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Értékbecslök, f igyelem! 
Szakképzett, gyakorlattal és 
referenciákkal rendelkező 

értékbecslök jelentkezését várjuk 
a megye egész területén. 

Számítógépes háttér és MS Office 
alkalmazások ismerete előfeltétel. 
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Doktorokat avatnak 

A szegedi városvezetés gyors ügyintézéssel segí-
te t te a Solét, hogy megvalósuljon az 1,2 milliárd 
forintos beruházás. 

Pénteken újra a városházán tárgyalt Alfio Consen-
tino Puglisi, a Sole Rt. elnök-tulajdonosa, Gerard 
Lenihan vezérigazgató és Bartha László, Szeged 
polgármestere. Bartha László elmondta, arról tájé-
koztatta az olasz befektetőt, hogy legutolsó, két 
héttel ezelőtti egyeztetésük óta elhárultak a Sole 
Rt. tervezett beruházása elől az akadályok. 

Mint ismeretes, a szegedi központú részvénytár-
saság az idén 2,4 milliárdos fejlesztést valósít meg 
Magyarországon, s ennek az összegnek várhatóan 
több mint a felét Szegeden szeretné elkölteni. A 
társaság egy gyártósornak új csarnokot, valamint 
árudepót építene, s kialakítana egy, a szállításhoz 
szükséges és az üzem kapacitásának megfelelő ka-
mionparkolót is. Ehhez azonban szüksége lett vol-
na a szomszédos, önkormányzati tulajdonban lévő 

telek ezer négyzetméterére. Bartha László elmond-
ta, a terület átadásának nincs akadálya (még nem 
dőlt el, megveszik-e, vagy bérlik az olaszok). 

Alfio Consentino Puglisi kifejtette, a beruházás-
nak már a félidejénél tartanak, s mivel sürgette 
őket az idő, szerettek volna választ kapni: mikorra 
várhatóak az engedélyek. Hiszen mire december-
ben megérkeznek a berendezések, az épületeknek 
állniuk kell. Eltökélt szándékuk volt Szegeden, a 
leendő régióközpontban fejleszteni, ám megfor-
dult a fejükben: ha nem haladnak előre a tárgyalá-
sok, másik telephelyükön, Pásztón fejlesztenek. 
Az ottani önkormányzat ugyanis gyors ügyintézést 
ígért. A Sole rövid távon legalább 50 új munkahe-
lyet is ígért a beruházásnak köszönhetően. A teg-
napi találkozón kiderült, a másik szomszéd, a Dé-
lép Ipari Parkjának 90 tulajdonosa közül már csak 
egy-két személy nem adta hozzájárulását a beru-
házáshoz. 

F.K. 

A Szegedi Tudományegyetem Ta-
nácsa dr. Dobozy Attila akadémi-
kus, általános rektorhelyettes el-
nökletével az egyetem Dugonics 
téri főépületének aulájában, 
rendkívüh ünnepi ülés keretében 
ma 11 órakor fogorvosdoktoro-
kat, 13 órától orvosdoktorokat 
és diplomahonosítókat avat. Az 
egyetem volt diákjai közül hatan 
summa cum Iaude, harmincan 
cum Iaude, négyen rite minősí-
téssel kapnak diplomát; a diplo-
mahonosítók közül négyen jól 
megfelelt, ketten megfelelt mi-
nősítésű oklevelet kapnak. A 
végző fogorvos- és orvosdoktorok 
közül öten izraeliek, négyen gö-
rögök, hárman ciprusiak, ketten 
amerikaiak, egyikük pedig török 
állampolgár. A diplomahonosí-

NÖVÉNYÉLETTANI 
KONGRESSZUS 
Szegeden rendezik meg a VII. 
magyar növényélettani kong-
resszust június 24. és 27. között. 
A hétfőn délelőtt 11 órakor a 
Szegedi Biológiai Központban 
kezdődő szakmai tanácskozáson 
több mint negyven előadás hang-
zik el egyebek mellett a fotoszin-
tézisről, az UV-B sugárzásról, a 
növénygenetikai beavatkozások-
ról. A kongresszus egyben jól ér-
zékelteti majd a hazai növény-
élettan és növénybiológia két év-
tizedes fejlődését, hiszen az első 
ilyen rendezvényt éppen húsz év-
vel ezelőtt tartották. 

