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TÉMÁINKBÓL 

NÁLUNK IS EPITENENEK 
Hódmezővásárhelyen tartotta 
tanácskozását a Nemzetközi Be-
tonszövetség. A szakemberek 
egyöntetűen kijelentették: 
Csongrád megye gazdasági fejlő-
désének leginkább az autópálya 
hiánya szab gátat. 

5. oldal 

BORT, 
NE ADMINISZTRÁCIÓT! 
Az elmúlt években jelentősen 
nőttek a szőlősgazdák terhei: 
még azok is jövedéki adó megfi-
zetésére kényszerülnek, akik 
nem termelnek bort a szőlőjük-
ből; a felesleges adminisztráció 
is problémát jelent. Az új kor-
mány első száznapos programjá-
ban szerepel az igazságtalan jö-
vedéki törvény és az adminiszt-
rációt előíró jogszabály újratár-
gyalása. 

7. oldal 

VÁSÁRHELYI LATIN ARANY 
Az újszegedi sportcsarnokban 
megrendezett versenyen 134 pár 
vett részt. Csongrád megyeiek 
vitték el az aranyérmet több ka-
tegóriában is. A latin-amerikai 
táncversenyen a hódmezővásár-
helyi Pogyina Péter és Varga Judit 
kettős győzött. 

15. oldal 
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Hat éve az idén volt a legkevesebb csapadék 

A májusi eső aranyat érne 

Az utóbbi hat év csapadékadatait összevetve is látszik: a helyzet katasztrofális. DM-grafika 

Az utóbbi hetven esztendő harmadik legszára-
zabb őszi-téli időszakát tudhatja maga mögött a 
magyar mezőgazdaság. 

Elmaradtak az idén a tavaszi esők, így mára akkora 
károsodás érte a növényeket, főleg az őszi és a tava-
szi kalászosokat, hogy a szakemberek máris ko-
moly terméskiesésekkel számolnak. 

A helyzeten az sem segített, hogy tegnap reggelre 
néhány milliméternyi áztató esőt kaptak a poros, 

kiszáradt földek. A talaj csapadékhiánya ugyanis 
már rekordokat döntöget, legfelső, 20 centiméteres 
vízmegtartó rétegében alig van nedvesség. Mivel az 
éves átlagos csapadékmennyiség 550-560 millimé-
ter, amihez képest tavaly csak 132 esett, idén pedig 
alig haladtuk meg a 90-et, akkor el lehet képzelni, 
milyen szenvedés vár a növényekre az előttünk álló 
kánikulai nyárban. 

Részletek a 3. oldalon 

Pólóshorror vérrel 
és törött csontokkal 
A férfi vízilabda OB I idei dön-
tője nem a gólokról, a kapusok 
pazar védéseiről, a Honvéd cím-
védéséről marad emlékezetes. 

Valószínűleg nem akad Magyar-
országon olyan pólóbarát, aki lá-
tott már a vasárnapi Honvéd-Va-
sas meccsen történtekhez ha-
sonló brutális jeleneteket. Az 
újabb bajnoki arany elvesztése 
miatti félelem vérengző feneva-
dakká változtatott néhány an-
gyalföldi vízilabdást. Akit elér-
tek, ütötték, verték, nem kímél-

tek senkit. Kiss Gergőnek több 
helyen eltört az arccsontja, két 
társának jó pár öltéssel varrták 
össze a bőrt a homlokán, illetve a 
száján. 

Tudvalévő, a póló kőkemény, 
sokszor már a durvaság határát 
súroló sportág, de ami a Kőér ut-
cai uszodában lejátszódott, az 
minden jóérzésű emberből ellen-
szenvet, dühöt váltott ki. Abban 
bíznak, nem marad el a felelős-
ségre vonás. 

Információink a 15. oldalon 

Az idén a méz is drágul 

Bajban a méhészek 
A januári és áprilisi fagyok mi-
at t már most emelkedik a méz 
ára. A méhészek szerint azon-
ban annyira nem emelkedhet, 
hogy nyereséges legyen ez az 
évük: bár nagyon sokat dolgoz-
nak a méhek, eredménye nincs 
a munkájuknak. 

Az ország 90 százalékában, főleg 
északon okoztak jelentős veszte-
séget a januári és áprilisi mínu-
szok. De Csongrád megyében is 
komoly kár keletkezett. Hódme-
zővásárhelyen és környékén pe-
dig a méhészek szempontjából 
csaknem 100 százalékos a fagy-

kár. A történtek nyomán már 
most is emelkedett a méz ára. 
Szegeden 150 forinttal, s így az 
akác 850, míg a vegyes méz 700 
forintba kerül kilónként. Hód-
mezővásárhelyen egyelőre 100 
forinttal nőtt az édesség ára, de 
hamarosan további áremelke-
désre lehet számítani. 

