-
ket. A felnőtt belépő ára 300 
forint, a 14 éven aluliak és a 
nyugdíjasok 200-at fizetnek. 
A családi belépő (két felnőtt, 
két gyerek) 700 forintba ke-
rül. Az állandó belépő ára 
2000 forint. A területen a vi-
lághírű Eötvös-cirkusz szere-
pel, miközben a vásári szín-
padon is egymást követik a 
rendezvények. A kombinált 
vásári és cirkuszi belépők ára 
800 (felnőtt) és 500 (gyer-
mek) forint. 

A Tisza Volán 25, a MÁV 
50 százalékos kedvezményt 
ad az autóbuszokon és a vo-
natokon érkezőknek. 

F e k e t e K l á r u 

tős marketingmunkának kö-
szönhetően a környéken jelen 
is van a Pick a Santéval, az 
országosan azonban nagyon 
nagy a verseny. Néhány szá-
zalékos piaci részesedéssel 
már elégedett lenne a vezér-
igazgató, mint ahogy azzal is, 
ha a Pick-csoport árbevételé-
nek egy százaléka az ásvány-
vízből származna. 

Az élőállatpiacról a vezér-
igazgató e lmondta , hogy 
nincs már európai, amerikai 
meg ázsiai piac, csak világpi-
ac van, s ezen bizony most 
elég olcsó a sertés. Az USA 
határidős árutőzsdéjét csök-
kenő árak jellemzik, s hasonló 
tendencia várható Európában 
is. Érdemi szubvenciók nél-
kül nehéz ezekkel az árakkal 
versenyezni. A hazai túlkíná-
lattal kapcsolatosan érdemes-
nek tartotta megjegyezni , 
hogy sertésciklus mindig is 
volt, s ezt csak tompítani le-
het, megszüntetni nem. A 
Pick úgy igyekszik kisimítani 
a hul lámokat , hogy nem 
azonnal követi az áremelke-
dést, de a csökkenést is csak 
késleltetve érvényesíti. 

K. A. 

5zeged egyik legmeghatározóbb eseményével kapcso-
lat ban kialakult merőben ellentétes vélemények, és 

a két fél nyilatkozatai nyomán utólag felhívtuk Szalay 
Istvánt. A polgármester elmondta, hogy a Mars téren 
beszélt először Katona András vásárigazgatóval a cir-
kusz ügyében, és közölte vele, hogy sok lakossági pa-
naszt kap emiatt, megoldást azonban nem találtak. Úgy 
tűnik, mindkét fél kiáll a maga igaza mellett: a vásár és 
piacszervező kft. nem hajlandó elismerni, hogy az ön-
kormányzat beleszólhat a terület eseti felhasználásába, a 
polgármesteri hivatal viszont - mint tulajdonos - meg 
kívánja határozni, mi történjék a vásáron. 

A szerződést azonban megkötötték, a területet bérbe 
adták, és ettől kezdve az önkormányzat vezetője csak a 
megállapodás megszegésékor emelheti fel hangját. El-
lenkező esetben a piac nem piacszerűen működik, a 
döntéseket - mint azt néhány évtizedig megszokhattuk -
továbbra is , Jelűiről" hozzák. Ott fent viszont elvárják 
Katona Andrástól, hogy az általa irányított, ám a város 
tulajdonában lévő társaság nyereséget termeljen, és ven-
dégek sokaságát vonzza. A közönségnek pedig - amint 
azt már az ókorban is tudták - cirkusz kell, ahol kedvére 
szórakozhat. 

Egy igazi vásári forgatag sehol a világon nem képzel-
hető el mulatság és zsibongás nélkül. Ha már egyszer a 
vásárt a Mars térre álmodták, akkor a környék lakóinak 
is kijut némi zaj, amely semmivel sem nagyobb, mint a 
buszok gyakorta felbőgő motorjának robaja. 

Egyelőre nem igazán tudjuk, konkrétan ki, miért, mi-
kor és kinek panaszkodott, de ma utánanézünk. 

H. Sz . 

Díjesö a Pick-csoportnak 

Bihari Vilmos vezérigazgató (balról) átveszi a dijat 
Szeri István kamarai elnöktől. (Fotó: Nagy László) 


