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TÉMÁINKBÓL Egy kiló gyümölcs kevesebbe kerül, mint egy gombóc fagylalt 

A Vásárhelyről elszármazott úszó országos csúcsot döntött Berlinben . 

Risztov második az Eb-n 
Esomosta 
Demjén-
koncert 

MÁSODSZOR NYERT AUTÓT 
A tudás autókat ér - mondhatja 
el, teljes joggal Kovács Attila reu-
matológus. A szegedi orvos hat 
évvel ezelőtt Vágó István „Min-
dent vagy semmit!" vetélkedőjén 
nyert egy Opel Tigrát, míg most 
az RTL Klub „Kell egy csapat!" 
kvízműsorának győzteseként egy 
Fiat Puntót. 

4. oldal 

SENKI FÖLDJE A RAKPARTON 
Szemetes a Tisza partja, az folyó 
alacsony vízállása és a rakparti 
rendezvények miatt az idén sok 
hulladék halmozódott fel a sze-
gedi belvárorosi szakaszon. Az 
Ativizig a gátak állapotáért felel, 
nem feladata a takarítás, míg a 
közterület-fenntartási kht. az út-
testet, a járdát és a lépcsőt tisz-
títja meg. De lei szabadítja meg a 
Tiszát a szeméttől? 

5. oldal 
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Napi ajánlat: 

| PROFI TOJÁS 
dobozos, 10 darabos 

120Ft 
Ajánlatunk csak a késztet erejéig tart! '12 FVdb 

Hódmezővásárhely. Andrássy út' Szeged, Makkosházi kit 

SZÁMÍTÓGÉPES MUNKA 
Becslések szerint több mint 300 
ezer magyar munkavállalót köt-
nek feladatai számítógéphez. Ki-
nek a szeme, kinek a háta érzi. 
Pedig óránként tíz perc pihenő 
járna minden komputeren dol-
gozónak, s naponta maximum 
hat órát tölthetne gépe előtt. 

Ép testben 
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Éjszakai sötétség borult Szeged-
re tegnap este 7 óra körül, majd 
megnyíltak az ég csatornái. El-
maradt a Dcmjén-koncert is. 

Dinnyét eszik az egész ország 
A tavalyi árak feléért lehet már 
idén görögdinnyét venni: kilón-
ként negyven forint körül van a 
nyári csemege ára a piacokon, 
miközben egy gombóc fagylalt 
ennek min imum másfélszerese. 
A vevők örülnek, a termelők 
bosszankondnak. 

Ebben az évben a megszokottnál 
korábban kezdett érni az öntö-
zött gyümölcs és a tervezettnél 
hamarabb, kényszerűségből le-
szedett dinnye is most jut el a vá-
sárlókhoz. A túlkínálat azonban 
hamarosan hiányhoz vezethet, 
előfordulhat, hogy néhány hét 
múlva búcsút mondhatunk a ha-
zai termésű gyümölcsnek. 

Sok termesztő állítja: örül, ha 
ezt a szezont veszteség nélkül 
megússza. Az állandó locsolás 
költségei és a nyomott ár miatt 
ugyanis nem sok haszonra szá-
mítanak az idén. A sárgadinnye 
egyelőre még jól tartja az árát, hi-
szen kilója körülbelül hat-
van-nyolcvan forintba kerül, és a 
vásárlók is nagyon kedvelik ezt a 
mézédes gyümölcsöt. Azok a 
gazdálkodók pedig, akik a szoká-
sosnál később is vetettek görög-
dinnyét/abban bíznak, hogy a jö-
vő hónap közepére - a túlkínálat 
elmúltával - feljebb kúszik majd 
a jelenlegi alacsony ár. 