- Harminc éve méhészkedem, 
de ilyen fagy még nem volt -
mondja Bakos István vásárhelyi 
méhész. - A huszonöt méteres 
akácfák teteje is teljesen lefa-
gyott. 

Folytatás az 5. oldalon 

Már csak dísznek jók 
a gémeskutak 
Jogszabály rendelkezik arról, 
hogy 2003 januárjától a helyha-
tóságoknak kell gondoskodniuk 
a vízbázisok és az ivóvízellátást 
szolgáló létesítmények megóvá-
sáról. Ahol megépült a csatorna-
hálózat, ott lassan tisztul a talaj-
víz is, ám a gémeskutakból mert 
víz a legtöbb helyen az állatok 
itatására sem használható. Sok 

önkormányzat, különösképp a 
megye keleti részén fekvő telepü-
lések vezetése azonban képtelen 
előteremteni a csatornázás anya-
gi feltételeit, és sajnos ezeknek a 
községeknek, falvaknak a figye-
lőkútjaiban már nemkívánatos 
vegyületek is megjelentek. 

Bővebben a 7. oldalon 

Szeged ünnepe véget ért 
Szeged napjának öt napon át 
tartó ünnepsorozatát püspöki 
mise és egyházzenei ősbemu-
tató zárta. 

A pénteken kezdődött ünnep 
számos rangos kulturális ese-
ményt, pünkösdi vigadalmat, tű-

zijátékot és hídi vásárt tartoga-
tott. 

Szeged napjának tiszteletére 
díszkivilágítást kapott a Móra 
Ferenc Múzeum is. A beruházás 
21 millió forintba került. 

A rendezvénysorozat utolsó 
napjának estéjén, tegnap Sze-

ged-napi püspöki misét tartottak 
a fogadalmi templomban. A fel-
sővárosi minorita templomban 
Kardos Pál Női Kar koncertjét 
rendezték, s ősbemutatóként 
csendült fel a város felkérésére 
Gyöngyösi Levente által kompo-
nált mű, a Vanitatum Vanitas. 

Díszkivilágításban ragyog esténként a múzeum Tisza-parti palotája. Fotó: Miskolczi Róbert 

Műszaki átadás a dl-esen Vásárhelynél 

Négy sávon a forgalom 

Elkészült az építkezés szempontjából legproblémásabb útszakasz. Fotó: Tésik Attila 

Az útpadkák füvesítése és a faültetés van hátra a 
47-es főút négysávos részének első elkészült sza-
kaszán Hódmezővásárhelynél. A Hódtava Kon-
zorcium ezután a laktanyától a leendő Kaszap 
utcai csomópontig tartó ütemet építi meg. 

Megkezdődött a 47-es út négysávossá bővített sza-
kaszának műszaki átadása Hódmezővásárhelynél. 
A kivitelező, a Hódút Kft. és a Keviép Rt. által erre a 
munkára létrehozott Hódtava Konzorcium a leg-
problémásabb részt építette meg először. Az l/B 
ütem az Ady Endre utca végén lévő vasúti csomó-
ponttól a kiskertekig tart, s azért ez volt a legnehe-
zebb feladat, mert a legnagyobb forgalom mellett 
kellett dolgozni, s eközben a vasúti csomópontot is 
át kellett alakítani. 

3 Csongrád Megyei Állami Közútke-
"l&jKht. műszaki igazgatója elmondta, a munka 

következő fázisa, azaz az l/A ütem megépítése eb-
ből a szempontból jóval könnyebb lesz: ez az új út 

és a Kaszap utca meghosszabbított vonalának talál-
kozásától a laktanyáig terjedő rész. A kettes ütem a 
Tisza-híd utáni nagyfai elágazástól Vásárhely felé 
haladva három és fél kilométer. Már folyik az épí-
tés: itt a Betonútépítő Rt. dolgozik. 

A harmadik ütemre - ez a kishomoki kerteknél 
lévő szakasz - várhatóan jövőre kerülhet sor - Itt a 
hatvanegynéhány telektulajdonosból tízegyné-
hánnyal van még árvitánk, ami az országban folyó 
útépítéseken tapasztalt arányok ismeretében egész 
jó eredmény - véli Rigó Mihály. - A vita természe-
tes, és mi ki fogjuk fizetni mindenkinek, amit a bí-
róság megítél. 

A műszaki igazgató azt is elmondta, az átadáson 
megállapíthatták, hogy az l/B jelű szakaszon meg-
felelően elkészült a burkolat. Az útpadka füvesítése 
és a faültetés azonban még hátravan, s a vízelveze-
tés terén is akad még néhány feladata a kivitelező-
nek. 

B.A. 
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