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Csillagszemű juhászok 

Idén hetedik alkalommal csap-
nak össze a tanárképzős Csil-
lagszemű- jelöltek, hogy kiderít-
sék, ki a legjobb, ki lesz 2003 
Csillagszemű Juhásza. 

A tavalyi év Csillagszemű Juhá-
sza, Návai László és a királykis-
asszony, Szúnyog Beatrix ünne-
pélyes bevonulásával tegnap is-
mét elindult a háromnapos őrü-
let az SZTE Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Karán, azaz meg-
kezdődtek a Juhász Gyula-napok. 
A hetedik alkalommal megtar-
tott rendezvénysorozat a Csillag-
szemű Juhász-vetélkedővel kez-
dődött tegnap kora délután. 

Míg tavaly mindössze négy 
csapat próbálkozott, idén nyolc 
juhász és nyája verseng a címért. 
Az uralkodói beszédek és az ar-
culattervezés után a Mátyás ki-
rály és az igazmondó juhász cí-
mű mesét kellett előadniuk a 
versenyzőknek. Legnehezebb 
helyzetbe valószínűleg az a csa-
pat került, amelyiknek árnyjá-
tékkal kellett előadnia a történe-
tet. 

A McHökkentő Szupijuhász-
nak és nyájának saolin stílusban 
kellett színpadra állítani a me-
sét. Ezért aztán gyorsan előkerült 
két műanyag seprűnyél, amit 
Szupijuhász fegyverként hasz-

nált a nem mindennapi produk-
cióban. A királykisasszonyt egy 
fiú alakította, akinek papírból 
alakították ki női idomait. 

A Csillagszemű-jelöltek ma to-
vább küzdenek. A sportuszodá-
ban vízi vetélkedő lesz, este a 
Qou Vadis és az Unique együttes 
lép fel a JATE-klubban. Csütör-
tökön a Topolya sori sporttele-
pen versengenek a juhászok. A 
rendezvénysorozatot csütörtök 
este fergeteges buli zárja. Éjfélkor 
pedig kiderül, ki volt idén a leg-
jobb, ekkor ugyanis megkoronáz-
zák a 2003-as év Csillagszemű 
Juhászát. 

A. T. J. 

Főzőverseny, szakmai bemutatók és ügyességi versenyek Mórahalmon 

Rendőrnap őrsavatással 
Elkészült a mórahalmi rendőrőrs. Az új épületet 
pénteken, a megyei rendőrnapon adják át. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pénteken adják át a mórahalmi rendőrőrs új épüle-
tét. A mintegy 170 millió forintos beruházást a Bel-
ügyminisztérium finanszírozta. A telket a város 
önkormányzata térítésmentesen adta át a belügyi 
tárcának. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
azon a napon Mórahalmon tartja a már hagyo-
mányosnak mondható rendőrnapi ünnepséget 
is. A rendezvény délelőtt tíz órakor kezdődik a 
Móra Ferenc Általános Iskola aulájában. 11 órá-
tól az iskola előtti parkban szakmai bemutató-
kat tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyen a 
rendőrök mellett határőrök és a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság munkatársa i is részt 
vesznek. 

Holland, olasz, svéd és francia lehetőségek 

Gripenek és libamáj 
A Hollandiával, Olaszországgal, Svédországgal, 
Franciaországgal folytatott tavalyi magyar kül-
kereskedelem aktívuma együttesen meghaladta 
az 1 milliárd eurót, amit tovább lehet növelni -
hangzott el tegnap Szegeden. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint az ITD Hungary által szervezett tanács-
kozáson kiemelték az előadók, hogy bár a külföldi 
beruházásokat tekintve Magyarország mára elvesz-
tette azt a vonzását, amit a korábbi adó- és beruhá-
zástámogató kedvezményekkel, az olcsó és jól kép-
zett munkaerővel elért, két nagy területen kiugró 
lehetőségei vannak. Ez a kutatásfejlesztés, vala-
mint olyan regionális központok kialakítása, ahon-
nan az uniós tagországok könnyebben el tudják ér-
ni a keleti piacokat. 