ÚJSZENTIVÁNI FALUNAP 
Újszentivánon ma reggel 9 óra-
kor zenés ébresztő jelzi a falunap 
kezdetét, mely fél 10-kor térze-
nével folytatódik. A köszöntők 
és a néptáncbemutató után a 
sportpályánál közös ebédre invi-
tálják a helybelieket délután egy-
re. A gyerekek egész nap ingye-
nesen látogathatnak el a játszó-
házba, a telesátorban is díjmen-
tesen játszhatnak a számítógé-
pekkel. A színpadon változatos 
produkciók váltják egymást egé-
szen délután ötig, a falunapi bál 
kezdetéig. Este 10-kor Szent 
Iván-éji máglyarakással és tűz-
ugrással ér véget a rendezvény. 

DARMSTADTI KAPCSOLAT 
Darmstadti látogatásának ered-
ményéről számolt be tegnap Vá-
nyai Éva alpolgármester. A Tech-
nise Universitat rektora, Jo-
hann-Dietrich Wörner és Mé-
száros Rezső, a Szegedi Egyetem 
rektora a közeljövőben felveszi 
egymással a kapcsolatot, miután 
Ványai Éva a közelmúltban tár-
gyalt a nagy hírű német egyetem 
vezetőjével. A szegedi alpolgár-
mester a testvérvárosi kapcsolat 
felvételének 12. évfordulóján lá-
togatott Darmstadtba, ahol az 
egyetem rektorával a Szegeden 
beindítandó műszaki egyetemi 
karról is tárgyaltak. Ványai Éva 
alpolgármestertől megtudtuk: 
darmstadt közel százezer márka 
értékben nyújtott segítséget Sze-
gednek az elmúlt években. 

Nincs akadálya a Sole Rt. 
milliárdos beruházásának 

Naponta 2-3 liter folyadékot kell inni 

Elviselhetetlen a hőség 

tök közül ketten Erdélyben, ket-
ten Kárpátalján, egy-egy fő pedig 
a Vajdaságban, illetve Németor-
szágban kapta alapdiplomáját. 

A délelőtti avató ünnepségen dr. 
Lonovics János egyetemi tanár, 
dékán fogorvosdoktorokká avat-
ja: Andrusik Krisztinát, Barta Dá-
nielt, Benkó Izabellát, Csitári Me-
lindát, Dósa Rékát, Gáspár Csil-
lát, dr. Huszka Ildikót, Fekete Nó-
rát, Gortva Luciát, Hegedűs Mó-
nikát, Joó Andreát, Magyar Zol-
tánt, Muayad Hadeedet, Nagy Ju-
ditot, Nagy Pétert, Németh Ist-
vánt, Ott Józsefet, Petrina Andre-
át, Prágai Andreát, Pölös Andreát, 
Rajnai Andreát, Stiller Zsoltot, 
Tóth Ágota Juditot és Ungvári 
Krisztinát. 

Akiket a délutáni ünnepségen 

orvosdoktorokká fogadnak: a 
magyar nyelvű évfolyamról Feuer 
Vera; az angol nyelvű évfolyamról 
Aris Andreou Hadjigregoriou, 
Aynur Demirel, Gerolymos Mil-
tiadis, Guy Raz, Itzhakov Zal-
man, Jason Edward Pierce, Kate-
rina Kyriacou, Konstantinos Tsi-
mogiannis, Maital Kaidar, Maria 
Michaibdou, Nikolaos Tsarouc-
has, Ofer Purim, Őrit Raz, Roy 
Mathew Joseph és Vassiladiotis 
Nikolaos. 

Az ünnepi eseményen külföldi 
orvostudományi egyetemen dip-
lomát szerzőknek honosító okle-
vel adnak át: dr. Kiss Enikő Zsu-
zsannának, dr. Lukits Júliának, 
dr. Shirzad Shirzadnak, dr. Kecs-
kés Gabriellának, dr. Udut Ár-
pádnak és dr. Úr Viktornak. 

