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Diszkrimináció 
Többször megesett már, hogy öröm-
mel értesítettek, nagyot nyertem. 
Ezt, azt, amazt. Már slusszkulcsokat 
is küldtek leendő autómhoz, csak 
annyi kellett volna, hogy ennyi meg 
ennyi miegymást vegyek meg. Ez 
még semmit nem garantált volna, 
csak annyit jelentett, hogy bekerül-
hetek az esetleges nyertesek mókus-
kerekébe. 
Bunkofonom szólta el magát. Tüne-
ményszép csicsergő női hang üdvö-
zölt kitörő örömmel, abból az alka-
lomból, hogy mobiltelefonom el-
nyerte a cég ajándékát. Néhány hó-
napja maradt rám leányuktól, ekko-
ra lelkesedést állva el nem viselhet a 
magamfajta, le kellett ülnöm hozzá. 
- Szoktak-e külföldön nyaralni? -
hangzott az első kérdés. 
- Ez is megesett már. 
- Nagyszerű, három hely közül vá-
laszthatnak - és elkezdte sorolni. Di-
vatos mindegyik, tagadni nem lehet, 
de most éppen nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy válaszolhassak. Ha 
kaphatnék egy telefonszámot...! 
- Szükségem lenne még előtte né-
hány személyes adatra. Utána mon-
dom az elérhetőségemet is. 
- Állok elébe. De lehet nekem is egy 
kérdésem ? Mibe kerül ez nekünk ? 
- Mi csak a szállásköltségeket térít-
jük, a többi önökre tartozna. Hány 
évesnek tetszenek lenni? 
Most ugrik a majom a vízbe: 
- Még csak - és megmondtam. 
„Szó bennszakad, hang fennakad, / 
Lehellet megszegik ": 
- Bocsánatot kell kérnem, akkor ez 
önökre nem vonatkozik. 
Már köszönt is el tőlem, kevésbé csi-
csergő hangon, de egy nyájas okve-
tetlenkedéssel még utána rúgtattam: 
- Most akkor mit csináljak 1 Dobjam 
bele a telefonomat a zavaros Tiszába 1 
Tüneményszép feleletre még futotta: 
- Ha rám teszik hallgatni, azt tetszik 
csinálni vele, amit akar. 
Ebben maradjunk. Erre való a tele-
fon. És pontosan erre találták föl a 
diszkriminációt is. 
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A Szent László kútja máig megvan 

Még föltámadhat az Anna-víz 
Nem túl régen még háromféle 
ásványvizet palackoztak Sze-
geden, mára ebből, a téma 
szakértője szerint, csupán egy 
maradt: a Santé. Az Anna-víz, 
gyógyvízként palackozva, még 
föltámadhat - és a Szent Lász-
ló-víz kútja is létezik. De rek-
lám nélkül az óriási ásvány-
vízversenyben nem lehet bol-
dogulni. 

Nem bírta a palackozott An-
na-víz a versenyt a multik által 
óriási mennyiségben terített, 
külföldi, s magyar termékek-
kel, ezért szűnt meg a palacko-
zás évekkel ezelőtt, az ezred-
forduló táján - mondja Mészá-
ros Gábor, a Szegedi Fürdők 
Kft. műszaki igazgatója. A 
konkurens ásványvizek közé 
tartozik a Szentkirályi is, ami 
ugyan magyar, de multicég te-
ríti, és nagyon sok helyen kap-
ható. Azért sem bírta a ver-
senyt az Anna-víz, mert a 
gyógyászati fölhasználáson 
túlmenően viszonylag kis 
mennyiség maradt belőle, 
amit palackozni lehetett. Nagy 
teljesítményű palackozóüzem 
létesítését tehát nem volt mire 
alapozni. Szintén gond: gyógy-
vizet a lelőhelytől legföljebb 
háromszáz méter távolságba 
szabad eljuttatni a palackozó-
ig, az előírás szerint. 

