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Szponzoroktól és a közalapítványtól remélnek pénzt 

Holnap felfüggesztik 
a Tüskevár forgatását 
Pénzhiány miatt szerdától fel-
függesztik a Tüskevár című mo-
zifilm forgatását Csongrádon. 
Még több tízmillió forint 
hiányzik a befejezéshez. Az al-
kotók remélik: szponzorok, il-
letve a Magyar Mozgókép Köz-
alapítvány segítségével be tud-
ják fejezni a munkát . A stáb 
tegnap Szentesen dolgozott, ma 
Csongrádon, az Öregvár utcá-
ban forgat. 

MUNKATÁRSUNKTÓI 

Félbeszakad a Tüskevár forgatá-
sa - adta hírül tegnap délután 
egy országos sugárzású kereske-
delmi rádió hírműsora. Azt, 
hogy a mozifilm korábban nem 
kapta meg a remélt támogatást, 
lapunk is megírta. Gyovai Sza-
bolcs, a Tüskevár producere 
most érdeklődésünkre közölte, 
nem tudja, honnan származik a 
rádió információja, ők erről ed-

dig nem nyilatkoztak, s még nem 
is hagyták abba a forgatást, ám 
tény: valóban mostanra fogyott 
el a pénz, a hét közepén föl kell 
függeszteni a munkát. 

A producer azt mondta, a Tüs-
kevár jeleneteinek négyötödét le-
forgatták, a hátralévő föladatok-
ra, s az utómunkálatokra kell tá-
mogatást szerezni. Bíznak abban, 
hogy a szponzorok támogatják a 
produkciót, és pályázatot adtak 
be a Magyar Mozgókép Közala-
pítványhoz, amely várhatóan ha-
marosan dönt. Ha megérkezik a 
támogatás, folytatódik a film ké-
szítése. Információink szerint a 
mozifilm befejezéséhez még több 
tízmillió forint hiányzik. 

Az elmúlt napokban Eperjes 
Károly, Szacsvay László és Po-
gány Judit dolgozott a stábbal. 
Tegnap Szentesen forgattak, 
ma pedig a csongrádi Öregvár 
utcában folytatódik a munka, 
több jelenetet is fölvesznek. 

Micro-Ker: tízszeres hozam-helyett bírósági eljárás 

Pórul járt befektetők 
Alaposan felkavarta a kedélyeket a napokban az ér intet teknek 
kiküldött levél, inely a „Magad Uram!" önsegélyző rendszeréről 
elhíresült vásárhelyi Miero-Ker Kft. felszámolási zárómérlegét 
tárta az ér intet tek elé. Min t kiderült: annak idején sokan bedőltek 
a nagy haszonnal kecsegtető ajánlatnak: 22 ezer 529-en összesen 
974 és fél milliót fektettek be. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Annak idején lapunk is beszá-
molt róla, hogy 1996-ban a vá-
sárhelyi Arany utca 14. szám 
alatt működő Micro-Ker Kft. tíz-
szeres hozamot ígért azoknak, 
akik a pénzüket nem a bankok-
ban vagy vállalkozásban szeret-
ték volna fialtatni. Az csak már a 
rendőrségi eljárás alatt derült ki, 
hogy a cég a kifizetéseket a befi-
zetésekből finanszírozta. Több 
mint huszonkétezer hiszékeny 
ember dőlt be a tízszeres hozam-
ról szóló ígéretnek. Az ajánlat 
annyira csábító volt, hogy hosz-
szű sorokban álltak a befizetni 
kívánó emberek. 

- Mi is beugrottunk. Ma már 
bánom, hiszen alaposan pórul 
jártunk - mondta név nélkül az 
egyik befektető. - Azt ígérték, 
hogy százhatvanezret befizetek, 
ami akkor nagy pénz volt, s 1 
millió 600 ezret kapok vissza. El-
vittem a pénzt, megkötöttük a 
szerződést. Az ígért hozamot is 
megkaptam, bár ne kaptam vol-
na! Ugyanis azt bírói úton köve-
telte a Micro-Ker felszámolója, s 
végül a végrehajtó vitte e+a kocsi-
mat és az ingóságok egy részét. 
Mert a pcnzt persze elköltöttük. 

