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Raiffeisen Akciós Személyi Kölcsön 
Havonta 1%-os kamattal! 
Most elképesztően alacsony, havonta 1%-os kamatlat iuthat Raiffeisen 
Akciós Személyi Kölcsönhöz.* Előzetes hitelbírálatért hívja a 
06-40-48-48-48-os kékszámot, vagy látogasson el bankfiókunkba. 
Kérésére mobilbankárunk személyesen felkeresi ÓnH 

Péklók az egyhavi tortaizíórésztetekre az etrö hat hónapban: 
Hatéves futamidejű, svájci frank alapú. Forintban folyósított kölcsön esetén. 

kölcsön ősszsgc Havi tórlesztőreszkt 
440 000 Ft 9 908 Ft s 
750 000 Ft ló 888 Ft | 

1000 000 Ft 22 518 Ft 
2 000 000 Ft 42 993 FI 

A tötlesztórészlet pontos összegéi a folyósttál napión átlapítjuk meg 

THM: 15,56%-39,28% 
Fiókjaink: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7. • Makó, Széchenyi 
tér 9-11. • Szeged, Széchenyi tér 15. • Szeged, Kossuth Lajos sgt. 9. 
Szentes, Kossuth Lajos u. 13. 

*Az ajánlat a 2006. június 12. és szeptember 15. között igényelt, svájci fronk clopú, 
fedezet nélküli Személyi Kölcsön első kamatperiódusára vonatkozik. Az akció részletei 
megtalálhatóak a bank aktuális Kondíciós Ustójábon; érdeklődjön bankfiókjainkban, 
telefonon vagy oz interneten. 
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Az Ülléshez közeli baromfitelepről a zár-
lat miatt napok óta nem szállítják el a to-
jásokat. A szegedi piacon vásárlók külö-
nösebben nem tartanak betegségtől: a hét 
végén a Mars téri csarnokban jól fogyott a 
vágott baromfihús, annak ellenére, hogy 
pénteken bebizonyosodott: Kiskunmaj-
sán madárinfluenza miatt hullottak el li-
bák. Ennek hatására Üllés és Bordány tér-
ségében szigorúan ellenőrzött megfigyelé-
si körzetet alakítottak ki. 

Nemes Nagy Zsolték Ülléshez közeli telepén 
négy épületben 35 ezer tojótyúkot és csibét 
tartanak. A telepre belépőknek a kerítésnél 
fertőtleníteni kell a cipőjüket, majd kötelező 
a kézmosás. Az egyik ólban - amely csaknem 
100 méter hosszú - 8800 tojótyúkot tarta-
nak. Az előtérben dolgozóknak futószalag 
hozza bentről a tojásokat, amelyeket nagyság 
szerint tálcára válogatnak, majd a piacra 
visznek. A földre pottyant tojásokat vödörbe 
szedik össze, ezeket csak gondos tisztítás 
után válogatják szét. Egy másik épületben 
csibéket nevelnek, a termálfűtésű hodályban 
22 ezer kiscsibe szaladgál. Ha már eléggé 
megnőttek, ezek kerülnek a kiöregedett tojók" 
helyére. A gazda édesapjától, Nemes Nagy Já-
nostól megtudtuk: az övék is regisztrált telep, 
az állatorvosoknak rendszeresen jelentik a 
baromfi és a tojások számát. A zárlat elren-
delése óta szünetel a tojáskereskedelem, va-
gyis azt a napi 7-8 ezer darabot, amit megtoj-
nak a tyúkok, raktárban tárolják. Ha szerdá-

TILALOM SZERDÁIG 
| j | Szigeti Sándor megyei főállatorvos lapunkba 

elmondta: Csongrád megyében külön ellenőr-
zés nem zajlott a hét végén. A megye szár-
nyasállományát nyilvántartásba vették, az 
adatokat folyamatosan frissítik. Erre azért van 
szükség, hogy ha tovább terjed a kór, t isztá-
ban legyenek a létszámmal. A megyében 
egyébként 2 5 0 nagy baromfitelep van, ahol 
min imum 2 ezer szárnyast nevelnek. Az ennél 
kevesebb létszámmal működők száma több 
tízezer. Az élő szárnyasok teljes forgalmazási 
és vágási t i lalma kedd éjjelig van érvényben a 
telepeken. Ha a vírus nem terjed tovább, vár-
hatóan szerdától felszabadítják a vágási tilal-
mat a klinikailag tünetmentes telepeken. 
Ugyancsak szerdától lehet számítani a napos-
állatok forgalmazási t i la lmának feloldására. 

tói feloldják a szigorú zárlatot, értékesíthetik 
a tojást. 

Egy faluval odébb, Bordányban nehezen ta-
lálunk olyan házat, ahol baromfit nevelnek. 
A faluban élők zöme a boltban veszi meg a 
tojást, az udvarok hátsó részében csak elvét-
ve látunk kapirgáló tyúkokat. Végül az egyik 
kisebb utcában Maróti Andrásnéhoz kalauzol 
az egyik szomszédasszony. 

