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Ingyen szabadítanak meg bennünket a tönkrement műszaki cikkektől 

Ezentúl az új hűtőért 
régi tévénket is leadhatjuk 
Mától minden új elektronikai 
berendezés vásárlása esetén a 
kereskedőknek díjmentesen 
kell visszavenniük a vevő által 
leadni szándékozott régi készü-
léket. A megyében egyik-másik 
áruház több darabtól is meg-
szabadítja a vásárlót. 

A mai naptól nem csak reklám-
fogás a műszaki cikket árusító 
kereskedők részéről az a felaján-
lás, hogy az elaggott, elromlott 
régi készülékeket ingyen vissza-
veszik. Augusztus 13-ától ugyan-
is erre kormányrendelet kötelezi 
őket. Tegnapi tájékozódásunkkor 
az derült ki, az üzletek tudomá-
sul vették az új kötelezettséget, 
és olajozottan működésbe lépett 
a gépezet. 

Az Euronics szegedi, Szilléri su-
gárúti áruházában Arnóczi Zol-
tán üzletvezető azt mondta, ná-
luk már jó ideje így működik a 
rendszer: ha a vevő új készüléket 
vásárol, házhoz szállításkor, ké-
résre elhozzák tőle a régit, ráadá-
sul díjmentesen. Csak a 800 fo-
rintos lakásajtóig való szállítás 
díját kell kifizetni. Sőt ha kell, egy 
új műszaki cikkért cserébe több 
régitől is megszabadítják a vevőt. 
A cég két 20 ezer négyzetméteres 
raktárban tárolja a kiszolgált da-
rabokat, amíg megsemmisítésre 
el nem szállítják ezeket. 

A Media Markt szegedi áruhá-
zában Szabó János értékesítési 
vezető azt mondta, náluk még 
csak alig egy-két darab régi ház-
tartási gépet találunk, mivel még 
nem indult be teljes lendülettel a 
gépezet. így is megelőzték a kor-
mányrendelet hatályba lépését, 
mivel augusztusban már fogad-

Eljárás húsz 
drogos ellen 
Húsz szentesi fiatalember ellen 
folytat eljárást a városi rend-
őrkapitányság kábítószerrel va-
ló visszaélés gyanúja miatt. A 
gyanúsítottak közül hárman 
feltehetően terjesztették is a 
drogot. 
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Egy hete került a szentesi rend-
őrök látókörébe az egyik fiatal-
ember, akit kábítószer terjeszté-
sével gyanúsítanak. A minap őt a 
bíróság előzetes letartóztatásba 
is helyezte. A részletes nyomo-
zás eredményeképp az elmúlt 
napokban további két feltétele-
zett terjesztőt és 17 fogyasztót si-
került beazonosítaniuk a szente-
si nyomozóknak - közölte 7b-
czakov Szilvána, a megyei rend-
őr-főkapitányság sajtószóvivője. 

A gyanúsítottak többnyire 
húsz év körüli fiatalemberek, 
egyikük még a tizennyolcadik 
életévét sem töltötte be. A fiúk 
nagyrészt közterületen vették át 
egymástól a kábítószert, nem 
egyszer egy iskola közvetlen kö-
zelében. 

A rendőrség a fiatalok ottho-
naiban házkutatást tartott, eköz-
ben kerültek elő a marihuána-, 
ópium- és speedkészletek, me-
lyeket a rendőrség lefoglalt. 

A nyomozók információi sze-
rint ezeken a szereken kívül a fia-
talok extasyt is fogyasztottak. A 
büntetőeljárás során a Szentesi 
Rendőrkapitányságon további el-
követőket azonosítanak be és ku-
tatnak fel a nyomozók. A felderí-
tés sikere érdekében ebben az 
ügyben a rendőrség több infor-
mációt egyelőre nem ad. 

Hasonlóan nagy eljárást leg-
utóbb májusban indítottak drog-
ügyben a Csongrád megyei rend-
őrök. Akkor egy dóci tanyán tar-
tott akció után negyvenkét fiatal 
ellen indítottak eljárást. 

