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TÉMÁINKBÓL
NEM KELL GYERMEKULES?
Január elsejétől a KRESZ
kötelezővé tette, hogy 12 évnél
fiatalabb és 150 centiméternél
alacsonyabb gyerekek csak
biztonsági gyermekülésben ülve
utazhatnak. Mint minden
szabálynál, itt is vannak
kivételek.
3. oldal

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)
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Csongrád megyében az első lépést még senki sem tette meg

A verseny „fogja" a kenyérárakat

BEMUTATKOZIK AZ SZDSZ
Ezúttal a Szabad Demokraták
Szövetségének megyei elnökével
készítettünk interjút. A közelgő
választásokra való tekintettel
Beregszászi Sándor ismertette
pártja elképzeléseit.
5. oldal
MADÁCSI MESTERHÁRMASA
Csongrád megye legjobb
játékvezetőjének immáron
harmadszor választották meg
Madácsi Jánost. A magyar foci
egyre mélyebbre süllyed és ez
nemcsak a pénztelenségnek,
hanem a megfelelő utánpótlás
hiányának is köszönhető.
15. oldal
A SZÓKIMONDÓ SZÍNÉSZNŐ
A hatal színésznő, Pelsőczy Réka
kendőzetlenül nyilatkozott
lapunknak szakmája
visszásságairól, a morális és az
anyagi ellentmondásokról,
valamint a média által teremtett
népszerűség csapdáiról
Sziluett

Még a régi áron szelik fel a kenyeret.
A Sütőipari Egyesülés az elmúlt
esztendő utolsó napjaiban arra
készítette föl a vásárlókat, hogy
januártól 10 százalékos kenyéráremelés várható. Az új év beköszöntével egy időben azonban a
pékek mégsem vitték feljebb
áraikat, egyelőre ugyanis mindenki a másikra vár.
A kenyér és péksütemények árá-

Fotó: Miskolczi Róbert

nak emelését december végén Werli József, a Sütőipari Egyesülés igazgatója jelentette be. Elmondta,
2002 januárjától azért kell mintegy 10 százalékkal drágábban adni a mindennapit, mert a minimálbér a korábbi 40-ről 50 ezer forintra emelkedett, valamint az
energiahordozókért is többet fizetnek. Egy kilogramm fehér és
félbarna kenyér a prognózisok sze-

rint előreláthatóan 120-125 forint, a vizes zsemle 12,50-13, míg
a tejes kifli 13-13,50 forintba kerül majd - tette hozzá Werli József.
A szakmai szervezet vezetője
ugyanakkor hangsúlyozta, valószínűleg nem egyszerre és egy
időben következik be a drágulás.
Valóban így is történt: Csongrád
megyében tegnap valamennyi áruház és kisebb üzlet még a régi áron

Pick-búcsú a tőzsdétől?
w w w . d e l m a g y a r . h u
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A Pick Szeged Rt. igazgatósága február 4-ére hívta
össze a cég rendkívüb közgyűlését - derült ki a Magyar
Tőkepiac szerdai számából. Az egyetlen napirendi
pont szerint ezen a Pick-részvények tőzsdei kivezetéséről döntenek. Mint ismeretes az Arago Rt. Pick részvényekre szóló megemelt, 4270 forintos vételi ajánla-

tát december 4-én hagyta jóvá a felügyelet, s ez 2002.
január 7-éig él. A hír azt sugallja, az Aragónak sikerült annyi részvényt megszereznie, hogy szóba kerüljön a tőzsdei kivezetés, ám az sem kizárt, éppen ezzel
a hírrel gyakorolnak nyomást a még bizonytalan kisbefektetőkre. Holnap is lesz közgyűlés a Picknél, csütörtöki lapszámunkban megpróbáljuk összefoglalni
az elmúlt hónap eseménydús krónikáját.

kínálta a sütőipar portékáit, mivel
egyelőre egyik pékség sem jelentett
be áremelkedést. A legnagyobb
gyártó, a Szegedi Sütödék Kft. ügyvezető igazgatója, Borka József elmondta, helyben a kereskedőkkel
aláírandó megállapodásoktól függ,
mikortól emelnek árakat a pékek.
Ők minél előbb meg szeretnék
tenni a döntő lépést, az árak 1012 százalékos emelését, amelyet

indokoltnak tart a megnövekedett
költségek miatt, de a pontos dátum még nem ismert. A szegedi
Cserepes Sori Pékség Kft. üzemvezetője, Nagy Zoltán sem tudott
arról, cégük mikor szánja rá magát a régóta halogatott és időszerű
áremelésre.
Kiss Mihály, a makói Holsum
Sütőipari Kft. ügyvezető igazgatója azonban kételkedik abban, hogy
az év első két hónapjában Csongrád megyében árakat emelnének a
pékek. Szerinte ugyanis jelenleg
nem egészséges verseny, hanem
gyilkos hajsza, a túlélésért folytatott küzdelem jellemzi a helyi
sütőipart, hiszen a piaci szereplők
száma magas, mintegy hetvenen
árulják termékeiket - leginkább
áron alul - a lakosságnak. Sőt még
Békés megyéből is érkeztek versenytársak, akik még azért is képesek napi 50-60 kilométert autózni, hogy 20-30 kiló kenyeret
Csongrádban adjanak el. Kiss Mihály azt is elképzelhetőnek tártja,
hogy ebből az áremelkedésből a
kereskedők húznak majd hasznot, akik a pékárut az elkövetkezőkben mindenképpen több
pénzért kínálják, s a drágulást az
esetleg alig-alig árat emelő gyártókra fogják. Kívülálló szakértőink
szerint senki sem meri megtenni
az első lépést, hanem a másikra
vár. Még az sem elképzelhetetlen,
hogy az a gyártó, aki bejelenti az
áremelést, a háttérben egyáltalán
nem kér többet a kenyérért, péksüteményért, s a régi áron köt alkut a kereskedővel. Csak azért,
hogy a többieket ösztönözze a
máskülönben halaszthatatlan áremelés bejelentésére.
FEKETE KLÁRA

Harmincegy lakás
a Szent István téren

A szegény Deszk gazdagsága
A kilencvenes években sorra indultak Deszken a nagyberuházások,
jórészt a Mol Rt. minden esztendőben befizetett iparűzési adójából. Aztán a pénzcsapot az egyik
évről a másikra elzárták. A pénztelenség azonban nem látszik meg a
Szegedhez közeli településen. 1998
óta elkészült a 120 millió forintos
új sportcsarnok, a faluházat is felépítették és már mozi is működik
benne. Felújították az iskolát és az
óvodát, buszmegállókat létesítettek. Az egyik legnagyobb beruházás
a szennyvízhálózat kiépítése is megvalósult. Az eredmények nem utolsósorban a pályázatokon nyert 100
millió forintnak, a háromszáz vállalkozó helyi adójának és a település tizenhárom társadalmi szervezetének köszönhetők.
Az új faluház a település egyik büszkesége.

Fotó: Karnok Csaba

IráSUIlk a 4. oldalon.

E m e l k e d n e k az új ö n k o r m á n y z a t i társasház falai.

Harmincegy lakásos önkormányzati társasház épül a szegedi Szent
István téren. A házat novemberben adják át. A szociális bérlakások bérleti jogát pályázaton szerezhetik meg az igénylők. Az épület
földszintjén üzleteket, s két orvosi rendelőt nyitnak.
Az elmúlt évek átlagánál jóval hidegebbre fordult télben sem áll a sze-

Fotó: Veréb Simon

gedi Szent István tér 3-4. számú telken készülő önkormányzati társasház építése. A 31 lakásos épület
450 millió forintba kerül, átadását
2002. novemberében tervezik - tájékoztatta lapunkat Kerekes Péter,
a beruházást lebonyolító Szegedi
Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. elnök-vezérigazgatója.
Folytatás az 5. oldalon.

2

•

Kudarcba fulladt
a légiforgalmi sztrájk?
BUDAPEST (MTI)

Délután 14 óra után a sztrájkoló
három munkavállaló is felvette a
munkát Ferihegyen, így a szerdán
0 órától meghirdetett munkabeszüntetésben délután már senki
nem vett részt - közölte Péterffy
Gábor, a Hungarocontrol megbízott szóvivője.
A Magyar Légiforgalmi Szolgálatok Szakszervezete (MLSZSZ) szerdától határozatlan idejű sztrájkot
hirdetett 100 százalékos bérkövetelésük alátámasztására. Reggel
még 15, a légiforgalmi irányítás
területén tevékenykedő dolgozó
döntött a munkabeszüntetés mellett, majd csak hárman sztrájkoltak. Péterffy Gábor szerint a három

munkavállaló sztrájkja csupán az
információ hiánya miatt következhetett be. A munkabeszüntetés
mellett döntők semmit nem tudtak arról a béremelési ajánlatról,
amelyet Mudra István, a Hungarocontrol vezetője még egy december
14-i tárgyaláson tett.
Megerősítette, hogy a sztrájkot
szervező MLSZSZ elnöke, Metes
György nem tájékoztatta a szakszervezeti tagokat az ajánlatról. A
tények ismeretében a három sztrájkoló is úgy döntött: délutántól felveszi a munkát. - Ezzel az
MLSZSZ által meghirdetett és irreális követeléseken alapuló munkabeszüntetés totális kudarcba fulladt - tette hozzá Péterffy Gábor.

GLÓBUSZ
TALALKOZOTTAKET
KÜLÜGYMINISZTER
Az indiai és a pakisztáni külügyminiszter szerdán találkozott egymással és hírügynökségi jelentések
szerint kedélyesen elbeszélgettek
a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség (SAARC) konferenciájának előkészítő ülésén a
nepáli Katmanduban. Vélhetően
muszlim szélsőségesek felrobbantottak szerdán két kézigránátot
a kasmíri Szrinagar törvényhozásának épülete előtt, megsebesítve
legalább 18 személyt.
KÍNA ÉS TAJVAN
Kína az új év kezdetén ismét síkraszállt a Tajvannal való újraegyesülés mellett. Egyidejűleg reményét fejezte ki, hogy javulnak kapcsolatai a szakadár tartománynak
tekintett szigettel, miután im-

már mindketten tagjai a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO).
Csiang Cö-min kínai elnök újévi
üzenetében szorgalmazta az újraegyesülést Tajvannal. Az államfő
egy hivatalos rendezvényt követően azt is közölte: új esélyt
biztosít a kínai szárazföld és Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatok fejődésének a WTO-tagság.
SCHUSTER BALESETE
Közúti baleset részese volt a szlovák államfőt, Rudolf Schustert és
feleségét szállító gépkocsi. Mindketten enyhe sérüléseket szenvedtek. A gépkocsisor, amely lakóhelyéről, Kassáról pozsonyi hivatalába vitte Schustert, Nyitra környékén a rossz látási viszonyok miatt
egy feltorlódott gépkocsioszlopba
ütközött. A balesetnek hét
könnyebb sérültje volt.

Eduardo Duhalde 2003 decemberéig államfő

Argentin elnökváltás
BUENOS AIRES (MTI)

A várakozásoknak megfelelően
Eduardo Duhalde szenátornak
szavazott bizalmat az argentin
törvényhozást, amely a 60 éves
politikust Argentína új elnökévé
választotta meg. A kongresszus
egyben felhatalmazást adott neki
arra, hogy 2003 decemberéig, a
két hete lemondott Fernando de
la Rúa államfő mandátumának
eredetileg kitűzött lejártáig, lássa
el a legmagasabb közjogi méltóság
tisztét, azaz Duhaldét nem átmeneti időszakra választották meg elnökké.
A kongresszus tagjai 5 órás vita után 262 igen, 21 nem és 18
tartózkodással hozták meg végső

döntésüket. Duhalde elődjét,
Adolfo Rodríguez Saát a törvényhozás csak március elejéig bízta
meg az ideiglenes államfő teendők
ellátásával. Saá azonban megválasztása után egy héttel benyújtotta lemondását, mert úgy vélte
nem kapott elég segítséget a súlyos gazdasági és politikai válságba került dél-amerikai ország
gondjainak felszámolására irányuló elképzelései megvalósításához.
Eduarda Duhalde a peronista
mozgalom baloldali szárnyához
tartozik. Politikai pályafutását tekintve eddig kétszer volt Buenos
Aires tartomány kormányzója, illetve a kilencvenes évek elején alelnökként is dolgozott.
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Az új bankjegyek iránt a reméltnél is nagyobb a kereslet

Az euró várt diadalmenete
FRANKFURT (MTI)

Az Európai Központi Bank szerdai
közlése szerint az eurókészpénz
január 1-jei startja óta simán zajlik az új európai fizetőeszköz bevezetése, annak ellenére, hogy az új
bankjegyek iránt a vármái nagyobb
a kereslet.
A francia jegybank elnöke szerint
jelenleg nincs napirenden váltás
az EKB-elnöki poszton. Az EKB
készpénzforgalomért felelős banktanácsi tagja, Eugenio Domingo
Solans szerint a vártnál jobban halad az euró bevezetése: az első nap
végére Ausztriában, Németországban, Luxemburgban es Hollandiában a készpénz-automaták száz
százalékban már euró-bankjegyeket adtak ki.
Az eurózóna egészét tekintve 80
százalékos az átállítási arány, vagy-

is eddig az automaták 80 százaléka állt teljesen át.
Számos országban az euró-bankjegyek iránt igen nagy kereslet figyelhető meg és az ATM-ekből történő pénzfelvétel kivételesen magas szintet ért el. Néhány országban a pénzkivétel a január elsején
normálisan megszokott szint négyszeresére emelkedett - áll az EKB
közleményében.
Az európai jegybank egyúttal
megismételte azt a tanácsát, hogy
a polgárok fizetéskor ne keverjék az
eurót a helyi fizetőeszközökkel, s
kerüljék a nemzeti valuták nagyobb bankjegycímleteinek használatát.
Az EKB közlése szerint 134 miibárd eurót osztottak szét a bankoknak január elseje előtt, ez mintegy
fele volt a 2001 végi nemzeti bankjegyállománynak.

A lisszaboni Carcavelos piacon a kereskedő az árat escudóban és euróban jelzi.
M77 Telefot&EPMnacio Rosa
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Sorra érkeznek a békefenntartók Afganisztánba

Hajsza Omar molla után
KABUL, WASHINGTON (MTI)

Miközben amerikai tengerészgyalogosok a tálibok és az al-Kaida táborai után kutatnak, folytatódott a
hajsza Omar molla után is. Megérkeztek Kabulba az afganisztáni
nemzetközi békeerőkben részt vevő első francia katonák. Mint Brad
Lowell, az afganisztáni amerikai
parancsnokság szóvivője közölte,
mintegy kétszáz amerikai tengerészgyalogos a táhb miüeisták és
az al-Kaida terrorszervezet egy korábbi tábora után kutatott. Az akcióban részt vettek tálibellenes afgán erők is. A szóvivő szerint a felfegyverzett és harci helikopterek által is támogatott egységet nem érte támadás. A haditengerészet helikopterein mintegy száz katona indult el Kandahárból még hétfő éjjel, hogy folytassa a hajszát Mohammed Omar molla, a tálibok
vallási vezetője után. Omar molla
akkor tűnt el, amikor Kandahárt a
tábbellenes erők elfoglalták december elején - utal rá az AE
Szerda délelőtt megérkezett a bagrami katonai támaszpontra az afganisztáni nemzetközi békeerő első
nyolc francia katonája. (A hajnali
órákban egy 20-30 fős nemzetközi
felderítő csoport is landolt Kabul
repülőterén.) A francia katonákat
szállító első repülőgép Dusanbéból, Tádzsikisztán fővárosából érkezett. A békefenntartó erő létrehozásáról szóló egyezményt hétfőn parafálták Kabulban. Az erő január
végére mintegy 4500 fős lesz, s 550
francia katona vesz részt benne.

Egy brit katona (középen) együtt járőrözik a tábbellenes fegyveressel Kabul u t c á i n .

Hamid Karzai, az átmeneti afgán kormány miniszterelnöke a
The New York Tímesban megjelent interjújában kijelentette:
egyetért azzal, hogy az amerikai katonai tevékenység folytatódjék a
terrorizmus teljes felszámolásáig.
Az afgán politikus ugyanakkor ag-

MTI TelefotáCP/Kevin Frayer

godalmának adott hangot amiatt,
hogy növekszik a polgári áldozatok
száma. „Véglegesen fel akarjuk számolni a terrorizmust Afganisztánban, de biztosítanunk kell azt is,
hogy a polgári lakosság ne szenvedjen" - idézte az amerikai újság Karzait.

A feketemunka jelenti az igazi veszélyt
BUDAPEST (MTI)

Orbán Viktor miniszterelnök álláspontja szerint a magyar-román
kormányfői megállapodás nem fenyegeti a magyar munkaerőpiacot, amely továbbra is szabályozott és korlátozott marad. A miniszterelnök szokásos szerda reggeli rádióinterjújában elmondta,
hogy örömmel írta alá a magyarromán egyetértési nyilatkozatot és
nagy sikernek tartja azt. Tájékoztatása szerint a parlamenti pártok
egyeztetésén az ellenzéki pártvezetők is úgy vélték, hogy kívánatos
a megállapodás, mert annak nyomán a határon túli magyarok
könnyebben, ellenállás és akadályok nélkül juthatnak majd magyar

igazolványhoz. Orbán Viktor szavai szerint a parlamenti pártok vezetői nemhogy nem tiltakoztak,
hanem koccintottak is a megállapodás sikerére.
Utalt arra, hogy mindenki nagyon elégedett volt és támogatta a
megállapodást, egyedül a MIÉP elnöke volt némileg tamáskodó annak szükségességét illetően.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy
a kedvezménytörvény ez év január 1-jei hatályba lépése után is
csak tartózkodási vízummal vállalhatnak munkát nem magyar állampolgárok Magyarországon és
kizárólag a magyar állam mérlegelésétől függ annak kiadása. Kitért
arra is, hogy az érintetteknek rendelkezniük kell munkavállalási en-

gedéllyel és adószámmal is, valamint be kell jelentkezniük a társadalombiztosításnál. A miniszterelnök közölte: megfelelő időközönként nyilvánosságra fogják hozni,
hogy az adott héten vagy hónapban
hány munkavállaló érkezett külföldről Magyarországra, hány engedélyt adtak ki, ez mely szakmában és az ország melyik részén történt. Szavai szerint akkor mindenki láthatja majd, hogy a riogatások,
a félelmet keltő nyilatkozatok megalapozatlanok voltak, mert komoly
védelemben részesül a magyar
munkaerőpiac. Orbán Viktor leszögezte: nem először fordul elő,
hogy a munka világát megzavaró
nyilatkozatok hangzanak el, ám mint hozzátette - a minimálbértől

sem omlott össze a munkaerőpiac és a Munka törvénykönyve módosítása után is megmaradt a szabad szombat. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a munkaerőpiacra a feketén dolgozók jelentik az igazi veszélyt.

•

A kedvezménytörvényhez kapcsolódó magyar-román egyetértési nyilatkozat aláírása előtt a miniszterelnök nem egyeztetést tartott, hanem tájékoztatást adott a
parlamenti pártok vezetőinek szögezi le Kovács László, az MSZP
elnöke, a kormányfő szerda reggeb interjújában elhangzottakra
reagálva, az MTI-nek eljuttatott
közleményben. Kovács László
szükségesnek látja újra leszögezni:

a találkozón nem egyeztetés folyt,
hanem tájékoztatást kaptak. „Az
államtitkári szinten már egyeztetett és a két miniszterelnök által
előzetesen jóvá is hagyott szöveget
láttuk. Fel sem merült, hogy ezen
módosítani lehet. A miniszterelnök véleményt csak abban kért,
hogy vigye-e kenyértörésre az egyházi javak visszaadásáról szóló,
akkor még valóban nyitott félmondatot. Erre mondtam, hogy a megállapodás, azaz a konfliktus elkerülése fontosabb ennél" - áll a
közleményben. Az MSZP elnöke
szerint a találkozón igenis elhangzottak aggályok valamennyi ellenzéki párt részéről a románok tömeges munkavállalásával kapcsolatban.

AZ ELSŐ
KEDVEZMÉNYKÉRELEM
A Belügyminisztérium információi szerint a határon túli közreműködő irodákban már kitöltötték az első kérelmeket azok a
szomszédos országokban élő magyarok, akik magyar igazolványt
kérnek a tárca közigazgatási hivatalától - hangzott el a minisztérium szerdai sajtótájékoztatóján
Budapesten, ahol bemutatták
az új dokumentumokat is.
Eiselt György, a tárca informatikai és távközlési helyettes államtitkára közölte: a szomszédos országokban élő magyarok kedvezményeiről szóló törvény végrehajtásának már nincs akadálya.
POSTA-DEFEND KFT.
Harminc nappal meghosszabbította a feljelentés-kiegészítést a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
(BRFK) a Magyar Posta Rt. Defend
Kft -ben történő tulajdonszerzése
kapcsán benyújtott feljelentés
ügyében. Juhász Ferenc és Molnár
Gyula szocialista országgyűlési
képviselők tavaly november 27-én
tettek feljelentést a BRFK-n ismeretlen tettes ellen a Magyar
Posta Rt. Defend Kft.-ben történő
tulajdonszerzése miatt. A feljelentők úgy véük, a posta nem törekedett arra, hogy tulajdonosként konszobdálja a kft.-t.
ZÁMBÓ JIMMY
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán szerdán megkezdték annak az információnak
az ellenőrzését, amely az egy évvel ezelőtt elhunyt népszerű énekes, Zámbó Imre halálával kapcsolatban jutott a rendőrség birtokába. Az ORFK illetékes osztálya még decemberben kérte át a
Zámbó Jimmy halála ügyében indított államigazgatási eljárás során keletkezett, azóta lezárt eljárás aktáit. A nagy közérdeklődésre számot tartó ügyben soron kívül ellenőrzik az úgynevezett operatív információt. Várhatóan január közepén már arról is beszámolnak, hogy a rendőrség birtokába jutott információ érdemi
volt, vagy sem.
INOTA
VÉGLEG LEÁLLT
Ötvenévi termelés után 2001
utolsó előtti napján végleg leállították az inotai hőerőművet. Mivel a Magyar Villamos Művek Rt.
a jövőben már nem tart igényt az
inotai erőmű áramszolgáltatására - Várpalotán pedig három éve
új városi tömbfűtőmű épült
már régóta tudták, hogy 2001. év
végén az erőműben a termelést
be kell fejezni.
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Nem kell mindig biztonsági gyermekülés az autóba

Hullámzó
Balaton

Rendelet - felmentésekkel

SULYOK ERZSÉBET

A gyermekülés helyett a bevásárlókocsi is megteszi - persze csak az áruházban.
Az elmúlt hetekben a KRESZ
módosítása miatt jelentősen
megnövekedett a gyerekülések
iránti kereslet. Mint megírtuk,
január elsejétől a tizenkét évesnél fiatalabb és 150 centiméternél alacsonyabb gyerekeket a személyautókban biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. Azokban az esetekben azonban nem
kötelező a gyerekülés: ha beszerelése a kocsi gyári kialakítása
miatt megoldhatatlan; ha a gyerek a biztonsági övvel is stabilan
ül; ha több csöppség utazik egyszerre a járműben.
január másodikától ötszáz és tízezer forint közötti helyszíni bírsággal sújtják azokat, akik személyautójukban gyermekülés nélkül szállítanak 12 évnél fiatalabb és 150
centiméternél alacsonyabb gyermeket. Ugyanis 2001. december
31 -én lejárt a türelmi idő és 2002.
január elsejétől a több pontban is
módosított KRESZ kötelezővé teszi a biztonsági gyermekülés beszerelését a személyautókba - tudtuk

meg Kovács Mihály alezredestől, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjétől.
A jogszabály-módosítás több kérdést is felvetett: például mi az
előírás abban az esetben, ha három
apró gyermeket kell szállítanunk
olyan „apró" autóban, amibe még
az üléseket sem lehet beszerelni?
Az se járható út, hogy a csecsemőt
biztonsági gyermekülésbe tesszük,
két idősebb testvére pedig magasított ülőkén utazik, ilyenkor hova
ül az anyuka. Elöl lenne hely, de a
csöppség miatt öt percenként meg
kellene állni, így praktikusabb lenne, ha az anyuka hátul, a gyerekeivel együtt utazna.
A közúti közlekedés szabályairól
szóló kormányrendelet több pontban is kitér arra, mikor nem kell
biztonsági gyermeküléssel felszerelni a gépjárművet: nem kötelező, ha a személyautó gyári kialakítása miatt nem alkalmas a beszerelésére (ilyenek főleg a volt szocialista országokban gyártott típusok]. Nem büntet meg a rendőr, ha

Fotó: Karnok Csaba

gyermekülés nélkül, de a hátsó
üléshez beszerelt biztonsági övvel
is megfelelően rögzített módon
utazik a gyermek.
Nem kell akkor sem, ha olyan
autónk van, ami hátul háromszemélyes és egyszerre két felnőtt
és két gyermek foglal benne helyet. Nem feltétlenül érdemes
pluszgyermekülés után rohangálnunk a városban, ha egy időben
több gyereket szeretnénk szállítani. Egy Ladába például nem fér el
hátul egyszerre három gyerekülés,
ilyenkor nem kötelező a beszerelés. Valamint nem kell se taxiban,
se mentőben, se a rendvédelmi
szervek járművében. Viszont a személyautó első ülésén csak akkor
utazhat 150 centinél alacsonyabb
gyerek, ha nincs azon az oldalon
légzsák, illetve gyereküléshez rögzítették.
A szülők nagy többsége komolyan vette a január elsejétől kötelezővé tett gyerekülés beszerelését. Az elmúlt hetekben Csongrád megye és Szeged nagyobb áruházaiban jelentősen megnöveke-

dett irántuk a kereslet. Farkas Orsolya, a Cora hipermarket gyermekosztályának vezetője elmondta, hogy náluk az utóbbi két hétben jelentősen megugrott a biztonsági gyermekülések eladása.
Egyre több vásárló érdeklődött utána, valamint az azt kötelezővé
tevő jogszabályról is. - Beszélgettem vásárlókkal. Akinek több gyereke van, elég bosszús volt, mivel
egyrészt jelentős anyagi megterhelést jelent a vásárlás, sőt a legtöbb
autóba kettőnél több ülés nem is
fér be - tette hozzá az osztályvezető.
- Decemberben mintegy ötven
százalékkal több biztonsági gyermekülést adtunk el, mint az év
más hónapjaiban. Szinte már ki is
fogyott a készletünk - foglalta össze
az eddigi tapasztalatokat Radvánszki György, a szegedi Baumax áruház eladója. - Úgy vettem észre, a
szülők felkészültek a KRESZ-módosításra. Bejöttek az üzletbe, kész
tényként vették, hogy kötelező a
gyerekülés használata.
A. T. J.-K. T.