- Lehetőség viszont: mini 
palackozógépsor igénybevéte-
lével, kis mennyiségben palac-
kozni, s gyógyvízként árusíta-
ni gyógyszertárakban, biobol-
tokban, és a gyógyfürdő terüle-
tén - mondja a műszaki igaz-
gató. A kiszerelés 0,33-as, il-
letve literes egyaránt lehetne. 
A mini palackozógépsor vala-
mely, a gyógyfürdővel szom-
szédos épület egyetlen helyisé-

melése, palackozása is. Az is-
merői által kedvelt termékkel a 
Dorn család igyekezett bővíteni 
a szegedi ásványvízpalettát. 

- Ásványianyag-összetételére 
nézvést hasonló volt a Szent 
László-víz, mint az Anna-víz, 
ugyanabból a rétegből szárma-
zott - mondja Dorn István. Ke-
reskedelmi problémák akadá-
lyozták elterjesztését. Új ter-
mékről lévén szó, a piacra való 
betöréshez hatalmas reklám-
kampány kellett volna. 

- Ennek hiányában a víz nem 
vált annyira ismertté, hogy 
megérje vele foglalkozni, és úgy 
láttuk, jobb abbahagyni, még 
mielőtt veszteség halmozódna 
föl - halljuk. Bár a Szent Lász-
ló-víz kútja jelenleg is megvan, 
a Dorn házaspár nem akar fog-
lalkozni ásványvízzel. 

- Jelenleg a Santé az egyetlen, 
palackozott szegedi ásványvíz -
mondja Török László, az Al-
só-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság 
főtanácsosa, a téma szakértője. 
Kerestük Santé-ügyben Ámon 
Gábor kereskedelmi és marke-
tingigazgatót, de nem kívánt 
nyilatkozni. Miután hallottunk 
olyat, hogy a Santé sem bírja 
könnyen a sokféle, hazai és kül-
földi, multik által forgalmazott 
ásványvizekkel a versenyt, és 
van elárusítóhely, ahol már 
nem kapható, holott korábban 
beszerezhették a vásárlók -
megkerestünk szegedi nagyáru-
házakat. A Metróban azt 
mondták, vannak keresettebb 
ásványvizek is a Santénál, de 
ameddig a pesti központ meg-
rendeli, addig náluk is kapható. 
A Cora munkatársa viszont úgy 
válaszolt: náluk népszerű és jól 
fogy a szegedi ásványvíz. 

F.CS. 

gében is üzemelhetne. Ehhez 
hozzá lehet tenni: a Szegedi 
1 ürdök Kft., az SZTE Általá-
nos Orvostudományi Kara, a 
szakorvosi rendelőintézet, s a 

kórház által a közelmúltban 
közösen elkezdett balneológiai 
vizsgálatsorozat minden bi-
zonnyal pontosíthatja, hogy a 
gyógyvízkedvelők közül kik-

nek ajánlható leginkább az 
Anna-víz. 

Szintén megszűnt az évekkel 
ezelőtt még létezett, ugyancsak 
szegedi Szent László-víz kiter-

Állja a versenyt a palackozott Santé ásványvíz Fotó: Miskolczi Róbert 

Családi nap 
az Aranyban! 
Az Arany János Általános 

Iskola 
2005. június 11-én, 

szombaton 
sok szeretettel és színes 

programokkal várja 
volt és jelenlegi diákjait 

és családtagjaikat. 
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2005. június 10-12. 
Szeged, Eko Park (Fürj u. 92 /b ) 

A kiállítás nyitva tartása: minden nap 1 0 . 0 0 - 1 9 . 0 0 

június 11., szombat 16.00 

La Bomba zenekar Hevesi Imrével 
június 12., vasárnap 16.00 

Ganxsta Zolee és a Kartel 
Ft támogató: ® 

Mercedes-Benz | 
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HAJTÁS - AZ AUTÓKIÁLL ÍTÁS 

Van képe 
hozzá?! 

ELADÓ HÁZÁT, LAKÁSÁT - apróhirdetés áráért -

KERETBEN ÉS FOTÓVAL JELENTETJÜK MEG* 

300 m' csSI 
telekkkel. W 

ÉrÚ ' A Dl 
DÉLMAGYARORSZAG 

Ha INGATLANHIRDETÉSÉT feladja nálunk, I 
HOZZÁ A KÉPET 

*A hirdetés min. 10 szóból, max. 15 szóból állhat! 