Megszűnik a rókusi 
gödörakadály 
Nyolc-tíz napon belül megindul-
hat a forgalom a Rókusi körút és a 
Körtöltés utca kereszteződésénél, 
ahol egy több mint 5 bar nyomás 
alatt álló műanyag főnyomócső 
hasadt el pünkösd vasárnapján. A 
Szegedi Vízmű munkatársai ha-
talmas, több méter mélységű és 
átmérőjű gödröt ástak, ugyanis 
másképpen nem fértek hozzá a 
vezetékhez. A több mint egy hó-
napos késlekedésnek egyébként 

az anyagbeszerzés a magyarázata, 
mivel a rövid, kicserélendő sza-
kaszra külön kellett legyárttatni a 
csövet. A helyreállítás jól halad -
tudtuk meg Bodor Dezsőtől, a víz-
mű műszaki igazgatójától. A 300 
milliméter átmérőjű magasnyo-
mású vezetéket mintegy 50 méte-
res szakaszon kicserélték, és a 
megújult szakaszon a nyomás-
próba is sikeres volt. A következő 
napokban betemetik a gödröt. 

Pizzasütők - 40 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Fotó: Schmidt Andrea 

A napok óta tartó hőség min-
denkit megvisel. Aki teheti, ár-
nyékos helyen vagy víz mellett 
keres felüdülést. A forróság elől 
azonban nem mindenki talál-
hat menedéket. 

Akad, aki fagyival, mások sörrel 
vagy hideg zuhannyal hűtik ma-
gukat ebben az afrikai forróság-
ban. A napok óta tartó kánikulá-
tól szinte mindenki szenved. A 
betonrengetegben pedig még el-
viselhetetlenebb a hőség. 

Sokan még nagyobb melegben 
kénytelenek dolgozni, mint má-
sok. A pizzák 300-400 Celsi-
us-fokos kemencében sülnek. A 
gépek mellett szinte elviselhetet-
len a hőség. - Ezt is meg lehet 
szokni, mint minden más rosz-
szat - mondta Gáspár Menyhért. 
A 26 éves szegedi fiatalember 
már negyedik éve pizzasütő. Ele-
inte nehezen viselte a kemencék-
ből áradó forróságot. - Izzadtam, 
mint egy ló és kiittam a csapot is 
- mesélte. Mára már szinte ter-
mészetes neki, hogy 45-50 fok-
ban kell dolgoznia. Szervezete is 
hozzászokott, így nem is iszik 
többet, mint az átlag. 

A pizzások mellett a pékeknek 
is hasonló a sorsa. - Naponta 

csak pár órát segítek a fiamnak, 
de így is három liter ásványvíz 
fogy el - tudtuk meg Czank Jó-
zseftől, aki alkalomszerűen dol-
gozik egy szegedi látványpékség-
ben. Forgalomtól függően napon-
ta többször is beindítják a sütőt 
és a kelesztőt, így akár 40 fokra is 
felkúszhat a hőmérő higanyszála 
a csöppnyi boltban. Nem csak a 
kemence vagy sütő mellett dol-
gozók küszködnek a kánikulá-
val. Egy-egy építkezésen vagy út-
javításnál is „kellemes" meleg 
tud lenni. - A főnök nem győzi 
hordani a szódát, úgy isszuk. 
Azért egy jéghideg sörnek jobban 
örülnék - nevetett Molnár Gyu-
la, majd egy hatalmas kockás 
zsebkendővel megtörölte gyön-
gyöző homlokát és tovább merte 
a cementet. Az építkezéseknél a 
legnehezebb dolga talán az ács-
nak van. - Fent ülök az átforró-
sodott tetőn és csak kalapálok, 
kalapálok - vette át a szót Gyula 
bácsi kollégája. A jókedvű ács ak-
kor a legvidámabb, ha deszkák, 
szögek helyett sört húznak fel 
neki a vödörben. 

- A munka törvénykönyve is 
előírja, hogy védőitalt biztosít-' 
sunk a dolgozóknak - tudtuk meg 
Szabó Pétertől, az SZKT forgalmi 

osztályvezetőjétől. A villamosok 
végállomásán ásványvíz, a troli-
kéban pedig szódagép várja a tik-
kadt vezetőket. Emellett citrom-
levet is adnak nekik, valamint a 
nagy melegben 20 percre leváltják 
őket. - Minden kör végén iszom 
egy-két pohár vizet - mondta Hé-
rány Sándor villamosvezető. Az 
új Tátrákba már ventilátort is 
szereltek, így talán könnyebb elvi-
selni a 35-40 fokos fülkét. 

