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A kiállításon mindenkit lenyűgöztek a rózsa-, muskátli-, liliom- és gerberaköltemények 

Nyárra virágba borul Szeged 
Húszmil l ió forintba kerül, hogy nyáron 
virágban pompázzon Szeged. A terekre 
száztízezer egynyári növényt ültetnek és 
nyolcszáz cserépbe kerül futómuskátli . 
A röszkei úti nagybani piacon megren-
dezett hétvégi virágkiállításon a mutatós 
mini árvácskát vásárolták a legtöbben. 

N e m kell vadászni az egynyári növénye-
ket Szegeden, hiszen bőséges a kínálat . 
A piacokon és a virágboltokban a legkü-
lönbözőbb növényeket k ínál ják. A vásár-
lók h á r o m csoportba sorolhatók: egy ré-
szük a már évek óta jól bevált virágokat 
keresi, mások kísér le teznek és a kínálat 
a lapján döntenek , és v a n n a k a laikusok, 
akik szépre vágynak, de n e m tud ják mi t 
vegyenek. Legjobb t anodák a sz ínpom-
pás köztéri virágágyások, ahova folya-
m a t o s a n ül te t ik az egynyárikat . Varga 
Gábor, a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. zö ld terü le t - fenntar tás i részlegveze-
tője n e m győzi sorolni a növényeket , hi-
szen 35-40 fa j tá t ü l te tnek ki szabadtér-
re. ízelí tőül a legismertebbek: ' begónia, 
verbéna, büdöske, pistike, vasvirág, réz-
virág, nádrózsa. 

Már keresik a pistikét 
- Nyolcvanezer tő kerül a belvárosi te-

rek ágyásaiba és harmincezer Szőregre, 
Tápéra, Dorozsmára és a lakótelepekre. 
Nyolcszáz cserépbe bi tómuskát l i t ülte-
tünk, amik a Belvárosi hidat, a Széchenyi 
és a Dugonics teret, valamint a Stefániát 
szépítik majd. Ezenkívül hatvan muskát -
lis balkonláda díszíti hamarosan a köz-
épületek ablakait. Mindez a gondozással 
együtt húszmill ió for intunkba kerül -
mondja Varga Gábor. 

A Széchenyi téren üldögélők el ismerően 
szólnak a parkfenntar tók munkájá ró l . -
Szeretek itt leülni és gyönyörködni a virá-
gokban. Nekem is van néhány négyzet- ' 
méteres területem, ami t beültetek virá-
gokkal. Általában a Mars téren vásárolok, 

VIRAGARAK 

A virágkiáll ítás látogatói ízelítőt kaphat-
tak az egynyári növények jelenlegi á ra i -
ról. A verbénát 8 0 , a bohócvirágot 150 , 
a körömvirágot 100 , a szellő rózsát 4 5 0 , 
a mini rózsát 750 , a mini kr izantémot 
4 0 0 , a petúniát 8 0 , a folyós és paraszt 
muskátl i t 2 5 0 , a gömbszerű mini á r -
vácskát pedig 5 0 0 forintért árulták. 

Virágparádé a nagybani piacon Fotó: Schmidt Andrea 

mert ott olcsóbb a virág - meséli Tarján 
Bálint nyugdíjas. 

A Mars téri piacon Mari Béláné azt 
mondja , hogy visszatérő kuncsaft ja i van-
nak. Már keresik a pistikéit, de még várni 
kell néhány napot, hogy megerősödjenek. 
A nagy fejű, sárga büdöskék viszont kato-

nás rendben sorakoznak a ládákban. A 
nagytermelők tálca számra hordják be a 
furgonokból az egynyári növényeket, (ól 
megy a bolt a Mars téren, hiszen a hét vé-
gén bőven akad nézelődő és vásárló is, pe-
dig a röszkei úti nagybani piacon virágki-
állítást rendeznek. 

VIRAGOSZTAS 
gH Az idén is áldoznak a szegedi önkormányzati 

képviselők a választókerületi alapjukból vi-
rágra. Általában a lakótelepi képviselők osz-
tanak ingyen egynyári növényeket. A lakosok 
10-15 tövet kapnak. Tavaly tizenöt képviselő 
összesen 2 millió 363 ezer forintért vásárolt 
egynyári növényeket a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht.-tól. 

A virágkiállítást szervező Tisza Expo 
médiareferense, Forrai Anita sem panasz-
kodik, hiszen szép számmal érkeznek a 
látogatók, akik általában először a csar-
nokban csodálják meg a virágkötészeti re-
mekeket. 

Nyolcvankét termelő kínálja 
portékáját 

Mindenki t lenyűgöznek a rózsa, mus-
kátli, liliom, gerbera, kaktusz, va lamint a 
száraz- és cserepesvirág-költemények. Az 
udvaron bőséges a kínálat: nyolcvankét 
termelő kínálja portékáját a s tandokon. A 
bordányi virágkertész, Tari Ferencné a nö-
vénygondozással kapcsolatos minden 
praktikára felhívja a vásárlók figyelmét. 
Elárulja, hogy legtöbben a folyós min i ár-
vácskát viszik, mert a sárga, kék és lila vi-
rágú növénykompozíció nagyon muta tós . 