Éliás István, a hágai, Soltész Magdolna, a milá-
nói, Csuhay Miklós, a stockholmi kereskedelmi 
szolgálat igazgatója és Gyulai Enikő, a párizsi ke-
reskedelmi szolgálat igazgatóhelyette elmondta, 
Magyarország általános megítélése az uniós tagál-
lamokban pozitív. Hollandiába magyar beszállító-
kat várnak a fémfeldolgozás és gépipari alkatrész-
gyártás területére, továbbá nyomdaipari kapacitá-
sokat és faipari termékeket keresnek. Keresik a szó-
rakoztatóelektronikai, számítástechnikai eszközö-
ket és alkatrészeket, amelyek túlnyomó részét kü-
lönben az elmúlt évben a Philips magyarországi 
vállalatai állították elő. 

Olaszországban a magyar export előtt álló lehető-
ségek a delicatesse élelmiszer-ipari termékekben, 
például a libamájban, a szalámiban, a paprikában 
és a mézben rejlenek. Mellesleg Itáliában csökkent 
a termelés és az értékesítés, az olasz cégek emiatt 
jelentős európai offenzívába kezdtek. Svédország-
ban a magyar termékek közül leginkább az elektro-
mos és telekommunikációs cikkeket keresik, en-
nek az árucsoportnak köszönhető, hogy a múlt évi 
magyar export értéke több mint 1,5 milliárd eurót 
tett ki, szemben a 470 millió eurós Svédországból 
származó importtal. Elhangzott az is, hogy a va-
dászrepülőgépek vásárlása kapcsán a svéd és ma-
gyar kormány megbízásából aláírt Gripen ellenté-
telezési szerződésnek stratégiailag is jelentős Iciha-
tása lesz a magyar-svéd gazdasági kapcsolatokra. 
Jellemző, hogy a svéd cégek jelentős része Magyar-
országot tekinti regionális központjának, itt okta-
tási, valamint kutatás-fejlesztési bázist és szerviz-
központokat hoztak létre, mint például az Ericcson 
és az Astra Zeneca cég. 

A francia vállalatok elsősorban szabad ipari kapa-
citásokat keresnek, például a gépipar, a fémmeg-
munkálás, az elektronika, a járműalkatrész és a 
bútorgyártás területén. A francia importőröktől és 
nagykereskedő cégektől pedig döntően fa- és bútor-
ipari termékekre, üvegárukra, gépelemekre, alkat-
részekre és élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó 
igények érkeznek. 

F.K. 

HÍREK 
GASZTROPONT, A SZAKMA 
TALÁLKOZÓHELYE 
Ma délelőtt 9-kor kezdődik a No-
votelben az idei harmadik Gaszt-
roPont nevű gasztronómiai szak-
mai rendezvény, amelyen a 
résztvevők előadásokat hallgat-
hatnak meg. Zsolnay Gábor 
mesterszakács tanár többek kö-
zött a magyar konyha hagyomá-
nyairól, Juhász Attila, a Hotel 
Flóra főszakácsa, a magyar világ-
bajnoki csapat kapitánya a nem-
zetközi gasztrokultúráról tart tá-
jékoztatást. 

RADNÓTI-EST ALGYŐN 
Sem emlék, sem varázslat cím-
mel Radnóti Miklósra emlékez-
nek ma este hattól az algyői falu-
ház klubtermében. Az esten Bíró 
Zoltán irodalomtörténész tart 
előadást, Ádok Róbert, Bakó Fe-
renc, Dubecz György és Kátó 
Sándor mondja el a költő verseit. 

ÚJHELYI FOGADÓÓRÁJA 
Lakossági fogadóórát tart ma, 
szerdán Újhelyi István. Az érdek-
lődők délután 5 órától kereshetik 
fel a szocialista országgyűlési 
képviselőt a MSZP székházában 
(Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.). 

