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TÉMÁINKBÓL 

EGYEZTETES AZ EVAROL 
Az egyszerűsített vállalkozási 
adó (eva) az első lépés a kis- és 
középvállalkozások teljesítmé-
nyének kormányzati támogatá-
sához, ami egyben alapja lehet 
egy működőképesebb elosztási 
rendszernek - mondta Med-
gyessy Péter miniszterelnök a 
vállalkozói érdekképviseleti szer-
vezetek vezetőivel tartott egyez-
tető megbeszélésen. 

2. oldal 

MAGYAROK A KATOLIKUS 
VILÁGTALÁLKOZÓN 
Nyolc Csongrád megyei fiatal -
köztük lapunk munkatársa -
tagja volt annak a 136 fős ma-
gyar csoportnak, amely részt vett 
a Torontóban megrendezett ka-
tolikus ifjúsági világtalálkozón. 
A részt vevők számára katarti-
kus élményt jelentett a pápával 
való találkozás. 

4. oldal 

VESZÉLYT JELZŐ ZÁSZLÓ 
A vízen közlekedők többsége 
nem ismeri az ott érvényes sza-
bályokat. Sokan azt sem tudják, 
miért lenget fehér színű zászlót a 
kompkezelő. E tudásbeli hiá-
nyosság miatt már történt bal-
eset az idén Mindszenten. 

5. oldal 
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Xu Zhong Ping nyugdíjasként is a megyeszékhelyen pihenne 

Kínaiak a Tisza partján 

A magyar személyi igazolványnak jelentős ázsiója van az ázsiaiknál. Fotó: Schmidt Andrea 

Közel kétszáz kínai kínálgatja portékáit Szeged 
Cserepes sori piacán. Az első ázsiai árus még 
1992-ben érkezett Szegedre, s napjainkban mind 
többjüket családja is követi a Tisza partjára. 

Zheng Wu vidáman bólogatott („Beszélni magyar, 
igen, én beszélni!"), s néhány másodperc múlva 
már Kínáról mesélt. Mégpedig egy bizonyos Fu li-
án nevű tartományról, azon belül is Fu Qing vá-
rosáról, ahol ő is lakott. Azt ugyan nem tudta 
pontosan, hogy 70 ezren élnek-e ott, vagy úgy he-
lyes, ha 700 ezret említ, de végül is maradt az egy-
millióhoz közelítő számnál, mert hát - mondta 

Zheng - sokan élnek ott, sokkal többen, mint Sze-
geden. 

- De Szeged lenni jó, szép város. Szomszédok 
mind magyar, segíteni nekem a Kossuth sugárúton 
- dicsérgette Zheng Szegedet, ahol hét éve kínálgat-
ja portékáit a Cserepes soron a vásárlóknak. Hogy 
aztán a piacozásból mennyire gazdagodott meg, 
bántja-e honvágy, mit szól a családja ahhoz, hogy 
Európában, egyik kis országban telepedett le, saj-
nos már nem kaptam választ. Mert Zheng hét év 
alatt nem sokat tanult meg a magyar nyelvből. 

Folytatás a 7. oldalon 

Jogvita a Mars téri 
U pavilon körül 
Nem késlelteti a Mars téri piac átépítését, hogy felszámolási 
eljárást kezdeményezett az Axon Bérlet Kft. a Szegedi Vásár és 
Piacüzemeltető Kft. ellen. A cég szeretné, ha a tulajdonában lévő 
Mars téri U pavilon ellenértékét az önkormányzat kifizetné 

Ismét csúszik a Mars téri piac 1975 óta tolódó rekonstrukciója, 
amelynek előkészítése a jelenlegi önkormányzati ciklusban felgyor-
sult. A közgyűlés döntött az emeletes piaccsarnok építéséről, most 
pedig egy ad hoc bizottság egyeztet a kereskedőkkel, az őstermelőkkel 
és a Tisza Volán Rt.-vei. - A végleges tervek elkészítése előtt tudnunk 
kell, szükség van-e az eredeti elképzelések megváltoztatására -
mondta Nemes László, a bizottság vezetője, az önkormányzati beru-
házásokat, így a piac átépítését is koordináló Szebi Rt. igazgatótaná-
csának elnöke. Nemes László hangsúlyozta: az átépítés az új önkor-
mányzat hivatalba lépése után, legkorábban jövő tavasszal indulhat 
meg. Az előkészületek még nem tartanak olyan fázisban, hogy továb-
bi csúszásokat eredményezzen az a helyzet, amely a korábban a cipő-
boltnak helyet adó U pavilon körül alakult ki. Nemes László szerint 
ez a piacüzemeltető kft. gazdasági ügye. 

Az Axon Rt. egyik cége, a szolnoki székhelyű Axon Bérlet Kft. tulaj-
donában lévő Mars téri pavilont még a Szegedi Nemzetközi Vásár és Pi-
acszervező Kft. bérelte ki. Az 1999-ben keltezett, ismereteink szerint 
Katona András, akkori vásárigazgató által jegyzett szerződésről lapunk 
részletes információkkal nem rendelkezik. Üzleti titokra hivatkozva 
ugyanis sem az Axon Rt. jogi képviselői, sem a korábbi vásárigazgató, 
sem a cég jogutódja, a Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. vezetője, 
Ihisztai Lajos nem adott mélyebb betekintést a dokumentumba. 