Jó tanácsok a földről 
A csarnokban aztán mindenki meggyő-

ződhet, hogy micsoda jelentősége van a 
földnek. Hegedűs Ágoston, a Jó föld cégtu-
lajdonosa bárkinek beülteti ingyen a vi-
rágját a cserépbe. Közben pedig elmagya-
rázza, hogy mit és miért csinál. Élvezet 
m u n k a közben hallgatni a szakembert . 
- N e m vagyunk a virágárusok barátai, mi-
vel elmagyarázzuk, hogy milyen a jó föld 
és ha az emberek szakszerűen, tanácsaink 
szerint ültetnek, akkor a virágok tovább 
pompáznak és n e m kell őket kétszer ki-
cserélni nyaranta. Nincs ebben s e m m i 
trükk, csak a fejlődési igényt vesszük fi-
gyelembe. A földjeinkben lévő vulkanikus 
kőzet folyamatosan biztosítja a mikroele-
meket, a lassan feltáródó műtrágya pedig 
garantálja a ha rmonikus növekedést és a 
beültetés u tán nem kell fél évig tápolda-
tozni. A kókuszrost a vízmegtartó képes-
séget biztosítja, ezért r i tkábban kell ön-
tözni a növényeket - látja el jó tanácsok-
kal a körülötte sorakozókat a minden t 
szemléltető Hegedűs Ágoston. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

Jávorkai Sándor és Falvai Katalin kamaraestje Szegeden 

A hegedűvirtuóz visszatér 
Hatalmas sikerű koncertet adott néhány éve a 
fiatal hegedűművész, Jávorkai Sándor, aki ma este 
fél 8-tól ismét fellép Szegeden: az SZTE Ze-
neművészeti Főiskolai Kar Fricsay Termében Fal-
vai Katalin zongoraművésszel Beethoven, Pro-
kofjev, Brahms cs Bartók egy-egy művét játssza. 

A fiatal, virtuóz hegedűművész, /ávorkai Sándor ál-
landóan úton van: a világ legnagyobb koncerttermei-
ben, rangos partnerekkel játszik. Hároméves korá-
ban kapta meg első hegedűjét, Budapesten, majd a 
bécsi zeneakadémián tanult. Bár még alig harminc, 
hata lmas repertoárral rendelkezik. Paganini nagy vir-
tuozitást igénylő műveit ritkán játsszák, ő viszont 

nagy élvezettel adja elő a nehéz darabokat. Kevesek-
nek adatott meg eddig, hogy Paganini legendás hang-
szerét megszólaltassák: Genova polgármestere már 
tíz évvel ezelőtt Jávorkai kezébe adta a féltve őrzött 
mesterhegedűt. A fiatal muzsikus több nemzetközi 
versenyen győzött már, a sok fellépés mellett a zene-
tudománnyal való foglalatoskodásra is szakít időt, 
mint ahogyan a tanítást is fontosnak tartja. A legna-
gyobb mesterek, Frischenschlager, Spivakov, Isaac 
Stern, Yehudi Menuhin tanítványaként szeretné ő is 
továbbadni a tudását. Testvérével, /ávorkai Adám 
csellóművésszel gyakran koncertezik együtt. Szege-
den most Falvai Katalin zongoraművésszel ad kama-
raestet, akivel már közös CD-jük is megjelent. 

Ingyen honlap, 
közhasznú céllal 

m e g h í v ó 
A Délépítő Építő és Szerelő Részvénytársaság igazgatósága értesíti 

Tisztelt Részvényeseit, hogy 
2005. május 20-án (péntek), 15.00 órai kezdettel 

tartja 2005. évi rendes közgyűlését a Társaság székhelyén 
(Szeged, Bocskai u. 10-12.), az udvari tárgyalóban. 

1.Az igazgatóság beszámolója a 2004. évi gazdasági tevékenységről, 
az éves beszámoló ismertetése, 2005. évi üzleti kilátások 

2. A könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentése 
3. A 2004. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény 

felhasználásáról 
4. Az igazgatóság tagjainak megválasztása 
5. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 
6. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló díjazása 
7. Egyebek 

A közgyűlésen a részvényesek az alapszabályban meghatározott módon 
szavazhatnak, a résziikre kiosztott szavazólapokkal. 

A határozatképesség biztosítása érdekében minden tulajdonos megjelenésére 
feltétlenül számítunk. 

Határozatképtelenség esetén a törvény előírásai szerint megismételt 
közgyűlés időpontjáról később intézkedünk. 

DÉLÉPÍTŐ RT. igazgatósága 
Szeged, Bocskai u. 10-12. 

A CITIBANK Rt. 
kis- és középvállalati üzletága 

VÁLLALATI 
ÜGYFÉLKAPCSOLATTARTÓ 

TANÁCSADÓT 
keres az alábbi területen 

elhelyezkedő bankfiókjába: 
SZEGED 

Feladat: 

Számlaveretési és hiteltermekek értékesítése 
a kis. és középvállalati vektorban, 
iigyfét akvi ráció és portfólió-kerelés. 