Leomlottak a hetvenéves devizakorlátok

Számla és borravaló euróban
Magyarországon mintegy 70 év
után január l-jével megszűnt a
kötött devizagazdálkodás, s törölték a deviza-bűncselekmény fogalmát is. Többé nem követünk el
törvénysértést, ha külföldi valutával fizetünk idehaza.
Noha a törvényes fizetőeszköz
IVlagyarországon továbbra is a forint, január 1 -je óta bármilyen külföldi valutával fizethetünk az üzletekben, szállodákban és a vendéglőkben. Ami azt jelenti, hogy
csak a lehetőség adott, ám a kereskedelmi és vendéglátó egységnek
nem kötelessége elfogadni az eurót, az angol fontot, avagy az amerikai dollárt.
Az érintettek mindenütt tudnak
a lehetőségről, az eltelt idő rövidsége miatt azonban még nem találkoztak „valutás" vendéggel. Főleg
olyannal nem, aki amiatt méltatlankodott volna, hogy külföldi fizetőeszközét nem használhatja föl
kedve szerint.
A Széchenyi téri Botond étteremben Bánfi László üzletvezető elmondta, ha betéró vendégük a
jövőben euróval kíván fizetni, természetesen elfogadják. Ebben az
esetben a számlát forintban állítják ki számára, s a visszajárót is
nemzeti valutánkban fizetik vissza.
Az üzletvezető olyannyira készült

N o v o t e l : csak forintban és euróban s z á m o l n a k .

a nyitányra, hogy tegnap reggel
megnézte az aktuális árfolyamokat,
így naprakészen tudta, hogy szerdán egy euró 244 forintot ért.
A József Attila és a Római körút
sarki éjjel-nappal nyitva tartó élelmiszerüzlet vezetője, Deák Ferenc
nem számít arra, hogy a közeljövőben a vásárlók közül bárki is

Fotó: Schmidt Andrea

külföldi fizetőeszközben szeretné
kiegyenlíteni a számlát. Szerinte ez
okozna egy kis bonyodalmat. Úgy
gondolja, az igazi az lenne, ha a
pénztárgép is tudna euróban, dollárban számolni, noha gondban
lennének a visszajáró apróval. A
Centrum áruházban a jövőben sem
fogadnak el külföldi fizetőeszközt.

Bozóki Mária ügyvitelvezető elmondta, az áruházban azért is
működik pénzváltó, hogy a külföldieket segítsék szorult helyzetükben.
A Novotel már jó ideje euróban
számol, külföldre az ajánlatokat
ebben a pénznemben küldték el, valamint külön kérésre a számlákat
is az új európai fizetőeszközre számították át. Az utazási irodáknak
hasonlóképpen euróban állítják ki
a számlát. Aki azonban helyben, a
recepción euróval, avagy dollárral
kíván fizetni - tájékoztatott Kunz
Péter igazgató - , az forintszámlát
kap kézhez. A szállodában egyelőre
inkább a pénzváltás megszigorítása miatt hozott intézkedésektől
tartanak, de remélik, banki felügyelet mellett továbbra is átválthatják a vendégeknél lévő külföldi valutákat forintra.
A megszűnt külföldi valutákat
különben már egy üzletben, vendéglőben sem fogadják el. De a
bankokban február 15-ig még mindig forintra, vagy euróra válthatjuk
a bókokból előbukkanó márkát,
schilhnget. Az OTP-nél és a Postabankban például forintra ingyen,
euróra 2 százalék jutalék ellenében
váltják át a feledésbe merülő nemzeti valutákat.
FEKETE KLÁRA

Érdekes ez a kettesekkel bekeretezett két nulla így az év első munkanapián. Többeket megihletett már, de inkább nem idézem, mi
jutott mások eszébe róla. Amúgy is mindenki a verbális agreszszióról szónokol mostanában. Én félek. Úgy néz ki, ha az ember
azt mondja, amit gondol, rögtön kérges szívű - ha nem abszolút
szív nélküli -, érzéketlen állattá vedlik. Valakiknek a szemében.
Az illetők aztán nem haboznak, rögvest a tudomásodra hozzák,
sms, gondosan gépelt levél, név nélkül, telefon, sőt, már az is egyre gyakoribb, hogy gyanútlanul elmész mellettük az utcán és elmormolják melletted az átkaikat. Örülhetsz, ha nem hoz anthraxot a postás.
Úgyhogy én most inkább a Balatonról beszélnék, be van fagyva, ez nem nagy nóvum így télen, csakhogy még sosem láttam
eddig. Beállva. Majdnem olyan szép, mint befagyatlanul. A hullámok megvannak, csak nem mozdulnak. Megcsillan a merev tarajuk a napsütésben. Majdnem olyan a látvány, mintha verőfényben és felhők fölött kinézel a repülőgépből. A parti nádcsomók
tövében kiolvadt a jég, de az is lehet, hogy ilyen helyen sose tud
megdermedni a víz. A kikötő kutyája megvadulton rohan a köveken lefelé, a vízben valami szagot érezhet, elevenét. Már-már
a természet részének képzeled magadat... Ám ekkor számodra
is illatfelhő siklik át a legen. A Balaton szerelmesei, akik télen sem
bírják ki a kikötő nélkül, összedobták a pénzt, malacot süttettek,
meg fogjuk enni. Filmjelenet villan be, Louis de Funes, a Párizsi
Opera karmesterét játssza, belekeveredik az ellenállásba, menekül, éjszaka megéhezik, a búvóhelypanzió konyhájában talál is
étket, ám a megszálló és épp ott megszálló náci tiszt is éhes, a
francia, félholtan a félelemtől, a torta díszét kínálja neki: német
katona, marcipánból. Kannibál - mondja megvetéssel a náci.
Látni való, hogy nézőpont kérdése minden.
A sült malacot, nem mondom, hogy teljesen érzéketlenül, ámde a malacra nézve szívtelenül - megettük. A kikötő kutyája ugyanígy járt el a csontokkal.
Már csak az az eldöntendő, hogy az egyik napról a másikra ránk
szakadt jövőben mit is kezdünk - egymással. A kockázatokat és
mellékhatásokat tekintve legalább azt mérlegeljük, hogy nem is
vagyunk marcipánból.

Gazdaság és hamburger

Tények, szósz nélkül
Az angol The Economist című tekintélyes gazdasági-üzleti szaklap minden évben elkészíti az
úgynevezett Big Mac-indexet,
amely az elmúlt évek során egyre nagyobb népszerűségnek örvend mind a gazdasági szakemberek, mind a laikusok körében.
Az index a nemzeti valuták vásárlóereje alapján mutatja be az adott
fizetőeszeköz alul-, vagy felülértékeltségét, méghozzá úgy, hogy a
vásárlóerőt egyetlen, a világon széles körben elterjedt, standard
minőségű termék árával határozza meg. Ez az egységes termék amely tökéletesen szimbolizálja a
globalizációt - nem más, mint a
legnagyobb gyorsétterem-hálózat
„zászlós" terméke, a Big Mac. A
karácsonykor közzétett hamburgerindex szerint 2001 -ben egy Big
Macért Dél-Afrikában adtak a legkevesebbet, 0,82 USA-dollárt, míg

a legdrágábbnak az angol hamburger bizonyult, 2,89 dolláros árával. Az ábra a nettó árak mellett azt
is mutatja, hogy az előző évhez
képest miként változott az adott ország fizetőeszközének értéke. E
szerint leginkább csaknem hetven
százalékkal alulértékelt valuta a
dél-afrikai rand, a „Túlbecsült fizetőeszköz - 2001" címet pedig
az angol font érdemelte ki.
Magyarország Big Mac indexe
jól mutatja a forint mintegy 35
százalékos alulértékeltségét, ami
persze nem öröm, de a sávszélesítésnek köszönhető erősödés okán
jobb, mint a 2000-es index, amelyben a forintot 51 százalékkal becsülte alá a nemzetközi piac.
Ez tulajdonképpen azt is jelenti,
hogy forinterősödés ide vagy oda,
a nyugati szomszédainknak jobban megéri nálunk hamburgerezni, mint otthon.
O. K.K.

A Big Mac-index
Egy

Big
ára

Mac
(S)

Nagy-Britannia
Izrael
2.59

Egyesült Á l l a m o k

2.42

Euró-övezet

2.40

Szaúd-Arábia

2.31

Japán

2.04

Törökország

1.68

Magyarország

1.55

Csehország

1.47

Lengyelország

1.25

Oroszország

1.21

Kína

0.82

Dél-Afrika

Forrás: The Economist
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Gyilkosság, baleset?

Milliárdokat költöttek a Szent István-szobrokra

Vitányi a demokratúráról
A demokrácia és a diktatúra sajátos ötvözetével, a demokratúrával
jellemzi a hazai viszonyokat Vitányi Iván szociológus, országgyűlési képviselő. Lapunknak adott interjújában azt ostorozta, hogy a kultúra csak kevesek
kiváltsága manapság. Szerinte a
világ legjobb televíziós műsorait
Szinetár Miklós készítette még
az 1970-es és az 1980-as években.
- Milyen most Vitányi Iván kulturális közérzetei
- A saját kulturális közérzetem
nagyon jó, mert olvasnivalóm
bőven van, és mindenfajta kultúrából bőségesen részesülök. Az ország kulturális közérzete viszont
nem jó. Ezt már 1996-ban egy reprezentatív vizsgálat keretében kimutattuk. A felmérésnek az a lényege, hogy 1990 után ellentmondásos változás történt az ország
kulturális életében.
- Hogyan nyilvánult ez megl
- Ha az irodalmat nézzük, akkor
álh'thatjuk: ma sokkal több könyvet adnak ki, núnt a rendszerváltozás előtt, pedig Magyarországon
mindig jól működött a könyvkiadó-hálózat. Még Kádár János idejében is sok külföldi, és persze magyar kiadvány jelent meg. Most
annál is sokkal több könyv kerül ki
a nyomdákból, de nem több példányszámban, ráadásul kevesebben olvassák azokat, léhát ma több
könyvet adnak ki, drágábban, kevesebben vásárolnak, és kevesebben
olvasnak.
-A kulturális élet más területén
milyen a helyzeti
- A színvonalas hangverseny is
több ma, mint régebben. Pédig Ma-

Szent István-szobor és számos más
köztéri alkotás felállítására. Ezekkel valójában az volt a cél, hogy
jelképezzék: a hatalom ezer év óta
folyamatos, és megjngathatatlanul
áll. Tehát nem a lakosság kultúráját tekintik közérdeknek, hanem a
reprezentatív kultúrát, az országimázst. Ezt pedig nagyon veszélyesnek tartom.
- Egyetért-e a közgyűjteményi és
-művelődési intézmények dolgozóinak
munkabeszüntetéséveli
- "természetesen egyetértek, mert
nagyon nehéz helyzetben vatuiak.
Azt nem tudom megítélni, hogy a
sztrájk elegendő-e a körülmények
megváltoztatására. Azt ellenben
biztosan tudom: alapvető szemléletváltásra van szükség, amely ismét az ország lakosságának kidtúráját helyezi előtérbe. Megjegyzem: az Orbán-kormány első kulmrális minisztere, Hámori József
ezt hirdette meg. De nem tudott
semmit se tenni az érdekében.
- Emlékszem, hogy a rendszerváltozás utáni első ciklusban, amikorbeszélgettünk, ön a demokraVitányi szerint nem jó az ország kulturális közérzete. Fotó: Tésik Attila tára jelzővel illette az akkori viszonyokat. A jelenlegi helyzetre is ilgyarország már a XIX. és a XX. életének vezetői, hogy reprezenta- lik ez a szó!
- Most kétszeresen is illik rá a deszázadban is híres volt a koncerté- tív kultúrát teremtsenek. Tehát
letéről. Most azonban jóval több mindazt, ami legfelül szükséges: mokratára. A demokráciának meghangversenyt rendeznek, de eze- Nemzeti Színház, keveseknek; vannak a külső formái, de ezeket
ket kevesek látogatják. Sőt csak Operaházra, Nemzeti Filharmó- egy határozott, tekintélyelvű hataegy szűk réteg jár el a rangos kon- niára sok pénz. De vesszenek a lomnak a fenntartására fordítják
certekre, mert drága a belépő. A művelődési házak, a könyvtárak, most is. Nálunk szabályos demokkis pénzű értelmiség, amely régeb- csökkenjen a televíziók kulturáhs ratára van, amit tanítani lehetne.
ben minden zenei eseményen ott színvonala! Ma már tudjuk, hogy Ágh Attila legutóbb egy cikkében
volt, ma már nem tudja megfizet- a világ legjobb tévéjét 1970-ben és azt írta, hogy a demokrácia sehol
1980-ban Szinetár Miklós „csinál- sem tökéletes. Kétfajta lehet: vagy
ni a jegy árát. Ha muzsikát akar
hallgatni, kinyitja a Bartók rádiót. ta". Most a televízióban alig lehet deficites, tehát még vannak hiálátni kultúrát. Mi a helyzet a nyai, vagy pedig defektes. Szerintem
- Hová vezet mindez 1
- Csak arra koncentráltak az képzőművészetben? Milliárdokat nálunk defektes demokrácia van.
BALÁZSI IRÉN
utóbbi évek művészeti-kulturális fordítottak az országban ötven

Veres János templomi szolgálatai

Ministrál a csanyi polgármester

Veres János, Csanytelek első polgára egyre gyakrabban vállal templomi szolgálatot.
Az ország leghosszabb falujának
lakosságát megosztják a község
polgármesterének lelkében felerősödött, egyház iránti érzelmek
következményei. A korábban sok
vitát kiváltott kápolnaépítés után
ugyanis Veres János rendszeresen
ministrál, ami szúrja egyesek szemét. Szerintük a polgármester nem
hívő katolikusként, hanem csupán politikusként teljesít szolgálatot az oltárnál.
A csanyteleki és a tömörkényi
templomban, valamint a baksi
szentmisék helyszínén rendszeresen ministrál Csanytelek polgármestere, Veres János. A község
első embere a római katolikus egyházhoz fűződő viszonyát már az
1990-beli megválasztása után
megerősítette, s mára annyira hű
katohkus lett, hogy rendszeresen
ellát istentisztelet-celebrálási feladatokat is.

Fotó: Tésik Attila

PAPI PELDAK
Az utóbbi időben igen gyakran megfordul Csanyteleken dr. Dévényi
Ferenc belgyógyász, akit több mint másfél éve szenteltek pappá. A
Veres János csanyi polgármesterhez hasonló korú budapesti férfi is
a hosszas világi élet után választotta az egyházi hivatást. S mivel a
jelenleg Csanyon szolgálatot teljesítő, mindszenti származású Bánfi
Sándor atya is későn, 40 évesen határozta el, hogy pap lesz, Veres
Jánost egyházi körökben sem nézi mindenki csodabogárnak.

A Csanyteleken igen sok vitát
kiváltó cselekedetéről Veres János
lapunk érdeklődésére elmondta:
amikor megkeresztelték, bérmálkozott, egyházi házasságot kötött,
megszülettek a gyermekei, akik
egyházi házasságkötésre készülnek, illetve már azon is túl vannak,
tehát az egyházzal szoros kapcsolatba került. Tizenegy év óta, polgármesterré választása után
elsősorban a gondok elviselése mi-

att erősödött meg benne a hit.
Mindehhez hozzátette: Isten szolgálatában minden ember segítheti, de abban senki meg nem akadályozhatja. Érdeklődésünkre, miszerint Isten szolgálata érdekében
miért tartotta fontosnak a ministrálás felvállalását, Veres János kifejtette: a keresztény hit gyakorlása is egyfajta szolgálat, olyan, mint
például a polgármesterség. Ezért
úgy gondolja, hogy a rendszervál-

tozás utáni harmadik ciklusban is
elsősorban Isten akaratából lehet
Csanytelek polgármestere. A választópolgárok csak Isten akaratát erősítették meg. Szerinte a mindennapokban igen sok segítséget
kap Istentől, feladatainak mintegy felét a közreműködésével tudja elvégezni.
A csanytelekiek egy része nem
nézi jó szemmel Veres János ministránsi tevékenységét. Felvetésünkre, miszerint ezáltal önszántából hívta-e ki maga ellen a sorsot, a polgármester elmondta: az
„érdekes" csanyiak esetében teljesen mindegy, hogy ministrál-e,
avagy sem, hiszen ők egyéb megnyilvánulásaiban is találnának
olyan, általuk hibának vélt mozzanatot, ami miatt megpróbálnák
kikezdeni.
Veres János a leggyakrabban
templomba járó csanyi hívővé vált,
hiszen Bánfi Sándor plébánost a
tömörkényi és a csanyteleki istentiszteletekre is elkíséri. Temetésekre azonban nem megy, ám a
keresztény hívek gyászmiséin szinte mindig ministrálni szokott. 1Udomása szerint ez idáig az egyház, s a hívek - így például a gyászolt személyek hozzátartozói részéről sem volt a ministrálása ellen kifogás.
Későbbi egyházi szolgálatairól
szólva Veres János lapunknak elmondta: már egyházi részről is
biztatták, bízzon a diakónussá
szentelés lehetőségében. Érdeklődésünkre, miszerint a későbbiekben,
a választások időpontjának közeledtével várhatóan fokozódó negatív véleményeket miként kezeli
majd, a polgármester kifejtette: a
keresztényi megbocsátás miatt
imáiban mindig többet törődik a
rosszakaróival mint a jóakaróival.
Ellenségeinek bűneiket mindig
megbocsátja, hiszen akik ellene
rosszat akarnak tenni, nem tudják,
hogy mit cselekszenek.
M. SZ. J.

Tbvábbra is szakértők vizsgálják, hogy mi okozta a halálát annak a
személynek, akinek a felismerhetetlenségig összeégett testét az év első
napján Magyarcsanádon, egy ház oltása közben találták meg a makói
tűzoltók. Egyelőre csak az derült ki, hogy az áldozat egy 50 éves nő.
A halál okát a helyszíni szemle nem tudta megállapítani, ezért kérte
a rendőrség igazságügyi szakértők bevonását. Azt a nyomozók továbbra
sem zárják ki, hogy a megégett nő bűncselekmény áldozata, hiszen a
holttest közelében vérnyomokat is találtak.

A szegény Deszk
„pályázott" gazdagsága
A kilencvenes évek derekán, amikor a Mol Rt. minden esztendőben
hatalmas összegű iparűzési adót
fizetett be Deszk kasszájába, sorra indultak a nagyberuházások a
községben. Aztán a pénzcsapot
egyik évről a másikra elzárták az
olajosok, s közhírré tétetett: forráshiányos település lett az oly gazdag
Deszk.
Ám ez a pénztelenség nem látszik meg a Szeged melletti község
arculatán, egyre másra szépülnek
a házak, ápoltak a közterületek.
Simicz József polgármestert arról
kérdeztük, hogyan, és főleg miből
tud a forráshiány ellenére fejlődni
a település.
- Három fő célt jelöltem meg az
1998-as választási programomban
- kezdte válaszát Deszk első embere. - Elsőként azt, hogy működtetni kell elfogadható szinten az
intézményeinket és azokat az objektumainkat, amelyeket felépítettünk az elmúlt években. Ezt sikerült megvalósítani. A 120 millió forintért elkészült sportcsarnok magas szintű szolgáltatást
nyújt az óvodának, iskolának, a
Deszki SC sportolóinak és mindazoknak, akik igénybe veszik. Községünk másik nagy büszkesége a
Faluház, amelyben tavaly 40 ezren
fordultak meg, és amit tucatnyi
társadalmi szervezet és tánccsoport használ. Áprilistól működik a
mozi nagy sikerrel, bevételünk
csak ebből közel 2 millió forint
volt - sorolta a legfontosabb eredményeket Simicz József.
- A másik fontos cél az intézményeink állagmegóvása, a falu szépítése és a társadalmi összefogás
erősítése volt. Ezek is megvalósultak maradéktalanul. Az ebnúlt két
évben például kicseréltük az iskola és az óvoda nyílászáróit, valamint új buszmegállókat építettünk. Tizenhárom társadalmi szervezet működik a faluban, támogatásuk nélkül nem lehetne megrendezni a megye szerte híressé
vált deszki falunapokat - mondta
a polgármester, majd így folytatta:
- Harmadik fő célkitűzésem a
szennyvízhálózat kiépítése volt.
Sokan tudják már, hogy Szegeddel összefogott a Tisza-Maros Szög
Kistérségi Önkormányzati Társulás (Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza, Deszk) és közös pályázatot nyújtott be a gyálai szennyvíztisztító rekonstrukciójára, valamint a 4 település és Szóreg városrész szennyvize Ivezető-hálózat kiépítésére. Erre a programra
Brüsszeltói 50 százalékos, a kormánytól 35 százalékos támogatást nyertünk el. A lakosság pozitív hozzáállásának és az önkormányzatnak köszönhetően megvan a 15 százalékos önrész is.
Amennyiben az idén nyáron indu-

ló program befejeződik Deszken,
minden feltétel adott lesz ahhoz,
hogy egy összkomfortos faluban
élhessenek a helyiek.
Arra a kérdésre, hogy hogyan és
főleg miből gyarapodhat ilyen
ütemben Deszk, hiszen az önkormányzat forráshiányos, Simicz
polgármester azt válaszolta: nincs
titok, az eredmények a racionális
pénzgazdálkodásnak, a pénzügyi
fegyelem betartásának köszönhetőek.
- Hozzá tartozik az igazsághoz,
hogy közel 100 millió forintot
nyert a falu különböző pályázatokon, ami működésre és beruházásra fordítható. Köztudott az is,
hogy Deszken sok magáncég
működik. A község 300 vállalkozójának döntő része fizet helyi
adót, a befolyt összeg több 10 millió forint - tette hozzá Simicz József.
Deszk idei terveiről a polgármester elmondta, hogy a csatornahálózat kiépítésének beindítása mellett szeretnék felújítani a községházát, hiszen az épület már elmúlt
100 éves és lassan életveszélyessé
válik. A szabadidőpark öltözőjének tetőterét vendégszobává alakítják át, mert egyik fő célkitűzésük
a falusi turizmus fejlesztése, a szálláshelyek bővítése.
Készül Deszken egy kerékpártároló, több millió forintért, amely a
kerékpárturizmust szolgálja. Növelni szeretnék a szabadidőpark
területét, a zöldfelületeket. Tizenkét új házhely kialakítását már tavasszal megkezdik.
- Ezek a tervek megvalósíthatók úgy, hogy nem üresen adjuk át
a kasszát 2002 októberében az akkor megválasztásra kerülő képviselő-testületnek - mondta Deszk
polgármestere.
BÁTYI ZOLTÁN

TÖRZSASZTAL
Ismét jelentkezik a Törzsasztal, a
Télin Télevízió borászati, gasztronómiai magazinja, ezúttal csütörtök este 9 órától. A műsor vendége lesz Szőke Mátyás, a Mátraalja
országos hírű borásza. A balatonfelvidéki borokat a dörgicsei Pánthka Pincészet vezetője, Nagy Imre főborász képviseli. Frank Sándor
mesterszakács ezúttal könnyű, év
eleji kímélő ételt készít a kamerák
előtt; Márok Tamás újságíró vadászemberként, vadételekről s hozzá való itókákról beszél. A műsorban egy igazi erős emberrel is találkozhatnak a nézők.

TOLVAJT FOGTAK
Gépkocsifeltörőt fogtak el a szegedi rendőrök még december 29-én,
a hajnali órákban. A 38 éves hajléktalan G. Ferencet azzal gyanúsítják, hogy ismeretlen társával
Szegeden, a Pécskai utca egyik családi házának udvarában parkoló
személygépkocsit feltörte, és a
járműből egy rádiós magnót, valamint mobiltelefont lopott el. G.
Ferenc kihallgatásakor további tíz
ehhez hasonló lopást ismert el. A
rendőrök nem zárják ki, hogy a
nyomozás során G. Ferenc autófeltöréseinek száma tovább emelkedik.

Simicz József: közel 100 millió
forintot nyert a falu különböző
pályázatokon.

Fotó: Karnok Csaba
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A liberálisok új csapattal indulnak a parlamenti helyekért

Az SZDSZ kormányzati szerepre készül
A következő országgyűlési választás első fordulóját 2002. április 7én tartják. A Délmagyarország és a Délvilág lehetőséget biztosít a
jelölteket állító pártoknak, hogy megmutassák magukat. A megyei
elnökök interjúban mondják el programjukat, elképzeléseiket,
amelyekkel a választókat kívánják megnyerni. Az összeállításokban
visszatekintünk a pártok eddigi tevékenységére, a rendszerváltást
követő választásokon való szereplésükre is. Sorozatunkban azonos
terjedelmet szentelünk valamennyi pártnak, amely önálló jelöltet
állít Csongrád megye hét választási körzetében. Ma a Szabad
Demokraták Szövetsége megyei elnökével, Beregszászi Sándorral
készült interjút közöljük.
-Az SZDSZ jelöltjei közül sem
egyéniben, sem listán nem jutott
képviselő a Parlamentbe Csongrád megyéből 1998-ban.
Most
több az eséllyel indulnak, mint a
korábbi választás idején1
- Az SZDSZ képes arra, hogy
újat m o n d j o n a helyi közéleti
ügyekben. Elsősorban Szegeden és
Szentesen aktív a szabad demokraták csoportja. Szegeden Nagy
Sándor, a párt helyi elnöke az, aki
higgadt, nyugodt fellépésével, racionális gondolkodásával mutat rá a
problémákra. Szentesen pedig gyakorlott politikus, Gombos András
viszi a szót helyi ügyekben. Minden körzetben olyan képviselőket
indítunk, akik számíthatnak a választópolgárok bizalmára. A '98-as
választásokhoz képest merőben új
csapattal indulunk a parlamenti
helyekért.