Vészhelyzetekre is 
képzik a parkőröket 
A szegedi parkőröket a városi 
rendőrkapitányság munkatár-
sai készítik föl a szolgálat köz-
ben előforduló helyzetek meg-
oldására. 

Az április elején fölállított 
parkőrcsoport munká já t a Sze-
gedi Rendőrkapitányság is segí-
ti. Szilassi-Horváth jenö rend-
őr hadnagy, közrendvédelmi 
osztályvezető tájékoztatása 
szerint a tizenegy szegedi park-
őrt arról tájékoztatták, mit te-
gyenek rendőri intézkedést 
igénylő helyzetekben. - Fölhív-
tuk a parkőrök figyelmét, hogy 
minden olyan esetben, amikor 
a szóbeli figyelmeztetés nem 
használ, vagy esetleg nem is ta-
nácsos beavatkozni az ügybe, 
azonnal kérjék a segítségünket. 
Arról is beszéltünk, hogy a 
parkőrök megfelelő adatgyűj-
téssel, megfigyeléssel sokat se-
gíthetnek a rendőrség földerítő 
munkájában - mondta az osz-
tályvezető. 

Az egyik alapszabály az, hogy 

ha a parkőr rongálóval vagy ga-
rázdával találkozik, helyesen 
mérje föl az erőviszonyokat. 
Amint nemrég bebizonyosodott, 
még egy ártatlannak látszó hely-
zet is könnyen veszélyessé vál-
hat: egy kutyáját póráz nélkül 
futtató férfi leütötte az őt szép 
szóval figyelmeztető, civil ruhás 
parkőrt. Kritikusnak látszó eset-
ben tanácsos inkább megvárni a 
járőr érkezését. 

Ugyancsak lényeges tudnivaló, 
hogy a parkőr a lehető legponto-
sabb személyleírást adja a hely-
színről időközben elmenekülő 
szabálysértőről. Legfontosabbak 
a megkülönböztető ismertetője-
gyek: a testalkat, hajszín, hajvi-
selet stb.,- ha az illető járművel 
távozott, az autó-motor típusa, 
színe, rendszáma is nyomraveze-
tő adat lehet. 

A parkőrök segítése nem igé-
nyel szolgálatbővítést, a központ 
szükség esetén azonnal a hely-
színre küldi a legközelebbi rend-
őrjárőrt. 

NY. P. 

A RENAX-CAMION Kft., a RENAULT haszongépjármüvek 
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei márkakereskedője 
és szervize keres szegedi munkahellyel: 

VEVŐSZOLGÁLATI MUNKATÁRS 
pozícióba 

Az ideális pályázó rendelkezik: 
• Műszaki középfokú végzettség 
• Haszongépjármű-ismeretek 
• Dinamikus személyiség 
• Jó kommunikációs készség 
• Gépjármű-vezetői jogosítvány B, C 
• Számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet) 

Amit kínálunk: 
• Kreatív munkavégzés 
• Biztos munkahely 
• Versenyképes fizetés 

HASZNÁLT HASZONGÉPJÁRMŰ 
ÉRTÉKESÍTŐ pozícióba 

Az ideális pályázó rendelkezik: 
• Haszongépjármű-ismeretek 
• Jó kommunikációs készség 
• Gépjármű-vezetői jogosítvány B, C 
• szerb-, román- vagy németnyelv-ismeret 

Amit kínálunk: 
• Kreatív munkavégzés 
• Biztos munkahely 
• Versenyképes fizetés 

Beküldési határidő: 2003. május 3. 
\ A pályázatokat és a szakmai önéletrajzokat 

a következő címre kérjük eljuttatni: 
RENAX-CAMION Kft . § 
6701 Szeged, Pf.: 497. RENAULT 

TRUCKS 

Borfesztivál, dupla szervezéssel 
Május 21-26. között, idén ki-
lencedik atlcalommal, ismét a 
hagyományos borfesztivál ural-
ja majd a Széchenyi teret. Az 
eltelt hetekben azonban a bo-
rászok két rendezőtől is kaptak 
felkérést a bemutatkozásra. 

