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Bajban a méhészek 
Folytatás az 1. oldalról 

Bakos Istvánnak ebben az évben 
az akác 15 százalékos, a repce pe-
dig még ennél is kevesebb mézet 
adott. Idén még számítanak a 
napraforgóra, ami az elmúlt 
években csak részlegesen mézelt, 
így a vásárhelyi méhész most 
sem igazán bízik bő termésben. 
Szerinte valóban drágább a méz, 
viszont a termés annyira kevés, 

hogy a bevétel még a kiadást sem 
fedezi. így akármilyen magas is 
lesz a méz ára, a méhésznek va-
lószínűleg ráfizetéses lesz az év. 

A károk enyhítésére első alka-
lommal nyújtott be kérelmet az 
országos méhészegyesület a 
szaktárcához. A támogatás nagy 
segítséget jelenthet, a termelők 
szerint elsősorban magas felvá-
sárlási árra lenne szükség. 

P.M. 

Mandarin-premier 
Juronics Tamás táncműve, A csodálatos mandarin alapján televíziós 
balettfilmet készített az ismert, Szegedről elszármazott zenész, Mó-
czán Péter produkciós irodája. A film szerepelt az idei szemlén, most 
pedig, május 29-én bemutatja a Magyar Televízió (Ml). Ebből az al-
kalomból tájékoztatja az érdeklődőket és az újságírókat ma, szerdán 
délelőtt 11 -kor Budapesten, az MTA felolvasótermében Juronics Ta-
más koreográfus-rendező, a Szegedi Kortárs balett művészeti vezető-
je, Nemes Zsófia táncművész, az együttes tagja, Silló Sándor, a film 
rendezője és Móczán Péter, a film producere. 

Megkezdődött a szegedi hajózási szezon 

Felbukkant a Sellő a Tiszán 
Új vízibusszal indult tegnap a 
szegedi hajózási szezon. A ko-
rábbi évekhez képest idén nem 
lesz menetrend szerinti hajó-
közlekedés, csak csoportok bé-
relhetik ki rövidebb-hosszabb 
utakra a vízi járművet. 

Együtt gondolkodik 
Cambridge és Szeged 
Az angliai Cambridge polgár-
mesterének vezetésével 16 fős 
delegáció érkezett városunkba a 
Szeged-napi rendezvénysoro-
zatra. A vendégek megismer-
kedtek a város és az egyetem 
életével, működésével, és fogad-
ta őket Gyulay Endre megyés 
püspök. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A városházán, sajtóreggelin szá-
molt be tegnap Cambridge város 
polgármestere a Szegeden szer-
zett tapasztalatairól. Chris Lakin 
lcülön kiemelte a Szeged napja 
rendezvénysorozatot, a polgár-
mester szegedi kollégájának úgy 
fogalmazott: itt tartózkodásuk 
alatt szép élményeitkei gazda-
godtak. 

- Soha nem látott siker övezte 
az idei Szeged-napi programsoro-
zatot - mondta Bartha László . -
Az idő is segített, és kedd reggel-
re, a cambridge-i vendégek eluta-
zásához angolos időjárást szer-
veztünk - tette hozzá Szeged pol-
gármestere. 

Chris Lakin, Cambridge pol-
gármestere a 16 fős angol kül-
döttség nevében megköszönte a 
szegediek vendéglátását, vala-
mint azt, hogy ilyen varázslatos 
ünnepen vehettek részt az el-

múlt napokban. Bőven akadt lát-
nivaló a városban. 

- Fontosnak tartom a testvér-
városi kapcsolatok ápolását. Re-
méljük, sok ehhez hasonló talál-
kozóra kerül még sor a két város 
között - mondta Chris Lakán. A 
polgármester szerint érdekes 
párhuzam vonható az angliai 
Cambridge és a magyarországi 
Szeged között, hiszen mindkettő 
város regionális, kulturális és tu-
dományos központ is egyben. 
Lalcin hangsúlyozta, a települé-
sek hasonló adottságai óriási le-
hetőséget hordoznak magukban, 
amit további együttműködés ke-
retében lei kell használni. 