- Az SZDSZ vezetői a közelmúltban jelentették be: 10 százalék körüli eredménnyel
lennének
elégedettek a választásokon. Milyen szerepvállaláshoz
elegendő
ezl
- Mi leszünk a harmadik erő a
Parlamentben, és ezt a szándékunkat a közvélemény-kutatások
is alátámasztják. A választási
küzdelem rendkívül kiélezett
lesz, így biztos, hogy egyik
nagy párt sem alakíthat egyedül
kormányt. Hajlandóak vagyunk
koalícióra lépni, ám csak azzal a
párttal, amelynek gazdasági elképzelései, politikai, ideológiai elvei megegyeznek a miénkkel. Az
már látszik: a Fidesz n e m ilyen
párt. A szociahstákkal már kormányoztunk együtt, most viszont
alapvetően más a szituáció. MSZPvel való együttműködés azonban

AZ SZDSZ MEGYEI JELÖLTJEI
1. körzet (Szeged I.): Kormos Tibor
2. körzet (Szeged II.): Nagy Sándor
3. körzet (Szeged III.): Kecse-Nagy Sándor
4. körzet (Csongrád és térsége): január 3. után dönt a párt a jelölt
személyéről
5. körzet (Szentes és térsége): Gombos András
6. körzet (Vásárhely és térsége): Krupiczer Irma
7. körzet (Makó és térsége): Siket István

Beregszászi Sándor: Csak a populista pártok ígérnek felelőtlenül.
A mi programunk realitásokra épül.

nem elképzelhetetlen a számunkra.
- A MIEP is harmadik
erőnek
készül a Parlamentbe.
- Európai példák mutatják, milyen veszélyeket rejt, ha egy szélsőséges nézeteket is felvállaló párt
kerül kormányzati szerepbe. A MIÉP-nek nincs programja, érzelemből politizálnak.
- Mit kell tudni az SZDSZ programjáról!
- Csak a populista pártok ígérgetnek harsányan, felelőtlenül. Elég
a Fidesz 400 százalékos egészségügyi béremelési ígéreteire gondolni. A sikerpropaganda már egy másik pártot sejtet, mint amit fiatal,

Két orvosi rendelő is nyílik a Szent István téri társasházban

Harmincegy lakás épül
Folytatás az 1. oldalról
A társasházban szociáhs bérlakásokat alakítanak ki. A lakások bérleti jogát a lakásrendeletben közzé tett föltételek szerint, pályázaton szerezhetik meg az igénylők. A
pályázatot a műszaki átadás után,
várhatóan ez év végén hirdetik
meg.
Az építkezés kivitelezője a budapesti Baucont. A beruházás költségeinek jelentős részét a Széchenyi-terv pályázatán nyert támogatásból fedezik. „A Szent István téri társasház építésére 214 millió forintot kapott a szegedi önkormányzat" - mondta érdeklődésünkre
Priskinné Ale Mária, a városi polgármesteri hivatal pályázati cso-

portvezetője. A Szent István téren
évek óta üresen álló telek beépítésére még 1998-ban írt ki tervpályázatot a városi önkormányzat. A
döntéshozók Kónya Imre és Koltai
Béla elképzeléseit találták a legjobbnak.
Kónya Imre építész a Kész Kft.
munkatársaként vett részt a pályázaton. Mint mondta, a jókora telek beépítése sajátos tervezői feladatot jelentett. A társasház szintmagassága a környező házak párkányaihoz igazodik. A Sóhordó utcai traktus háromszintes lesz, majd
az új társasház magassága a Szent
István téri oldalon fokozatosan
emelkedik: a Szent Mihály utca
sarkán álló, szecessziós palota mellett már egy hatszintes épületrész

Emelkednek az ú j önkormányzati társasház falai.

emelkedik Az új ház megjelenésében is illeszkedik az épített környezethez. A Sóhordó utca sarki épületrészt téglaburkolat díszíti majd,
a Szent István tér oldalán pedig a
korábbi telekosztást tükröző tagolás és íves formák teszik mozgalmassá a homlokzatot.
A lakások alapterülete 55 és 85
négyzetméter között változik, a
legkisebb lakás másfél, a legnagyobb négyszobás lesz. Kónya Imre elmondta, hogy a mai piaci igényeket figyelembe véve, „középkategóriás" lakásokat tervezett.
A földszinten üzlethelyiségeket
alakítanak ki, mellettük, a legfrissebb elképzelések szerint, két orvosi rendelő is nyílik.
NYILAS PÉTER

Fotó: Veréb Simon

Fotó: Miskolczi Róbert

agilis, a demokráciának elkötelezett politikusok hívtak életre.
Meggyőződésünk szerint politikai
prostitúció, ha valaki nem válogatva az eszközökben, mindenre
képes azért, hogy hatalmat szerezzen vagy hatalmon maradjon. A mi
programunk realitásokra épül, és
csak azokkal az elképzeléseinkkel
kampányolunk, amelyek megvalósíthatóságában biztosak vagyunk.
Tudjuk, mit kell megváltoztatni,
hiszen jól ismerjük a politikai és
a gazdasági élet visszásságait. Kritikai észrevételeink is minden esetÍren országos visszhangot váltanak
ki. A hazai korrupció fellegvárait
bemutató Tetthely sorozatunk,

vagy az egészségügy problémáira
rámutató Vészhelyzet nevű akciónk is alkalmas volt arra, hogy elgondolkodtassa az embereket. A
választási programunk a Korszakváltás programja címet viselő,
2000-ben elfogadott dokumentum o n nyugszik. Kiemelten foglalkozunk az egészségügy reformjával.
Bevezetjük a százezer forintos diplomás minimálbért és a személyi
jövedelemadókat két lépcsőben 20
százalékra mérsékeljük. Továbbra
is célunk a sorkatonai szolgálat eltörlése és a heti parlamenti ülésrend visszaállítása.
-A liberális eszmeiség képviselőiként hogyan tudják ellenpontozni a szélsőséges politikai megnyilvánulásokat!
- Tíz évvel a rendszerváltást követően jobb- és baloldalon is szélsőséges megnyilatkozások tapasztalhatóak. Mi sohasem engedtünk
a szélsőségeknek. Erre elsősorban
az SZDSZ vezető politikusainak
személyisége a garancia. Mindig
a kiegyensúlyozott, visszafogott
politizálásra fektettük a hangsúlyt,
elég csak a pártelnök, Kuncze Gábor személyét említenem.
- Ugyanakkor éppen
vezető
szabad demokrata politikusok Hack Péter, Iványi Gábor és
Dornbach Alajos - jelezték: nem
indulnak 2002-ben
parlamenti
mandátumért.
- Egyszerűen csak arról van szó:
nem kérnek a következő három
hónap mocskolódásaiból. Ez nem
azt jelenti, hogy eltávolodnak a
párttól, de n e m kívánnak részt
venni az eddigieknél is durvább, és
vélhetőleg a vártnál is keményebb
kampányban.
KÉRI BARNABÁS

EGY KIS
TÖRTÉNELEM
A számos áramlatot egyesítő
mozgalom tagjai 1988. november 13-án alapították meg
a Szabad Demokraták Szövetségét, amelyet első elnöke,
Kis János a „szabadság és szolidaritás pártja"-ként határozott meg.
A párt jelentős szerepet vállalt az 1989. márciusában alakított Ellenzéki Kerekasztal
munkájában, és mindvégig
következetesen a rendszerváltás híve volt.
Az 1990-es választáson 21
százalékos eredményt elérve
az SZDSZ 92 képviselője az
Országgyűlés második legnagyobb frakcióját alkotta.
Az 1994-ben elért 20 százalék 69 mandátumot hozott. A
párt az ellenzék jogainak garantálására, és egy konszenzuson alapuló új alkotmány
kidolgozására
törekedett.
Amikor ez 1996-ban meghiúsult, az SZDSZ n e m
mondta fel a koah'ciós szerződést, á m kormányzati befolyása gyakorlatilag megszűnt. Az 1998-as választáson kapott 8 százalékos támogatottság jelezte: a párt
mellett csak következetes szavazói tartottak ki. Az SZDSZ
helyzete ezen a szinten stabilizálódott, a közvélemény-kutatások szerint harmadik erőként lépheti át a parlamenti
küszöböt.

Közgyűlési menetrend
A parlamenti választás nem okoz
fennakadást az ö n k o r m á n y z a t
működésében - nyilatkozta lapunknak Mezey Róbert. A szegedi jegyző tájékoztatása szerint
az elkövetkező időszakban több
rendeletet alkot, illetve módosít
majd a közgyűlés. Mezey elképzelhetőnek tartotta, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülés időpontját a választások miatt előrehozzák.
A választások előtt még februárban három napra összeül az országgyűlés, érdemi törvényalkotásra azonban ebben a ciklusban
már nem lehet számítani. A korm á n y jogalkotási programjából
több fontos törvény megalkotása
halasztódik a következő ciklusra.
A T Ház február 4-i, 5-i és 26-i ülésén az előzetes tervek szerint különböző jelentéseket, beszámolókat
tárgyalnak meg a képviselők. A
koalíciós pártok ugyanis a választási kampány időszakában már
nem akarnak olyan jogszabályokat a parlament elé vinni, amelyek éles vitákat válthatnak ki, s
kedvezőtlenül befolyásolhatnák a
Fidesz-kormány megítélését.
A szegedi képviselő-testület decemberben fogadta el a közgyűlés
2002. első fél évi munkatervét. E
szerint a városatyák egyebek mellett módosítják majd az állattartási, valamint az egyes pénzbeh és
természetben nyújtott szociáhs ellátásokról szóló rendeletet. Tájékoztatót, beszámolót hallgatnak
meg a munkaügyi központ munkanélküliek ellátásával, a munkanélküliség kezelésével és a foglalkoztatási programokkal összefüggő tevékenységéről, valamint a kerékbilincs alkalmazásának egyéves tapasztalatairól. A tervezet szerint a parlamenti választások után,
májusban döntenek majd a 100
százalékban önkormányzati tulajdonú cégek - Szegedi Mozgókép
Kft., Szegedi Környezetgazdálkodási Kht., Szegedi Közlekedési Kft.,

Közgyűlés: még februárban összeülnek.
Szetáv Kft., Szegedi Informatika
Kft., Fürdővizek Szeged Kft. - vezetőinek kinevezéséről.
Mezey Róbert elmondta: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint minden
hónap első péntekén kell megtartani a közgyűlést, ám az időpont különböző okok miatt - már eddig
is több alkalommal változott. A
jegyző elképzelhetőnek tartotta,
hogy az áprilisi közgyűlést, amelyet
hivatalosan 5-én kellene megtartani, a parlamenti választások első
fordulója miatt (április 7.) március
végére hívja össze Bartha László. Valószínűleg ezt amiatt választja majd
a polgármester, hogy a pártok képviselői ne tudjanak kampányolni
közvetlenül az első forduló előtt, illetve a két forduló között a közgyűlésben. (A parlamenti választások
második fordulóját április 21-én
rendezik meg - a szerk.) A jegyző

Fotó: Karnok Csaba

szerint éles viták, szóváltások mindig voltak a képviselő-testületi üléseken, így azok valószínűleg most
sem maradnak el, főként annak
tudatában, hogy közelednek a választások, amelyek azonban nem
okoznak fennakadást az önkormányzat működésében.
Mezey Róbert az elkövetkező fél
év nagyobb horderejű témái között említette a tömegközlekedés
integrációját és az orvosi rendelők
megvásárlásának lehetővé tételét.
Bartha László már korábban bejelentette, hogy az egészségügyi szakellátást csak a választások után
privatizálhatják Szegeden. A polgármester szerint ebben a ciklusban legfeljebb a rendszer átalakítása történhet meg, azaz 1Q0 százalékos önkormányzati tulajdonú
cég működtetheti az egészségügyi
intézményrendszert.

sz. c. sz.
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Szeged, 2001: konzervgyárzárás és -nyitás,
Január
1.: A Dóm tóren tűzijáték köszöntötte a harmadik évezredet. Szegedet sem kerülték el az áremelések, az új esztendő első napjától
szinte minden szegedi közszolgáltatásért többet kell fizetni. Jelentősen emelkedett a kábeltelevízió-szolgáltatás, és a parkolás tarifája is.
7.: Továbbra is bizonytalan a kamaraszínház sorsa. Bár az önkormányzat címzett támogatásért pályázott a kormányhoz a felújításra, egyelőre nem született kedvező
döntés.
Szegedre januári tavasz köszönt:
15,6 fokot mérnek a hőmérők a tél
középső hónapján.
9.: Röszkén kétmillió forint értékű római kori leletet találtak a vámosok egy jugoszláv család autójában. Az antik kincseket lefoglalták.
11.: Eh'télték annak a batal lánynak a futtatóit, aki a zaklatások elől
menekülve kiugrott egy panelház
tizedik emeletéről, ám túlélte a
zuhanást. A bűnbanda három tagja egy évtől öt évig terjedő büntetést kapott.
15.: Életveszélyes állapotban
bukkantak egy idós asszonyra Szeged környéki tanyáján. A nő magára hagyva majdnem megfagyott
a januári hidegben. Algyőn egy 65
éves asszony lelőtte a férjét.
A szegedi képzőművészek vitafórumot rendeztek a Horváth Mihály utcai képtár megmentéséért.
Az önkormányzat illetékesei telefaxon jelentették be: nem áll szándékukban megvásárolni a megyétől
az épületet.
17.: Lebukott egy 14 éves szegedi drogterjesztó. Rendőrségi igazoltatás során öt szakmunkástanulónál találtak kábítószert, az ó vallomásuk alapján jutottak el a dílerhez.
19.: Egy budapesti cukrászati
cég szerezte meg a Kis Virág cukrászda üzemeltetésének jogát. A
nyitást nyárra ígérik.
20.: Megnyílt az utolsó kiállítás
a Horváth Mihály utcai képtárban. A képeket a megnyitó után a
művészek hazavitték, a szegedi
kortárs művészek kiállítóhelye bezár.
22.: Bezárt a szegedi konzervgyár. Kétszázharminc ember került az utcára. A tulajdonos, a Magyar Fejlesztési Bank tudatta a dolgozókkal: a többmilliárdos veszteség miatt szakmai befektetőt kerestek a gyárra, ám nem találtak
vevót. így az eladás helyett a bezárás mellett döntöttek.
27.: Schirilla György és Cserneczky Attila átúszta a Tiszát.
30.: Beperelte Nagy Sándor szabad demokrata képviselőt Bartha

Nevet kaptak a hidak is, a régiből
Belvárosi, az újból Bertalan híd
lett.
22.: Eladó a Torontál tér és a
Szent István tér is - jelentették be
az IKV Rt. illetékesei.
27.: Dömötör-életműdíjat kapott Angyal Mária rendező a szegedi Nemzeti Színházban megtartott gálaesten.

Június

3.: Megnyitott a Kis Virág.
10.: A Tisza napján százezer kishalat telepítettek a folyóba. A szakemberek szerint a Tisza még ugyanolyan sérülékeny, mint a ciánszennyezés előtt.
12.: Követte szerelmét a halálba
az az ópusztaszeri lány, aki korábban azt állította: elrabolták szegedi iskolájából. A fiú után néhány
nappal a 17 esztendős fiatal lány
is fölakasztotta magát, szülei otthonában.
13.: Megnyílt a Szeged Expo,
vélhetőleg utoljára az átépítésre
váró Mars téren.
14.: Brit napokat rendeztek Szegeden, amelyen részt vett Nigel J.
Thorpe angol nagykövet is.
A Kárász utcai paloták átadása zárta a szegedi fesztiválnyarat. A munka folytatódik.
Fotó: Schmidt Andrea 15.: Eladja a Városkép Kft. 85
százalékos tulajdonrészét az önLászló polgármester és Tímár
20.: A járdára szakadt a felújítás ság kezelésére megindított szege26.: Bezárja a veszteséges makói kormányzat a VM Hungária Kft.László alpolgármester, miután alatt álló Gábor Dénes szakközép- di folyamatot kiterjesszék Albá- kolbászgyárat a Pick Rt.
nek.
Nagy a közgyűlés nyilvánossága iskola állványzata. Senki sem sé- niára, Bosznia-Hercegovinára és
17.: Felszentelték Szeged új
előtt azt mondta: „a polgármester rült meg.
Macedóniára is.
templomát a piaristák Franciahöúr elengedte Tímár alpolgármester
23.: Kilencszázmillió forintot
25.: Elérte a várost a Tiszán le- Május
gyön.
úr éttermének félmillió forintos nyert Szeged a kongresszusi köz- vonuló árhullám. A szakemberek
20.: Az egyetem és a város közötközterület-használati tartozását". pont felépítésére.
hosszan elnyúló védekezésre kéI.: Az ígéretek ellenére sem nyi- ti telekcseréről írt alá megállaposzülnek.
tott meg a Kis Virág cukrászda.
dást Dobozy Attila rektorhelyet27.: Egy nem szavazat ellené6.: Szegeden rendezte meg or- tes és Bartha László polgármester,
Február
Március
ben fogadta el a Szegedi Tudomá- szágos kongresszusát a Fidesz. A így az SZTE növelheti szűkös tannyegyetem a 22 milliárdos költ- tanácskozáson részt vett Wolfgang terem-kapacitását, a város pedig
1.: Hárommillió forint kártérítés ségvetést.
Schüssel osztrák kancellár is. A felépítheti a Tisza Lajos körúti parI.: Szegeden is megkezdődött a
megfizetésére kötelezte a bíróság a
párt új elnökének Pokorni Zoltán kolóházat.
népszámlálás.
korábbi oktatási minisztert válasz24.: Csanádi László orgo7.: Orbán Viktor és Torgyán Jó- Szegedi Tudományegyetemet TopÁprilis
tották. A leköszönő elnök, Kövér naművész mutatta be a zsinagóga
zsef nevére vett 43 tonna cukrot pantó Tibor halála miatt.
László a Fidesz választási kampá- felújított orgonáját.
2.: Elfogadták a képviselők Szeegy vállalkozó a szegedi Metró áru2.: Bemutatták az új szegedi híd nyát irányítja majd.
házban. Az áruház vevő-marke- ged új költségvetését a hatmilliár27.: Tóth Lajos ezredes, a Csongterveit a nagyközönségnek. A vá9.: Lebontották a Somogyi utca rád Megyei Rendőr-főkapitányság
ting vezetője volt felelős a csínyért. dos hitelfelvétellel együtt.
A város ultimátumot intézett a
11.: A szegedi ártéren is meg- ros vezetői kijelentették: 2010-ig 19. számú házat, amelyet az 1879- közbiztonsági igazgatója nyugálVirág cukrászda üzemeltetőinek: kezdték értékeik mentését a Felső- Szegednél három újabb híd ível es árvíz megkímélt.
lományba vonult, feladatát Néamennyiben nem nyitnak ki má- Tiszán pusztító árvíz miatt az majd át a Tiszán.
I I . : Nem piaci ár fölött tervez- meth Károly alezredes vette át.
jus elsejéig, kötbért kell fizetniük. üdülőtulajdonosok.
3.: Az MTA Szegedi Biológiai tette a város nyílt közbeszerzési
9.: A tulajdonosi szerkezet garan13.: Megindította adását a Sze- Központja harmincadik születés- eljárás mellőzésével a Szegedi Vítálja az eddiginél jobb egészség- ged Televízió.
napját Glatz Ferenc, az Akadémia ziközmű Működtető Rt.-vei az IS- Július
ügyi ellátást - nyilatkozott szege15.: Varga Mihály pénzügymi- elnöke is a Tisza partján ünnepel- PA által is támogatott csatornaberuházást - cáfolta a vádakat Bar4.: Megnyílt a IX. szegedi sörfeszdi látogatásán Mikola István egész- niszter mondott ünnepi beszédet te.
ségügyi miniszter a szegedi priva- a múzeum lépcsőjén.
4.: Szeged visszakapja a repülőtér tha László polgármester. A város tivál a Mars téren. A terület átelső embere szerint a mérnökka- építése miatt 2002-ben az Etelka
tizációs tervekről.
19.: Olasz kulturáhs intézet ala- tulajdonjogát.
5.: A közgyűlés döntése értel- marai tarifákkal kalkulálva jött ki sori sportcsarnok mellett útik csapII.: Gyertyákkal, és a folyó usza- pításáról írt alá szerződést Bartha
ra a söröshordókat.
dékfáiból rakott máglyatüzekkel László polgármester, Dobozy Atti- mében Kovács Gábor szívsebész a 300 milliós összeg.
emlékeztek a szegediek a ciánka- la, az SZTE rektorhelyettese és díszpolgári címet, Molnár Amália
12.: A vártnál is gyengébb ne5.: Az Evita című musical bemutatójával kezdődött el a 70. születasztrófa évfordulóján.
Giorgio Pressburger, a budapesti gyermekorvos és Gregor József ope- gyedévet produkált a Pick.
raénekes pro urbe-díjat kap.
16.: Új, biztonságos játszóteret tésnapját ünneplő Szegedi Szabad14.: Tiltakozó demonstrációba olasz kultúrintézet igazgatója.
téri Játékok rendezvénysorozata a
kezdtek az MTV szegedi munka21.: A víz világnapján Gönczy Já19.: A színházból kiszorított Sze- avattak Rókuson.
társai, mert a televízió nem fizeti nos kormánybiztos részvételével gedi Kortárs Balett mellett tünte18.: A borfesztivál megnyitójá- Dóm téren.
6.: Nyolcezer-háromszáz tő inki járandóságukat.
tartottak konferenciát.
tett tapsával a közönség, amikor Ju- val kezdődött a háromnapos ün19.: Több százan tüntettek
23.: Megkezdődött a harmadik ronics Tamásék bemutatták a Car- nepségsorozat Szeged napján. A diai kendert találtak a rendőrök
együtt a Kárász utcán a béreiket kö- stabilitási konferencia. A részt- mina burana zenéjére készült tánc- városházán Mádl Ferenc köztár- egy Ásotthalom melletti tanyán.
sasági elnök mondott beszédet.
16.: Bihari Vilmos, a Pick Szeged
vetelő szegedi televíziósokkal.
vevők célja, hogy a délszláv vál- alkotást.
Rt. vezérigazgatója hivatalosan is
bejelentette: értékesítette 15 ezer
darabos részvénypakettjét, átlagosan 3450 forintos árfolyamon.
19.: Húszméteres szakaszon leomlott a part a Laposon.
20.: Jogorvoslati kérelemmel fordult a Szegedi Orvosi Kamara a
megyei közigazgatási hivatalhoz
és a közbeszerzési döntőbizottsághoz a szegedi egészségügyi privatizációval összefüggő, vélt jogsértések miatt.
Megkezdődött Szeged első parkolóházának alapozása a Dózsa és
Arany János utca sarkán.
22.: Jósé Cura argentin tenorsztár adott koncertet a Dóm téren.
23.: Jelentős vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés bűntettének
alapos gyanúja núatt büntetőfeljelentést tett a Szegedért Egyesület
Török Csaba, a közgyűlés tulajdonosi bizottságának elnöke ellen
egy 3,2 hektáros újszegedi erdőterület eladása miatt.
27.: Balesetet szenvedett Markovics Ági táncosnő A fából faragott
királyfi című balettelőadás bemutatóján a Dóm téren.
30.: Leáll a Pick központi üzemének marhavágósora.
31.: Névtelen feljelentés alapján feljelentéskiegészítést rendelt
A Tisza-napján százezerszám kerültek a vízbe ivadékhalak. Talán már sosem lesz a A Horváth Mihály utcai képtár sorsa mára megpecsételődött. Az eladott galéria el a Csongrád Megyei Főügyészség
a szegedi csatornaügyben.
régi a szőke folyó.
Fotó: Karnok Csaba árából raktárat vett a megyei önkormányzat.
Fotó: Karnok Csaba
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Kárász utca, egészségügyi privatizáció
Augusztus
2.: Másodszor is elutasította az
önkormányzat a jezsuita rend bontási kérelmét, amely a Kálvária
sugárúton üresen álló, 1999-ben
visszakapott épületét szerette volna szanálni.
3.: Szeged 747 millió forintot
nyert a Gazdasági Minisztérium
egészségturizmus pályázatán.
9.: Először játsszák trilógiaszerűen, három egymást követő
estén a Dóm téren Szörényi Levente történelmi tárgyú rockoperáit,
az Atilla - Isten kardját, az István, a királyt és a Veled, Uram!at.
10.: A Szent István tér 3-4. szám
alatti telken 31 önkormányzati
bérlakás építését kezdte meg a város.
13.: A Trilógia első két előadásán előfordult hangosítási hiba
miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Szegedi Nemzeti
Színház és Szabadtéri Játékok Igazgatósága.
16.: Ötszázezer forint óvadék
ellenében engedtek szabadon egy
olasz vadászt, aki fokozottan védett madarat, cigányrécét lőtt a
Fehér-tón.
17.: Ötre bővült az egészségügyi
privatizációban érdekelt Fuziomed
Kft. tulajdonosi köre.
20.: Tízezrek ünnepelték az alsó rakparton augusztus 20-át. A
város vezetői tér- és szoboravatással búcsúztak a millenniumi évtől.
22.: A Magyar Fejlesztési Bank
Rt. 1,2 miibárd forintért egy helyi
konzorciumnak adta el a Szegedi
Konzervgyárat.
23.: Nagy Sándor, az SZDSZ
városi elnöke sajtótájékoztatóján
állította: a szegedi egészségügyi
privatizáció mögött Fidesz-közeli
érdekcsoportok állnak, s a szálak
a párt vezető politikusaiig vezetnek.
27.: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntettének alapos gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett a Szegedért Egyesület Bartha László polgármester és 17 önkormányzati
képviselő ellen egy 20 hektáros
marostői telek eladása miatt.
Bartha a Szegedért Egyesület feljelentéseire reagálva elmondta:
biztos abban, hogy „az egyesület
által kreált, szenzációként tálalt"
ügyekből nem lesz semmi.
28.: Mikola István egészségügyi
miniszterrel folytatott négyszemközti megbeszélése után Bartha
László közleményben tudatta,
hogy a közgyűlés nem dönt augusztus 31 -én a szegedi egészségügyi szakellátás privatizációjáról.
31.: Megkezdődött a Szerelem
utolsó vérig című film forgatása
Szegeden.

Szeptember
1.: Fónagy János közlekedési
miniszter jelképesen átadta a szegedieknek az 1968-ban államosított repteret. Kijelentette: a repülőtér infrastrukturális fejlesztése ezután a város feladata.
5.: A Pick Rt. meghatározó tulajdonosát, az Aragp Rt.-t arra szólította fel a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete, hogy csökkentse a szegedi részvénytársaságban megszerzett befolyásának
mértékét.
8.: Új helyszínen, az alsó rakparton rendezték meg a nemzetközi
tiszai halfesztivált, amelyre ötvenhét halfőző nevezett be.
Távozott a posztjáról Kovácsné
Márki Ágnes, a Tabán Általános
Iskola igazgatója.
10.: Váratlanul hidegre fordult
az időjárás. Napközben 10-15, éjszaka pedig 6-11 fokot mértek
Szegeden és környékén.
14.: Háromperces néma gyásszal
emlékeztek a szegediek az amerikai
terrortámadás áldozataira.
18.: Hét cég pályázott az Ady téri tanulmányi és információs központ megépítésére. A győztesnek
legkésőbb 2004. június 30-áig be
kell fejeznie a 7,5 milliárd forin-

rös szegfűket a városházán a pedagógus-szakszervezet tagjai, mert a
virág az önkormányzat illetékesei
szerint politikai üzenetet hordoz.