A májusi borfesztivál szegedi kö-
zönségét és a turistákat nagy va-
lószínűséggel hidegen hagyja, ki a 
hatnapos rendezvény szervezője, 
melyik cég dolgozott meg a hát-
térben a hagyományos ünnepért. 
A május 21-26. közötti fesztivá-
lon az embereket idén is elsősor-
ban a borok minősége, a progra-
mok sikere és az időjárás foglal-
koztatja majd, s nem az, milyen 
szervezés állt a háttérben. 

Nem így a rendezőt, a Kamara 
Expo Kft.-t, amely csaknem meg-
alakulása óta gondozza a májusi 
borünnepet. A vásárszervező cé-
get a Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara alapította 
2001 decemberében, majd tulaj-
donosi szerkezete 2002 márciu-
sában megváltozott, s törzstőké-
je is megemelkedett. Ekkor a ka-
mara mellett a Gellért és Fiai 
Consulting Kft., a szegedi önkor-
mányzat, a Városkép, valamint a 
MacLine Kft. is tulajdonrészt 
szerzett a gazdasági társaságban. 
Az alapító okiratban pedig leír-
ták, hogy a Városkép Kft. a bor-
fesztivál és a Kelengye kiállítás 

Ha az idő is szép, min t tavaly, garantált a siker. Fotó: Karnok Csaba 

rendezési jogát átadja a Kamara 
Expónak (mint ahogy valameny-
nyi tulajdonos vállalt kötelezett-
ségeket és mellékszolgáltatáso-
kat). 

A tavalyi borfesztivált már a 
Kamara Expo Kft. szervezte, a jo-
gosítvány birtokában pedig idén 
is hozzáfogott az előkészületek-
hez. Rill Ágnes ügyvezető igazga-

tó lapunknak elmondta, az idei 
még a tavalyinál is színvonala-
sabbnak ígérkezik, eddig 35 kiál-
lítót, az ország legnevesebb borá-
szait sikerült Szegedre csábítani. 
Ugyanakkor elismerte, a szerve-
zés periódusában megdöbbenve 
értesültek arról, hogy a cég egyik 
tulajdonosa, a Városkép is bor-
ünnep szervezésébe fogott, 

ugyanabban az időpontban, 
ugyanazon a helyszínen, s terü-
letfoglalási engedélyt kért az ön-
kormányzat városüzemeltetési 
bizottságától. Amit időközben 
meg is kapott. 

Többek között emiatt hívtak 
össze tegnap taggyűlést a Kama-
ra Expo Kft.-nél, amelyen az ön-
kormányzatot, valamint többsé-
gi tulajdonosként a Városképet 
is Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester képviselte. Az al-
polgármester elmondta, ő kérte a 
taggyűlés megtartását, mert „jó-
indulatú" figyelmeztetéseket ka-
pott és felmerült, veszélybe ke-
rülhet a fesztivál megrendezése. 
A tegnapi megbeszélésen arról 
győződhetett meg, hogy a Kama-
ra Expo mindent előkészített 
május 21-ére, ezért értesítette a 
Városkép munkatársát, Pál Ildi-
kót: ne szervezzen párhuzamo-
san borfesztivált, levelezését adja 
át, a területfoglalási engedélyt 
pedig írassa át a Kamara Expo 
nevére. 

Pál Ildikó ezt követően kérdé-
seikre válaszolva közölte: azért 
indult el részükről is a szervezés, 
mivel februárban felmerült a Ka-
mara Expo végelszámolása. De 
ez nem történt meg, a jelenlegi 
felállásban tehát valóban a Ka-
mara Expo szervezhet borfeszti-
vált. 

FEKETE KLÁRA 

A szegedi Juhász Gyula-napok nyitóeseménye a Csillagszemű Juhász-vetélkedő. Fotó: Karnok Csaba 