Az angol küldöttség a hét vé-
gén felkereste az ópusztaszeri 
nemzeti emlékparkot, megnézte 
a Szegedi Tudományegyetem 
könyvtárát, valamint a Szegedi 
Biológiai Központ több laborató-
riumát. A delegációt hétfő dél-
után fogadta Gyulay Endre me-
gyés püspök is. Még ugyanezen a 
napon a vendégek a Kiskőrössy 
halászcsárdában megkóstolhat-
ták, mint mondták, a híres sze-
gedi halászlevet, amivel kapcso-
latban Chris Lakin megjegyezte: 
- Kiváló volt. Hosszú idő óta ez 
volt a legjobb halászlé, amit et-
tem. Nem hiszem, hogy a felesé-
gem ilyen jót tudna főzni. 

EMLÉKÜLÉS SZEGED NAPJA 
TISZTELETÉRE 
A Dugonics András Piarista 
Gimnázium és a Történelemta-
nárok Egyletének szegedi cso-
portja emlékülést szervez Szeged 
napja tiszteletére csütörtökön 
délután negyed 3-tól a Dugonics 
András Piarista Gimnáziumba. 
Az előadók: Péter László, Zom-
bori István, Marjanucz László és 
Kanyó Ferenc 

TIZENÉVES BETÖRŐK 
A RENDŐRSÉGEN 
Gyermekkorú elkövetőket hall-
gattak ki Szegedi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a hét köze-
pén. A 11-12 éves gyermekekből 
álló, négytagú banda tagjai elis-
merték, hogy több betöréses lo-
pást követtek el. A lakásukon 
megtartott házkutatáson az eltu-
lajdonított holmikból, élelmisze-

rekből csak néhányat találtak 
meg a nyomozók, mivel azokat a 
gyermekek már elfogyasztották 
és felhasználták. A vizsgálat a 
gyermekkorúak ügyében a gyám-
hatóság bevonásával folytatódik. 

JELENTKEZÉS A MAKETT-, 
ÉS MODELLKIÁLLÍTÁSRA 
A szegedi makett-, modellkiállí-
tás és verseny június 3-án, hét-
főn nyitja meg kapuit a Százszor-
szép Gyermekházban. A rendez-
vényre várnak minden kiállítani 
vágyó modellezőt és makettezöt. 
A munkákat június 2-án délelőtt 
10 órától veszik át a helyszínen. 
A seregszemlére jelentkezni a 
bármelyik szegedi makettbolt-
ban beszerezhető jelentkezési la-
pon vagy a gyermekház postací-
mén (Szeged, Kálvin tér 6.), illet-
ve az szmmk@freemail.hu inter-
netes címen lehet. 

A vasbetonszakma elitje találkozott Vásárhelyen 

A megyében is építkeznének 

Az egyetemek minden jelentkezőt időben értesítenek 

Aggódó felvételizők 
Az egyetemi-főiskolai felvéte-
likről a hónap első hetében ér-
keznek meg a tájékoztatók a 
jelentkezőkhöz. 

A Szegedi Tudományegyetem 
egyetemi és főiskolai karaira je-
lentkezők közül sokan még nem 
kaptak írásbeli értesítést arról, 
hogy mikor és hol kell felvételi 
vizsgát tenniük. Az értesítésre 
megadott egyéb határidőket ed-
dig betartották az egyes karok ta-
nulmányi osztályai. 

- Az egyetemi és főiskolai ka-
rok saját hatáskörükben dönte-
nek a felvételizők értesítéséről, 
az országos felvételi központban 
csak a határidőket szabják meg 
az egyeg vizsgatípusokhoz - tud-
tuk meg Visy Csaba oktatási rek-
torhelyettestől, aki úgy véli: fe-
lesleges adminisztrációs problé-
mát jelentene, ha az egyes karok 
felvételi értesítőit a rektori hiva-
tal koordinálná. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
meghirdetett 1050 állami finan-
szírozású helyre idén több mint 
4600-an jelentkeztek. A vizsgák-
ra készülők közül egyelőre csak a 
közös érettségi-felvételit írók 
kaptak pontos értesítést vizsgá-
ikról, tudtuk meg Kothencz Mi-

hálytól, a tanulmányi osztály ve-
zetőjétől. 