Ftvírasek: 
Sikerorientált, nagy munkabírású, 

értékesítési tapasztalattal rendelkezi), 
precíz, pontos, ónálló munkavégzéshez szokott 

jelentkezőket várunk, akiknél előnyt jelent 
az angol nyelvismeret és a banki lapasztalat 

Kompenzacio: 
Megbatározott célpiaci adatbázis, 

szofisztikáit termékskála, fetsó batár nélküli, 
teljesítményarányos |óvedelem, karner lehetőség 

és rugalmas munkaidő-beosztás. 

Jelentkezéséi ás lényképpel ellátott 
vakmai Önéletrajzát JANÁCSADO'jeligére 

a megjelenéstől számított 1 béten belül 
az alábbi email címre várjuk: 
Citibank Rt, Takács Nóra 

e-mail; nora.takacs9citigroup.com 
1051 Budapest, Szabadság tér 7.. Pl. 123 
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Ingyen készít honlapokat a sze-
gedi Mátrix Alapítvány nonpfro-
fit szervezeteknek, cégeknek, 
vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek má jus elsejétől. A je-
lentkezők számára az általuk 
biztosított szöveges és képi 
anyagból egy legfeljebb háromol-
dalas, ábrákkal, illusztrációkkal, 
elérhetőségek bemutatásával 
összeállított s tat ikus weblapot 
hoznak létre. Évente 2-3 alka-
lommal frissítik az oldalakat, de 

bautüaxs 
A Baumax áruházlánc meghatározó szereplője 

a hazai barkácsszektornak. 
14 áruházunk szerte az országban 

tolyamatosan megújuló áruválasztékkal, 
kedvező árakkal, aktív vevőkiszolgálással 

áll vevői rendelkezésére. 
Csapatunk erősítéséhez 

ÁRUHÁZVEZETŐ 
ÉS -HELYETTES 

kollégát keresünk. 

Az árvházvezatés tó feladata, a vállalati célok 
megvalósítása az áruházakban, a lorgalm 

tervek elérése a személyzeti és üzemeltetési 
költségek szem előtt tartása mellett, 

a munkatársak támogatása és fejlesztése, 
optimális leltáreredmények elérése 

Elvárásaink: vezetői tapasztalat és kvalitások. 
(kis)keresksdelmi háttér, jő németnyelv-tudás, lei-
használói szintű PC-ismeretek. magabiztos, hatá-
rozod teliepés. eredményorientált gondolkodás-
mód. képesség a munkatársak motiválására, kivá-
ló kommunikációs képesség, mobilitás. 

Új munkatársaink egy löbbhónapos 
Irainee-képzésen vesznek részt, aminek 

elvégzése után az áruházvezetés lagjakénl 
kapnak lehetőségei a bizonyításra. 

Ha lelkeitettük érdeklődését, kérjük, küldje el 
pályázatát (magyar és német nyelvű önéletrajz. 

Igazolványkép, bizonyitványmásolatok) 
személyzeti osztályunknak 

Baumax Magyarország Rt., Rostás Janka, 
1095 Budapest. Soroksári üt 86.. 

tel.: (11219-4100/217, 
e-mail: job@baumax.hu 

ezért, illetve a karbantartásért , a 
működtetésér t már havi ezer fo-
rintot kér a Mátrix. Kónya Anita, 
az alapítvány elnöke e lmondta , 
minden honlapnak egyedi de-
signt képzelnek el. A fenntartás-
ból befolyt összeget a Mátr ix az 
alapító okiratában meghatáro-
zott közhasznú célokra fordítja, 
azaz szociálisan hátrányos hely-
zetben élő családok segítésére, az 
egészséges életmód népszerűsí-
tésére. 
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PHOENIX 
Makó 

A Gumiművek PHOENIX Hungária Kft. részére 
- amely hűtő- és fűtőcsövek gyártója és beszállítója az európai 

autóipar számára - keresünk 

vezető kontroliért 
az alábbi feltételekkel: 

• Felsőfokú szakirányú (közgazdasági) iskolai végzettség • Német 
tárgyalóképes nyelvismeret (felsőfokú) • Legalább 3 éves, pénzügyi 
és gazdasági területen szerzett, referenciaértékű szakmai gyakor-
lat • SAP-ismeret • Csapatmunka, nagy terhelhetőség • Pontos, pre-
cíz munkavégzés • Kommunikációs készség, kreativitás • Számí-
tástechnikai ismeretek (Excel, Word) 
Sikeres pályázónak felelősségteljes, önálló munkát, stabil vállalati 
hátteret, képzési lehetőséget, versenyképes jövedelmet kínálunk egy 
sikeres nemzetközi csapatban. 
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el a részletes, 
német és magyar nyelvű pályázatát totóval és bizonyítványmáso-
latokkal együtt az alábbi címre 2005. április 25-ig. 

Gumiművek PHOENIX Hungária Kft. 6900 Makó, Pf.: 82. 
E-mail: janosne. vancslk @ phoenix-ag.com 

mailto:job@baumax.hu