Az Euronics Vásárhelyen raktározza a kiszolgált háztartási készülékeket Fotó: Tésik Attila 

SZIGOR ES RUGALMASSAG 
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szó-, 
ló, most hatályba lépő kormányrendelet kategóriánként eltérő mértékben és 
évről évre szigorodó visszagyűjtési és hasznosítási arányokat ír elő. A kereske-
dőket a jogszabály szerint csak abban az esetben terheli visszavételi kötele-
zettség, ha a leselejtezett berendezés darabszám és használati cél alapján 
megegyezik az újonnan vásárolt eszközzel. Magyarul a' régi tévét csak akkor 
gyűjti be az üzlet, ha újat veszünk helyette. Sok kereskedő és márkaszerviz 
azonban nem köti új termék vásárlásához a leadást. A házhoz szállított, nagy 
háztartási gépek esetében az üzleteknek kell majd gondoskodniuk a cseretárgy 
elszállításáról. A mobiltelefonokat a boltban kialakított gyűjtőhelyen, vagy a 
hulladékudvarokban és a szervizekben lehet majd leadni. 

ták a régi berendezéseket. Náluk kell, de nem ragaszkodnak ah-
a darabszámnak stimmelnie hoz, hogy tévéért cserébe csak té-

vét lehessen elszállíttatni. El-
mondta, a multik közös kht.-t 
hoztak létre a körforgás kezelésé-
re, ezért például tőlük a beszállí-
tók viszik majd el a kiszolgált ké-
szülékeket. 

A kormányrendeletben is az 
áll, hogy a gyártók a visszavétel 
és a hasznosítás megoldását 
önállóan oldhatják meg, vagy ko-
ordináló szervezetet hozhatnak 
létre. Eddig információink sze-
rint öt koordináló szervezet jött 
létre, amelyek az érintett gyártók 
és forgalmazók csaknem 90 szá-
zalékát, körülbelül 300 céget fog-
nak össze. 

FEKETE KLÁRA 

Szeptemberben elkezdik a Mars téri pavilonok építését 

Kiskunhalasi cég a kivitelező 
Meghívásos pályázaton egy kiskunhalasi céget, a 
Merkbau Kft.-t hirdette ki győztesnek a bizott-
ság. Az építkezés szeptemberben indul. 
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Öt potenciális kivitelező pályázott a Mars tér átépí-
tésére, közülük a bizottság - amelyben a tulajdonos 
önkormányzatot Nagy Sándor alpolgármester kép-
viselte - egyhangúlag a kiskunhalasi Merkbau Kft. 
anyagát találta a legjobbnak. Pusztai Lajos, a Mars 
teret működtető Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyveze-

tő igazgatója szerint az ő pályázatuk bírt a legjobb 
műszaki tartalommal. 

A sok vitát kiváltott Mars téri rekonstrukció szep-
temberben el is kezdődhet, mivel a bontási és építé-
si határozat jogerőre emelkedését már fellebbezés 
sem akadályozza. Mint ahogy azt lapunkban megír-
tuk, egy szomszédos lakó fellebbezése késleltette 
eddig a munkálatokat, de az illető a napokban visz-
szavonta beadványát. Az építési határozat jogerőre 
emelkedése tehát immáron napok kérdése. Az első 
két kiscsarnok - amelyeket a Gábor Dénes szakkö-
zépiskola elé terveztek - december végéig készül el. 

Aranykezű 
mesterek 
FEKETE KLARA 

Azt gondolná az ember, eltelt már néhány év ebben a mi magyar 
piacgazdaságunkban, amelynek során történt ez is, az is. Pilótajá-
tékot kitaláló és működtető cégek szaladtak el a hiszékenyek 
megtakarított pénzével, brókercégek születtek és haltak el hóna-
pok alatt, szintén eltüntetve családok utolsó filléreit. Belendült a 
lakásmaffia, egyedülálló emberek hitték el ügyvédeknek, hogy ne 
nagyon olvasgassák az adásvéteh szerződéseket, elegendő, ha 
csak a nevüket írják alá. 

És mindhiába: az emberi hiszékenységnek, felületességnek 
nincs határa. Vadidegen, magukat mestereknek mondó egyéne-
ket engedünk be lakásainkba, rájuk hízzuk értékeinket, elővesz-
szük pénztárcánkat, és fizetünk, mint a katonatiszt. Annyit, 
amennyit ők mondanak. Pedig már hallottunk apói, hogyan járta 
meg a szomszédasszony a redőnyössel, hogy vitte el az előleget a 
becsöngető ismeretlen. 