- A most kedden, szerdán és 
csütörtökön közös érettségi-fel-
vételit írókat május hetedikéig 
kellett kiértesítenünk, minden 
érintettnek már május ötödikén 
elpostáztuk az értesítőket. Az 
érettségik után felvételizők érte-
sítésének határideje június ötö-
dike, a tanulmányi osztály még a 
határidő előtt kipostázza a szó-
beli és írásbeli vizsgák pontos 
időpontját és helyszínét tartal-
mazó leveleket, amelyeket így 
legkésőbb június első hetében 
kézhez is kaphatnak - mondta az 
osztályvezető. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Altalános Orvostudományi Ka-
rára jelentkezők már május első 
hetében értesültek róla, hogy mi-
kor és hol kell felvételi vizsgát 
tenniük, tudtuk meg Demeter 
Jánosnétói, a tanulmányi osztály 
vezetőjétől. 

- A május hetediki határidőig 
minden jelentkezőt értesítet-
tünk az írásbelik és a szóbelik 
pontos helyszínéről, s időpontjá-
ról, az orvosegyetemre jelentke-
zők így már teljes körű tájékozta-
tást kaptak a felvételikről - fogal-
mazott az osztályvezető. 

r.sz. 

Új munkahelyeket biztosító 
ipari üzemek elsősorban a fő-
város környékén és a Dunán-
túlon épülnek. Az ASA Építő-
ipari Kft.-nek továbbra sincse-
nek ilyen megrendeléseik 
Csongrád megyéből. A cég vá-
sárhelyi üzeménél tartotta ked-
den kihelyezett ülését a Nem-
zetközi Betonszövetség. 

Hódmezővásárhelyen tartotta 
tanácskozását a Nemzetközi Be-
tonszövetség. A FIB-nek - Fede-
ration International Beton -
mintegy százötven magyar tagja 
van: kutatók, egyetemi oktatók, 
tervezők és cégeknél dolgozó 
szakemberek. Hivatalos lapjuk a 
Vasbetonépítés. A szakma elis-
meréseként értékelték az ASA 
Építőipari Kft.-nél, hogy ők szer-
vezhették meg a tanácskozást, 
amelynek magyarországi és kül-
földi résztvevői megtekintették a 
cég vásárhelyi előregyártó üze-
mét, majd a taggyűlésen megis-
merkedtek a vásárhelyi munká-
val, és köszöntötték nyolcvana-
dik születésnapja alkalmából Ló-
ke Endre tervezőt, akit az egész 
szakma ismer. 

A vásárhelyi cég elődje, a 31. 
számú ^ÁÉV 1965-ben jelent 
meg a városban; akkor tette le 
az Alföldi Porcelángyár alapjait. 
Az állami cégnek volt több elő-
regyártó üzeme is az ország te-
rületén. Ezek nagyobb része 
megszűnt. A fennmaradás az it-
teni dolgozók teljesítményének, 
hozzáállásának és szakértelmé-
nek köszönhető. Az ASA 
1992-től bérelte, majd megvásá-
rolta az üzemet, és a munka 
folytatódott. A cég ma is ipari 
üzemekhez és nagyáruházakhoz 
készít vasbetonelemeket; első-

A Nemzetközi Betonszövetség tagjai üzemlátogatással, szakmai tapasztalatcserével kezdték a ta-
nácskozást. Fotó: Tésik Attila 

sorban Budapest környékén és a 
Dunántúlon, újabban pedig 
Észak-Magyarországon. Az 
1997-ben Temesváron felépített 
Metró áruházat is innen szállí-
tották oda, és idő közben üze-
met létesítettek Romániában, és 
ukrajnai, jugoszláviai terveik is 
vannak, hiszen a beruházások 
ott is megindultak. Ok is sajnál-
ják, hogy Hódmezővásárhely 
környékén és a megyében nincs 
sok munkájuk, errefelé nem in-
dulnak igazi munkahelyteremtő 
beruházások. 

