
8 • M E G Y E I T Ü K Ö R * HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 22. 

GE HEALTHCARE orvosi szoftverek 
fejlesztésével foglalkozó, 

amerikai tulajdonú multinacionális cég. 

Hamarosan nyíló szegedi irodánkba 
ASSZISZTENST KERESÜNK 

heti 2 0 órás munkavégzéssel. 
Szívesen fogadunk szakmai gyakorlatra jelentkezőket is 

folyamatosan. 

A felelősségi kör az iroda általános üzemeltetésétől szakmai ren-
dezvények megszervezéséig terjed. A pozíció betöltéséhez 
szakirányú tanulmányok, MS Office alkalmazások magas szintű 
felhasználói ismerete, jó angolnyelv-tudás és min. 2 éves gya-
korlat szükséges. 

További információk a cégről és a meghirdetett pozíciókról a 
http://gehealthcare.karrierinfo.hu oldalon találhatók. Jelentkezni 
lehet angol és magyar nyelvű önéletrajzzal és motivációs levél-
lel a következő e-mail címen: luliaAnna.Ve9h@ge.com 

GE i m a g i n a t i o n a t work 

053376815 

A S Z E N T E S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T 
V Á R O S E L L Á T Ó I N T É Z M É N Y E 
értesíti a lakosságot és a méhészeket, hogy 

2006. május 22-én, hétfőn, a kora esti órákban légi 
biológiai, május 23-án légi kémiai és földi melegködös 

szúnyogirtást végeztet a város területén és 
a Tisza melletti területeken. 

Rossz idő esetén a permetezés május 24-25-én ugyanebben az időpontban 
kerül elvégzésre. A felhasználásra kerülő vegyszer emberre, és melegvérű 

állatokra veszélytelen. 053376686 / 

Ötven szép állatot kínáltak Vásárhelyen 

Lóvásár Stampedlivel 
- ezúttal kupecek nélkül 

Mártélynem bír a 40 ezres vendégsereggel 

Elmarad a kavalkád 
Támogatás hiányában, valamint a magas tiszai árvíz következ-
ményei miat t idén elmarad a mártélyi kavalkád. Balogh Jánosné 
polgármester elmondta: már a tavalyi, tizedik jubileumi ren-
dezvényen szó volt arról, hogy egy ideig szüneteltetni kellene a 
kavalkádot. Az is kiderült: egy ezerháromszáz lelkes falunak 
gondot okoz ellátni negyvenezer vendéget. 

Fotó: Tésik Attila » 
gáig. Látszatra mindenki magának vásárolt, s 
bizony volt olyan ló, melyet 600 ezer forint-
ra, de olyan is, melyet kétmillióra tartott a 
tulajdonosa. Az is gyorsan kiderült, hogy 
ezekből az árakból azért lehetett alkudni, hi-
szen a tulajok mégiscsak eladni szerettek 
volna. 

- Nem veszek, nem is adok el, csak néző-
ként jöttem negyedmagammal - mondta a 
Mezőberényből Vásárhelyre autózott 
Vrbovszki Pál, korábban egyszerű „háztáji" 
lovat tartott, melyet fogatban használt. 

Czuczi Istvántól, a vásár egyik szervezőjé-
től megtüdtuk: a tavalyinál nagyobb létszám-
ban Vásárhelyre hozott lovak közül volt, me-
lyet nyereg alatt és ugrás közben is meg lehe-
tett nézni. A változatos fajtájú négylábúak 
közül képviseltette magát a magyar fehér, a 
lipicai, a furioso, a nóniusz, az arab és a ma-
gyar sport ló több példánya is, melyeket az or-
szág egész területéről hoztak gazdáik. 

B. K. A. 

Az idén minden érdeklődő töröl-
heti nyári programfüzetéből a 
mártélyi kavalkádot, ugyanis el-
marad. Az okokról Balogh János-
né polgármester nyilatkozott la-
punknak. 

- A tavalyi, tizedik jubileumi 
rendezvényen felmerült, hogy ta-
lán ez lesz az utolsó. A testület és 
a szervezői csapat azért határo-
zott így, mert a kavalkád renge-
teg munkával járt, valamint szá-
mos, rajtunk kívülálló dolog hát-
ráltatta. Itt gondolok például az 
időjárási viszontagságokra, az 
évente ismétlődő szúnyoginvázi-
óra - mondta a polgármester. 

Balogh Jánosné kiemelte, hogy 
a falu eddig nem csoportosított el 
külön pénzforrást a kavalkádra, 
pályázatok útján finanszírozták 
a programsorozatot. Idén azon-
ban Mártély kikerült az elmaradt 
kistérség kategóriájából, így e cí-
men már nem kaphatják meg a 
mintegy hárommillió forintos ál-
lami támogatást. 

- Azzal is szembesülnünk kel-
lett, hogy a kavalkád egyre népsze-
rűbb lett, s most már 30-40 ezer fős 
vendégsereggel kell számolnunk. 
Egy 1300 lélekszámú falu pedig ek-
kora tömeg ellátására, befogadásá-
ra nem alkalmas - folytatta. 