November

A Szegedi Konzervgyár decemberben újraindult, és már vevő is akadt az új termékekre.
Létszámbővítés januárban.

tos beruházást. A volt Kossuth
laktanya sportcsarnokának felújításával elkezdődött a Szegedi Hidományegyetem új sportközpontjának kialakítása.
19.: Bűncselekmény hiányában
megtagadta a nyomozást a Csongrád Megyei Főügyészség csatornaügyben. Pigniczky József főügyészhelyettes kijelentette: etikai kifogások ugyan felmerülhetnek, büntetőjogiak azonban nem.
21.: Pattanásig feszültek az idegek Újszegeden, mert a csatornázási munkák miatt lezárták a három legforgalmasabb utat.
22.: Az Európa-fesztivál keretében felavatták a felújított Kárász
utcát. Az ünnepi közgyűlésen Bor
Zsolt akadémikusnak és Lékó Péter nemzetközi sakknagymesternek átadták a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért emlékérmet.
27.: A Contiv ingatlanhasznosító társaság 100 millió forintért
megvásárolta a Horváth Mihály
utcai képtár épületét.
A Pick Szeged Rt. azzal a kéréssel fordult a tőzsdetitkársághoz,
hogy három kereskedési napra függessze fel részvényeinek tőzsdei
forgalmazását.

Október
1.: DélNet névvel online internetes újságot talál a látogató a
www.delmagyar.hu címen a világhálón.
2.: Az Arago Rt. részvényenként

Fotó: Karnok Csaba

3770 forintos nyilvános vételi
ajánlatot tett a Pick Szeged Rt.
valamennyi részvényére.
3.: Andy Vajna filmmogul azzal a céllal járt Szegeden, hogy kaszinónak való helyet nézzen, keressen a városban.
4.: A szegedi egyetem orvoskarának egyik professzorát lejárató
obszcén szöveget és fényképeket
helyezett el valaki az intézmény
több épületében.
5.: Az önkormányzat részvénytársaságot alapít a konzervgyár
megvételére és működtetésére a
Micromeat Kft.-vel, s egyúttal 300
millió forint tagi kölcsönt folyósít
az rt.-nek. A szabad demokraták
korábbi városi elnöke, Molnár Zoltán önkormányzati képviselő kilépett az SZDSZ-ből, s átült a polgári frakció néven újonnan alapított képviselőcsoportba.
8.: Szociális bérlakások építésére
379 milkó forintot nyert a város.
Az országos elnökség leváltotta
Tóth Lászlót, a MIÉP szegedi elnökét, aki ezt követően kilépett a
pártból.
10.: A Szegedi Rendőrkapitányság zsebszerződés miatt büntetőeljárást indított egy német és egy
magyar férfi ellen.
12.: Kábítószergyanús anyagot
találtak a nyomozók egy Szegeden tanuló diáknál. A kihallgatás
után a Déri Miksa szakközépiskola kollégiumában 44, marihuánát
tartalmazó zacskót találtak két tanuló szekrényében.

14.: Arab és angol feliratú gyógyszereket fedezett fel a Klauzál téren az egyik bank biztonsági őre.
Később kiderült: a dobozok kedélyjavító pirulákat rejtettek.
Az MSZP kormányfőjelöltje,
Medgyessy Péter Szegeden kampányolt.
17.: Lépfenefertőzés gyanúja miatt hat helyszínre kellett kivonulnia a megyében a veszélyhelyzeti
felderítő csoportnak. Gyanús csomagot kapott Kerekes Péter, az
IKV Rt. vezérigazgatója is.
23.: A városházán tizennégy '56os veteránt tüntettek ki a forradalom 45. évfordulója alkalmából.
25.: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felfüggesztette a
Pick Szeged Rt. részvényeire szóló vételi ajánlatok jóváhagyását.
A Kamara-Tantuszban Szerémi
Zoltán rendezésében bemutatták
Ivan Kusan Galócza című tragikomédiáját.
26.: Saját lakása előtt lőttek rá
egy szegedi vállalkozóra. Ugyanezen a napon meggyilkoltak egy
idős, egyedülálló nőt a Dorozsma
melletti tanyavilágban.
29.: Hamis vád miatt büntető- és
polgári peres eljárást is indít a Szegedért Egyesület vezetői ellen Bartha László, miután a Központi
Ügyészségi Nyomozó Hivatal megtagadta a nyomozást a polgármester ellen hivatali visszaélés miatt tett
feljelentés ügyében.
Nem adhatták át az idős pedagógusok köszöntésére vásárolt vö-

1.: Átadták a felújított Aba-Novák-falfestményt.
Távozik posztjáról az IKV Rt.
műszaki és beruházási igazgatója,
Szőllősi Béla.
Előkerült az a 10 éves szegedi
kislány, akit már az egész országban kerestek. Csurgó Andrea Nikolett apja kegyetlenkedései elől
menekült el otthonról.
5.: A sportcsarnok átépítését
végző KÉSZ Kft. ígéri, hogy a lelátóbővítéssel november 30-án végez, a hűtés- és fűtéskorszerűsítést
pedig december 31-én fejezi be.
7.: Tizenkét mázsa halat telepítettek a Tiszába a tápéi kompkikötőnél.
9.: A kórház Hzetőképességének
helyreállítására 40 milliót, a sportcsarnok építésére pedig 106 millió forint tagi kölcsönt adott a város. Az önkormányzat a Mars téri emeletes piac megépítése mellett voksolt, és 5 éves adómentességet állapított meg a konzervgyárat üzemeltető Szeko Rt. számára.
13.: Az aranyrészvényes ÁPV
Rt. vétója miatt elmaradt a rendkívüli Pick-közgyűlés.

Leomlott a Lapos partfalának egy része, senki sem sérült meg.
A Tisza visszakövetelte, a m i az övé.

15.: A Rádió88 gyűjtést kezdeményezett a szegedi égési centrum létrehozására, melyhez a Délmagyarország és a Délvilág, valamint a Szeged Televízió is csatlakozott.
19.: A Szegedi Tudományegyetem vezetői ünnepélyesen lerakták az új patológiai intézet alapkövét.
20.: Bartha László bejelentette: csak a választások után privatizálhatják Szegeden az egészségügyi szakellátást. A polgármester
szerint ebben a ciklusban legfeljebb a rendszer átalakítása történhet meg, azaz 100 százalékos
önkormányzati tulajdonú cég
működtetheti az egészségügyi intézményrendszert.
23.: Tizenhat, többségében beteg platánt vágtak ki a Széchenyi
téren, amelyek helyett újakat ültettek.
27.: A Pick szerint nem ütközött jogszabályba az, hogy nem
működött együtt a pénzügyi felügyelettel az Arago vételi ajánlatával kapcsolatos eljárásban.
28.: A szegedi bíróságon 43 év
börtönre ítélték azt a 16 fős társaságot, amelynek tagjai csaknem
50 millió forinttal károsították
meg az államkasszát.

December
A Szentivánéji álom a tavalyi színházi évad egyik leghangosabb sikere.

3.: Újraindult a termelés a Szegedi Konzervgyárban.
A Belvárosi moziban az alkotók
és a szereplők jelenlétében mutatták be Koltai Róbert Csocsó
című hímjét.
4.: A pénzügyi felügyelet jóváhagyta a Pick Rt. részvényeire tett,
immár ötszáz forinttal megemelt
Arago vételi ajánlatot, egyben megszüntette a korábban indított felügyeleti eljárást.
Átadták a Szegedi Tudományegyetem sportcentrumának első létesítményét a Kossuth laktanyában.
5.: Népszavazást kezdeményezett a Szegedért Egyesület és az
MSZP a szegedi egészségügyi
szakellátás és a Mars tér tervezett
átalakítása miatt.
7.: Egymilliárd forint fejlesztési
hitel felvételéről döntött a
közgyűlés. Az önkormányzat ötmillió forinttal járult hozzá az égési centrum létrehozásához. A második parkolóház és a Mars téri piac felépítésére megalakult a Szebi
Rt.
A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó félmilhó forinttal járult
hozzá az égési centrum létrehozásához.
10.: Olajjal szennyezett talajvizet találtak a Széchenyi tér 16.
számú ház udvarának csatomázása közben előbukkant kútban.
12.: Védetté nyilvánították a
Szegedi Vadaspark által hasznosított területeket.

1.: Megnyitották a karácsonyi
Fotó: Veréb Simon ünnepi heteket a Dóm téren.

Fotó: Miskolczi

Róbert

13.: Bacsó Péter Hamvadó cigarettavég című filmjének premierjével ünnepélyesen megnyitották
a Kamera Hungária fesztivált a
Belvárosi moziban.
14.: Tartalmi és formai okokra
hivatkozva Mezey Róbert jegyző
megtagadta a Szegedért Egyesület
és az MSZP által kezdeményezett
népszavazás aláírásgyűjtő ívének
hitelesítését.
15.: Tekulics Éva kozmetikus
lett Szeged szépe.
17.: Befagyott a Tisza alsó szakasza.
18.: Tűzoltók mentettek ki a
Tiszából egy 24 éves egyetemistát,
aki alatt beszakadt a jég. A diák a
gondos orvosi kezelés ellenére elhunyt.
21.: Az Egészségügyi Minisztérium 20 millió forintot biztosított a szegedi égési centrum kialakítására.
Alföldi Róbert rendezésében bemutatták a Szegedi Nemzeti Színházban Shakespeare Szentivánéji
álom című vígjátékát.
23.: Csaknem húsz centiméternyi hó hullott Szegeden.
25.: Talajközeiben mínusz 27,4
fokot mutatott a hőmérő Szegeden
és környékén.
A DÉLMAGYARORSZÁG SAJTÓADATBANKjA ALAPJÁN
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTE:
KÉRI BARNABÁSSZABÓ C. SZILÁRD

Sziluett
A DÉLMAGYARORSZÁG
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GABRIELLA

Pelsőczy Réka múltidéző forgatókönyvet ír

KÜLCSÍN

Színésznők, trükkök, árkok

Sztárkilók

PELSŐCZY RÉKÁTA LEGUTÓBB A
CSOCSÓBAN LÁTHAHA A KÖZÖNSÉG. KORÁBBAN A LUKÁTS ANDOR
RENDEZTE PORTUGÁL CÍMŰ FILMBEN JÁTSZOTTA A FŐSZEREPET, JELENLEG A BUDAPESTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ TAGJA. A FIATAL SZÍNÉSZNŐ NYÍLT EGYÉNISÉG:
KENDŐZETLENÜL BESZÉLT SZAKMÁJA VISSZÁSSÁGAIRÓL. A MORÁLIS ÉS
ANYAGI ELLENTMONDÁSOKRÓL ÉS A
MÉDIA TEREMTETTE NÉPSZERŰSÉG
CSAPDÁIRÓL
-Talán még soha nem voh annyira megosztott a színházi szakma,
mint napjainkban. Ezt hogyan éli
meg!
- Mint a pályatársaim legtöbbje,
elég keservesen. A vidéki színházak
igazgatói posztja és az új Nemzeti
Színház körül kialakult poliükai viszályok elképesztő helyzeteket teremtettek. Örülök, hogy nem hívtak a Nemzetibe, ugyanakkor megértem azokat a színészeket, akik
azt mondják: nem akarnak politizálni, csak játszani szeretnének!
- És az anyagi kiszolgáltatottság
befolyásolja döntéseiket.
- Sajnos így van. Kegyelemkenyéren tengődik a legtöbb magyar színház. Ezzel szemben az idén nyíló
Nemzeti Színház elképesztő morális és anyagi árkokat ásott: tudomásom szerint a nyitóelőadásban
részt vevő művészek kéthetes próbaidőszakra fejenként egymillió forintot kapnak, míg én a Katona József Színházban egy év alatt keresek
ennyit. A színházhoz szerződőknek
ezért kell folyton magyarázkodniuk, mert szakmán belül hatalmas

Szőrmestop
MTI PANORAMA

Az olaszországi élveboncolás-ellenes liga, a LAV megbízásából egy genetikai laboratórium megállapította két szőrméről, hogy kutyától
származnak. A szőrmék két nagy
üzletláncban árusított kabátok kapucniját szegélyezték. A DNS-teszt
által szolgáltatott, kétséget kizáró bizonyíték alapján a szervezet követeli a háziállatok szőréből készített
termékek importjának és forgalmazásának betiltását. A LAV aktivistái aláírásokat gyűjtenek és tüntetéseket szerveznek céljuk eléréséért, mert, mint mondják, minden
évben körülbelül kétmillió háziállatot ölnek meg barbár módon. Az
áldozatok gazdátlanná vált macskák, kutyák, de szép számmal vannak olyanok Ls, amelyeket éppenséggel szőrméjükért tenyésztenek, vagy
elloptak tulajdonosaiktól. A
szőrmékből divatkiegészítőket, gallérokat, szegélyezéseket, táskákat,
kesztyűbéléseket, játékokat készítenek. Az Egyesült Államokban pár
évvel ezelőtt a Humán Society sokkoló hatású filmeket terjesztett,
amelyek elborzasztó képeket tartalmaztak: henteskampóra akasztott kutyák, macskák, elvágott torkú, vérüket vesztő németjuhászok
voltak rajtuk. A felvételek többsége Kína, Thaiföld, Fülöp-szigetek,
Dél-Korea speciális telepein készült.
Amerikában akkor, főleg a film hatására, törvényt hoztak, amely megtiltja ezeknek a szőrméknek a behozatalát és árusítását is. Európában máig nincs ilyen törvény.

Fotó: Miskolczi Róbert

felháborodást keltettek a milüók. A
mi színházunktól is több színész
szerződött egy-egy darabra a morális kérdéseket félretéve, mondván: a
gyerekeit el kell tartania.
- Pályakezdőként hogyan érzi
magát1
- Köszönöm, most már jobban.
Huszonnyolc évesen fiatalnak számítok, a pályám elején tartok.
Nemrég emelték fel a fizetésemet
havi bruttó ötvenezerről nyolcvanra, és a kötelező előadásszámon kívül a pluszelőadások után is kapok
pár ezer forintot. Az idén már meg
tudok élni a fizetésemből, nem úgy,
mint tavaly, amikor a szüleim segítségére volt szükségem.

- Több pályatársa más eszközökhöz fordul, szinkronizál és televíziós produkciókban vállal fellépést. Nem gondolt ilyenre f
- Igyekszem a színházi feladataimat jól megoldani, ennél többet
nem tudok tenni. Valóban egyre
többen fordulnak más megoldásokhoz, mint például a nagyon tehetséges és népszerű Liptai Claudia. Ha
nem vállalta volna el a Csííz! című
műsor vezetését, és nem menne el
különféle fellépésekre, ha nem mutogatná és fotóztatná magát mélyen dekoltált, nőies ruhákban, sajnos biztosan kevesebben lennének
rá kíváncsiak a Vígszínházban. Pedig rendkívül jó szülésznőnek tar-

tom, egyébként nem lenne szüksége ilyen trükkökre. Ez a szemlélet
betört az országba, nem tehetünk ellene semmit, de én alkalmatlan vagyok erre.
- A népszerűségért több pályatársa tudatosan kihasználja a média nyújtotta lehetőségeket, amiért sokszor a magánéletével fizet.
Tapasztalt ilyet a környezetében 1
- ]ó értelemben igen. A művészeknek nagy a felelősségük önmaglikkal és a szeretteikkel szemben.
Az egyik kolléganőmet például fotózásra hívta a Playboy. Lemondta,
mert tudta, hogy ha elvállalja, egy
olyan körbe kerül, ahová nem akar
tartozni. Mélységesen tisztelem
ezért.
-A pusztán tehetségben és színvonalas szakmai munkában bízó
színésznők fel tudják venni a versenyt a rafináltabb pályatársakkal!
- Ez számomra is kérdés. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a
pályám végére megtérül-e a befektetett erőfeszítés, és van-e ma létjogosultsága az ilyen gondolkodásmódnak.
- Boldog!
- Igen. Megtaláltam az örömömet, a színházban és az életben
egyaránt. Tfele vagyok tervekkel és
feladatokkal. Nagyon sokat olvasok és épp most írok egy filmforgatókönyvet. A múlt század eleji színháztörténet világa nagyon megfogott, egy érdekes életrajzot olvastam
egy rendkívüli színésznőről, akinek a nevét még nem árulhatom el.
Az ő karriertörténetéről szól a forgatókönyv, és arról a korszakról,
amikor még összehasonh'thatatlanul nagyobb volt a színház rangja
és társadalmi elismertsége, mint
napjainkban.

Miért hízunk el? A kérdésre olyan kedvencektől kértük a választ,
akik nem a keszeg termetükről híresek.
A Pa DöDő együttes két duci hölgytagja:
- Mi nem vagyunk kövérek, csak teltkarcsúak. Nagyon
teltkarcsúak. Miért fogynánk le, amikor így szeretnek bennünket?
Mi így vagyunk szépek.
Lehoczky Zsuzsa, egykori ünnepelt operettcsillag:
- Én nem elhíztam, legfeljebb egy kicsit meghíztam. Pedig
vegetáriánus vagyok egy idő óta, a húsboltokba csak a kutyám miatt
járok.
Kalmár Magda, a népszerű énekművésznő:
- Ha valaki szereti a gyomrát, az végezzen több házimunkát.
Nagymosás után mindig leadok egy-két kilót.
Ferjáncz Attila, volt autóversenyző:
- Téved, aki azt hiszi, hogy azok híznak leginkább, akiknek sok
pénzük van. A multiknak van miből költeni szaunára, teniszpálya
bérlésre, korszerű táplálkozásra. Paprikás krumpli és zsíros kenyér
nincs az étlapjukon.

Csokoládé, óh!
Nemhogy ártalmas - kifejezetten jő hatással van szervezetünkre a
csoki. Persze, csak ha mértékletesen fogyasztjuk.
A csokoládéfogyasztás veszélyes, vagy éppen hasznos jellegéről már
rengeteget írtak, s ez a kérdés különösen aktuális most, az ünnepek
és a szaloncukor heteiben. Mivel a köztudatban sok-sok tévhit is él,
a Destination Santé című francia internetes honlap összefoglalta a
csokoládéfogyasztással kapcsolatos hasznos tudnivalókat. Kezdjük
rögtön a legfontosabbal: tényleg hizlal a csokoládé? Igen is meg
nem is. 10 dekagramm étcsokoládcban nagyjából annyi kalória
van, műit 20 dekagramm sült krumpliban (körülbelül 500), azaz a
fogyókúrázóknak valóban kerülniük kell ezt az édességet. De akinek
nincs gondja a súlyával, annak a csokoládé mértékletes fogyasztása
egyáltalán nem tiltott.
Egyes állítások szerint a csokoládé növeli a koleszterinszintet. Ez
nem igaz! Az étcsoknládéban rúnes koleszterin, sőt olyan vegyületeket
tartalmaz, amelyek fékezik a más táplálékokkal a szervezetünkbe
került koleszterin felszívódását. Az viszont igaz, hogy a csokifogyasztás
stresszoldó, élénkítő hatású: olyannyira, hogy egyes kutatók mármár a gyengébb kábítószerekhez, például a vadkenderhez hasonlítják
ezen édesség hatását. Ennek ellenére elég ritkán találkozni olyan
személyekkel, akik - a kábítószer-függőséghez hasonlóan csokoládéfüggővé váltak volna. Ilyen jelenség leginkább egyes nők
esetében figyelhető meg a menstruáció előtt, amikor túlzott
csokifogyasztással akarják levezetni stresszes helyzetüket.

LÉVAY GIZELLA

A szexuálpszichológus a nemi szerepzavarokról

Teljes életet élni, toleráns környezetben
A SZOKASOSTOL ELTERO NEMI MAGATARTAS MINDIG BESZEDTEMA, AKAR KÖRNYEZETÜNKBEN
TALÁLKOZUNK ILYESMIVEL, AKÁR PEDIG A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ DOB FEL ILYEN ESETEKET.
A BŰNNEL PÁROSULT NEMI ELTÉVELYEDÉSEK MEGÍTÉLÉSÉBEN NINCS VITA, ANNÁL TÖBB VISZONT AZ ELŐÍTÉLET ÉS A FÉLREÉRTÉS AZ OLYAN NEMI SZEREPZAVAROKKAL KAPCSOLATOSAN. AMELYEK VOLTAKÉPPEN AZ ILLETŐK MAGÁNÜGYEI LEHETNÉNEK. VALÓJÁBAN Ml DÖNTI
EL A NEMI STÁTUST? - ERRŐL BESZÉLGETÜNK
- Szakkifejezéssel élve: a nemünk kromoszomálisan meghatározott biológiai kompromisszum - mondja a szakember, majd
hozzáteszi: az XX kromoszómák a leány,
az XY kromoszómák pedig a fiú nemi státusát határozzák meg.
— Ez egyszerű és közérthető magyarázat. Mégis előfordul, hogy valaki leányként jön a világra és egy idő után kiderül, hogy női testben férfi lélek lakozik,
férfiúi nemi vágyakkal és természetesen
fordított esetről is hallani. Mi történik
ilyenkor! A természet űz különös tréfát,
vagy egyéb okok játszanak közre!
- Elöljáróban hadd szögezzem le: a nemi státus nem azonos a nemi szereppel. A
nemi szerep később, a pszichoszexuális
fejlődéssel, a nemi ébredéssel alakul ki,
bár az ember szexuális lényként látja meg
a napvilágot. A nemi szerepet a környezetben, a szülői házban tanuljuk meg. Ideális esetben a két szülő jelenléte és harmonikus együttélése segít abban, hogy a gyermek saját nemével azonosuljon. A leánynak természetszerűen az anyjával alakul ki
érzelmi motivációja, a fiúnak az apával. De
nem mindenütt van ez így. Sok a csonka
család, amelyekben a gyerek leggyakrabban
az anyánál marad és bizony akad olyan

SZEXUÁL-PSZICHOLÓGUSSAL.
család is, amelyben a nemi visszaélések az
ott nevelkedő gyermekek kárára történnek Az ilyen családokban sajnos ugyancsak
romboló szexuális élményeket szereznek a
nemek szerepét éppen csak tanulgató gyermekek és bármelyikükkel megtörténhet,
hogy saját nemi státusát nem fogadja el, hanem hárítja, érzelmileg elutasítja.
- Ilyenkor alapozódnak meg az egész
életre kiható nemi zavarok, eltévelyedések és elferdülések!
- Igen, s ezek a zavarok már a korai gyermekévekben, 6-7 éves korban mutatkoznak. Ilyen a transzszexualizmus, amikor
egyértelműen a nemi státust, a nemi szervét utasítja el az illető. Vagy itt említhetjük a transzvesztitizmust, ami a nemi szerep téves felfogása a nemi szervek megtartása mellett. Vagyis a férfi nőnek öltözik és fordítva. Olyan eset is adódik, amikor a transzszexuáhs egyben transzvesztita is.
Leggyakrabban talán a homoszexualitás
jelenik meg a köztudatban. Ez azt jelenti,
hogy a nemi vágy tárgya azonos nemű személy. A biszexuáhs mindkét nemhez vonzódik, az ilyen férfi legtöbbször házasságot
köt, gyermekei is vannak, miközben férfi
barátokkal is tart nemi kapcsolatot. (Az

ilyen nőt leszbikusnak nevezik). Vannak azután kevésbé ismert, vagy kevésbé gyakori nemi elferdülések is, mint a szado-mazochizmus, amikor ütlegelés vagy egyéb
fájdalmat okozó módszer is szerepet játszik
a szexuáhs aktusban, vagy a fetisizmus,
amikor élettelen tárgyakat - ruhákat, fehérneműket - használnak fel a nemi vágy kielégítéséhez. Vannak a magukat mutogatok (exhibicionisták) és a „kuklcolók", akiknek a nemi aktus nem is igazán fontos, s
többnyire beérik a látvánnyal. Újabban
egyre többször hallani a pedofíliáról, amikor a szexuális vágy tárgya gyermek. Ez
utóbbit a törvény szigorúan bünteti. Néhány évtizede a többi, itt említett szexuális elferdülést is törvényileg szankcionálták,de ma már a legtöbbel szemben inkább toleráns magatartás, azaz elfogadási
tendencia tapasztalható.
- Megszüntethetőek-e az említett nemi
zavarok, vagy együtt kell és lehet velük élni!
- Az ilyen emberek személyiségét aligha
sikerülhet megváltoztatni. Amennyiben
önmaguk és környezetük elfogadja és vállalja a normálistól eltérő szexuális magatartást,amint ez kívánatos is lenne, élhetnek teljes életet. Amennyiben viszont önmagának állandó konfliktust okoz az átlagtól eltérő nemi irányultsága és a hozzá társult életforma, akkor ajánlott minél előbb
szakpszichológushoz fordulni, hogy közösen, nagy türelmet és erős elszántságot
igénylő terápiasorozattal könnyítsék meg
az ilyen személynek önmaga elfogadását és
a társadalomba történő beilleszkedését.
LEOPOLD GYÖRGYI
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Piros lámpás házakból a kifutóra

Eastwood

Modellek egykor és most

nya megmenekült
Clint Eastwood, amerikai színész,
filmrendező, producer nyolcéves
kislánya, Francesca karácsony reggelén szerencsésen megmenekült
a házukban kitört tűzből. A kislány december 25-én a füstre és a
lángokra ébredt, majd gyorsan kiugrott hálószobája ablakából a
ház alatt álló garázs tetejére, onnan pedig a segítő szomszéd karjaiba ugrott le. A kislány szerencsésen, komolyabb sérülések nélkül úszta meg a tűzesetet, azonban édesanyját, Frances Fisher
színésznőt, Eastwood egyik volt
barátnőjét a kezén kialakult súlyos
égési sérülések miatt a Vancouver
egyik kórházába szállították.

John Travolta
új filmje
Megkezdődött Panamában a
Basic című thriller forgatása,
melyben újra együtt szerepel a
Ponyvaregény felejthetetlen párosa, John Travolta és Sámuel
L. Jackson. A film rendezője,
John McTiernan, aki többek
között a Thomas Crown ügy
című filmet is rendezte, a panamai sajtó képviselőinek december 20-án adott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a
két neves főszereplő a tervek
szerint februárban étkezik a
forgatás helyszínére, a Panama
fővárosától 54 km-re lévő Capirába. A film jeleneteinek stúdiófelvételeit floridai Jacksonvillben készítik. A Basic-ben
Travolta a drogelhárító ügynökség képviselőjét alakítja, aki
azért érkezik a p a n a m a i kiképzőtáborba, hogy felgöngyölítse egy kiképzőtiszt és néhány
kadét rejtélyes eltűnését.