A szerződés valamely, általa be nem tartottnak vélt passzusa miatt 
az Axon Rt. felszámolási eljárást indított a Szegedi Vásár és Piacüze-
meltető Kft. ellen. Ezt a tényt Kókai Éva, az Axon Rt. egyik jogi képvi-
selője is megerősítette, részleteket azonban nem árulhatott el. A cég 
vezetőit nem érhettük el, mivel mindegyikük nyári szabadságát tölti. 
Katona Andrást, a Szegedi Nemzetközi Vásár és Piacszervező Kft. ko-
rábbi vezetőjét is nyaralás közben értük utol mobiltelefonján. A volt 
vásárigazgató értesüléseinket nem kívánta kommentálni, azt javasol-
ta, kérdéseinket Pusztai Lajosnak, a 2000 februárjában a Szegedi 
Nemzetközi Vásár és Piacszervező Kft.-bői alakult Szegedi Vásár és 
Piacüzemeltető Kft. vezetőjének tegyük fel. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nyaralás a srácokkal 
Gyerekkel nyaralni kalandos és 
egyben felelősségteljes mulatság: 
a kicsiknek bébiételt, nedves és 
száraz törlőkendőt, cumit, apró 
játékokat, kullancsriasztó szert 
és lázmérőt is csomagoljunk. 

A különféle ételek mellett a 
poggyászba mindenképpen be 
kell férnie a magas faktorszámú 

babanaptejnek és a patikacso-
magnak is. Ez utóbbi készen 
kapható a nagyobb gyógyszertá-
rakban, de összeválogathatjuk 
magunk is. Indulás előtt a szülők 
a gyermekorvos véleményét kér-
jék ki. 

írásunk a Családi körben 

Kollégáiról nem írt jelentést 
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A miniszterelnök azt mondta, hogy csupán 
ket vetett papírra. 

gazdasági értékelése-
Fotó: MTI 

Medgyessy Péter elmondása 
szerint titkosszolgálati tevé-
kenysége alatt soha egyetlen 
kollégájáról sem írt jelentést, 
mert nem ez volt a feladata. 

BUDAPEST (MTI) 

A kormányfő az őt meghallgató 
bizottság előtt beszámolt arról, 
hogy évente összegző elemzése-
ket kellett készítenie a nemzet-
gazdaság helyzetéről és az ebből 
következő nemzetbiztonsági 
kockázatokról, valamint javasla-
tokat tett az ezzel kapcsolatos és 
szükségesnek tartott politikai lé-
pésekről. Medgyessy Péter el-
mondta: 1978-ban kereste meg 
egy kémelhárító tiszt azzal, hogy 
vállalja el az információk védel-
méből és az elemzésekből álló 
feladatot, ami szerinte „rendben 
volt", így azt el is vállalta. 

Kitért arra, hogy a Nemzetközi 
Valutaalaphoz (IMF) 1982-ben 
történt csatlakozással feladata 
befejeződött, ezzel ennek a tevé-
kenységnek elveszett a szakmai 
érdekessége is. 

Részletek a 2. oldalon 

A vásárhelyi sellő országos rekordjai 

Risztov: ismét Eb-ezüst 
A vásárhelyi születésű Risztov Éva tegnap újabb 
ezüstérmet szerzett (a 400 m vegyes után ezúttal 
800 m gyorson) a vizes sportok berlini Euró-
pa-bajnokságán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Hód Úszó SE egykori, a Bp. Spartacus jelenlegi 
kiválósága a világ idei legjobb idejével, ú j országos 
rekorddal jutott be a 800-as döntőbe. A 4-es pályán 
úszhatott, az első kétszázon vezetett is, utána 
azonban a német Jana Henke állt az élre és torpe-
dósebességgel tört a cél felé. Túri György tanítvá-

nyára sem lehetett panasz: fantasztikus formában 
versenyzett és az országos csúcsot ismét megjavít-
va (8:28.06-ra) lett ezüstérmes. 

- Gyönyörűen harcolt és ha azt vesszük, hogy a 
400 vegyesre és a 200 pillangóra készült, egyáltalán 
nem kell szégyenkeznie az ezüst miatt. - Éva még 
igen messze áll teljesítőképességének a határától -
értékelt Kiss László szövetségi kapitány 

így vélekedett a győztes Henke is: - Favorit volt, 
mesés idővel került a fináléba. Az elkövetkezendő 
években is számolni kell vele. 

Bővebben a 15. oldalon. 

A Molnártanya Szakállháton 

Egy hódmezővásárhelyi család gondolt egy nagyot és kiköltötzött a szakáliháti tanyavilágba. Kúriát 
építet tek a pusztába, majd vállkozásba kezdtek: az idilli környzeteben fogadják a romantikára vágyó 
turistákat . Bővebben a 7 . oldalon. Fotó: Tésik Attila 

http://www.delmagyar.hu