KÉSZÍTSEN FOTÓT AZ ELADÓ 
INGATLANJÁRÓL ÉS JUTTASSA EL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKRA! 
Ajánlatunk visszavonásig érvényesi 

További információ ügyfélszolgálatunkon kérhető. 
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CSALÁDI BELÉPŐJEGYET 
NYERTEK: 

ALGYŐ 
Gál Pálné, Vásárhelyi út 16. 

ÁSOTTHALOM 
Varga János, Arany J. u. 13. 

BORDÁNY 
Lajkó László, József A. u. 8. 

CSANÁDPALOTA 
Bernát Antal, Szí. István u. 44. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
Borsodi Bálintné, Szőnyi u. 5. 
Gódor András, Nagy A. J. u. 6. 
Máté Éva, Tavasz u. 16. 
Szabó Ernő, Vajda u. 11. 
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KISTELEK 
Forgó Gábor, Kossuth u. 38. 
Krizsán Lajos, Bercsényi u. 18. 

ÚJSZENTIVÁN 
Antal Mihály, Jókai u. 24. 

ÜLLÉS 
Dudás Kálmánná, Vásártér u. 12. 

SZEGED 
Alföldinó B. Beatrix, Borbás u. 20. 
Balogh Patrik, Brassói u. 14. 
Bottyán József, Csongrádi sgt. 77/A 
Csépé Mihályné, Kossuth L. sgt. 21. 
Dór Krisztián, Gáz u. 2/B 
Dobány Mária, Szántó K. J. u. 58. 
Dr. Puskás Albert, Hargitai u. 57/A 
Fekete Edit, Kossuth L. sgt. 69-71. 

Gallal Ferenc, Pentelei sor 5. 
Hetényi István, Föltámadás u. 4/4. 
Hudák Tibornó, Kereszttöltés u. 14/B 
Katonánó Pópity Mónika, Székely sor 
Kávai Zsuzsanna, Kossuth L. sgt. 69-71 
Kóbori Kovács Vilmos, Közép fasor 7. | 
Kozák Péter, Kereszttöltés u. 17. 
Kovács Lászlóné, Kamilla u. 24. 
Kurucz Pál, Lomnicl u. 39/B 
Lengyel Demeter, Bartucz u. 7. 
Losoncz Lászlóné, Csörlő u. 1/A 
Lovainé Illés Margit, Csejtei u. 16. 
Maróti Tibor, Brassói u. 9. 
Marzseáné Halasi Gizella, Szél u. 82. 
Mocsai Eszter, Oldal u. 2. 
Muskó István, Bazsalikom u. 38. 
Nemes Béla, Dugonics tér 1. 
Pintér Mónika, Ballagl-tó sor 16. 
Pöltlné Muráti Judit, Közép fasor 20/B 
Scheibli Zoltánné. Becsei u. 4/A 
Sprok Istvánná, Bérkert u. 39. 
Szögi Ferenc, Rosta kőz 13. 
Tajti Miklósné. Gogol u. 34. 

Tóth Krisztián, Kukorica u. 13. 
Varga Istvánná, Orvos kőz 20. 
Varga Mihály, Victor H. u. 2. 
Vasas Bernadett, Szőregi u. 35. 
Vincze Dávid, Dinnyés u. 17. 
Vincze Gábor, Pille u. 24. 

A családi belépő 2 felnőtt és 2 gyerek részére szól! 
A kiállítás időpontja: 2005. június 10-12. 
A kiállítás helyszíne: Szeged, Eko-park (Fürj u. 
92/B) 
A kiállítás nyitva tartása: 10.00-19.00 
A belépőjegyek átvehetők június 9-től az Önhöz 
legközelebb eső ügyfélszolgálatainkon. 
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 
Szeged, Stefánia 10. 

N Y E R T E S E I N K N E K GRATULÁLUNK! 
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