
M E G Y E I T Ű K O R * SZOMBAT, 2003. JUNIUS 14. 

Nyolcvanéves lett 
a szegedi füvészkert 

Az egzotikus növényeknek mindig sok csodálójuk akad. Fotó: Miskolczi Róbert 

Fennállásának 80. évfordulóját ünnepli a szegedi 
füvészkert. A jeles alkalomból a füvészkertek 
jelentőségéről tartottak előadásokat a botanikus 
kertben. 

- Mi az értelme manapság a botanikus kerteknek? 
Miért kell ennyi arborétum? - tette fel kérdéseit 
Isépy István, az ELTE Botanikus Kertjének igazga-
tója. Aki ezután köszöntőjében elmondta, a világ 
2 ezer 200 botanikus kertjéből több mint száz az 
utóbbi tíz évben létesült. Minden ilyen kert 
egy-egy élő gyűjtemény. A föld növényvilágának 
egyharmada megtekinthető a világ botanikus 
kertjeiben. Sajnos nem egy olyan növény találha-
tó a kertekben, amelyiket néhány évtized múlva 
már csak fényképről fogunk látni - tette hozzá az 
igazgató. 

A botanikus kertek, amelyek iránt hatalmas a kö-
zönség érdeklődése, a szemlélet változásában is je-
lentős szerepet játszanak. - A magyar átlagember a 
növényvilágból sajnos csak a fát, a füvet és a bokrot 
ismeri - mondta kissé túlozva Isépy István. - Ezek-
ben az ismeretekben nagyon nagy a lemaradás. A 
füvészkerteknél ideálisabb helyeket nem lehetne 
elképzelni a növények megismerésére. 

A hazai botanikus kertek nem tartoznak az or-
szág leggazdagabb intézményei közé. - A kertek tu-
lajdonosai, működtetői között találjuk az Akadé-
miát, az önkormányzatokat, az egyetemeket, ma-
gánszemélyeket és vállalkozásokat. A szerteágazó 
feladatok miatt sokan segíthetnének, mégis néha 
gazdátlannak érezzük magunkat - mondta előadá-
sában Isépy István. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Közvélemény-kutatási eredmények és a Paksi Atomerőmű 

Úgy vélik, titkolóznak 
A társadalom erősen megosztott abban a kérdésben, hogy kör-
nyezetbarát energiatermelőnek számítanak-e az atomerőművek -
derül ki a Medián közvélemény-kutató legfrissebb felméréséből. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Magyarországon az emberek kö-
zel fele a jelentős kockázat miatt 
negatívan viszonyul az atomerő-
művekhez, ezzel szemben 43 
százalékuk szerint az atomener-
gia-termelés nem szennyezi a 
környezetet. Persze azért biztos, 
ami biztos alapon az utóbb emlí-
tett 43 százalék is úgy gondolja: 
lakóhelye közelében inkább ne 
építsenek erőművet. 

A Medián felmérésből az is 
kiderül: a megkérdezettek 61 
százaléka szerint a paksi veze-
tők és a politikusok titkolják a 
valóságot az erőműben történt 
üzemzavar kapcsán. A kételke-
dők aránya a Fidesz szavazói 
között-a legmagasabb (72 szá-
zalék), a legalacsonyabb pedig 
az MSZP szimpatizánsai kö-
zött (57 százalék). Az SZDSZ 
támogatóinak 64 százaléka vél-
te úgy, hogy a Paksról nyilatko-
zók eltitkolják a valóságot. A 
balesettel kapcsolatos nyilatko-

zatoknak a lakosság közel har-
mada hisz, ugyanakkor 22 szá-
zalékuk szerint be kellene zárni 
az atomerőművet. 

A Medián összefoglalója sze-
rint érdekes, hogy míg a közvéle-
ményt foglalkoztató legtöbb kér-
désben a véleményformálás ösz-
szefügg a legfontosabb szocioló-
giai jellemzőkkel, addig Paks 
ügyében ez nem figyelhető meg. 
A különböző lakóhelyű, életkorú 
vagy iskolázottságú emberek 

ugyanis közel azonos módon 
gondolkodnak az atomerőmű 
esetleges bezárásáról. 

A megkérdezettek 71 százalé-
ka azt is tudja, hogy az atomerő-
művek a többi erőműnél olcsób-
ban állítják elő az áramot. Ezzel 
valószínűleg összefügg, hogy az 
atomenergiától tartó válasz-
adóknál jóval kevesebben (22 
százalék) vannak azok, akik be-
záratnák a Paksi Atomerőmű-
vet, és közülük is csak minden 
második tartana ki a bezárás 
mellett akkor is, ha ezzel jelen-
tősen nőne a villamos energia 
ára. 

Ön szerint be kellene zárni 
a Paksi Atomerőművet? 

Abban az esetben is bezárná, 
ha emiatt jelentősen növekedne 
a villamos energia éra? 
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Ötvenezer forintot érnek a garázda fiatalok 

Díjat kap a nyomravezető 

Ausztria - Oberklrchlertn üdülőfalu'", all Inclusive. 2-4 fös apartman 55 300 Ft/fő/hét 
Tunézia jüllusban - ""hotel, repülőjegy, félpanzió 59 900 Ft/fő/hét 
Olaszorazég (üniusban - Jesolo, 4 lős apartman 97 300 Ft/hét/apartman 
Mallorca - —hotel, repülőjegy, félpanzió 99 400 Fl/fő/héttől 
REPÜLŐJEGYEK MÉG MINDIG HIHETETLEN KEDVEZŐ ÁRON A VISTÁBAN. 