MODELLNEK LENNI, NEVES DIVATHÁZAK KREÁCIÓIBAN LEJTENI A KIFUTÓN, MIKÖZBEN KÖRÜLRAJONGANAK MINKET, MA SZINTE MINDEN
LÁNY ÁLMA. KI HINNÉ, HOGY A MAI
TOPMODELLEK ELŐDEI MINDÖSSZE
ÖT DOLLÁRT KERESTEK ÓRÁNKÉNT,
S MUNKÁJUK FINOMAN SZÓLVA SEM
TARTOZOTT A MEGBECSÜLT SZAKMÁK KÖZÉ?
Az első hivatásos modell, Marié ;
Vemet (még a XIX. században) dúsgazdag rajongójának köszönhette,
hogy egy megszületőben lévő szakma első képviselője lehetett. A Ga- ;
gelin divatház eladónőjeként dolgozó szépségre Frederick Worth, akkori neves divattervező figyelt fel, aki
- kezdetben puszta rajongásból - elkezdett ruhákat tervezni szerelmé- :
nek. Csak később tűnt fel neki, :
hogy a csinos, fiatal lány által viselt
ruhaköltemények jóval inkább
vonzzák a boltba a vásárlókat, mint
a bábukon lógó, „élettelen" dara- ;
bok. Hamarosan az összes divatmagazinban élő modellek mutatták
be a ruhákat.
Az 1950-es években modellnek
lenni leginkább egy „jó parti" kiha- :
lászásának lehetőségét jelentette. ;
A divat ugyanis akkoriban a felsőbb
körök kiváltsága volt, s a divatlapo- ;
kat a leggazdagabb családok vásárol- j
ták. Érdekes, hogy miközben Chris- ;
tian Dior a párizsi nyilvánosházak- ;
ban toborozta új pártfogoltjait a kifutóra, az angol modellek nagy ré- ;
sze arisztokrata családok sarja volt.
A kékvérű lánykák nem erőltették
meg magukat; mindössze néhány ;
hetet dolgoztak egy évben, s - miután kifogtak maguknak egy ha- j
sonlóan nemes urat - a házasság ;
után búcsút mondtak a ki futónak. ;
New Yorkban időközben megala- j
kult az első modelliskola, a Gaby :
Young School. A háromhetes kur- ;
zusok résztvevői gyakorlatilag ugyanazt tanulták, mint mai követőik: a j
sminkelés és öltözködés fortélyait, :
a kifutón való csábos mozgást és a

Két sztármodell: Kate Moss és Claudia Schiffer.
kamerák előtti pózolást. A modellek között mindezek ellenére nem
voltak nagy nevek, ismert arcok;
mindössze az általuk képviselt divatház neve „fémjelezte" őket.
A hatvanas-hetvenes években a
divat kiszivárgott az elit műhelyekből és a popkultúra részévé vált.
A modellek már egész bőröndnyi ruhával közlekedtek, sminkjüket és
frizurájukat azonban még saját maguknak kellett elkészíteniük. Egyre nagyobb sikk volt a kifutón dolgozni, s a divatbabák kegyeiért a
bohém művészek és az elegáns playboyok egyaránt versengtek. A modellek egyre sokoldalúbbak lettek:
Lauren Hutton volt az első, aki
1973-ban szerződést írt alá egy kozmetikai céggel: a Revlon 400 ezer
dollárt fizetett az „arcáért".
A nyolcvanas évek áttörésnek
számítottak a modellszakmában:

a szépségeket kísérő csapat egyre
nőtt, styhstok, fodrászok, sminkesek és világosítók kísérték minden
lépésüket. A kifutókat az energiával
teh, egészséges és kisportolt nők
uralták (ó, azok a régi szép idők...!),
akik magukénak vallották a testkultuszt és az évtized hedonista életmódját. A szépségek híres művészeket is megihlettek: Grace Jonest, a
jamaicai anyával büszkélkedő modellt például Andy Warhol egyenesen a popkultúra egyik szimbólumaként emlegette. A nyolcvanas években bukkant fel lmon, Dawid Bowie későbbi neje, az első színes
bőrű topmodell. Az afrikai hercegnőnek is nevezett Iman nagyban
hozzájárult az „üresfejű szépség"
képének eloszlatásához, hiszen diplomatacsalád gyermekeként három
nyelven beszél és diplomát is szerzett.

A kilencvenes években már senki nem gondolta, hogy a modellkedés mindössze a csábos mosoly tudománya, azaz könnyű munka. A
modellek a munka titánjai lettek,
akiknél egyetlen rossz mozdulat
elég volt, hogy búcsút mondjanak
a kifutónak. Ennek megfelelően keresetük az egekbe szökött, s mára
szállóigévé vált Linda Evangélista híres mondása: „Napi tízezer dollár
alatt ki sem szállok reggel az ágyból!"
Soha nem volt még olyan kultusza a modelleknek mint ma. A nagy
nevek szinte intézménynek számítanak, s már messze nem elég a
csinos pofi és a jó alak az érvényesüléshez: a befutott modellek mindegyikének bőven van sütnivalója
is.
Összeálh'totta:
P. L

Teszt: mennyire szeretetreméltó ember ön?
ENNEK A TESZTNEK A MEGOLDÁSÁBÓL AZ EMBEREKHEZ VALÓ VISZONYÁRA, ALKALMAZKODÁSI KÉSZSÉGÉRE KÖVETKEZTETHET. A TESZT
HARMINC KÉRDÉSBŐL ÁLL, MINDEGYIKHEZ KÉT, ELŐRE MEGADOTT
VÁLASZLEHETŐSÉGGEL MINDEN A)
VÁLASZ 2 PONTOT ÉR. AB) VÁLASZOK NEM KAPNAK PONTOT.
1. Nagyon szeretne egy férfival
(nővel) bizalmasan társalogni. Az illető viszont szeretne (gyedül maradni. Képes ön arra, hogy magára
hagyja?
a) Valószínűleg igen.
b) Nem szalasztóm el a beszélgetés lehetőségét.
2. Hajlandó nyíltan a védelmére
kelni annak a kedves ismerősének,
akit a háta mögött szidalmaznak?
a) Természetesen igen.
b) N e m avatkozom mások
ügyeibe.
3. Ha valamilyen feladatot határidőre elvállal, mindig az adott
időpontra teljesíti?
a) Igen, a határidők nálam fontosak.
b) Ha nagyon fontos, igen, de ha
közbejön valami fontosabb, akkor
a feladatot elnapolom.
4. Egyes ismerősei, barátai, osztálytársai kezdik felülmúlni önt,
nagyobb sikereket érnek el. Mi a véleménye erről?
a) Őszintén örülök az eredményeiknek.
b) Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy ennyivel jobbak lennének nálam.
5. Barátkozik-e csak azért, hogy

az illető szolgálatait igénybe vegye,
vagy befolyásolja.
a) Ez így van, barátaim személyes
tulajdonságai a legfontosabbak számomra.
b) Ha valamit szeretnénk elémi,
bizony nem árt, ha szert teszünk befolyásos barátokra.
6. Érdeklődik általában mások
ügyes-bajos dolgai iránt?
a) Igen. Mások problémája mindig foglalkoztat.
b) Miért érdeklődnék? Ezek magánügyek.
7. Fel tudja idézni maga előtt
azoknak az arcát, akikkel nem olyan
régen találkozott először?
a) Mindenkinek az arcát fel tudom idézni, akikkel mostanában
dolgom volt.
b) Nem jegyzem meg mindenki
arcát, akikkel beszélgetek.
8. Ha valakit az egekig magasztalnak ön előtt, hogyan viselkedik?
a) Mit csinálhatnék? Végighallgatom.
b) Nem állom meg, hogy ne szúrjak közbe egy-egy csipkelődő megjegyzést.
9. Vissza tudja idézni néhány régebbi tanára elbeszélését a pályáról,
tanári hitvallásáról?
a) Egy-két tanárom igen emlékezetesen beszélt magáról. Minden
szavukat megjegyeztem.
b) Akkor sem, és ma sem foglalkoztatnak a tanáraim monológjai.
10. Fel tudná sorolni a szüleinek
és a legjobb barátjának a születés-,
illetve névnapjait?
a) Persze.
b) Mindegyikre sajnos nem emlékszem.
11. Mindig betartja az ígéreteit?

a) Igen.
b) Csak ha komolyan gondoltam
őket.
12. Hogyan viselkedik azokkal,
akik számára teljesen érdektelenek?
a) Ugyanúgy, mint bárki mással.
b) Igyekszem minél hamarabb
megszabadulni tőlük.
13. Hogyan viselkedik, ha e|y ismeretlen arc jelenik meg baráti körében?
a) Igyekszem pártfogásomba venni, és bevezetni őt a társaságba.
b| Nem hiszem, hogy pont az én
jóindulatomra lenne szüksége. Úgy
érvényesül, ahogy tud.

14. Ha valaki bizonytalanná válik vagy elakad társalgás közben,
mit csinál?
a) Megpróbálok segíteni neki. Bátorítani stb.
b) Élvezem a helyzetet, s kíváncsi vagyok, hogyan kecmereg ki
belőle.
15. Meg szokta dicsérni azokat,
akik rászolgáltak?
a) Örömmel fejezem ki nekik az
elismerésemet.
a) Nagyon ritkán teszek ilyet. A
túl sok dicsérettől elbízhatja magát.
16. Igyekszik szomorkodó barátját megvigasztalni?

Értékelés
46-60 pont között: Szinte biztos, hogy szeretetre méltó egyéniség. Vannak olyan tulajdonságai (például a mosolya, a gesztusai, a hangja stb.),
amelyek miatt az emberek vonzódnak önhöz. Általában sikere van,
az emberek örömmel töltik önnel az idejüket. Ugyanakkor elképzelhető, hogy sokan irigykednek önre.
30-46 pont között: Igaz, hogy képes bárkivel elfogadtatnia magát.
Viszont nagyon el van foglalva mindennapos gondjaival, s emiatt hajlamos elfeledkezni másokról. De az is lehet, hogy megválogatja, kiknek a szeretetét óhajtja elnyerni. Mindezeket figyelembe véve nem téved, ha úgy gondolja, hogy környezete szeretetre méltónak tartja.
16-30 pont között: Néhány apróságra figyelmet kellene szentelnie,
hogy a környezetében lévők szeressék Nyugtalanságra semmi ok, megvannak a képességei althoz, hogy el tudja fogadtatni magát. Csupán
az igyekezet hiányzik önből. Emiatt megoszlanak a vélemények önről.
0-16 pont között: Nem valószínű, hogy a környezete bálványozza
önt, de biztos, hogy ezzel ön is tisztában van. Lehet, hogy megfelelő
indokok alapján tartja magát távol az emberektől. Azt azonban tudnia kell, hogy aki nem képes szeretni másokat, az nem várhat szeretetet. Bizonyára többen akadnak, akik örömmel vemiék közeledését,
figyelmességét.

a) Természetesen. Barátokkal
szemben ez kötelesség.
b) Inkább tapintatosan magára
hagyom, hiszen úgysem tudnék
segíteni.
17. Ki tudja fejezni őszintén háláját a jótevőinek?
a) Ha valaki segített, akkor valóban hálás vagyok neki.
b) Az attól függ, miről van
szó.
18. Ha egy barátja megsérti, mit
tesz?
a) Nagyon fáj, de előbb-utóbb
megbocsátok neki.
b) Egy barát nem tehet ilyet. Ha
mégis megteszi, többé n e m tekintem barátomnak.
19. Végez o t t h o n valamilyen
házimunkát?
a) Igen.
b) Ritkán. Szerencsére elvégzik
helyettem a többiek.
20. Szeret óvodás korú gyerekkel játszani?
a) De még mennyire! Imádom
a nálam jóval kisebbeket.
b) N e m szoktam. Mihez kezdhetnék én velük?
21. Örül, ha valaki váratlanul
betoppan önhöz?
a) Igen, szeretem a váratlan vendégeket.
b) Egyáltalán nem. Váratlanul
beállítani udvariatlanság.
22. Ha valami csínytevés közben barátjával együtt „lebukik",
részt vállal-e a felelősségből?
aj Mindenképpen vállalom a
rám eső részt.
b) Egyfolytában azon töprengenék, hogyan bújhatnék ki.
23. Mennyire tud uralkodni magán, ha valaki ellenvéleményt fejt

ki a nyilvánvalóan igaz nézetével
szemben?
a) Megpróbálok uralkodni magamon.
b) Buta lennék, ha engedném,
hogy az igazamat „kiénekeljék a
számból".
24. Sokszor vendégeskednek önnél a barátai?
a) Igen. Imádok vendégeket hívni, bulikat rendezni.
b) Inkább én mászkálok el másokhoz.
25. Szokott zavarba hozni másokat?
a) Soha. Erre kínosan ügyelek.
b) Szinte mindig. Élvezem az ilyen
helyzeteket.
26. Mihez kezd a titkokkal?
a) Megőrzöm őket.
b) Bizalmasan továbbadom őket.
27. Hajlandó a hibáit beismerni
mások előtt?
a) Miért ne?
b) Csak nem őrültem meg mások
előtt fölfedni őket?
28. Ha megsért valakit, mindig
bocsánatot kér tőle?
a) "természetesen. Ez a legkevesebb, amit tennem kell.
b) Ha túl kellemetlen, bocsánatkérés helyett igyekszem inkább
gyorsan elpárologni a helyszínről.
29. Hajlandó segíteni a barátainak, ha szorult helyzetben vannak?
a) Igen, bármilyen esetben.
b) Általában igen, de ha én is szorult helyzetben vagyok, akkor inkább a magam ügyeit intézem.
30. Buszon, villamoson átadja a
helyet az idősebbeknek?
a) "természetesen.
b) Nem szoktam. Ugyanolyan jogom van ülni, mint nekik.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Hogyan érinti az áremelési

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat észrevételeiket, tapasztalataikat
Arany T. János újságíróval oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható
a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső,
illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat.
JVUAJWEGOLDAS?
Molnár Ferencné (312-830), nyugdíjas olvasónk a Nyüszítő eb című,
tegnap megjelent panasszal kapcsolatban hívta rovatunkat. Telefonálónk is nemrég hagyta el kutyája, tudja milyen szomorú dolog egy
szeretett állat elvesztése. Molnárné
szívesen magához venné az egyedül
maradt ebet, ha nincs más megoldás. A kutya és a gazda is szenved
a másik hiányától - tette hozzá telefonálónk.

KAROLYI MATYASNE
nyugdíjas
- Sajnos nagyon érzékenyen érintett a januári áremelés, mert egyedül vagyok és elég szerény a nyugdíjam is. Nagyon nehéz így megélni, tényleg minden fillérre oda
kell figyelni. Mindennek nagyon
magas az ára. A mindennapi fogyasztási cikkek árának megállapításánál egyáltalán nem veszik
figyelembe a kispénzű embereket.

SZALMA ETEL
nyugdíjas:
- Szerintem nem a kisemberek
nyomorúságát kellett volna növelni az olyan döntésekkel, mint az
áremelés, hanem inkább szét kellene osztani a szegények között
azt a pénzt, amit a tisztelt kormányzat eldurrogtat, meg elfecsérelt. Inkább valóban oda kellene figyelniük a családosokra és a középrétegre.

BARTA ANDRASNE
SZABÓ RÓBERT
ápolónő:
szakmunkás:
- Egyelőre még nem érint az ár- - A z t kell, hogy mondjam: szerenemelés, hiszen egyedül élek, és na- csére n e m érint túl érzékenyen
gyon keveset fogyasztok azokból a ez az áremelés, mert azok a cikcikkekből, amelyek januártól drá- kek, amik most drágultak inkább
gábbak lettek. Tudom, hogy nem a nagycsaládosok megélhetését
jó dolog az áremelés, de azzal is nehezítették. Úgy vélem, mástisztában vagyok, hogy ez a gazda- hogy is meg lehetne oldani ezeket
sági változások és az energia drá- a gazdasági kérdéseket, mert sajgulásának velejárója, szükséges kö- • nos nagyon sokszor emelik az áravetkezménye.
kat.

ÜGYELET

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
LUGASI ARMAND
December 21., 12 óra 16 perc, 2150 g és
LUGASI LINETT
December 21., 12 óra 15 perc, 2250 g. Az
ikrek szülei: Katona Anett ás Lugasi Attila
(Hódmezővásárhely).
KUDLIMAN DORINA
Január 1., 19 óra 40 perc, 3350 g. Sz.: Bárczi
Rózsa Mónika és Kudliman Ferenc (Kiskunhalas).
DEMETER RENÁTA
Január 2., 7 óra 55 perc, 3550 g. Sz.: Kolcsár
Teréz és Demeter András (Szeged).
SÁNDOR MIHÁLY ÁDÁM
December 29., 13 óra 15 perc, 3250 g. Sz.: Bitó
Éva és Sándor Mihály (Balástya-Kistelek).

DANI BIANKA BARBARA
December 29., 13 óra 50 perc, 3400 g. Sz.:
Horváth Annamária és Dani Géza (Szeged).

SZEGEDEN
GYÓGYSZERTÁR
A Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELSZENTES
VÉTEL
ŐZE DÁVID
December 30., 4 óra 30 perc, 3380 g. Sz.: Ma a balesetet szenvedett személyeket SzeBotos Mária Katalin és Őze Zoltán (Szentes). geden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
ALBERT DÁNIEL
sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeleteta
December 30., 10 óra 5 perc, 2310 g. Sz.: sebészeti klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvéAradi Erzsébet Ildikó és Albert László (Szen- teli ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebétes).
szetén, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket
PRIBERSZKI BIBORKA
December 30., 16 óra 50 perc, 3620 g. Sz.: a sebészeti klinikán látják el.
Seres Ildikó Julianna és Priberszki László KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reg(Csongrád).
Gratulálunk! gel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és mun-

ÉVES E L Ő F I Z E T É S I
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kaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap
reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés: Szeged. Kossuth Lajos sugárút 15-17. szám alatti épületében (a Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPALI ÜGYELET
Hétköznap 13-tól 19 óráig a Tisza Lajos-krt.
20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZAKAI ÜGYELET
Hétköznap és ünnepnapokon 19 órától 7.30ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt 37.) folyik a sürgős esetek ambuláns ellátása, ezen
időszakon belül, 22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 474374.

KEDVEZMÉNY

NYEREMÉNYAKCIÓ
Tiszteli

SZILVESZTER
MÁGLYÁKKAL
Kovács Bence telefonálónk elégedetten telefonált a szilveszteri bulival kapcsolatban, mint mondta,
nagyon jó volt a hangulat a Dugonics téren és a Kárász utcán. Két
fontos dolgot azonban mégis hiányolt olvasónk: nem volt nyilvá-

Legkésőbb 2002. január 3-ig postázunk Önöknek egy Pro forma számlát és egy kitöltött csekket, ami a következő évi - már
a 10% kedvezménnyel csökkentett - díjat tartalmazza. A kedvezmény igénybevételéhez és a nyereményakcióban való részvételhez elegendő, ha a csekket
2IH12. január 31-ig postán befizeti.
,
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3212001. (X. 12.) kgy. sz. rendelete értelmében a hulladék kezeléséért az ingatlantulajdonos vagy -használó, továbbá a termelő az alábbiakban meghatározott díjat köteles fizetni:
1. Lakossági ügyfelek esetéhen a hulladékkezelési szolgáltatás minimális díja családi házak esetében 918 Ftllakáslhó,
amely
110 1 hulladékmennyiség
heti egyszer történő elszállításának és ártalmatlanításának
díját tartalmazza 12%-os áfával együtt.
2. Közületi ügyfelek esetéhen a hulladéktermelőnek
a hulladék mennyiségével arányos díjat kell fizetnie, melynek mértéke nem
lehet kevesebb a legkisebb lakossági
díjtételnél.
A díjkedvezményt díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe. Ha legfeljebb ketten laknak egy családi házban,
akkor az ingatlan tulajdonosa írásban kérheti az ürítési díj 50%-ának elengedését. Ezzel együtt a korábbi szabályozás szerinti nyugdíjaskedvezmény megszűnt.
Ha Ön úgy dönt. hogy a 2002. évre lemond az előrefizetéssel járó díjkedvezményről és a nyereményakcióban történő részvételről,
akkor a kiküldött - Pro forma számlán szereplő összeget tartalmazó csekket nem kell befizetnie. Ebben az esetben a következő számlázásnál automatikusan megkapja a szokásos kéthavi hulladékszállítási számláját. Felhívjuk figyelmét, hogy január 31. után
döntésének megváltoztatására nem lesz lehetősége.
Fenti tájékoztatónkkal kapcsolatos kérdéseivel ügyfélszolgálati irodánkhoz fordulhat, ahol munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére.

ÜGYFELSZOLGALATI IRODA
Szeged, Stefánia u. 6.
Nyitva tartás:

Tel.: 62/468-401, 62/424-097, 62/424-098
hétfő, kedd, szerda
8-15
csütörtök
8-17
péntek
8-13

Kérjük, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás éves díjának előre történő befizetésével járuljon hozzá a térségi
környezetminőség javítására, a hulladékok által okozott környezetszennyezés megakadályozására és felszámolására irányuló
erőfeszítéseinkhez. Eddigi együttműködését köszönjük, az új évre sok sikert kívánunk Önnek és családjának.
Tisztelettel:
Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság

BELETOLATOTT
ÉS ELHAJTOTT
Sasvári Tivadar taxijába egy ismert
rendszámú gépkocsi tolatott bele
január elsején, reggelfélhétkor a Vár
utca és Stefánia sarkán. Tfelefonálónk azt kéri a cserbenhagyó autóstól, hogy - mivel a rendőrség is
keresi - saját érdekében jelentkezzen a 30416-0920-88 mobiltelefonszámon.

PANNON G S M
Az A l v ó n á l .

• CIKKÜNK VISSZHANGJA
/

En is jártam
a Szentföldön
Szentföldi útjáról gazdag élményekkel, de kissé csalódott szívvel hazatérve, felteszi Őrfi Ferenc
a kérdést karácsonyi jegyzetében:
Merre van a Szentföld?
Merre van a Szentföld? Néhány
„hétköznapi" eset kapcsán kiderül, hogy a Szentföld: itt van. Az
elhagyott botját visszakapó öreg
néni, a lakótelepi gyerekektől körülvett, Krisztus-szemű öreg bácsi,
a fogyatékos gyerekeknek ajándékot vivők, s tőlük ajándékot - szeretetet - kapók között, itt van,
igen itt van a Szentföld.
Én is a Szentföldön jártam. Advent negyedik vasárnapjának hajnalán ünnepi hóesés takarta be az
utcákat, nagy, fehér csendesség
borult a városra. Még sötét volt,
amikor a néptelen utcán lapátolt a m a havat kis t á r s a s h á z u n k
előtt. A többiek még vagy aludtak,
vagy elutaztak - egyedül voltam.

Ügyfelünk!

A Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság 2002-ben ismét lehetőséget kínál a hulladékszállítás éves - kedvezménnyel
csökkentett - díjának egy összegben, előre történő kiegyenlítésére. Azok között az Ügyfelek között, akik éves hulladékszállítási
díjukat előre, a megadott határidőig rendezik, értékes nyereményeket sorsolunk ki. A felajánlott nyeremények:
5 db színes televízió, 5 db videomagnó, emellett 50 kedves ügyfelünk visszanyerheti éves befizetett számlájának összegét.

nos vécé a közelben, valamint a fűtött sátor is hiányzott a térről. Lóczi Tibor, a polgármesteri hivatal
kulturális referense elmondta, a sátor üzemeltetője a várható nagy tömeg miatt nem vállalta a sátor fűtését, viszont két nagy máglya, valamint szabad téri melegítők is üzemeltek a Somogyi utcai sátornál.

A frissen hullott h ó p u h a és
k ö n n y ű volt, mégis - idősödő
asszony lévén - elfáradtam a vége felé egy kicsit, amikor a sűrű
hóesésből hirtelen előbukkant egy
asszony. Fejére húzott kapucnija
félig eltakarta az arcát, csak a szemeit láttam és kedves hangját
hallottam: „Segítek, látom, elfáradt már." Kivette a kezemből a lapátot és eltakarította a maradék
havat. Ilyen még sohasem történt
velem, igazán nagyon köszönöm
- motyogtam, küszködve a
könnyeimmel. Szívesen - szólt
egyszerűen. Boldog karácsonyt kívántunk egymásnak, s a következő pillanatban eltűnt a kavargó
hóesésben. „Mennyből az angyal"
- muzsikált bennem a karácsonyi
ének. Itt van - ahol a Szeretet
van - , bizony itt van a Szentföld!
JANÓ I S T V Á N N É

Szeged

H0R0SZK0P
KOS: Ne kapkodjon el egy döntést,
mert ideje van bőven, hogy megfontolja. Ne veszítse el a fejét, mert az nem lesz
túlságosan jellemző önre.

,

MÉRLEG: Apró félreértések nehe' zítik meg ma a munkáját de kitartással esetleg sokkal több félreértést tud
tisztázni, vagy esetleg, bonyolítani.

BIKA: Folyamatos optimizmusának
köszönhetően nincs az a feladat,
amit ne tudna elintézni. Otthont szeretne alapítani, kezdjen hozzá mihamar.

V

SKORPIÓ: A mai napon a jövőjén
gondolkodik, megpróbálja elképzelni élete alakulását. Valójában korábbi tervei
már nem állják meg a helyüket.

IKREK: Vonzereje nőttön nőtt, ahogyan megjelentek ősz hajszálai. Alkalma nyílik néhány könnyű kalandra, amelyek igazán nincsenek ellenére.

J^j

NYILAS: Különösen szerencsésen
alakulnak ma szerelmi ügyei, ennek
ellenére otthonában tölti az estét. Elege van
abból, hogy állandóan dolgozik.

^

RÁK: Ha egyedülálló, akkor ma ro* mantikus kapcsolatba kerülhet egy
különleges személlyel. Ma befejez egy régóta
kidolgozásra váró tervet.

BAK: A mai napot még arra hasz« nálja, hogy átnézze eddigi üzleti
ügyeit, és a hatékonyság érdekében új stratégiát dolgozzon ki jé hosszú távra.

OROSZLÁN: Nem mindig a kemény
szó a legcélravezetőbb megoldás,
sokkal nagyobb türelemmel és kedvességgel
könnyebben eléri összes célját.

VÍZÖNTŐ: Próbáljon úgy dolgozni,
*
' hogy közben nem kerül összetűzésbe semmiféle emberrel. Egy délutáni rendezvényen találkozik párjával.

SZŰZ: Pontosan tudja, hogy kihez
kell fordulnia ahhoz, hogy megoldja
problémáját. Új ismeretségeket kötöget, és
remekül érezheti magát.

HALAK: Feszült Idegállapotban ér* kezik munkahelyére, annyi magánéleti gondja van, hogy képtelen tőlük megszabadulni ilyen körülmények között.

!

PALYAZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Sportjáért Alapítvány kuratóriuma
pályázatot ír ki
a 2002. évben megvalósuló sportfeladatok támogatására

|

Pályázati feltételek:
A pályázaton szegedi székhelyű, testnevelést és sporttevékenységet folytató vaj^ szervező
természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vehetnek
részt, akiknek (amelyeknek) nincs lejárt köztartozásuk és nem állnak felszámolás alatt.
Pályázni kizárólag Szeged Megyei Jogú Város Sportjáért Közalapítvány 2002. évi űrlapján lehet.
A pályázati feltételeket a részletes pályázati kiírás tartalmazza.
Pályázati űrlap és a részletes kiírás az alábbi ámen szerezhető be:
• Szeged Megyei Jogú Város Sportjáért Közalapítvány 6726 Szeged, Fürj u. 92/b
• SZ. M. J. V. Polgármesten Hivatal Kulturális, Ifjúság és Sr
-oda 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
Benyújtási határidő: 2002. Január 31. (postabélyegző legkésőbbi időpontja 2002. 01. 31.)
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MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du fél 4 és este 8 óra: Kéjutazás. Színes amerikai film;
du. háromnegyed 6 éra: Hamvadó cigarettavég. Színes magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra:
Bndget Jones naplója. Színes, m. b. angol romantikus
víg|áték.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: NEXXT. Színes magyar film.
GRAND CAFÉ
Este 7 éra: Gyors büfék, gyors nők Amenkaifilm.R.:
Amos Kollek; este 9 óra: Az élet könyve. Amerikai film.
R. : Hal Hartley.
PLAZA CINEMA CITY
Amerika kedvencei: 18,20óra. AUantis: 13.45,15.45
óra. Csocsó: 18,20 éra. Lovagregény: 17.30,20 óra.
Kutyák és macskák: 14.15.45 éra. Hány Potten 14,
17,20 óra. Eredendő bűn: 13.30,15.45 óra. Dr. Szöszi: 14,16,18,20 óra. Ne szólj száj: 13.15,15.30,
17.45,20 óra. Jay és Néma Boö: 14.15,16.15,18.15.
20.15 óra Zoolander 14.30,16.30,18.30,20.30 óra
Amenkai Pite 2.: 13.30,15.45,18,20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Négybalkéz. Színes
amerikai film.

RÁDIÓMŰSOR
KOSSUTH
8.00 Krónika. Sport Kb. 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben. 11.05 A Szabó család
11.35 Hány fiistmacska egy kutyanyelv 7 12.00
Déli krónika 12.40 Ki nyer m a 7 1 2 . 5 0 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim
lesztek' 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Délutáni krónika 16.20 ..Magyarországról jövök...'' 16.53 Hasznos tudnivalók 17.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 17.05 Vállalkozásklinika 18.00 Esti krónika 19.00 Hírek. Közlekedés.
Időjárás 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát, gyerekek! 20.04 Aranyemberek 2 0 . 3 5 A tánc olyan régi, mint a láb
2 1 . 0 4 Műsorajánló 2 1 . 0 5 A Szabó család
21.35 A kitüntetett furulyaművész: Béres János
22.00 Késő esti krónika 2 2 . 3 0 Iskolapélda
23.04 Hallgassuk együtt! 0.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 0.10 Himnusz
PETŐFI
8.00 Hírek. Időjárás 8.03 Közlekedés 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 9.01 Hírpercek 9.50 Apró-cseprő 10.50 Gordiusz-plusz

"MEGYEI
11.00 Hírek. Időjárás 11.04 Közlekedés 11.05
Sporthírek 11.38 Zöld jelzés 11.48 Korkérdés
12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 13.05
Hírek. Időjárás. Sport. Közlekedés 13.50 Vízállásjelentés 14.00 Kabarécsütörtök 15.05 Közlekedés 16.00 Közlekedés 17.00 Háztól házig 18.01
Kötyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.00 Hírek. Időjárás 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum
20.00 Váltóhang 21.00 Hírek. Időjárás 21.04
Kabarészeparé 22.00 Modemidők 22.30 Drogérilla 23.00 Hírpercek. Sporthíradó 23.15 Telestúdió 0.00 Éjfél után 1.00 Hírek. Időjárás 2.00
Hírek. Időjárás 3.00 Hírek. Időjárás 4.00 Hírek. Időjárás 4.03 Cigánynóták
RÁDIÓ S Z E G E D
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor.
Szerk.: Marik István. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth).
6.20 Jegyzet 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-AIföldről. programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45
Reggeli párbeszéd Segesvári Lászlóval az euróról.
7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Madarakról.
7.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföídról, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.00 BBC világhíradó Londonbél. 8.15 Piramis. 9.05-11.57 Héttőtől péntekig: Kosssuth Napközben. 11.05 A körzeti stúdiók közös műsora.
11.45 Hírvonal. 12.00 Déli Krónika (Kossuth).
12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. meteor, útinform. 13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.05 Zenés délutáni randevú, Varga György szerkesztővel,
e-mail: zdr@freemail.hu 15.05 Délutáni magazin.
Szerkesztő: Marik István. 15.10 Új KRESZ. 16.00
Hírek, meteor, útinform. 16.15 Filmlevél. 16.57
Tőzsdehírek. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 17.15 Sport; esti mese gyermekeknek. 17.45 Hírek a Dél-Alföldről. meteor, útinform. 18.00 Esb Krónika. (Kossuth) 18.30-tól
22.30 ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth
URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 8 8
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radlo88.hu 5 55-től
8.55-ig félóránként, 9.55-től és 18.55-ig óránként hírek, időjárás. 6.40. 7.40. 8.40. 11.40 és
15.40-kor sporthírek. 6.00 Ébresztő (GenschecSövény Tibor). 10.00 Napközi (Bende Gábor). 14.00
Délutáni show (Száraz Ferenc). 19.00 Közélet (Zoltán Csaba). 21.00 Repertoár (László István). 22.00
Éjszakai Zenemix.
TISZA RÁDIÓ, S Z E G E D
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHzes városi kábelfrekvencián, televízióban: az S8-as információs csatornán. Telefonfax: 495-495. SMS: 0630-31-91-777. E-mail: bszaradio@mail üszanethu
6.00 Zenesziget. 17.00 Tisza-party (fiataloknak
szóló hírek, információk, érdekességek, pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00 Hiphop műsor (friss hírek, események, sok-sok rap zene,
interjúk és minden ami hip-hop). 21.00 Rádió
Dance. 22.00 Rádió Dream.

MÉDIA-6 S Z E G E D
FM100.2MHz Központ) ügytélszolgálat: Szeged. Föltámadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: medla6@media6.hu www.media6.hu 6.00 Reggeli
frissítő (Szabó Tamás). 9.00 Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv (Greskovics Péter), benne: Média"HOT"Mix. 15.00 Délutáni magazin (Vass Manann), benne: ügyeink. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal
(Óhaj telefon 466-840). 19.00A DJ Service heti újdonságaiból. 20.00 Kávé előtt (Fehér Zsuzsa).
21.00 Megamix.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax:
533-678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám:
533-777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk:
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71. (piaccal szemben). 5.00 Jó reggelt! Zenés, információs músor,
télóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a Csongrád Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség évértékelő beszámolója. Vendég:
dr. Pálkúb Istvánná, a Csongrád Megyei Fogyasztóvédelmi felügyelőség lgazgatója.12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek.
14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00 Full extra.
20.00 Észbontó - kvízműsor. 23.30 Dél-alföldi
hírmondó (ism.).
MEDIA-6 RÁDIÓ SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00. valamint
13.00 és 4.00 óra között. Dm: Szentes, Petőfi u. 5. Tel.:
63012-148, tekfax: 63440-880, E-mail: media6@szentes.media6.hu 7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 BBC-hírek friss információk.
13.00 Tiszavidéki Hangadó. 17.00 Kora esti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor,
63440-880, aktuális Információk,riportok,játékok, esti mese. 21.00 Zenehíd.

TELEVÍZIÓMŰSOR
Ml
5.42 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág
6.00-8.30 Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 81. 9.05-11.00 Naprakész magazin Válogatás 11.05 Derült égből egy család Német
tévéfilmsorozat, 9. Majomparádé 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 12.55 Téli olimpia
előtt... 13.00 Slovenski Utrinki Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 14.00 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 14.35 Szeretni kell Német tévéfilmsorozat, 14.
A viszontlátás öröme 15.30 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 4. Duncan életre kel
16.15 Zenelánc Mozart: c-moll fantázia
16.30 Kánon Vallás é s kultúra. Vízkereszt

Nokia

IMOKIA
CONNECTtNG P E O P L E

Érintő
Egérfogó
Híradó hatkor
Esti mese
Chicago Hope Kórtláz Amerikai táváflhnsorozat, 12. Születés é s halál
19.22 Szót kér a természet Przewalskl ló
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, Időjárás-jelentés
20.05 A Jó nevű senki Amerikai filmvígjáték.
21.45 Aktuális
22.05 Híradó este, Időjárás-jelent é s , hójelentés 2 2 . 1 5 Téli
olimpia előtt... (Ism.)
22.20 Théma
22.35 +1 Művészeti műsor
23.30 Tiszta lappal Dán tévéfilm.
1.10 Kárpáti krónika
1.20 Vllághíradé

TV2
5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin.
Benne: Faluvilág 9.00-11.45 Délelőtt a TV 2-vel
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók
Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10 Szokatlan 10.40 Közvetlen a|ánlat
11.40 Mi, magyarok 11.45 Riviéra Európai koprodukciós sorozat 12.40 Csapodár csalogány Sorozat 12.50 A dadus Amerikai vigjátéksorozat 13.15
A préri vad gyermekei Német-amerikai kalandfilm, 2.
14.50 Széllovagok Német kalandfilmsorozat 15.45
Kapcsoltam
18.10 Sebzett szívek Mexikói filmsorozat
16.35 Lucecita Argentin filmsorozat
17.05 Barátok é s szerelmek Mexikói
filmsorozat
18.00 Szeretni beindulásig Spanyol-argentin filmsorozat
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Multimilliomos - Most vagy
soha! J a k u p c s e k Gabriella
műsora
19.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat
20.25 Rex felügyelő Német-osztrák
krimisorozat.
21.25 Jerico-láz Amerikai film.
23.00 Jé estét, Magyarország!
23.45 Autóexpé 2001
0.15 Előérzet Amerikai akciófilm
2.00 Vers éjfél után

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Tér-erő Térség és
társadalom 9.05 Amiről a kövek mesélnek 9.25 A
tenger titkai 9.35 Egy század emlékezetes pillanatai 10.05 Titkos édenkert a Szaharában 11.00 Mozidélelőtt: Rózsa Sándor 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.05 Nótacsokor
12.25 Gyurkovics fiúk 13.55 Antal Imre - a csán-

Neked
melyik jön be?
Válassz!

reggel 8-tól este 6-ig.

Nokia

5510/SL*

17.00
17.30
18.00
18.15
18.35

HIRDETÉSFELVÉTEL

Most a legnépszerűbb és legújabb Nokia telefont is szenzációs áron kaphatod meg a Westelnél. Európai Minőségi Díjas
szolgáltató, hozzá Európa egyik legjobb mobilmárkája - tökéletes választás.

- DOMINO csomagban 49 900 Ft, amelyből 4 500 Ft
lebeszélhető
- kétkezes billentyűzet
- MP3 lejátszó (akár kétórás hanganyag rögzítése)
- FM rádió automata keresővel, felvétel lehetőségével
- SMS csevegő
-WAP
-játékok

TÜKÖR"

3310/51*

- DOMINO csomagban 24 900 Ft, amelyből 4 500 Ft
lebeszélhető
- hangtárcsázás
- vibrációs hívásjelzés
- SMS csevegő
-játékok

' * készülékek csak Weslel élölizélöi kányával hnunalhalök
Ajanlatunk a készlet erejéig érvényes.
Tovább fettételek az üzletekben, a DOMN
IO Üzletszabályzatban
és a DOMN
IO Díjszabásban
mtoamáciö 1230 (csak a Weslel hákuaraböl
hivtialo - díjmentesen), 265-9210.
www.yvester.lHi
FOTtfc Keravill OFOTÉRT

Weslel
a Kapcsolat

SZEGED, Stefánia 10.,
Sajtóház
Tel.: 62/567-888,

SZEGED:
Proko Travel Szeged, Kígyó u. 3.
Tel /fax: 62/486-283,
62/484-225.
Szeged, Mérey u. 6/B, IV. 404.
Tel /fax: 62/422-269.
Magyar Hirdető Iroda
Szeged, Tisza L. krt. 83.
Tel /fax: 62/474-557.
Déli Apró hirdetésfelvételi iroda,
Szeged, Szilágyi utca
Tel.: 62/423-743
MÓRAHALOM,
Szegedi u. I . , Divatáruüzlet,
Tel.: 62/281-212. 9 - 1 7 óra.
MINDSZENT, Lévai Jánosné,
Szabadság u. 31.
Tel.: 62/226-601
KISTELEK, MÁRVÁNY Kft.
_ Temető sor 1. 62/259-058.
R Ö S Z K E , Teleház, Felszabadulás
út 87. Tel.: 62/573-870.
A L G Y Ő , GYEVIÉP Kht., Kastélykert
u. 16. tel.: 62/267-567.
SÁNDORFALVA, Ambrus József,
Alkotmány krt. 24.
ÁSOTTHALOM, Pavilonsor
Takácsné Miklós Zsuzsanna
hétfő-csütörtök 16-18-ig
62/291-703.
B A K S , Tallózó, Fő u. 103.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Városi szerkesztőség:
Szegfű u. 1-3.
Tel./fax: 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-419.
M A K Ó Városi szerkesztőség:
Csanád vezér tér 3.
Tel./fax: 62/213-198,213-391.
SZENTES Városi szerkesztőség:
Kossuth u. 8.
Tel./ fax: 68014-838.
SZÉKKUTAS: Szenteszki Mihály,
Jókai u. 70. Tel.: 62/293-415
Z Á K Á N Y S Z É K , Hegedűs Bite
Klára, Lengyel téri divatáruüzlet
D O M A S Z E K , Fantázia Virág,
Ajándék, Akácfa sétány 1.
(Óvoda mellett) Tel.: 30/254-95-43

11
gó művész 1 4 J 0 A világvégeforgatókönyvei15.15
Mai kézművesek 15.30 Virtus Küzdősportok magazinja
16.00 Kllpzóna
16.15 Végre szabadon I Francia Ifjúsági filmsorozat
16.40 Műterem alkonyatban Filmetűd
16.55 Öt árai zene
17.00 Kalendárium
17.50 Hej, hej, helyes beszéd!
17.55 Műsorajánlat, reklám
18.00 Híradó, sport
18.35 Mese
19.00 Összkép
19.30 Pumukli kalandjai Német mesesorozat
20.00 Újrakezdem háromról Olasz
Játékfilm
21.45 Híradó, sport
22.00 Miért?
22.30 Mfkdad
23.20 Folkest Népzenei koncert
0.00 Hírek
0.05 Műsorismertetés, vers

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Topshop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat,
214 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 11.35
Delelő Vidám show 13.10 Teleparti Játék 14.00
Hélene és a fiúk Francia filmsorozat, 68 14.25
Jack és Jill Amerikai filmsorozat. 16 15.15 Milagros Perui filmsorozat, 148.15.40 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.45 Receptklub 15.55 Híresek és gazdagok Argentin filmsorozat, 340.
16.20 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
16.25 Maria Mercedes Mexikói filmsorozat, 137-138.
17.15 Üstökös Sztárkereső
17.20 Mónika A kibeszélőshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz Közszolgálati magazin
19.50 Párizs-Dakar-rali Beszámoló
a verseny napi eseményeiről
19.55 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1370-1371.
20.25 Esti showder Fábry Sándorral
22.05 Párizs-Dakar-rall Beszámoló
a verseny napi eseményeiről
22.35 Az elnök emberei Amerikai
filmsorozat, 2. A merénylők, 2.
23.25 Híradó - Késő esti kiadás
23.45 Autómánia Autósmagazin
0.15 .hu Multimédia-magazin
0.45 Fókusz, időjárás-jelentés
(ism.)
1.15 Divatklip

M2
5.42 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág

6.00 8.30 Ma reggel 8.35 Lendületben Gazdasági magazin 9.05 Századfordíté magyarok Nemes
Nagy Ágnes 9.55 Zenelánc 10.05 A bábu Lengyel
tévéfilmsorozat, 5. Látomás 11.00 Hyppoíit és a többiek Régi magyar filmslágerek 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 42.
12.25 A Tisza Ismeretterjesztő filmsorozat 12.Afalu 13.10 Híradó délben 14.05 Főtér 14.55 Tv
klinika Egészségügyi magazin 15.20 Millenáris Teátrum 15.45 Sorstársak Rehabilitációs magazin
16.20 Naprakész magazin
18.10 Sziklaország rabja Dr. Jakucs
László
18.35
19.05
19.35
19.50
20.05
20.30
20.35
21.20
21.50

Háló Riport-dokumentumfilm
Európai arcok Németország
Esti mese
Théma
Híradó e s t e
Sporthírek, időjárás-jelentés
Tízparancsolat ma
Unokáink Is látni fogják
Ismeri a szandi-mandlt? Magyar filmvígjáték.
23.10 Záróra
0.10 Éjszakai telefon - Zelkl Jánossal
1.45 Aktuális
2.10 Parasztok Lengyel tévéfilmsorozat, 2. A vásár
3.00 Vllághíradé
3.20 Érintő
3.50 HyppoIK é s a többiek (Ism.)

Szeged TV
7.00 Lélektől lélekig - vallási és kisebbségi magazin
(ism.). 7.30 Közős nevező 8 . 0 0 Zenevonal.
1 0 . 0 0 Banánhéj keringő Magyar filmszatíra.
11.50 Zenevonal - interaktív kívánságműsor
13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal - interaktív
kívánságműsor 1 8 . 3 0 Mese. 1 8 . 4 5 Közös
nevező. 19.00 Híradó.
19.30 Esb zóna - portrék, 4. rész.
20.10 Az utolsó nyár Tangerben.
22.10 Híradó (ism.).
22.40 Képújság.

Telin TV
22.00 19.00 Hangos képújság 19.30 Kábel
tv ajánló 20.00 Porsche Szeged 20.30 Legyen
a vendégem: Gyimesi Kálmán. 21-00 Törzsasztal

TKTV
E-mail: into@tktv.hu
tittp^Www.tktv.hu
15.00 töl 19.00 óráig. TKTV Képújság.

A Ventiv Health Kft. a gyógyszeripar szinte összes
álláslehetőségét elérhetővé teszi az Ön számára.
Multinacionális gyógyszercég megbízásából keresünk
dél-kelet magyarországi szakorvoslátogatásra,
vállalkozóként végezhető munkára (cégautót adunk)
tapasztalt

ORVOSLÁTOGATÓT
orvosi, gyógyszerészi végzettséggel.
Önéletrajzát, melyet maximális diszkrécióval kezelünk
a következő címre

küldje:

Ventiv Health Magyarország Kft.,
1027 Budapest, Horvát u. 14-24.,
telefon: 214-0657, fax: 214-0658,
e-mail: ventiv@ventiv.hu
A Ventiv Health Magyarország Kfl. az RDltea Mad-kep cégek egyWvodásóből jön lém.

Nincs kockázat és mellékhatás, keresse fel Venlives

kaniertanácsadójáti

&

CIB

BANK
6 7 2 0 S Z E G E D , K I S S M E N Y H Í R T u . 1. T E L E F O N : ( 6 2 ) 6 2 5 - 4 2 5
6 7 2 2 S Z E G E D , M Í R E Y U. 6/C. T E L E F O N : ( 6 2 ) 5 5 4 - 9 1 0
6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK F E R E N C U. 1 5 . T E L E F O N : ( 6 2 ) 2 4 6 - 9 1 1

Érvényes: 2001. december 1-től
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

50E Ft-1H FI
1MFI-5MFI
5M FI - KW Ft
HMRMan
LekötéstIdö Évas kamat (%) EBKM Eveetematt%| E8KM Éves kamat (%) EBKM Eveakjmat(%) FBKM
1 hó

8,250

(8,36)

8,375

(8,49)

8,500

(8,62)

8,625

(8,74)

3 hó

8,250

(8,36)

8,375

(8,49)

8,500

(8,62)

8,625

(8,74)

Lejárat előtti visszaváltás esetán a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsö kamatsávtával megegyező.

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft)

Sávos kamat

0 - 5 0 e Ft-ig

50e Ft -1M Ft
1M Ft felett

Éves kamat (%) EBKM
2,500
6,000
8,000

2,56
6,26
8,42

HITELEK
Érvényes: 2001. november 5-től
Magánszemélyek részére
Ivw kamat (%t
CIB Személyi k ö l c s ö n

3M Ft-ig
3M Ft teteti

1HM: 22,81 -37,75%,

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft)

Lekötést Idő
1 hó

3 hó
6 hó
12 hő

íma kamat (%)
8,300
8,300
8,100
7,600

' Az EHM kamatai az éves kamattal

EHM'

8,30
8,30
8,10
7,60

23 vagy 26
19 vagy 23

3 V o sterelés:költség mellen. * kamatlati
mértéke a jóváhagyón hitel összegétéi és ar adösmmösfles
eredményéről (Ogg

Ingatlanfedezet mellett nyújtott
- lakáscélú hitel kamata 15,50 %
- egyéb célú hitel kamata 18,00%
THM: 20,54 - 24,61%, 1-10 éves futamidőre
CIB Új Otthon hitel

3,50 %

C I B © 0 6

4 0242 242

megegyezóek.
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DÉL-MAGYARORSZÁGI cég 2 fő

érettségizett munkatársat keres új
területre 06-30/99-55-953, Szeged.
H 40 ÉV feletti, minimum középiskolai végzettséggel 2 ló munkatársat
keresek Szeged, 06-20/9-522-686.
ING-NN.

Tanfolyam

17

• ÁlUUBé üzemelésű pékség 8 órás
váltott műszakban dolgozó, szakképzett és gyakorlattal rendelkező pékeket, cukrászokat keres. Jelentkezni hétköznap: 10-15 óráig a 62542-055-ös telefonszámon
• KERESÜNK napi 4 órás munkaidőre élelmiszer-áruismerettel rendelkező. áru-összekészitő raktári dolgozót Jelentkezni lehet írásban, a
megjelenéstől számított egy héten
belül „Nagykereskedelem 11368670"
jeligére a Sajtóházba.
• MOST nyíló szupermarketbe szakképzett, gyakorlott eladókat, pénztárosokat, műszakvezetót. üzletvezetőt keresünk Szeged, telefon: 06/309554-315.
• SZALMIÁKOS másolásban jártas
női munkatársat keresünk „Főállásban
011065632" jeligére a Sajtóházba.

Állást kínál

NONSTOP

• SZEMÉLY-, vagyonöftantolyam inH KÖRÚT Antikvárium és Régiségke• FELVESZÜNK A. B, C. PÁV III. és reskedés: antik bútorok, festmények,
áruluvarozói jogosítvánnyal rendelke- órák, régi porcelán- és ezüsnárgyak,
ző gépkocsivezetőt áruterftői mun- könyvek vétele. Teljes hagyatékok
kakörbe. élelmiszer-áruismeret szük- felszámolása azonnali készpénzfizeséges Jelentkezni lehet írásban, a téssel. díjtalan kiszállással. Szeged,
megjelenésiül számított egy hé- Tisza L. krt. 59. 62/315-322, 30ten belül „Targoncavlzsga előny 9558-979.
11368667" jeligére a Sajtóházba
H BÚTOROK (70 évnél régebbi), toll• PÉNZÜGYI telrületre keresünk mun- nemú, teljes hagyaték felvásárlása!
06-62/216-324, 06-30/383-7116.
katársakat Szeged. 70/241-32-54.

Elveszett

Albérletet kínál
M BUDAPESTI krt.-l, téglablokkos,
egyedi cirkófűtésű, bútorozott lakás
kiadó januártól, 40 E Ft + rezsiért.
Érd: 06-20-416-7937, Szeged.

MINDEN P É N T E K E N
ÉS SZOMBATON
8 - 1 4 óra között

ÍS^JSéns

Érdeklődni
telefonszámon.

sárhelyi Ü z e m v e z e t ő s é g e

tik bútorokat, festményeket, vitrintárgyakat, mindenféle órát, tollnemút,
teljes hagyatékot Is! Vidékre is díjtalan kiszállás, azonnali készpénzfizetés! 0962/216-324,06-30-383-7116.

(Szeged és Csongrád megye.) 0630/9457-577,06-62/533-999, Szász
Péter
N HACCP és ISO szerinti minőségbiztosítási rendszerek kiépítését, működtetését vállaljuk kedvező áron.
Érd: 06-20-435-5193.
n KOMFORT Szövetkezettől! Üvegezés, höszigeteltüveg-készités, üvegcsiszolás, homokfúvás, tükörgyártás Telefon: 62/425-240. Szönyegszegés, -tisztítás, bútorkárpitozás.
Teleion: 62/425-003, Szeged.
M LAKSPED. Költöztetés, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62/497-358,0660/304-690.

M CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged,

mok III-as dűlő megnevezé-

Londoni krt. 10.62/426-433.

:

ig á r a m s z ü n e t lesz H m v . szat),

Kacsatelep

(volt

Á F É S Z , Kisállattenyésztő),
Kishomok, l.-es dűlő, Kishosű t r a n s z f o r m á t o r k ö r z e t e k
ellátási területén.

1 Szolgálatára

Köszönjük
fogyasztóink
türelmét és megértését.

:

M KÖRÚT Régiségkereskedés, antik
bútorok, régiségek felvásárlása.
Teleion: 62/315-322, 30/9558-979,
Szeged

Szeged. Szilléri sgt 47/A. Ji
Tel:(62)486-549
?|
Nyitva tartás H-P: 9-12,13-18 óráig.
-

Szo 9-126419

U

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

TOMBÁCZ ETELKA

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tantestülete, dolgozói és
diákjai megrendülten és mélységes fájdalommal tudatják, hogy nagyra becsült, országosan elismert, Szent-Györgyi Albert arany emlékérmes, Richter Gedeon-díjas kémiatanáruk,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

VERES JÓZSEFNÉ
SÁRKÖZI ERZSÉBET
85 éves korában elhunyt. Temetése 2002. január 7-én, 11 órakor lesz a Zsombói temetőben.
Előtte gyászmise 10 órakor.
Gyászoló családja,
Erzsike és Jani

MELEG ISTVÁN
2001. december 30-án váratlanul elhunyt, pótolhatatlan űrt hagyva mindnyájunkban. Osztozva a család fájdalmában a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Meleg István tanár urat saját halottjának
tekinti. Tfcmctéséról később történik intézkedés.
UIMÓKSAS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

ID. MESZES MÁRK
életének 72. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 7-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

BITÓ ISTVÁNNÉ
SZÉL TERÉZIA
88 éves korában elhunyt.
Tfemetése 2002. január 4én, 9.45 órakor lesz a Balástyai temetőben.
Gyászoló család

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

87 éves korában ellnuiyt. Térnetése január 4-én, 11 órakor lesz
a Forráskúti temetőben. Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló
oiiMu/ai
család

ÖZV NAGY
FÁBIÁNNÉ,
volt bordányi lakos elhunyt.
Tfemetése január 8-án, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben. Előtte gyászmise 13
órakor.
oi 1468765
Gyászoló család

FRANK ISTVÁN

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Édesanyánk,
anyás, nagymama, dédmama
és rokon,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett feleség, Édesanya, anyós, nagymama,

ID. FARAGÓ
SÁNDORNÉ
BOZÓ MÁRIA,
dóci lakos 49 éves korában
váratlanul elhunyt. Tfemetése
január 7-én, 12 órakor lesz a
Dóci temetőben.
Gyászoló család

m HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS,

könyvhagyatékok, magánkönyvtárak
vétele készpénzért. Körút Antikvárium, Szeged, 62/315-322.