- Két tyúkom van, 19 kicsi csirkém, öt 
nagy. Nem szeretek a piacra járni tojásért, 

ami nekem kell, azt az ólból veszem ki -
mondja a nyugdíjas asszony, miközben 
krumplival kevert tápot visz a baromfiudvar-
ba. Hívására előszaladnak a kiscsirkék, élén-
ken csipegetik az ételt. Elmondja azt is: tart a 
madárinfluenzától, hallotta, hogy nagyon 
közel, Kiskunmajsán találtak vírust hordozó 
szárnyasokat. Mégis reméli: nem terjed to-
vább a madárbetegség. 

Ugyanebben bízik Kotogány János. Szege-
den, a Mars téri piacon napos csibét és tojást 
áruló férfi jól felkészült a témából: még egy 
internetről kinyomtatott újságcikket is a ke-
zünkbe nyom a madárinfluenzáról. 

- Harmincöt éve vagyok a szakmában, de 
ilyen még soha nem történt - mondta a férfi a 
tálcára halmozott tojások mögött állva. - Na-
poscsibéket most nem is árulok. A madárinf-
luenza nagyon megnehezíti a dolgunkat, ab-
ban reménykedem, hogy kedden feloldják a 
zárlatot. Aznap 4100 kiscsibém fog kikelni, 
remélem, el tudom adni őket, nem kénysze-
rülök arra, hogy mindet le kelljen vágni. 

A szegedi piacon találkoztunk olyanokkal 
is, akik vállrándítással intézték el az ügyet. 

- Madárinfluenza? Engem nem érdekel! -
mondta Kérészi Sándorné. Negyven éve jár a 
piacra baromfihúsért, soha baja még nem lett 
tőle. Először tojást vásárolt, majd a csarnok-
ba ment csirkecombért. Vele tartottunk mi 
is. A baromfiüzletek előtt mindenütt hosszú 
sorok álltak, a madárinfluenza hírére sem 
csökkent a forgalom. 

NYEMCSOK ÉVA 
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Nem kell félni, nem fog fájni - vezette be Gyurcsány Ferenc re-
formokkal kombinált megszorítási csomagját, amelynek meg-
szorítási részét mindeddig tagadta. A csomag gáz- és ener-
gia-áremeléseket, adóemeléseket, új adónemek bevezetését, 
kedvezménymegvonásokat, az egészségügyi hozzájárulás eme-
lését tartalmazza, s ezzel előreláthatóan a családi kiadások nö-
velését, áremeléseket és a bérek értékének csökkenését idézi 
elő. 

Az előző ciklus közepén, a Medgyessy-kormány idején előre le-
hetett látni, az első Gyurcsány-kormány színrelépésekor pedig 
tudni lehetett, hogy megszorításokra lesz szükség. A hiányt mégis 
tovább növelték. A Száz lépés program elnevezésű tervnek csak 
tevés-vevés jellege, és kommunikációs nyeresége volt: lehetővé 
tette, hogy Gyurcsány Ferenc hatalmon maradhasson. A kor-
mánypárt a választási kampányban a köztársaság megvédésével 
foglalkozott, uniós pénzekből felépítendő nagyberuházásokkal, 
adócsökkentési programmal festette a szép jövőt. Az adóemelést 
ki lehetett következtetni már a választások előtt, de ki készült 
volna erre, amikor januárban hangzatos adócsökkentési program 
indult, amelyen hetekig huzakodott a két kormánypárt. Most pe-
dig azt kellene elhinni, a régi-új kormány egyszerre rájött, hogy a 
már korábban is drámainak tartott költségvetési hiány nemcsak 
drámai, de annál ezeregyszázmilliárd forinttal magasabb. A kés-
lekedéssel alighanem százmilhárdokat veszített az ország. 

A Gyurcsány-kormány ezt a pohtikai felelősséget azzal enyhíti, 
hogy a megszorításokat egyelőre nem terjesztette ki a nyugdíj- és 
családtámogatás területére, és a terheket úgymond a háztartások 
és a vállalkozások nyakába rakta. Továbbá elindult egy, az állami 
kiadásokat visszafogó terv is, amely hasznos lesz ugyan a költség-
vetés számára, de fájdalmas az állami alkalmazottak jelentős ré-
szének. 

Mindezt együtt Gyurcsány Ferenc okos reformnak nevezi, amit 
ellentétbe állít a sokkterápiával. A Bokros-féle csomagtól valóban 
az különbözteti meg a mostanit, hogy a megvonások mellett az 
állami intézmények kiadáscsökkentése is elkezdődik, ami idén 
ugyanannyit hoz, mint amennyit elvesznek az emberektől. Jövő-
re azonban ez utóbbi lesz a nagyobb tétel, és a bevételszerzés lo-
gikája sem változott semmit: elvenni, lefaragni, és nem bővülés-
re, munkaadásra ösztönözni. A gáz és a háztartási energia árának 
emelése miatt a családi kiadások megnőnek, és közvetve az árak 
is emelkednek majd, ami fogyasztáscsökkenést eredményez. Ez a 
munkáltatók eredményeit fogja rontani, akiknek ráadásul ilyen 
körülmények között kell dönteniük, hogy átvállalják-e a munka-
vállalók megnövekedett terheit. Ha nem. akkora bérek valódi ér-
téke meredeken esik majd. Ráadásul az államra vagy a vállalko-
zásokra hárított megvonások végeredményben szintén az állam-
polgároknál fognak lecsapódni. 