A Micro-Ker Kft. egy idő után 
fizetésképtelenné vált, vezetői el-
len eljárás indult, s az ügyben 
jogerős börtönbüntetést elrende-
lő ítélet is született. A cég felszá-
molására a bíróság a Horizont 
Holdingot jelölte ki. Kiderült: 22 

ezer 529-en összesen 974 és fél 
milliót fektettek be. Az üggyel 
foglalkozó Legfelsőbb Bíróság 
döntése szerint semmisnek te-
kintendők a Micro-Ker és a be-
fektetők tízszeres hozamot ígérő 
szerződése, mert az lehetetlen 
haszonnal kecsegtetett. 

A cég a befizetett összegekből 
hozamként 401 millió 701 ezer 
forintot ki is fizetett. A felszámo-
ló ezt az érintettektől visszakö-
vetelte. 1560-an ezt nem tudták, 
vagy nem akarták visszaadni. A 
polgári peres eljárást részeként 
végül a végrehajtó foglalta le a 
fellelhető vagyontárgyakat. A pe-
rekből és a peren kívüli egyezsé-
gekből csupán 256 millió 245 
ezer forint folyt be, a többi behaj-
tására remény sincs. Az eltelt ki-
lenc esztendő alatt az eredeti be-
fizetési összegek csupán 92 szá-
zalékát kapták vissza magánsze-
mélyek. 

- Ma már nevetségesnek tű-
nik, de abban az időben szinte 
minden rendkívüli lehetőségre 
vevők voltak az emberek, így én 
is - tette hozzá egy másik kárval-
lott. - Jól jött volna a pénz, mert 
akkoriban lettünk munkanélkü-
liek. Nem is gyanakodtam, hi-
szen nagynéném rendben meg-
kapta a hozamot. Nem sokkal 
később azonban a Micro-Kernél 
már csukott irodaajtót találtunk. 

A Micro-Kcr kárvallottjai kö-
zül sokan nem is jelentkeztek 
határidőre a felszámolónál. Őket 
semmiféle kártérítés nem illeti. . 

A Kínában gyártott öltönyöket a magyar kiskamaszok viselhetnék 

Kosárhiány a Centrumban 

A vásárlók megrohamozták a kínai tulajdonba került Cen t rumot Fotó: Frank Yvette 

Budapestről kellett kosarakat rendelni a 
szegedi Cent rum Áruházba, miután az üz-
letet kínai tulajdonos vette át, a vevők pedig 
megrohamozták a boltot tegnap, az úgy-
nevezett „újranyitás" napján. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Cent rum Áruház nagy részében 
már az új, kínai tulajdonos által forgalma-" 
zott távol-keleti ruhaneműket kínálják a 
vásárlóknak, akik úgy tűnik, alig várták a 
legendás üzlet profilváltását. Mert bár az 
utcán többen fennhangon szidják a kínai 
származású befektetők térnyerését Szege-
den, az áruházban ennek nyoma sincs. 
Mindenki lelkesen válogat a Kínából szár-
mazó ruhadarabok közül. Az eladók azt 
mondják, legutóbb az 50 százalékos akciók 
idején voltak ennyien. 

Két idősebb asszony a 990 forintos, hosszú 
ujjú pamutpólók között kutat. Az áruház 
egyik sarkában a régi árukészlet egyik darab-
ja, egy sárga, mintás póló 16 ezer 990 forin-
tért kínálja magát. Erre csak azok néznek rá, 
akik eltévednek az áruházban. 

A megújult Centrum nem hasonlít a város-
ban megismert kisebb kínai üzletekhez, ahol 
igénytelenül, ömlesztve, sok esetben kifogá-
solható minőségű holmit árulnak. - Érződik, 
hogy vegyes a kínálat. A csicsás, mintás póló 
mellett vannak olyan nadrágok, amiket szí-
vesen megvennék. Ha nem lenne ráírva, 
hogy kínai, nem mondanám meg, hogy az. 
Ha egy márkás felirat lenne rajta, 2790 forint 
helyett akár 10 ezret is el lehetne kérni érte -
mondja egy fiatal lány. 

Az érdeklődők rohamára jellemző, hogy a 
Centrum igazgatójának, Varga Petemének 
még tegnap késő délelőtt kosarakat kellett 

rendelnie Budapestről. Olyan sok volt a vá-
sárló, hogy kosárhiány alakult ki. 