A látogatóknak ráadásul egyre 
nagyobb lett az elvárása a kaval-
káddal kapcsolatban. Mivel asz-
faltos parkolót nem tudnak építe-
ni, egy-egy kiadós eső után sorra 
akadtak el a sárban a gépkocsik. 

A Tisza magas vízállása miatt 
a rendezvény helyszíne, az üdü-

lőterület még mindig víz alatt 
van. Az árvíz a belterületen folyó 
csatornázást is hátráltatta. 
Két-három hetes csúszásban 
vannak az építők, s a beruházást 
nem tudják befejezni a kavalkád 
kezdetéig, vagyis augusztus első 
hétvégéjéig. 

- A fent felsoroltak miatt úgy 
határoztunk, hogy idén biztosan 
elmarad a rendezvény. Arról vi-
szont még nem döntöttünk, 
hogy a későbbiekben lesz-e még 
mártélyi kavalkád - tette hozzá 
végül a polgármester. A kavalkád 
helyett több kisebb rendezvény-
nyel, programmal várják a ven-
dégeket Mártélyon. 

KORMOS TAMÁS 

A FALU NYÁRI 
RENDEZVÉNYNAPTARA 

i j Május 27.: megyei tűz'oltóverseny és 
bál. 
Június 2.: Szenti András Számadás 
című könyvének bemutatója. 
Június 4.: Hajós Dezső emléktáblá-
jának avatója, gyermeknap a kem-
pingben. 
Július 9-15.: XIX. magyar őstörténe-
ti találkozó és XIII. magyar történelmi 
iskola. 
Július 22.: aratóünnep. Augusztus 
26.: díszkút- és játszótéravatás Újfa-
luban. Szeptember 8.: Szent Adorján 
napja, mártélyi keszegölő (halfó'ző 
verseny) a kempingben, illetve ha-
gyományok napja népi kirakodóvá-
sár. 
Szeptember 16.: szúnyogűző nap, 
családi vetélkedő. 

Idén biztosan nem lesz óriásbábos felvonulás Fotó: Tésik Attila 

Ötven lovat kínáltak a hét végén Vásár-
helyen megrendezett országos lóvásáron. A 
szervező Hód-Mezőgazda Rt. egyesével mu-
tatta be az állatokat. A legolcsóbb 600 ezer 
forintba került, de volt olyan, amelyért 
gazdája kétmillió forintot szeretett volna 
Itapni. 

Lear Király, Kacér, Balett, Tina, Aranyalma, 
Revütáncos, Aranyági Ervin, Levente, Zsen-
ge, Zsargon, Stampedli és Liza szerepelt a hét 
végén Hódmezővásárhelyen rendezett orszá-
gos lóvásáron. Ötven négylábút vonultattak 
fel a kifutón. A vásárhelyi Hód-Mezőgazda 
Rt. kiállítási területén az állatokat egyesével 
mutatták be - vérvonal szerint is - az érdek-
lődőknek. A vásár inkább egy szépségver-
senyre hasonlított. 

- Olyan ez, mint az autóvásár, vagy talán 
mint egy szépségverseny. Először mindenki 
az extrákra kíváncsi - jegyezte meg kaján 
mosollyal egy érdeklődő, aki nagy élvezettel 

pillantgatott a kecses járású, kötőféken felve-
zetett, egymást követő állatokra. Azok hol 
jól, hol meg kevésbé jól tűrték ezt, volt olyan 
is közülük, mely olyan kirobbanó energiával 
ugrándozott, hogy majd maga után rántotta 
a kötőszár másik végén lévő embert. 

- Csak nézelődöm - mondta a Mohácsról 
érkezett Kalenics fános, aki hozzátette: diák-
korában versenyszerűen lovagolt, s az állato-
kat azóta is szereti. - Száznyolcvan kilomé-
tert autóztunk, hogy itt legyünk, ez azért je-
lent valamit. Szeretem a szép járású, szép 
tartású lovakat. Előfordulhat, hogy vennénk 
is lovat - mondta, míg felesége bólogatott. 

A lovak felvezetése közben az éppen nem 
szereplő állatokat a bokszokban lehetett 
megnézni. Ott is sok minden kiderült róluk. 

A lóvásárról hiányoztak a klasszikus kupe-
cek, akiket az ember vastag aranylánccal, 
bankóktól duzzadó pénztárcával képzel el, 
olyannak, aki alku közben sorra vizsgálja a 
kiszemelt hátas minden tagját, a patától a fo-

A paripák nyereg alatt is bemuta t ták tudásukat 

Devizahitel havi törlesztőrészletek nélkül maximum 2 évig, 
egyösszegű visszafizetéssel. 

THM: 5,85 %-tól 

Szeged, Széchényi tér 2., Tel.: 62/425-311 
Szeged, Széchenyi tér 3/a„ Tel.: 62/452 370 
További részletek a bankfiókokban. 

Inter-Európa Bank 
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