Nem kell félni, nem fog fájni-mondja Gyurcsány Ferenc. Szep-
tembertől ez így hangzik majd: „Nem fáj az, csak úgy érzed." 

A Hármas-Körös és a Maros már apad 

A Tisza a napokban 
tetőzik Szegednél 
A hét második felére várható a Tisza tetőzése - kissé késik a 
korábbi előrejelzéshez képest. A tetőzés a másodfok környékén 
várható: néhol kissé alatta, néhol kissé fölötte. A szegedi part-
fal javításai az új áradástól függetlenül nyár végére elkészül-
nek. 

Késik a Tisza tetőzése Szeged-
nél az előrejelzéshez képest. 
Korábban e hét elejére valószí-
nűsítették a tetőzést, mostanra 
úgy néz ki: várhatóan kissé ké-
sőbb, 14-16-ára érkezik ide a 
legmagasabb vízszint - tudtuk 
meg Kozák Pétertől, a szegedi 
védszakasz vezetőjétől. Tető-
zéskor a várható vízmagasság 
730-745 centi lesz a szegedi 
vízmérce szerint, megközelíti, 
de nem éri el a másodfokú ár-
vízvédelmi készültség elrende-
léséhez szükséges 750 centit. 

PITVAROSI 
ÉGSZAKADÁS 

j l g Szombaton az egész ország-
ban a Dél-Alföldön eset t a 
legtöbb eső. A megyében a 
legtöbb csapadék Pitvaroson 
és környékén hullott: c s a k -
n e m 2 2 mil l iméter. Szegeden 
1 1 - 1 3 mi l l iméter eső esett ; a 
megyei á t lag 1 0 - 1 5 mi l l imé-
ter - tudtuk m e g a meteoro-
lógiai szolgálattól. Az utóbbi 
két hétben a szombat i eső-
zéssel együtt jó száz mi l l i -
méternyi csapadék eset t , s 
ez je lentősnek mondható . 
Ezen a héten c s ü t ö r t ö k - p é n -
tekig n e m várható esőzés, 
legföljebb helyi záporok, z i -
vatarok a laku lha tnak ki. 

Konkrét árvízi védekezésre 
sincs szükség, csak figyelőszol-
gálat működik. A tetőzés vi-
szonylag „ellapult" lesz, és el-
tarthat néhány napig. Az ára-
dás levonulása után azonnal 
kezdődnek a partfaljavítási 
munkák. Három helyen kell 
nagyobb mértékű helyreállítást 
végezni Szegeden: a Roosevelt 
tér környékén, ahol addig nem 
ismert földalatti csatorna 
„hozta be" majdnem a Tiszát a 
városba a rekordárvízkor; a 
múzeumnál, ahol megrepede-
zett a partfal; illetve a Belve-
dere-né 1. 

Mindszenten a tetőzés 750 
centi körül várható, s elérheti a 
másodfok határát. Esetleg azt 
kismértékben meg is haladhat-
ja - tudtuk meg Kemény Lász-
lótól, az Atikövizig központi 
ügyeletén. A Hármas-Körös 
már letetőzött a szombatról va-
sárnapra virradó éjjel 732 cen-
tivel, és apad. A Maros tetőzé-
se szintén megtörtént már Ma-
kónál; román területről újabb 
áradás közelít, de csak kismér-
vű. 

A belvízzel elöntött területek 
nagysága a csapadékos időjárás 
hatására az utóbbi napokban 
megnövekedett: a megyében 
mintegy 15 ezer hektár van víz 
alatt. A szivattyúk folyamato-
san emelik át a vizet a folyók-
ba. 

E C S . 

Nemes Nagyék Ülléshez közeli telepén napi 8 ezer tojást tartanak vissza 

Madárinfluenza: kedden 
döntenek a zárlat végéről 

Megszokott volt a forgalom a hét végén a Mars téren, jól fogyott a tojás Fotó: Segesvári Csaba 

Munka-
vállalás 
Európában 
Az Európai Bizottság 2006-ot a 
munkavállalás európai évének 
nyilvánította. Ennek keretében az 
SZTE Állam és Jogtudományi Ka-
rának Európa-tanulmányok Köz-
pontja több európai civil szerve-
zettel közösen konferenciát szer-
vez. A tanácskozáson, június 
16-án és 17-én magyar, osztrák, 
szlovák és román szakemberek is-
mertetik az eredményes külföldi 
munkavállaláshoz szükséges tud-
nivalókat, illetve a Magyarország 
csatlakozását követő, a hazánkból 
a környező országokba irányuló 
migráció eddigi tapasztalatait. A 
konferencia angol nyelvű, de a 
szinkrontolmácsolásról a szerve-
zők gondoskodnak. Helyszín: 
SZTE ÁJTK III. emeleti társalgó 
(Szeged, Tisza Lajos krt. 54.). 

Ennyire kicsi! 
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