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Cl ,368636
Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

TÓTH LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
Ui 1368602
Gyászoló család

N FIATAL, gondozott malamut kant
találtunk. Gazdáját várjuk: 06-30368-8227.

m

M HÓEKE, traktorra szerelhető. 3
pont felfüggesztésű ELADÓ. Tel.: 0660-449-958

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

FILEP GÁBORNÉ
BURI MÁRIA
temetésén megjelentek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
0H368530
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy a drága feleség,
édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama és rokon,

CSALÓDI
MIKLÓSNÉ
ALMÁDI ELZA
(Hódmezővásárhely, Kishomok) 71 éves korában, hosszú
betegség után elhunyt. Tfemetése 2002. január 4-én, 10.30
órakor lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló család

Társközvetítés

M SZERETNE Ön társat? Akkor hívja
társkereső irodánkat! 62/430-814.

Tanfolyam
H BIZTONSÁGSZERVEZÖ (elsőfokú

tanfolyam indul januárban. Novit Bt.
Szeged, 62/315-461,20/9-66-42-79.
M INTENZÍV tanfolyamok Szegeden:
kereskedő-boltvezető, vendéglátóüzletvezető 62/406-764.
H MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI felülvizs-

gáló és tanúsító tanfolyam indul januárban. Novit Bt. Szeged, tel.: 62315-461, 20/9-66-42-79.

Q y Munkaeszköz

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 8

BAGI ISTVÁN
életének 62. evében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 9-én, 11
órakor lesz a dorozsmai temetőben.
Gyászmise előtte 10 órakor a templomban.
Gyászoló fiai és családja

mel, festéssel 06-62/267-554, 0630/9550-537, Szeged.
H DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával.

hely, T-Farm Kft. (volt Juhá-

M VILLÁMVÉDELEM felülvizsgálója

tanfolyam indul januárban. Novit Bt.
Szeged, 62/315-461,20/9-66-42-79.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

FILÁRY IENŐNÉT
utolsó útjára elkísérték. Külön köszönet kezelőorvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért.
011468759
A gyászoló család

MAK0

GYÁSZHÍR

+

„A halálnak éjszakája
Őt nem adja vissza már,
mert a sírnak jéghazája
át nem léphető határ. Legyen
sírodon a béke, aludd csendes
álmodat, tisztelőid kegyelettel állják körül sírodat."
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a drága édesanya,
nagymama, anyós és rokon,

NYÍRÓ LÁSZLÓNÉ
HORVÁTH MARGIT,
„Úgy m e n t el, ahogy élt,
csendben és szerényen, drága szíve nyugodjon békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nevelőapa, nagyapa, após, nász, sógor és rokon,

Kiszombor, Pollner K. u. 5.
szám alatti lakos 65 éves korában, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése
2002. január 4-én, 15 órakor lesz a Kiszombori temetőben.

BERECZKI
SÁNDOR,
Vásárhely, Veres u. 26. szám
alatti lakos, a Dózsa Szövetkezet volt nyugdíjasa életének 81. évében elhunyt. Tfemetése január 4-én, 9 órakor
lesz a Dilinka temetőben.
Gyászoló család

Gyászoló család
Kiszombor,
Kiskundorozsma

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama és anyós,

ZÖLD PÉTERNÉ
BENYHE IDA,
Hódmezővásárhely, Borz u.
71. sz. alatti lakos 71 éves
korában hirtelen elhunyt.
Temetése január 4-én, 14
órakor a Kincses temetőben.
d 11468803

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

FORGÓ FERENC,
Csongrád, Gr. Apponyi u.
l/A szám alatti lakos 62 éves
korában elhunyt. Tfemetése
2002. január 4-én, pénteken, 13.30-kor lesz a Csongrádi temetőben.
„, 368635

Szeged, Szent István tér 6.
Tel.: 62/421-260

Munkaügyi Központ
támogatásával
2002. január 28-án, először
nálunk, új OKJ feltételekkel

Pénzügyi cs Számviteli
ügyintéző

QUINT GALÉRIA
FOLYAMATOSAN VÁSÁROL
TELJES HAGYATÉKOT,
FESTMÉNYEKET, MŰTÁRGYAKAT, MAGÁNKÖNYVTÁRAT, KÖNYVEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET.
6720 SZEGED, KÖLCSEY U.
4„ 62/422-726,
06-30-309-431-411.

M HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelem-

kosságot, h o g y hálózatépítési m u n k á k miatt 2002. ja-

S Z O F I S Z T I K A
OKTATÁSSZERVEZŐ KFT

H RÉGISÉGKERESKEDÉS vásárol an-

értesíti a fogyasztóit é s a la-

M JAKAB Csaba Autósiskolája. Szeged, Vitéz u. 13-15.62/422-335.
H A TEUES oktatásra 20% kedvezmény. Kovács Autósiskola. Szeged,
Bihari 29. 62/492-682.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

UH488752

A D é m á s z Rt. H ó d m e z ő v á -

Régiség, ékszer

M KÖRÚT Régiségkereskedés, antik
bútorok, régiségek vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62/315-322, 06-30/9558-979.

1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED, 62/485-774.

Hagyaték

GYÁSZHÍR

86 éves korában elhunyt. Tfemetése 2002. január 7-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
011368641
Gyászoló család

m

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

nuár 17-én, 8.00-tól 16.00-

lehet.

"•; a 621461 á44-es
ITse.1^

SZEGED

ÖZV. KERESZTESI
SÁNDORNÉ
ENGI ILONA

is)

C T I Szolgáltatás

Gépjármüvez.-képzés

domaszéki lakos életének 86.
évében váratlanul elhunyt. Temetése 2002. január 4-én, 14
órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 13
órakor.
Gyászoló család

FODOR MIHÁLY

(üzenetrögzítő

Hirdetmény

H 2001. december 29-én, szombat
este Szegeden, a Hfd utca és a Vedres utca között elvesztettem zöld,
műanyag borítású határidőnaplómat
számomra fontos adatokkal. A becsületes megtalálót jutalomban részesítem. 06-20-33-17-531.
H SZILVESZTERKOR elveszett nyolcéves, beteg kuvasz. Megtalálója hívjon jutalom ellenében. Deszk, 06/30249-95-17.

HALVÁSÁR
a F ehértói Halgazdaságban
Ponty:
569 Ft/kg
Amur:
450 Ft/kg
Busa:
280 Kt/kg
Harcsa:
1100 F t / k g
Kárász:
280 F t / k g

Gyászközlemények

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

62/567-835

•
Hirdetését már 70 postahivatalban is feladhatja

A halakat térítés ellenében
megtisztítjuk.

dul Szegeden. Hódmezővásárhelyen
garantált munkalehetőséggel Részletre. 62/472-028.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbör e

M ALKATRÉSZÜZLET ÁG-VEZETÖT ke-

res a hmv.-helyi Cltroén autószerviz.
Legalább gépipari technikusi végzettség. számítástechnikai alapismeretek szükségesek. Szakmai gyakorlat előny Jelentkezéseket szakmai
önéletrajzzal a Táncsics M út 10
szám alatt várjuk személyesen vagy
levélben, jan. 4-ig

TELEFONOS

Gyászoló családja

Tisztelt Hirdetőink! Gyászközlemény megrendelésekor
kérjük a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

tanfolyamot indítunk.
2002 márciusban induló
tanfolyamaink:

Mérlegképes könyvelő,
Nonprofit menedzser/üi.
Marketing és Reklám
menedzser/ügyintéző
Vállalkozási üi.,
PR szakreferens
TB szakelőadó/üi.
Logisztikai szervező/üi.
Téglaépítésű lakás
Hajós utcában, novemberben induló,
6 lakásos társasházban III. emeleti, 65 rímes, 3 szobás és III. emeleti, 45 nm-es,
2 szobás lakások leköthelök 112 000 Ft/nm
szerkezefkész áron. Átadás 2002. aug.
Móra utcában induló társasházban
75, 65 és 38 nm-es lakások leköthetők
130 OOO Ft/nm áron.
B á r k a utcában 144 nm-es, 1-3
szobás lakás szoc. pol.- és kedvezményes hitellehetőséggel 105 OOO Ft/nm
áron elodó
Érd.: 06-62-420-828
11
,1
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ÉTI Tüzelőanyag
M AKÁCFAAKCIÓ, 1100/q díjtalan
szállítással, mindenlajta szén megrendelhető. 06-72-267-101, Pécs

m

Üzlethelyiség

M KÁRÁSZ utcán, Klauzál téren üzlethelyiségek kiadók. Érd.: 06-20961-3713.(Szeged)

SZENTES
GYÁSZHÍR

t

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

TIHANYI JANOSNE
LAKATOS
ROZÁLIA,

Szentes, Attila u. 1/B szám
alatti lakos 61 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002. január 7-én,
hétfőn, 13 órakor lesz a szentesi Bánomháti temetőben.
A gyászoló család,
ui 1368620
Szentes

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

ÖZV LAKOS
SÁNDORNÉ
MOLNÁR-FARKAS
VIKTÓRIA
(volt postatisztviselő), szentesi
lakos 80 éves korában elhunyt.
Temetése január 7-én, hétfőn,
11 órakor lesz a szentesi Szeder
temetőben.
OU468755

Gyászoló családja,
Szentes

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÖZV. TÓTH
MIHÁLYNÉ
MAGYAR ROZÁLIA
(Szegvár, Farkas u. 5.) 77 éves
korában elhunyt. Tfemetése január 4-én, 14 órakor lesz a
szegvári Oregfalusi temetőben.
ni 1468771

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

ID. ARADI ISTVÁN
75 éves korában elhunyt.
Tfemetése január 4-én (pénteken), 12 órakor lesz a Fábiánsebestyéni temetőben.
Gyászoló család,
Eperjes-Újváros

" M E G Y E I
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Megmérgezett
gyöngybaglyok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A napokban engedték szabadon
azt a gyöngybaglyot, amelyet még
november elején vittek be mérgezési tünetekkel a Szegedi Vadasparkba. A fokozottan védett ragadozó madarat a makói út mellett
találták teljesen lebénulva. A parkban napokon keresztül mesterségesen táplálták és gyógyszerezték,
hogy megtisztuljon a szervezete.
Még azon a héten két másik baglyot bevittek hasonló tünetekkel,
de azokat már nem tudták megmenteni, elpusztultak.
A vadaspark munkatársai szerint a betegséget az okozta, hogy
ősszel nagy mennyiségben szórtak ki a gazdák a földjükre pocok-

mérget. A mintegy 35-40 centiméter nagyságú madarak pedig összefogdosták a mérgezett rágcsálókat.
A gyöngybagolyállomány hazánkban 15 évvel ezelőtt erősen
megcsappant. A rendszerváltás
környékén viszont nőni kezdett
az egyedszámuk. Ez annak is köszönhető, hogy a privatizáció miatt szétdarabolt téeszföldeken nem
folytattak annyira intenzív vegyszeres rágcsálóirtást.
A gyöngybagoly fokozottan védett ragadozó madár, eszmei értéke 100 ezer forint. Mikor a fiókáit neveli, naponta 15-20 pockot is
összefogdos, így sokat segít a gazdáknak a rágcsálók elleni védekezésben.

Cigánysorsok
a múzeumban
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Megszűnt a természettudományi kar kilencvenmilliós hiánya

Elkerülhető az elbocsátás?
Elkerülhetetlennek nevezte az elbocsátásokat a természettudományi karról a Szegedi Hidományegyetem rektora a lapunk tegnapi számában vele készített interjúban. A kar dékánja azonban
esélyt lát arra, hogy elkerüljék a
drasztikus létszámcsökkentést.
Decemberben kilencvenmillió forintos hiánnyal küszködött a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE| Természettudományi Kara, az Oktatási
Minisztérium kiegészítő anyagi támogatásának köszönhetően azonban deficit nélkül vághat neki az új
évnek. Az intézmény ezzel elkerülte a dékán által nyáron előrevetített
tízszázalékos, ötven főt érintő létszámcsökkentést. Dr. Mezősi Gábor
elmondta, a karon belüli szerkezeti átalakítások miatt néhány oktatótól megváltak ugyan, de többségük nyugdíjba vonult. A struktúra,
és azon belül az álláshelyek számának megváltoztatására azért volt
szükség, mert az utóbbi években a
diákok közül többen jelentkeztek informatikai képzésre, s ezzel párhuzamosan csökkent az érdeklődés a
A kémia és a fizika kevésbé vonzó, informatikára viszont többen jelentkeznek.
Fotó: Karnok Csaba
kémia és a fizika iránt.
Bár a deficit eltűnt, a költségve- golni, nehezen lehet közös nevező- telt szerezhetnek. - A karnak erről
ki kell elégíteni. Az informatikai
tési hiány felhalmozódásának oka re jutni a költségvetés elveiről.
még nincs egyeztetett véleménye, de
tanszékcsoport az Árpád téri épünem szűnt meg. A finanszírozás
Az elbocsátások veszélye a bü- úgy gondolom, elsősorban a lézerlet tetőterének beépítésével és a száelvei ugyanis változatlanok, s az dzsé hiányának pótlásával sem fizika, az alkalmazott informatika
mítóközpont tervezett kiköltöztetéezek alapján az egyetemen belül szűnt meg, de a dékán úgy véli, a kar és a biotechnológia lehetne az intézsével terjeszkedhet, a biológiai tanfelosztott pénz eddig kevésnek bi- állami támogatáson kívüh bevéte- mény fő profilja - mondta a dékán. székek a tervek szerint Újszegeden
zonyult a rendkívül költségigényes leinek növelésével megmenthetnék Hozzátette: a kar harminchárom
működnek majd, a bölcsészkarral
képzéseket folytató természettudo- az álláshelyeket. Mezősi Gábor sür- tanszékét nem lehet egyformán fejmegosztott Ady téri épületet pedig
mányi kar számára. A szaktárca gős, a következő három-négy év- leszteni, ezért ki kell emelni nénéhány éven belül elhagyja a TTK.
szerint az intézményeknek más ben megoldandó feladatnak nevez- hány szakirányt, amelyek számára
Mezősi Gábor a tervek között emarányokat kellene kialakítaniuk sa- te, hogy kijelöljék és kiemelten fej- több professzori állást és pénzt, jobb
lítette egy biotechnológiai-informaját büdzséjük elkészítésekor. Me- lesszék azokat a szakterületeket, laboratóriumokat kell biztosítani.
tikai kutatásokkal foglalkozó egyezősi Gábor szerint azonban olyan amelyek előnyre tehernek szert a
temi innovációs központ kialakíA következő három-négy év alatt
nagy egyetemeken, mint a szegedi, nemzetközi kutatások terén folyó a természettudományi kar tanszétását is.
ahol tíz kar érdekeit kell összehan- versenyben, s ezáltal jelentős bevé- keinek megváltozott helyigényeit is
HEGEDŰS SZABOLCS

Lefülelt mondatok 2001-ből
Családilag Szegedhez tartozom. S bár már több m i n t három évtizede elkerültem a városból, számomra „a" lap még mindig a DélA kiállítása az év végéig látható Makón.
Fotó: Karnok Csaba magyarország és a Délvilág. Ezzel magyarázható, hogy a szokásosnál figyelmesebben olvasom a Szegeden megjelenő újságokat. Az
Befejeződött Makón a cigány kul- technikával fest: nem ecsetet hasz- elmúlt esztendőben például a következő mondatokat találtam érturális napok rendezvénysorozata. nál, hanem az ujjait. Érdekesekés dekesnek.
A helyi kisebbségi önkormányzat szinte légiesen könnyedek, hanáltal szervezett fesztivál végére egy gulatosak a fiatal Bada Márta ké- (Lex Pokol) Faragják m á r a Hát, inkább nem kellett volna eligazán különleges kiállítás is ju- pei. Szentandrássi István nevét pe- bitófát százezer magyar gondo- zavarni őket.
tott: a József Attila Múzeumban dig Európa-szerte ismerik, rene- latnak.
Zdeborsky György bankár, a CIB
Halmágyi Pál nyitotta meg négy szánsz formavilágot idéző nagy, Horváth Dezső riporter (jan. vezérigazgatója (márc. 28.)
roma festőművész közös tárlatát.
méretű képei szinte a magyarorszá11.)
A kiállítók közül a legkülönö- gi roma közösség névjegyei.
(Élmény) Egy amerikai filmben
sebb életpálya Balázs Jánosnak juÉlénkvörös, mélyfekete, arany(Meghatározás) A politika olyan, játszani olyan, mintha vendégül
tott osztályrészül, aki a szovjet ha- sárga - a kiállítást ezek a színek mint a váltó a vonatnál: ki lehet látnának a Hiltonban.
difogságból hazatérve a Nógrád uralják. A képeken megjelennek rúgni a baktert, de akkor a vonatok
Bicskey Lukács színész (ápr. 20.)
megyei erdőkben élt, remeteként. a cigányság mindennapjai, sajátos össze-vissza mennének.
Miután a hetvenes években felfe- mitológiájuk, hiedelemviláguk
Bencsik András újságíró, a Madezték tehetségét és felkarolták, megannyi motívuma. Érdemes gyar Demokrata főszerkesztője
(Gátlás) Több tízezer olyan sor
képezni kezdte magát - ekkor megnézni mindenkinek, aki egy (márc. 30.)
van a fejemben - a szerepeim - ,
azonban meghasonlott és rövide- kicsit szeretne többet tudni a ro(Koalíció) Madarat tolláról, melyeket a világ legnagyobb írói
sen meg is halt. Egy másik művész, mákról, akiket érdekel felfogásuk, Orbánt Torgyánról ismerni meg. írtak. Ezért nagyon erős kritikáDilinkó Gábor összesen tizenhét gondolkodásuk és kultúrájuk. A
Szili Katalin szocialista politikus val szemlélem a saját műveimet.
évet ült börtönben ötvenhatos tárlat január első két hetében is (febr. 12.)
Harsányi Gábor színész-író (jól.
múltjáért: ott volt a Korvin közi nyitva tart.
28.)
pesti srácok között. Ő különleges
SZ. I. M .
(Gyimóthy Gézáról) A kis Tbrgyán.
(Életmű) Az ember egész életéSzabó Lajos hódmezővásárhelyi ben egy könyvet ír, még akkor is,
A KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLA ES SZAKISKOLA
kisgazda politikus (febr. 14.)
ha százat ad ki.
(KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH U. 34.)
Nagy Bandó András humorista
(Szereti-e a H e t i Hetest?) (ápr. 13.)
A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
M i n d e n t szeretek, ami kevés
KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI FŐISKOLAI KARÁVAL
munkával jár.
(Egyetlen nő a kormányban)
Bajor Imre komikus (márc. 7.)
Előny az is, hogy a kormányülés
együttműködve főiskolai továbbtanulást is lehetővé tevő, akkreditált, felsőfokú,
után nem kell sorban állnom a
iskolarendszerű, érettségire épülő, 2 éves szakképzést indít
(Kübekházi öntudat) Én kreá- mosdó előtt.
2002. február l-jétől levelező képzésben:
tor voltam, s nem kreatúra.
Dávid Ibolya igazságügyi miniszidegenforgalmi menedzser (0KJ szám: 55 7872 01)
Molnár Róbert kisgazda politi- ter (ápr. 28.)
(ezen belül falusi turizmus specializáció).
kus (márc. 8.)
> FELVÉTELI
(A sajtóról) Nálunk a sajtó inIdőpontja: 2002. január 18-án, 10 órakor
(Lap) A sárgaság ellen nincs or- kább a vibráló politikai feszültsévosság.
gekre érzékeny, mint az értékekre.
Helye: az iskola 21 l - e s terme
Szalai István labdarúgóedző
Rockenbauer Zoltán kulturális
Témája: műveltségi teszt és a választott idegen nyelvből írásbeli felmérő dolgozat.
(okt. 6.)
miniszter (máj. 12.)
> BEIRATKOZÁSI DÍJ: 1.000 FT/FÓ.
(A színházról) Nem vagyok haj(A 2002-es választásokról) Ha
A felsőfokú képzést sikeresen befejező és az előírt tanulmányi
landó lemondani róla, viszont minket a választópolgárok fölhatalkövetelményeknek eleget tevő tanuldk elsajátított ismereteiket főiskolai
megélni nem tudok belőle.
maznak, végre lesz rendszerváltanulmányaikban kredit értékként beszámíthatják.
Verebes István színész-rendező tás.
Jelentkezési határidő: 2002. január 15.
(márc. 24.)
Csurka István MIÉP-politikus
Jelentkezési lap és felvételi tájékoztatás 2002. január 3-tól személyesen,
(máj.
26.)
levélben vagy faxon Tímár Mária iskolatitkárnál kérhető.
(A külföldi tőkéről) Alakult egy
CÍMÜNK: 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH U. 34.
munkacsoport a Gazdasági Mi(Matriarchátus) Szerencsésnek
T E L : 76/462-155, FAX: 76/560-120.
nisztériumban, hogyan lehetne mondhatom magam: a fiaimmal
visszacsalogatni a befektetőket. és a párommal olyan udvartartá-

som van, ahol minden pasi engem
akar.
Szili Nóra tévés műsorvezető
(dec. 21.)

ség jön, az érték rögtön a helyére
kerül.
Liebmann Katalin kisgazda politikus (dec. 6.)

(Együttérzés) Már olyan szinten lovagolok, hogy nemcsak én érzem magam jól, hanem a ló is.
Szalma Tamás színész (máj. 26.)

(Alföldi gyerek) Már a dombok
is megzavarnak, minek hullámzik
a föld, ha nem tenger.
Szív Ernő tárcaíró (okt. 27.)

(Halló) Ha nem lett volna rendszerváltozás, akkor a KGST-együttműködés keretében most a Sokol
gyártaná a mobiltelefonokat.
Tóth-Szenes Attila újságíró (jún.
5.)

(Édes marketing) Az SZDSZ
politikája is olyan, mint az unicum: el kell juttatni az emberekhez, ha el szeretnénk adni.
Zwack Péter gyáros (nov.

(Medgyessy Péterről) Kiegyensúlyozott, nyugodt személyiség, nem
tartaná állandóan izgalomban az
országot.
Fekete )ános bankár (jún. 12.)

(Vesd össze) A magyar hlm kicsit olyan, mint a magyar foci: profik csinálják amatőr színvonalon.
Podmaniczky Szilárd író (szept.
25.)

(Dádá) Mikor a Fábry-Showderben, esti főműsoridőben elhangzott a rádiós szignálom, amelyben
elélvezek, a fiam azért megjegyezte, hogy ezt nem kellett volna.
Spitzer Soma Gyöngyibaba
dzsesszénekesnő (jól. 11.)

(Szponzor) Legfőbb támogatónk
a Jóisten.
Markó Iván koreográfus, a Magyar Fesztivál Balett vezetője (szept.
29.)

(Politikapótlék) A Fradi lett az
egypártrendszer szabadon választható többi pártja.
Panek Sándor újságíró (júl. 30.)
(Bécs és Budapest között) Mindig is ilyen átjáróházszerű életre
vágytam.
Malek Andrea színésznő (aug. 4.)
(Egy szocialista képviselőjelölt)
Mi nem hidat keresztelni akarunk,
hanem építeni.
Szőke László ny. rendőrezredes
(aug. 23.)
(Ősz) Mennek a gólyák, jönnek
a politikusok.
Zelei Miklós újságíró (szept.
6.)

(Fel-alá) A politikai pálya az
alacsony vérnyomásúaknak való.
Ha ugyanis valami nagy feszült-

28.)