Étrendünk, illetve ruházatunk 
helyes megválasztásával is se-
gíthetünk magunkon, hogy ki-
bírjuk a forróságot. - Savanykás 
leveseket együnk, főleg gyü-
mölcs és zöldség alapúakat - ja-
vasolta Varga Irma, a Medicen-
ter Szakorvosi Intézet dietetikus 
tanára. A sertés helyett roston 
sült szárnyas vagy hal kerüljön 
az asztalra, köretnek meg párolt 
zöldség, jó sok salátával. Kerül-
jük a cukros üdítőket, helyette 
ásványvizet, gyümölcsleveket 
igyunk. Egy-egy korsó hideg sör 
is kiválóan pótolja a folyadék-
veszteséget. Naponta 2-3 liter 
folyadékot kell inni. Lehetőleg 
világos ruhát húzzunk és hasz-
náljunk fejfedőt - ajánlotta a 
szakember. 

KORMOS TAMÁS 

Szőregí rózsafesztivál 
Gyermekműsor, magyar nép- és 
sramlizene fogadja ma a IV. szőre-
gi rózsaünnep látogatóit a Szerb 
utcában felállított szmpadon. A 
fesztivál megnyitó beszédét Né-
meth Imre földművelésügyi mi-
niszter, a rendezvény fővédnöke 
mondja este fél 6-kor. A megnyi-
tót rózsaünnepi felvonulás, majd 
szépségverseny követi. Este 9 órá-

tól utcabál kezdődik, amely egé-
szen hajnali 2 óráig tart, 22 óra-
kor tűzijátékot láthatnak az ér-
deklődők. A fesztivál programjai 
mellett szakmai kiállítás, kézmű-
vesvásár, menyasszonyi ruhabe-
mutatók és gyermekprogramok 
várják a látogatókat. Az iskolában 
ma reggeltől labdarúgótorna és 
férfiassági triatlonon kezdődik. 

Első alkalommal rendezik meg a 
dél-alföldi Trabant- és Wartburg-
fesztivált. Szombaton és vasár-
nap különféle tréfás versenyeket 
rendeznek a zsombói Rózsa Sán-
dor csárda mögötti füves terüle-
ten, Szegeden pedig felvonulnak 
a keletnémet csodák. A találko-
zóra mintegy 150 kocsit várnak 
az ország minden részéről. Buda-
pestről, Debrecenből, Nyíregy-
házáról, Mátészalkáról, Nagyka-
rácsonyból, Miskolcról is Zsom-
bóra gurulnak a papírjaguárok. 

Szombathelyről már tegnap be-
futott egy igazi gyöngyszem. A po-
ros fűben álldogáló feltuningolt 
Trabit igen sokan megcsodálták. -
Igazi csemegékkel, látványosság-
gal várjuk a kétüteműek szerel-
meseit - mondta Antal „Atom" 
Attila, a fesztivál egyik atyja. 

A fesztivál résztvevői már pén-
tek délután megérkeztek a zsom-
bói határba. A buli azonban ma, 
szombaton kezdődik. A kora reg-
geli ébresztő után frissen, fiatalo-

Ami garantált: járgányok, jókedv és szép lányok. Fotó: Karnok Csaba 

san váltót és egyéb alkatrészt ha-
jigálhatnak a versenyzők. Dél-
után pedig kiderül, ki tud a leg-
messzebb elgörgetni egy kibele-
zett karosszériát. A legek verse-
nyén megválasztják a legszakad-
tabb, leghifibb, legszebb, legere-
detibb járgányt. A szegediek sem 
maradnak ki a jóból. Délután 5 

órától felvonulnak a Trabantok 
és a Wartburgok a városban, 
majd másfél órára megállnak a 
lezárt rakparton. 

Vasárnap a gyerekeket várják. 
A legkisebbek kormányt dobhat-
nak, rajzolhatnak, és ha szeren-
cséjükvan, még ki is dekorálhat-
nak egy kocsit. 

Háromnapos kétütemű fesztivál az erdőben 

Trabik és Wartburgok Zsombón 
Mintegy 150 Trabantot és Wart-
burgot láthatnak azok, akik a 
hét végén kilátogatnak Zsom-
bora. A kétüteműek fesztiválján 
karosszériát görgetnek, váltót 
dobálnak és természetesen bu-
liznak a résztvevők. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 