Egyelőre sok van belőle és olcsó, de hamarosan elfogyhat az idei dinnye. Fotó: Gyenes Kálmán írásunk a 3. oldalon 

Országos rekorddal ezüstérmes lett a berlini úszó Európa-bajnokságon a Hód Úszó SE egykori, a Bp. 
Spartacus jelenlegi klasszisa, Risztov Éva. Részletek a 15. oldalon. MTI Telefotó/EPA/Tobias Heyer 

A meteorológiai szolgálat szegedi 
kirendeltségén megtudtuk, egy 
vihar csak akkor érdemli ki a fel-
hőszakadás minősítést, ha fél 
óra alatt legalább 30 milliméter 
csapadék hullik. Szegeden vi-
szont csak 12 millimétert mér-
tek, ami nem más, mint heves 
zivatar. A mentősök munkáját 
nem is befolyásolta az eső, annál 
több riasztás futott be a tűzoltó-
ságra. Legalább húsz helyről kér-
tek segítséget fél órán belül, volt, 
ahol pincékbe, lakásokba tört be 
a víz, mint például a Hétvezér ut-
cában. Szentmihályon villám 
csapott egy fába, ami kidőlt, s rá-
zuhant a villanyvezetékre. 

Elmaradt a kertmoziba terve-
zett Demjén-koncert is, informá-
ciónk szerint szerdán pótolják. 

B . Z . 

A túltermelés a baromfi-feldolgozókat sújt ja. Fotó: Tésik Attila 

A csirkecomb ára negyven szá-
zalékkal csökkent az elmúlt év-
hez képest, ezért a feldolgozó 
üzemek már csak veszteségesen 
tudják ejadni ezt a terméket. A 
baj az, hogy az olcsó portékát 
sem viszik a vevők. 

Az Európai Unió országai után 
hazánkban is túltermelési válság 
alakult ki a csirkeágazatban. A 
baromfi-feldolgozó cégek raktá-
ron lévő árui kúl- és belföldön is 
alig-alig találnak vevőre. Pedig 
itthon a tavalyi árakhoz képest 
negyven százalékkal olcsóbban 

kínálják a csirkecombot. Magyar 
József, a szentesi Hungerit Rt. 
vezérigazgatója a visszafogott ke-
resletet azzal magyarázza, hogy 
mindenféle húsból - beleértve a 
sertést is - túlkínálat van. Mára 
megszűnt az a szokás is, hogy ha 
volt valamilyen akció, akkor a 
mélyhűtőbe bespájzoltak az em-
berek. A túltermelés a feldolgo-
zókat sújtja igazán. A nyomott 
árak miatt ezeknek a cégeknek a 
vesztesége jóval meghaladja a 
négymilliárd forintot. 

Bővebben az Egy százalékban 

Csikós József élni akar 
A szegedi Csikós Józsefnek 57 éves korában 
egyetlen célja van: élni akar. A villamosmérnök 
szeretne megszabadulni nevelt fiától. 

Csikós József és felesége kálváriája körülbelül két 
évvel ezelőtt kezdődött. A férfi elmondása szerint 
feleségének nevelt fia folyamatosan zaklatja őket. 

Nevelt fiuk, nevezzük őt Sándornak, nem dolgo-
zik. A 26 éves fiatalember - nevelőapja elmondása 
szerint - legutóbb június 8-án, az esti órákban a 
szomszédos üres telek felől behatol t szülei családi 

házába, majd magához vette Csikós vér szerinti fi-
ának, Gábornak nagy értékű kerékpárját. Amikor 
rászóltak, hogy ne vigye el, eldobta a kerékpárt és 
becsületsértő, fenyegető ordítozásba kezdett. 

- Többek között a „szétütlek benneteket" kifeje-
zést használta, és provokálta a fiamékat, akik nem 
reagáltak, inkább becsukták az ablakot. Sándor erre 
talált egy széket, amit az ablakhoz vágott, és össze-
tört egy kerti ülőgarnitúrát is - mesélte a férfi. 

Folytatás a 3. oldalon 

Raktárakban hever 
az olcsó csirkehús 

http://www.delmagyar.hu