És mégis: minden kezdődik elölről. Ezt használják ki azok a 
kontárok, akikben pszichológusok vesztek el. Holott ez a fajta 
szélhámosság nem a huszadik század végének találmánya, ha-
nem évszázadokon átívelő tudomány. Ezért tanítja az anya a lá-
nyát gyerekkorától arra, ne engedjen be senki mást a lakásába, 
csak a család lakatosát, festőjét, vízvezeték-szerelőjét. Az arany-
kezű mestereket, akiket kézről kézre adnak a háziasszonyok: 
pontosan a megbeszélt időben érkeznek, munkájukat precízen 
végzik, és nekik lehet adni a lakáskulcsot, hiszen a kor család-
anyáinak a munkahelyükön is teljesíteni kell. 

De képesek vagyunk-e legyőzni a kísértéseket 1 Mi tagadás, a 
minap engem is elfogott a kísértés. Vezetékes telefonomon otthon 
hívtak fel, hadd tisztítsák ki a szőnyegeimet, ülőgarnitúrámat. 
Nem speciális gépet akarnak nekem eladni - győzködtek -, vagyis 
nem termékbemutatót tartanának, hanem egy új berendezést 
szeretnének tesztelni. Ránéztem tisztításra érett szőnyegeimre, 
egy pillanatra meginogtam, végül mégis nemet mondtam. Remé-
lem, jó döntés volt. 

Még mindig 
veszteség a Picknél 
Tekintélyes veszteséggel zárta a 
Pick Szeged Rt. az idei első 
félévet - tette közzé a társaság 
tegnap a Magyar Tőkepiacban. 
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A Pick Szeged Rt. 2005 első fél-
évét közel 1,9 milliárd forint kon-
szolidált adózás előtti veszteség-
gel zárta. A Pick-csoport nettó ár-
bevétele az idén 13,5 milliárd fo-
rintra csökkent a 2004 első félévi 
20 és fél milliárdról. Mint isme-
retes, a társaság tulajdonosi szer-
kezetében az idén jelentős válto-
zások történtek, a korábbi főtu-
lajdonos Arago Holding megvált 
a részesedésétől. A Pickben jelen-
leg 31,21 százalékos tulajdoni és 
32,17 százalékos szavazati há-
nyada van a Csányi Sándor OTP 
elnök-vezérigazgató érdekeltsé-
gébe tartozó Délhús Rt -nek, a 
többi részvényen két magánsze-

mély, Brazsák József és Csarodai 
János osztozik. A magánszemé-
lyek tulajdonszerzésével kapcso-
latban azonban a felügyelet vizs 
gálatot indított, majd július 18-i 
határozatában felfüggesztette a 
tulajdonosi jogaikat, és kötelezte 
őket részesedésük értékesítésére. 
A felügyelet ugyancsak júliusban 
jóváhagyta a Délhús Rt. nyilvá-
nos vételi ajánlatát a Pick Szeged 
részvényeire. A vételi árfolyam 
1046 forint részvényenként. 

A Pick Rt. jegyzett tőkéje 3,268 
milliárd forint, saját tőkéje 
6,045 milliárd forint volt a félév 
végén. A társaság mérlegében 5,5 
milliárd forint negatív ered-
ménytartalék szerepel. A Pick ta-
valyi éves vesztesége 5 milliárd 
forint volt, ehhez képest az idei 
első féléves veszteség már ki-
sebb. Kovács László elnök-vezér-
igazgató nyilatkozataiban a mí-
nuszok lefaragását ígérte. 

Messziről jött kontárok tarolják le a piacot 

A meggondolatlan megrendelő duplán fizet 
Apróhirdetésekben, szórólapo-
kon, név nélkül, pusztán egy 
mobiltelefonszámmal hirdetik 
magukat vállalkozók, a legkü-
lönfélébb szakmákban. A szege-
di, „bejáratott" mestereknél 
drágábban dolgoznak, a munkát 
kontár módjára végzik el, a tele-
fonjuk pedig egy-két hónap után 
elnémul. 