Róma, Amszterdam 39 900 Ft Budapesti Indulás!! 
Párizs, London, Zürich, Genf, Brüsszel, Frankfurt »9 000 Ft 
Barcelona, Madrid, Lisszabon . 60 000 Ft 
New York, Washington, Toronto 99 000 Ft 
STA diákrepülőjegy-toglalási akció. Repülőlegye mellé egy nemzetkőzi teletonkártyét edunk 
ajándékba. Részletekről irodáinkban érdeklődhet. 

Vlsta Utazási Központ 
6720 Szeged. Oroszlán u. 4. 
Tel.: (06 62) 548 480. fax: (06 62) 548 481 
E-mail: szegedOvista.hu 

J0 CSAPATBA 
AUTÓSZERELŐKET 

KERESÜNK! 
TOVÁBBKÉPZÉSI 

LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTUNK! 
PÁLYAKEZDŐK 

JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK. 
Az önéletrajzot „Autószerelő 

023672118" jeligére a megjelenést 
követő 

3 napon belül a Sajtóházba kérjük 
eljuttatni. , 

Ötvenezer forintos jutalmat 
tűzött ki a rendőrség annak, 
aki segít kézre keríteni azt a 
háromfős bandát, amelynek 
tagjai egy héttel ezelőtt meg-
vertek egy szegedi fiatalem-
bert. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csoportosan elkövetett garáz-
daság, valamint súlyos testi sér-
tés miatt keresi a Szegedi Rend-

Hirdetését 
már 
70 

postahivatalban 
is feladhatja! 

őrkapitányság azt a három is-
meretlen fiatalt, akik a közel-
múltban Szeged belvárosában, a 
Stefánián pénzt kértek egy rad-
nótis gimnazistától. Mivel a 17 
éves fiatalember a kérésnek 
nem tett eleget, az egyre agresz-
szívebb kéregetők szidalmazni, 
majd lökdösni kezdték. Végül 
egyikük ököllel a gimnazista ar-
cába csapott. A fiúnak az ütés-
től szilánkosra tört az orrcsont-
ja. 

A tetteseket eddig még nem si-
került elfogni, ezért a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 50 ezer forint jutalmat 
ajánlott fel annak, aki használ-
ható információval segíti a nyo-
mozást. 

Jelentkezni a Szegedi Rendőr-
kapitányság 62/562-400-as tele-
fonszám 18-29-es mellékén, 
vagy a 107-es, 112-es segélyhí-
vón, valamint a telefontanú 
80/555-111 -es számán lehet. 

LOMBARD 

D é l - m a g y a r o r s z á g i W h i r l p o o l 
M á r k a b o l t és Bemutató te rem 
S z e g e d , S z e n t h á r o m s á g u. 34. • Tel./fax: 62/424-377 

Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig, szo.: 9-12-ig 

WhhWol 

A K C I Ó E G A J U S I Á R O N ! 
Whirlpool 

3» hűtőgép 

EJ 0~Ff helyett 

" 79 900 Ft-tól 
m n k h | * 

kategóriás 
• kétajtós 
• alul 

fagyaszt ós 

H , IGIUIS 
mosógép 

AKCIÓ! 
^ ^ ^ ^ • 500 ford./centr. 

mosógép 

' JS9-900~Ft helyett 

49 900 Ft 

Whirlpool 
óriás 

hűtőgépek 

139-90071 
129 900 Ft 

> „A" kategóriás 
'két 
kompresszoros 

' Whirlpool elöltöltős ' 
mosógép 

1A9-90071 helyett 

I / 89 900 Ft-tól I 
1 -

• 
— já, : • 6. érzék 

• csúcsmodell 
• 1200 ford./perc 
• 12 alapprogram 
• 5 kg mosási 

kapacitás 
• vasaláskönnyítő 

opció 
• A/A 

J 

Whirlpool split klíma 
• hűtés _J59-900rFf helyett • hűtés-fűtés 

• 2.5 kW 
• 3,5 kW 
változatokban 

2J9-90trFf helyett 

149 900 Ft 
Beépíthető mintakészülékek akciója 10-20-30%-os kedvezmény! 
Óriáshütő, amerikai kétajtós hűtő, 335/133 I 399 900 Ft helyett 299 900 Ft 
Beépíthető gépek csomagakciója! 50 000 Ft-os értékig ajándék! 

LOMBARD LÍZING Rt. 
az alábbi munkakörökbe keres 

önállóan dolgozni tudó, 
pontos, nagy munkabírású, 

jó kommunikációs készséggel rendelkező 
munkatársakat: 

TITKÁRNŐ 
Elvárásaink: 

>• középfokú, közgazdasági végzettség 
>• gépírástudás 
>• középfokú német- vagy angolnyelv-tudás 
> vezető mellett szerzett gyakorlat 
>• számítógépes (Word, Excel, internet, Outlook) 

félhasználói szintű ismeretek 

VEZÉRIGAZGATÓI 
ASSZISZTENS 

Elvárásaink: 
felsőfokú gazdasági végzettség 
közép- vagy felsőfokú németnyelv-tudás 

>- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 
>• számítógépes (Word, Excel, internet, Outlook) 

felhasználót szintű ismeretek 

Eló'ny. 
• angolnyelv-tudás 

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
fényképes szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével 

a megjelenést követően, egy héten belül az alábbi címre várjuk: 

Szeged területén díjmentes házhoz szállítás. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek. 
LOMBARD LÍZING RT. 
6701 SZEGED, PF. 739. 