- Jellemző, hogy megrendelé-
seink zöme ma is dunántúli, bu-
dapesti munka. Bár jó néhány 
hipermarket épült már a főváros-
ban és a környéken, néhány áru-
házlánc továbbra is ott terjeszke-
dik. Újabban több raktárbázist is 
fölhúztak, ám ezeket is elsősor-
ban Budapest környékére, illetve 
az autópályák mellé telepítik -
mondta Mihucz Tibor ügyvezető. 

A szakembernek egyértelmű a 
válasza arra a kérdésre, vajon a 
jól képzett munkaerő és a megfe-
lelő képzés, vagy az autópálya 

vonzza inkább a befektetőket. 
Vajon melyik? 

- Miközben Csongrád megye a 
képzett szakemberek terén sok-
kal jobb helyzetben van Borsod-
nál vagy Szabolcsnál, mégsem 
nálunk létesülnek a munkahely-
teremtő beruházások. A Metri-
pond révén több ezren állnak kö-
zel ehhez a szakterülethez. S mi-
ért települnek a Dunántúlon 
oda, ahol ennek sohasem volt 
hagyománya? Azért, mert ott az 
autópálya minden előnyével 

B.A. 

Szeged napjára, május 21-ére csi-
nosították a város hajóállomá-
sát. Ekkor indult ugyanis a hajó-
zási szezon. Az idén csak egy ví-
zibusz, a 120 fő Sellő szolgálja 
majd az utasokat. 

- Korábban két nagy hajó, az 
Óbuda és a Hegyalja közlekedett 
a Tiszán - tudtuk meg Bíró Lász-
lótól, a Mahart PassNave Sze-
mélyhajózási Kft. nemzetközi 
hajóállomás vezetőjétől. A To-
kajból érkezett Hegyalja csak ki-
segítőként dolgozott Szegeden, 
az igazi munkát a 150 fős Óbuda 
végezte. A két öreget, hiszen elér-
ték a 46 éves kort, a cég kiselej-
tezte. A hajómatuzsálemeket egy 
budapesti vállalkozó vette meg. 

Az idei szezonra három hajó 
közül kellett dönteni, melyik le-
gyen Szegeden. A kft. vezetősége 
a Mátyás király, a Leányfalu és a 
Sellő trióból az utóbbi mellett 
voksolt. - Ez a 120 fős vízibusz 
jóval fiatalabb elődeinél - folytat-
ta az állomásvezető. Nem han-
gos, jó a szellőzése. Hatvan főig 
pedig mindenfajta rendezvényre 
kibérelhető. Egyetlen hibája, 

A vízibuszon 120-an hajókázhatnak a folyón. Fotó: Karnok Csaba 

hogy teljesen nyitott a felső fe-
délzete. így rossz idő esetén csak 
alul lehet rajta utazni. 

A Belvedere közelében lévő ha-
jóállomásról szerdánként, pénte-
kenként és vasárnaponként dél-
után 17 órakor indul a városnéző 
hajótúra. A Sellő leviszi a vendé-
geket a Maros-torokig, majd a tá-
péi kompnál megfordul és a vá-

ros alatt egészen a Boszorkány-
szigetig megy. A felnőtteknek egy 
órára 800, míg a gyerekeknek 
450 forintba kerül a jegy. 

Emellett kirándulni is lehet a 
Tiszán. Ha csoport kibéreli a víz-
buszt, Algyőre, Mindszentre és 
Csongrádra is elhajókázhatnak. 
Az algyői kirándulás, háromórás 
tartózkodással 62 ezer 500, a 

mindszenti ugyancsak három-
órással 108 ezer, míg a csongrádi 
négyórás várakozással 122 ezer 
forintba kerül. 

Csoportos igény esetén Sze-
gedről külföldre is el lehet jutni 
hajóval. Két jugoszláviai városba, 
Zentára és Kanizsára indulhat 
hajó a megyeszékhelyről. 

K.T. 
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