- Ez volt a célunk. Azt szerettük volna elér-
ni, hogy újra vásárlókkal teljen meg az áru-
ház. Egy kereskedelmi egység nézelődőkből 
nem él meg. A vevők nem pártoltak el tő-
lünk, várták a nyitást és az olcsóbb árfekvésű 
árukat. Mint a régi centrumos időkben, most 
is a családokat szolgáljuk ki - magyarázta az 
áruház-igazgató. 

A kínai tulajdonos által forgalmazott áruk 
fokozatosan megjelennek a lakástextil- és a 
háztartási osztályon is. A teásbögre, a fűszer-
tartó és az üvegváza már most is - kínai. A 
kenyeres zsák azonban magyar, az is marad, 
hiszen a kontinensnyi ázsiai országban alig 
esznék kenyeret. Öltönyből is marad a régi 
választék. Mint az igazgató fogalmazott, a 
Kínában gyártott öltönyöket legfeljebb a ma-
gyar kiskamaszok viselhetnék. 

Víztisztítás 
Kétnapos szakmai találkozó kez-
dődött Szegeden, a megyeházán 
tegnap az ivóvíz-szolgáltatásban 
dolgozó vajdasági és Csongrád 
megyei szakemberek részvételé-
vel. A tisztítás módszereit, az ar-
zén és az ammónium eltávolítá-
sának technológiáit, a hálózat 
karbantartását és az uniós köve-
telményeket ismerhetik meg a 
vajdasági szakemberek. A progra-
mot a Duna-Körös-Maros-Tisza 
Euroregionális Együttműködés 
szervezte, és a Phare korábban 
már támogatta, ám aktualitást ad 
neki a Béga és a Temes árvize, 
amely után magyar szakemberek 
segítségével sikerült ivóvizet is 
biztosítani az érintetteknek. 

Csongrád megye nagy máktermesztő - Szigorodnak a szabályok 

Mégis lesz mákos rétes 
Egyelőre nem sok, étkezési célra termesztet t mák van az országban, 
amely megfelel a jövő év elejétől szigorodó előírásoknak, szak-
emberek szerint azonban nem kell tar tani mákhiánytól. 

Január elsejétől szigorodik a ká-
bítószer előállítására alkalmas 
növények - a kender és a mák -
termesztésére vonatkozó előírás. 
Utóbbi esetében ez azt jelenti, 
hogy jövőre már csak 4 ezrelék 
alatti alkaloidmennyiséget tar-
talmazhat annak a máknak a 
tokja, melyet étkezési, illetve vi-
rágkötészeti célra termesztenek. 
Ez az érték jelenleg 7, 2010 után 
viszont már csak 1 ezrelék lehet. 

Csongrád megye az ország négy 
nagy máktermesztő vidékének 
egyike: közel ötszáz hektáron ne-
velnek a gubós növényből. Kocsis 

László, a Csongrád Megyei Föld-
művelésügyi Hivatal osztályveze-
tője lapunknak elmondta: ebből 
körülbelül 70 hektár az, ahol étke-
zési mák terem. - Jelenleg nincs 
túl sok olyan fajta Magyarorszá-
gon, amely megfelelne a jövő évtől 
érvényes előírásnak, ettől függet-
lenül nem tartom valószínűnek, 
hogy az átállás gondot okozna 
majd a termelőknek - mondta a 
szakember. - Ez csupán egy átme-
neti állapot, nem kell tartani attól, 
hogy az új szabályozás miatt nem 
lesz majd mák az országban. 

A megengedett határértéket 

meghaladó hatóanyag-tartalmú 
ipari mákfajtákat már most is 
csak különböző engedélyekkel le-
het termeszteni. A vetőmagokat 
rendszeresen ellenőrzik, az ültet-
vényeket pedig szigorú védelem-
mel látják el. Ha valahol azt ta-
pasztalják, hogy a gubókat idege-
nek megmetszik, azt jelenteni kell 
a hatóságnak. Mivel a szárból is 
lehet morfint és egyéb alkaloido-
kat nyerni, aratás után a szalmát 
minden esetben meg kell semmi-
síteni. A máknövény magja vi-
szont semmiképpen nem jelent 
egészségügyi kockázatot, így to-
vábbra is nyugodtan eheti min-
denki a mákos gubát vagy a rétest 
- ezrelékszabályoktól függetlenül. 