Az emberek hiszékenységét hasz-
nálják ki azok a kontárok, szélhá-
mosok, akik az ország más tájairól 
érkeznek Csongrád megyébe, és 
igyekeznek egy-két hónap alatt le-
tarolni a piacot. A lapunknak nyi-
latkozó szegedi, régóta a szakmá-
ban tevékenykedő jó hírű vállalko-
zók elmondták, a messziről jött 
szerelők után ők takarítják el a 
„szemetet", miközben újra bizo-
nyítaniuk kell, hogy ők tisztessé-
gesen dolgoznak. A legtöbb isme-
retlen vállalkozó ráadásul a helyi 
áraknál drágábban kínálja szolgál-
tatásait. 

Heitmar Róbert sokoldalú mes-
terember, a rendszerváltáskor 
hozta létre Nonstop Lakásszerviz 
nevű vállalkozását. Épületgépé-

szettel, néhány éve klímaszere-
léssel is foglalkozik. Elmesélte, 
egy hölgy hívta nemrégiben, hogy 
segítsen, nem működik az újon-
nan vásárolt klímája. A helyszí-
nen az derült ki, hogy az asszony 
ámházban vásárolt berendezésé-
hez hirdetési újságban keresett 
szerelőt. A „mester" felrakta a fal-
ra a bel- és kültéri egységet, azo-
kat egy elektromos kábellel össze-
kötötte, és a készülék működött 
is: levegőt fújt a helyiségbe. Ez-
után egy hűvösebb időszak követ-
kezett, a klímát nem használták, 
s csak a kánikula beálltával kap-
csolták be újra, de az nem hűtött. 
A megadott mobiltelefonszám 
pedig nem volt kapcsolható. 

Heitmar Róbert elmondta, 
hiányzott az úgynevezett 
hűtőközeg-szállító csövezés: a hi-
ba elhárításáért és a korrekt sze-
relésért a megrendelőnek 20 ezer 
forintot kellett fizetnie. A hölgy 
szerint a magát klímaszerelőnek 
tartó egyén 35 ezer forintot kért 
(mellesleg ez egy panellakás átla-
gos szerelési költsége). A profi 
szerelő azt is észrevette, hogy a 
gyártó által adott tartozékokat, 

Heitmar Róbert klímaszerelő is gyakran tartja mások helyett a 
h á t á t Fotó: Miskolczi Róbert 

rézcsövet, kábelt a „mester" ma-
gával vitte. Heitmar Róbert sze-
rint ezek az utolérhetetlen klíma-
szerelők Észak-Magyarországról 
jönnek, tönkreteszik a szakma 

presztízsét, amit nekik kell hely-
reállítani, tartani kell a hátukat, 
miközben amúgy is óriási a ver-
seny a piacon. Az emberek hiszé-
kenyek - mondta - , nem kérik el 

például a szerelésre jogosító iga-
zolványt, amelyért sok pénzt ki-
ad egy vállalkozó. 

Poprádi Róbert hevederzárszere-
lő nevét szinte mindenki ismeri 
Szegeden. Az egyéni vállalkozóval 
együtt dolgozó testvére, Poprádi 
Péter is hajmeresztő történeteket 
tud: az ő nevükkel például házaló 
ügynökök jártak lakásról lakásra, 
és vettek fel megrendeléseket, 
majd az általuk felszerelt zárak 
sorra „elpusztultak". Olyan is elő-
fordult, hogy az előleggel azonnal 
megléptek a szélhámosok. Hiába 
tettek feljelentést a rendőrségen, 
nem érték utol a szélhámosokat. 
Ezután hirdetésben közölték po-
tenciális partnereikkel, hogy nem 
alkalmaznak ügynököket. 

A lakat- és zárpiac új terméke 
egy kínai kilincses - mondta 
Poprádi Péter amelyet 4 ezer 
forintért szerelnek be, holott a 
minőségi termék ára 10 ezernél 
kezdődik. Jellemzője, hogy rövid 
idő elteltével az ajtót sem lehet 
kinyitni. Ekkor megkeresik a 
Poprádi családot a pórul járt ügy-
felek. 

F. K. 