T.K. 

A nagyobb áruházak összeírták, mit ajánlanak az iskolásoknak 

Hatvantételes a lista 
Tízezer forint alatt nemigen ússza meg az iskolakezdést az a szülő, 
akinek most lesz elsős a gyermeke. A nagyáruházak által ajánlott 
bevásárlólista több kosárnyi füzetet és kiegészítőt tartalmaz. 

Megkezdődött a hipermarketek-
ben a tanszervásár: a multik ala-
csony árakkal és előre elkészített 
vásárlólistákkal csábítják a szü-
lőket és diákokat. A legtöbb he-
lyen ma már nem kell tanácsta-
lanul forgolódniuk a boltokba be-
térőknek: szinte mindenhol kap-
hatnak segítséget ahhoz, hogy le-
hetőleg csak azt vegyék meg, 
amire feltétlenül szükség van. 

A vásárlók segítésében a Cora 
Áruház jár élen: a polcsorok fe-
lett elhelyezett, osztályokra bon-
tott lista mellett gyakorló taná-
roktól kérhetnek tanácsot a bi-
zonytalankodók. így tett tegnap 

délután egy anyuka, és egyből be-
bizonyosodott: mindig jól jön a 
szakszerű segítség. 

- Rajzlapot nem kér? - kérdez-
te tőle Tarjánné Kádár Piroska, 
miután végigfutott az otthonról 
hozott listán. Dehogynem, rajz-
lap kell. Viszont a nagy tempera-
készlet helyett elég a kisebb is -
tanácsolta a családnak a főállás-
ban a szőregi Kossuth-iskolában 
dolgozó tanárnő. 

Kapás Zoltánné úgy döntött, 
gondolkodás nélkül megveszi 
hatodikos gyermekének, amit az 
áruház ajánl, bízik abban, hogy a 
gyakorló tanárok által összeállí-
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Cora Tesco Nagyáruház 

A4-es füzet 79 59 49 
A5-ös füzet 13 13 29 

Spirál füzet 
(A4) 

89 89 88 

Félfamentes 
rajzlap 259/50 db 25/10 db 25/10 db 

12 d b - o s 
s z ínes ce ruza 

64 229 99 

i s ko la tá ska 1099 3790 1990 

Forrás: DM-gyüjtés DM-grafika 

tott lista valóban a szükséges 
dolgokat tartalmazza Ebben 
egyébként a felsősöknek 23 fü-
zet, valamint nagyjából negyven 
egyéb iskolaszer megvásárlását 
javasolja a Cora. Igaz, szerepel 
rajta például iskolatáska, szöveg-
kiemelő toll és számológép is, 
melyeket értelemszerűen nem 
szükséges minden évben meg-
venni. 

Az első osztályosoknak a toll-
tartótól a táskán át a ceruzákig -
minden kell. Az ajánlott kilenc 
füzet-a legkisebb tétel a listán, 
amelyen majdnem ötven külön-
böző eszközt és kiegészítőt szá-
moltunk össze. A Tesco ajánlata 
ennél jóval rövidebb: a kilenc fü-
zet mellé csupán húsz egyéb isko-
laszer megvásárlását javasolják. 

A nagyáruházban lévő Printker 
Office Land-ben azonnal mellet-
tünk termett egy alkalmazott, és 
tanácstalanságunkat látva már 
hozta is az általuk javasolt bevá-
sárlólistát. Ezen tizenöt füzet és 
negyvennégy más eszköz és ki-
egészítő szerepelt az elsősök szá-
mára. 

Czékusné Nagymihány Elzá-
nak például ilyenekből is került 
néhány a kosarába. - Hogy jobb 
kedvvel induljanak iskolába -
magyarázta mosolyogva. O 
egyébként hatodikos és harmadi-
kos gyerekeinek hatezer forint-
ból tudott bevásárolni. - Tavaly 
egy tízessel több volt - nézte elé-
gedetten a számlát. - Igaz, akkor 
sok mindent megvettünk, amire 
idén már nem kellett még egy-
szer költeni. 

TÍMÁR KRISZTA 