(Cenzúra) Ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik színészi
pályájából harminc évet öklével a
szájában élt le.
Illyés Kinga marosvásárhelyi
előadóművész (okt. 13.)
(Kollektív tudat) Egyszerűen
hisztériás r o h a m o t kapott a
Csongrád Megyei Közgyűlés.
Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármester (nov. 17.)
(Agrárium) A Horn-kormány
magára hagyta a mezőgazdaságot, a Fidesz pedig becsapta és elárulta a vidéket.
Mayer Bertalan Agrárfórum-politikus (nov. 22.)
(Összefonódás) A politika mára hitkérdéssé vált, ahogyan a hit
politikává.
Kuncze Gábor szabaddemokrata politikus (dec. 15.)
ZÖLDI LÁSZLÓ
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Kistelek kézilabdás lányai:
Biztató bajnoki szereplés dupla elsőség

Rövid szünet után mától ismét edz a Pick Szeged

MUNKATÁRSUNKTÓL

kunhalas) 28, Veszprémi Lili
(Zsombó) 26, Kiss Annamária
Az őszi zárás az alsóbb szinteken (Székkutas) és Halász Tímea (Szenis elérkezett a kézilabdában. A tes) 13-13, Józsa Anna és Bere NiSágvári-kupát a Deák nyerte, a kolett (mindkettő Odessza II.) 1111, Horváth Zita és Molnár AdriJövő bajnokai tornán a lányoknál
az l-es és II-es korcsoportban is én (mindkettő KSZSE) 9-9 találatÓnozó István edző tanítványai, tal.
vagyis a kistelekiek vezetnek, míg
Leány 11-es korcsoport, a még
a fiúknál az Odessza II. (I. kcs.) és nem közölt eredmények: Kistea Kiskunhalas (II. kcs) áll a tabel- lek-Orosháza 15-6, Csongrádla élén.
KSZSE 16-7, Sándorfalva-Szentes
23-2, Odessza Il.-Székkutas 16-9,
Ságvári-kupa, leánytorna. Eredmé- , Kistelek-Röszke 32-1, Odessza
nyek: Tisza Lajos-Ságvári I. 15-11, Il.-Szentes 25-5, KSZSE-Röszke
17-2, Csongrád-Székkutas 14-13,
Deák-Ságvári I. 14-9, Ságvári
I.-Ságvári II. 13-6, Deák-Tisza La- Sándorfalva-Orosháza 13-9, Orosjos 17-10, Tisza Lajos-Ságvári II. háza-KSZSE 13-10, Kistelek13-6, Deák-Ságvári II. 20-6. Vég- Odessza II. 11-5, Sándorfalva-Maeredmény: 1. Deák (edző: Engi Zol- kó 11-9, Székkutas-Szentes 21-5,
tán) 6,2. Tisza Lajos (Laha András) Makó-Röszke 20-5, Odessza II.4, 3. Ságvári I. (mindkét hazai csa- Sándorfalva 19-6, Kistelek-Csongpatnak: Urbánné Matyuska Mari- rád 23-5, Makó-Szentes 21-1,
ann) 2,4. Ságvári II. 0 ponttal. Kü- Odessza II.-Orosházal8-5, Oroslöndíjasok, legjobb kapus: Csonka háza-Röszke 24-4, Kistelek-MaEdina (Tisza Lajos), gólkirálynő: kó 21-5, Röszke-Székkutas 1-29,
Vladiszavjev Anita (Deák) 14 talá- Csongrád-Szentes 30-7, Oroshálattal, legjobb mezőnyjátékos: Ke- za-Csongrád 17-16. A bajnokság állása: 1. Kistelek 18, 2. Odessza II.
Érthető volt a sötét mezes szegediek öröme a Dunaferr elleni gólparádéjuk után. Fotó: Gyenes Kálmán resztes Katalin (Ságvári).
14, 3. Csongrád 12, 4. Sándorfalva
•
10 (119-89), 5. Orosháza 10
A Jövő bajnokai. Leány l-es kor- Azt javaslom, hogy térjünk ralévő részében reánk mindössze
A két ünnep között még edzett
a Pick Szeged férfi kézilabdacsa- át az EHF-kupára. Ha azt hat nehéz mérkőzés vár. Ha össze- csoport, a még nem közölt ered- (109-98), 6. Makó 7, 7. Székkutas
pata, de az évbúcsúztatóra öt vesszük, hogy mindössze egyet- vetem ezt azzal a spanyol csapa- mények: KSZSE-Kiskunhalas - el- 5, 8. KSZSE 4, 9. Szentes 2, 10.
nap szabadságot kaptak a játéko- len gólon múlott a továbbjutás, téval, amely bennünket kivert a maradt, Kiskunhalas-Székkutas Röszke 0 ponttal. A legjobb gólsok. Mától azonban ismét a baj- akkor pechnek is nevezhetjük a kupában, akkor ők hétről hétre 16-3, KSZSE-Zsombó 11-6, lövők, csapatonként: Papp Emese
nokság februári folytatására va- kiesést. Szakmai szemmel mi éles partin edződnek, s javítják ki Odessza Il.-Szentes 32-6, Kiskun- (Kistelek) 61, Lászlai Anita (Székhalas-Odessza II. 13-8. Az elma- kutas) 49, Szabó Anett (Orosháza)
ló felkészülés szerepel a prog- okozta a búcsút!
a hibáikat.
ramban. A munkaszünet és ter- Ezért lehet egy megoldás a radt mérkőzés 2 pontját 10-0-ás 46, Arany Emese (Sándorfalva) 44,
- A kupa mai állásából kiindulmészetesen az új év kezdete ad- va egyértelműen ki kell jelenteni, horvátok által szorgalmazott kö- gólkülönbséggel a KSZSE kapta Kiss Barbara (Csongrád) 40, Ágosmeg. A bajnokság állása: 1. Kiste-, ton Szilvia (Odessza II.) 36, Nagy
ta az apropót arra, hogy Dragan hogy nagyon jó csapat a Gáldar, hi- zép-európai kupa bevezetése!
Djukics edzővel értékeljük a baj- szen a spanyol együttes már az
- Én nagy örömmel fogadnám, lek 10, 2. KSZSE 8 (52-29), 3. Kis- Annamária (Makó) 28, Bódi Nikonokság első, szeptember 16-án, elődöntő résztvevője. Azonban en- ha sikerülne elindítani. Abban az kunhalas 8 (68-26), 4. Odessza II. lett (KSZSE) 15, Bóka Andrea (RöszSzázhalombattán és a 2001-es nek ellenére továbbra is az a véle- esetben mi is rendszeresen nehéz 6, 5. Sándorfalva 4, 6. Zsombó 2 ke) 14, Virágos K. Mónika (Szentes)
év utolsó, december ötödikén, ményem: mi jobbak vagyunk, s partikon edződnénk és fejlődnénk. (35-72), 7. Székkutas 2 (31-76), 8. 10 találattal.
Pécsett játszott mérkőzése kö- nekünk kellett volna továbbjut- Ez azonban nem jelenti azt, hogy Szentes 0 ponttal. Legjobb gólFiúk l-es korcsoport, eredmények:
zötti időszakot.
nunk.
ölbe tett kézzel kell várni a beve- szerzők, csapatonként: Mészáros Odessza II.-Röszke 29-6, KiskunBettina (Kistelek) 33, Hári Emese halas-Tisza Volán 11-11, Odessza
- Hány csoportra osztaná az zetését.
- Ha a nemzetközi
kupaszerep- egyéni teljesítményeket!
- Január harmadikán
meg- (Sándorfalva) 30, Orbán Dóra (Kis- II.-Tisza Volán 28-12, Kiskunhalést vesszük figyelembe, akkor
- Nem szeretek egyéni értékelést kezdődik ismét a munka. Milyen
egyértelmű, hogy nem lehet elé- végezni, mert az az elvem, hogy a program vár a játékosokra!
gedett, de a bajnokságban elég csapatjáték a legfontosabb. Az is
- Sajnos az újszegedi sportcsarjó átlagot hozott a csapat. Ho- igaz, csak akkor tudunk jól szere- nok felújítása miatt kicsit módogyan összegezné az elmúlt há- pelni, ha minden poszton azonos sítanunk kellett a felkészülési terrom hónapot 1
nívót nyújtanak a játékosok. Ha a vünket. Ugyanis itthon egyetlen
- Az EHF-kupa értékelése külön tabellára tekintünk, leolvasható, csapatot sem tudunk fogadni, így
fejezetet érdemel. Objektíve min- hogy a legtöbb gólt mi lőttük a idegenbeh lehetőségek után kellett
dent megcsináltunk, de maradék- bajnokságban, de harmadikok va- néznünk. Január 14-től 20-ig jutalanul mégsem vagyok elégedett. gyunk a kapott gólok számában. goszláviai edzőtáborba utazunk,
A Fotex kivételével minden ellen- Ez egyben a további m u n k á n k ahol nem csupán tréningek, hafelet legyőztünk, s ami a legfonto- meghatározója is, hiszen így vilá- nem az ott lévő csapatokkal
sabb, hogy mindkét riválisunkkal gos, hogy miben kell javulnunk. mérkőzések is szerepelnek. Az is
szemben nagyon jó a gólkülönbsé- Összeszedettebb védekezésre és biztos, hogy január 25-26-án Tegünk: Veszprémben kevéssel kap- jobb kapusteljesítményekre lesz mesváron egy nemzetközi torna
tunk ki, ugyanakkor a Dunaferrt szükségünk a folytatásban. Ezen a résztvevői leszünk. A csapatmunjól megvertük itthon. Ami várha- téren fellelhető hiányosságaink kát azonban zavarja az, hogy Mató volt, a bajnokság kilenc részt- leginkább a Gáldar elleni kupa- tics a jugoszláv válogatottal készül
vevője nemigen tud labdába rúgni. mérkőzéseken ütköztek ki. De a vb-re, míg a magyar válogatotAmi talán érdekes a részünkről, gyorsan hozzáteszem, hogy csak tak pedig a vb-selejtezők miatt
hogy idegenben mindig komo- ilyen színvonalú összecsapásokon lesznek távol. Én azonban nagyon
lyabban vettük a kiscsapatokat, lehet azokat kijavítani. A jelenle- bízom abban, hogy a sérültjeink
mint itthon. Erre a legjobb példa gi bajnokság ugyanis erre alkal- - Perger, Bajusz, Laluska - fokoa Százhalombatta elleni két talál- matlan, mert óhatatlanul is azt zatosan beépülnek ismét a csakozónk: itthon kínlódtunk, a visz- sugallja a játékosoknak, hogy min- patba.
szavágón pedig 12 góllal nyertünk. den rendben van. A bajnokság hátSÜLI JÓZSEF

Hol lakott
Becker?
TENISZ
HAMBURG (MTI)

Horis Becker ügyvédje biztos benne, hogy a volt német teniszcsillag
ellen nem emelnek vádat adócsalás miatt.
- Az eddigi nyomozás során semmilyen terhelő bizonyítékot nem
találtak - mondta Ian OlafLeisner.
- Védencemet azzal gyanúsítják,
hogy a kedvezőbb adózási feltételek miatt 1991 és 1993 között Monacóban volt bejelentve, közben
pedig a testvérénél lakott Münchenben. Ez azonban nem igaz,
amit a testvér a bíróság előtt is
hajlandó megerősíteni.
Ha az ügyészség vádjai beigazolódnak, akkor a háromszoros
wimbledoni bajnok Beckernek a
késedelmi kamatokkal együtt 16,9
milhó eurót kell befizetnie.

Hockenheimi építés
F0RMA-1
BERLIN (MTI)

A tartományi kormány hozzájárulása után szerdán megkezdődött a
100 milhó márkás költségvetésű
átépítés a németországi Hockenheim Forma-1 -es versenypályáján.
A Német Nagydíjnak otthont adó

létesítményben bővítik a nézőteret, és megrövidítik az aszfaltcsíkot. A Hockenheimring lelátóin eddig 83 ezren foglalhattak helyet,
míg az idén már 120 ezer érdeklődő
befogadására lesz lehetőség. A pálya eddigi 6825 méteres hosszát jelentősen - 4489 m-re - csökkentik.
A beruházás második szakasza áprilisban kezdődik, ennek során új
sajtóközpont és szálloda is épül.

Horgászhírek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szeged Szóké Tisza HE vezetőségeezúton is értesíti tagjait,
hogy 2002. január 6-án (vasárnap), 8 órai kezdettel tisztújító
közgyűlést tart a Helyőrségi Klubban (Szeged, Victor Hugó u. 6.).
Minden tag megjelenésére számítanak. Az új jegyek árusítását

január 7-től kezdi meg az egyesület.
A Móra Ferenc Horgászegyesület értesíti tagságát, hogy éves küldöttközgyűlését 2002. január 5én (szombat), 9 órától tartja a
Helyőrségi Klubban. A tagok megjelenésére feltétlenül számít a vezetőség.

las-Szentes 31-4, Szentes-Odessza
II. 4-37, Röszke-Tisza Volán 9-28,
Kiskunhalas-Röszke 32-7, Tisza
Volán-Szentes 37-4, Röszke-Szentes 10-4, Odessza II.-Kiskunhalas
16-12, Odessza II.-Röszke 21-9,
Kiskunhalas-Tisza Volán 19-15.
A bajnokság állása: 1. Odessza II.
10, 2. Kiskunhalas 7, 3. Tisza Volán 5, 4. Röszke 2, 5. Szentes 0
ponttal. A legjobb góllövők, csapatonként: Beliczay István (Odessza
11.) 40, Huiguly Bence (Tisza Volán)
27, Pecséri Viktor (Kiskunhalas)
25, Szász Gergő (Röszke) 14, Gömöri Zsolt (Szentes) 10 találattal.
Fiúk Il-es korcsoport, eredmények:
Kiskunhalas-Dugonics
12-12, Szentes-Tisza Volán 9-19,
Dugonics-Szentes 21-17, Tisza Volán-Kiskunhalas 5-22, Szentes-Kiskunhalas 11-24, Tisza Volán-Dugonics 16-22, Kiskunhalas-Dugonics 26-20, Szentes-Tisza Volán
13-13, Dugonics-Szentes 19-8, Tisza Volán-Kiskunhalas 14-17,
Szentes-Kiskunhalas 12-20, Tisza
Volán-Dugonics 16-26. A bajnokság állása: 1. Kiskunhalas 11, 2.
Dugonics 9, 3. Tisza Volán 3, 4.
Szentes 1 ponttal. A legjobb góllövők, csapatonként: Papp András
(Kiskunhalas) 34, Zöldy Gergő (Dugonics) 26, Országh Ádám 25, Sípos Tamás (Szentes) 16 találattal.

•

A Jövő bajnokai sorozat szervezői,
a Csongrád Megyei Kézilabda-szövetség illetékesei 2002. január 10én (csütörtök), 16.30-korafiúk, 17
órakor a lánycsapatok részére tartanak programegyeztető összejövetelt a szövetség Victor Hugó u. 1.
szám alatti székházában. A
CSMKSZ nem pihen, a jövőben
szeretnének rendezni egy tornát az
1991. január l-jén és utána született fiúknak és lányoknak is.

"MEGYEI

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 3.

Magyarországon
a világ legjobbjai
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tavaly minden hétre átlagban egynél több jelentős nemzetközi
sportesemény jutott Magyarországon, s nem lesz ez másképp az
új esztendőben sem. A 2002-es,
hazai környezetben rendezendő
világ- és Európa-bajnokságok, Világkupák, s egyéb fontos tornák,
versenyekről készített összeállítást az MTI Sportszerkesztősége.
Ezekből a jelentősebbeket „csipegettük" ki.
Vívásban idén nem lesz Magyarországon világ-, illetve Európa-bajnokság, az egyes fegyvernemek legjobbjai azonban ennek ellenére pástra lépnek négy hazai városban: a hét
végi junior Világkupa-versenyt követően a felnőttek számára január
11. és március 23. között hat egyéni és három csapat VK-viadalt rendeznek Budapesten, valamint Gödöllőn, Nagykanizsán és Zalaegerszegen.
Öttusa Világkupa-döntő, Budapest, augusztus 10-11.: A sportág
idei eseményeinek egyik kiemelkedő állomása lesz a budapesti VKdöntő, amelyen ezúttal nemcsak a
szokásos presztízs lesz a tét, hanem - először Athén előtt - az olimpiai indulási jogért is küzdenek
majd a legjobbak. A két győztes elsőként szerezve rajtjogot - indulhat a 2004-es athéni ötkarikás játékokon.
Kajak-kenu Európa-bajnokság,
Szeged, július 18-21.: Másfél hónap
híján 4 évvel követi minden idők
egyik legemlékezetesebb hazai sporteseményét, az 1998-as 7 aranyat, s
5-5 ezüstöt és bronzot hozó kajakkenu vb-t a sportág idei Európabajnoksága. A helyszín, mondhatni, egyszerre lesz régi és új. Füleky
András főtitkár szerint remény és
esély van egy ugyanolyan forró hangulatú és eredményes vetélkedésre
a Szeged melletti Maty-éri pályán,
mint annak idején, ugyanakkor sok
tekintetben rá sem lehet majd ismerni a létesítményre.

A síp olyan, mint a nádpálca

Madácsi mesterhármasa

- Az erre az esztendőre biztosított
307 milliós költségvetésből kialakításra kerül a hajótárolásra létesített úgynevezett csűrben egy motel
20 kétágyas szobával, konyhával és
étteremmel. Teljesen átalakul a VIPterasz, amelynek alsó szintjén az
egészségügyi részleg kap színvonalas elhelyezést, egy emelettel feljebb olyan termek lesznek, amelyekben komfortosan lehet elhelyezni például az Eb sajtóközpontját. Ezt az épületet és a jócskán
bővülő, megemelt lelátót, megkerülve a céltornyot, egy U-alakú folyosó köti majd össze. Az evezősök
igényeit is figyelembe véve 2 kilométer hosszban új bólyarendszere
lesz a pályának, a régi csónakházba pedig toma- és konditermet varázsolnak az építők. Az Eb-ken általában 33-35 ország képviselteti
magát, de - tekintettel az európai
szövetség 41 tagállamára - a szegedi házigazdák joggal reménykednek rekordrészvételben. A szegedi
Eb jelentősége felér egy világbajnokságéval. A válogatási szisztéma
ugyanolyan lesz, mint amilyet Angyal Zoltán szövetségi kapitány alkalmazott az elmúlt esztendőkben
is: az első válogató győztesei válnak
Eb-csapattaggá, a másodiké, illetve
mindkettőé vb-résztvevővé. A csapathajók összeálb'tása a kapitány
privilégiuma.
Tbrnász szerenkénti világbajnokság, Debrecen, november 20-24.:
Ötven-hatvan országból közel 300
versenyzőt várnak a szervezők az év
egyik legkiemelkedőbb hazai sporteseményére. Forgács Róbert, a magyar szövetség főtitkára szerint a
hivatalosan akkreditáltak létszáma
elérheti a 600-at is.
légkorong vb, Székesfehérvár és
Dunaújváros, április 4-14.: A tervek szerint zajlanak az április 4. és
14. közötti magyarországi divízió Ies (korábbi elnevezéssel B-csoportos) jégkorong vb előkészületei. Fehérváron folyik az átépítés, a csarnokot január 25-én az Alba Volán-Dunaferr Interliga-rangadóval
avatják.

Totómonológ
Véber György ismert alakja a
megyei és az országos labdarúgásnak. Pályafutása Szegeden
kezdődött, innen az útja az Újpest Dózsába vezetett Jól választott, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a lilákkal kétszer nyert bajnokságot, ebből a
klubból lett válogatott is. Izraelben belekóstolt az idegenlcgiosok,
súlyos sérülése után pedig a hazai másodosztály világába. Előbb
a BVSC-ben irányította a középpályáról a csapatot, mostanában
pedig ugyanezt teszi Tatabányán,
a Lombard FC-ben.
- Behozható a lemaradásunk az
éllovas Celldömölk mögött, biztos vagyok benne, hogy a következő évadban újra az NB I-ben
szerepelhetek a Tatabányával mondta a 33. évében járó technikás játékos. - Alkalomszerű
totózónak számítok, a legkisebb
szerencse nélkül: egy huncut garast nem nyertem még életemben. Amióta az eszemet tudom,
mindig a spanyolfociért,azon be-
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- Csongrád megyében irigylésre
méltó pályafutást tudhat maga
mögött. Hogyan kezdődött, és
kollégái miként fogadták, hogy
ismét átvehette a legjobbnak járó díszes serleget!
- Huszonévesen a BLASZ első
osztályában „csúcsosodott ki" a
játékos karrierem és tisztában voltam azzal, nem én jelentem a megoldást a magyar válogatott csatárgondjaira. A sportágtól azonban
nem akartam elszakadni, ezért úgy
döntöttem, hogy bíróként tevékenykedem tovább. A játékvezetői
vizsgát 1978-ban Budapesten tettem le és az élet kiszámíthatatlan
útjait járva másfél évtizede kerültem Szegedre, ahol letelepedtem.
A Csongrád Megyei Játékvezetői
Testület vezetése megkönnyítette
a beilleszkedést, megmásztam a
szamárlétrát és 1992-ben már NB
III-as mérkőzéseket vezettem. Jólesik, hogy harmadszor lehetek a
spiccen, köszönhetően a pozitív
ellenőri jelentéseknek. A több mint
száz aktív játékvezetőt tömörítő

közösségből sokan gratuláltak, szerintem a többség őszintén.
- Mi az, amivel jobb a társaknál!
- Nehéz kérdés... Mindig a soron
következő meccsre készülök testben és lélekben egyaránt. Számomra nagy előny, hogy már valamennyi csapatnak dirigáltam
mérkőzést és elfogadtak, mint a pálya tartozékát. Az természetes külön meg sem kellene említeni -,
hogy mindkét félnek egyenlő esélyt
biztosítok a győzelemhez, függetlenítem magam a külső körülményektől. Ehhez a kezemben van
egy fegyelmező eszköz, a síp, amely
kilencven percig olyan, mint a tanyasi iskolákban a nádpálca. A jó
kondíció, a határozott ítéletek is sokat nyomnak a latban.
- Van példaképe! Es miután
ezt elárulta, arra is kíváncsi lennék, hogy milyen a játékvezetői
utánpótlás helyzete megyénkben.
- Követendő példa, kiemelkedő
személyiség után nem kell sokáig
kutakodni. A négyszer a világ legjobbjának választott Puhl Sándorra felnézek, tisztelem. De biztos vagyok benne, hogy hasonlóképpen
érez valamennyi kollégám és a focit szerető drukkerek népes tábora. Ha ebben a műfajban Oscar-díjat osztanának - valahol a bíráskodás is művészet - , neki járt volna
egy. Az utánpótlás: Csongrád me-

gyében számos fiatal, tehetséges
sípmester található, és őszintén
szurkolok nekik, hogy a közeljövőben dr. Hegyi Péter, Kalmár
László, Kószó Csaba és Rischák
Károly társaságában már az országos keretben olvashassuk a nevüket.
- Gondolom, nemcsak a bíráskodásról, a fociról is van véleménye...
- A világranglistán egyre lejjebb
süllyedünk, a miértekre szerencsére nem nekem kell válaszolnom. Régiónkban pedig a pénztelenség jelent megoldhatatlan akadályokat az egyesületeknek. Összefogásra, kimeríthetetlen hitre és
bőkezű mecénásokra lenne szükség, mert jó képességű focistákban nincs hiány. Az biztos, hogy az
„ezerszer" hangoztatott utánpótlás-nevelést az alapoktól, azaz a
grundfociszinttől kell elkezdeni,
építeni.
- Van ars poeticája!
- Valószínűleg akkor már nem leszek aktív játékvezető, amikor a
mérkőzés végén a levonuláskor a
három fekete ruhás lábai elé virágcsokrokat dobálnak... De vallom: aki lelkiismeretesen felkészült a találkozóra, az emelt fővel
nézhet a szurkolók, a vezetők és a
játékosok szemébe, és higgye el,
manapság már ez sem kevés...
BOKOR BÉLA

Krucsót hívja a Dabas

lül is a Barcelonáért dobbant a
legnagyobbat a szívem. Az olaszoknál - a lila szín miatt - a
Fiorentinával szimpatizálok, az
angoloknál pedig a Tottenham a
kedvenc. Az előbbi otthon tartja a három pontot a Perugia ellen, míg az utóbbi idegenben túl
lép az F. A.-kupában a másodosztályú Coventryn. A nagy rangadót Milánóban játsszák; őszinte
leszek, fogalmam sincs, hogy mit
hoz majd az Inter-Lazio derbi.
Igazi háromesélyes ütközet.

ÍME. A TIPPJEIM
1. Lecce (15.)-Milan (5.)
2. Atalanta (lO.)-Chievo (3.)
3. Bologna (7.)—Brescia (13.)
4. Fiorentina (17.)—Perugia (11.)
5. Juventus (4.)—lldinese (9.)
6. Roma (2.Morino (14.)
7. Venezia (18.)-Parma (16.)
8. Verona (8.)-Piacenza (12.)
9. Internazionale (l.)-Lazio (6.)
10. Barnsley (19.)-Blackburn (14.)
11. Coventry (8.)-Tottenham (7.)
12. Norwich (4.)-Chelsea (6.)
13. Wimbledon (15.)-Middlesbrough (16.)
pluszmérkőzés:
14. Aston Villa (8.)-Manchester United (5.)
Előző heti tippelőnk, Baltás Gábor 6 találatot ért el.
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LABDARÚGÁS
A vártaknál lényegesen jobban,
mondhatni bravúrosan szerepelt a
Makó FC labdarúgócsapata az NB
II Szabolcs-Gabona csoportjának
őszi szezonjában. A Maros-parti
alakulat 23 pontot gyűjtve az éllovas Demecsertől három egységgel lemaradva a második helyről
kezdheti el a tavaszt. Addig azonban jó néhány hét megpróbáltatás
vár a futballistákra.
- A felkészülés január 10-én
kezdődik Makón - informálta lapunkat Kolozsvári János edző. Tíz napig a megszokott környezetben hangolódunk a későbbi nehezebb munkára. Huszadikán aztán buszra szállunk, és meg sem
állunk Ausztriáig. Murau-Lachtalban, 1650 méter magasban lesz
a szállásunk. Elsősorban kondicionális edzéseken vesznek részt
a srácok: rengeteg erősítésre és
még több'futásra számíthatnak,
"természetesen a síelés sem maradhat ki a programból, aki akar, felcsatolhatja a lécet. Dálnaki biztosan használja majd, Csanád a sípályák ördöge.

A magaslati edzőtábor egyébként nem ismeretlen a makóiak
számára, négy évvel ezelőtt a szlovéniai Bohinjban töltöttek pár kellemes napot a zöld-sárgák.
A hazatérést követően az előkészületi mérkőzések játsszák majd
a főszerepet Magyarék életében.
Bár a program még közel sem teljes, de azért jó néhány találkozót
már sikerült lekötniük. Február
2-án a Dorozsmával, 9-én és 16án az FC Szegeddel, 19-én a
Deszkkel, 23-án a Gyálaréttel, 26án ismét a Deszkkel csapnak
össze, március 2-án pedig jöhet a
„visszavágó" a Dorozsmával.
- Az eredeti kiírásban március
9-én kellene folytatódnia a bajnokságnak- magyarázta a tréner.
- Ez azonban közel sem biztos,
hogy így lesz, ugyanis, több csapat,
köztük mi is, kértük az amatőr
szövetséget, hogy a rajt időpontját
tolja ki március 23-ára. Eleve kicsi a mezőny, mindössze tizenkét
meccset kell majd játszaniuk az
együtteseknek, kár lenne annyira
sietni. Meg aztán biztosak vagyunk benne, hogy a pályák állapota is elbírja a kéthetes csúszást.
Nekünk ez azért lenne rendkívül
fontos, mert a sorsolás szeszélye

GYORSKORCSOLYÁS TOBORZÓ
A Szegedi Korcsolyázó Egyesület
gyorskorcsolyázó szakosztálya toborzót hirdet minden a jégkorcsolya sporthoz kedvet érző fiatal számára. Az SZKE vezetői a kezdő és
haladó szinten lévő fiúkat és lányokat is várják, már négy-öt éves kortól. Érdeklődni és jelentkezni az
egyesület edzőinél, személyesen,
kedden és csütörtökön 15-től 17
óráig lehet a műjégpályán. Bővebb
információ még a következő telefonszámokon kapható: 62/462816, 62/483-494, 30/270-3037,
20928-9790.
CITROEN-EREDMÉNYEK
A makói városi sportcsarnok ad
otthont a Citroen-kupa teremlabdarúgó-tornának, melyen a legutóbbi fordulóban a következő
eredmények születtek: Makó FC
ifi-Jómadarak 3-4, Hanki-KerTűzoltóság 2-4, Amulett SaygonSztálingrád Cowboy's 4-5, Arvarázs-Ferencszállás 1-4, VHKSzüd-Csatalovak 3-1, Makói
Öregfiúk-KMK Kamikáza 1-4, Favor-Ttans-Válker 27-1, ASS Makó-Makó FC ifi 2-8, Árvarázs-Vészkijárat 4-2, VHK-SzüdMakói Öregfiúk 5-0, Bulls-Posta
3-5, Válker-Déligyümölcs 1-2. A
következő kört január 6-án (vasárnap) 9 órától bonyolítják le a városi sportcsarnokban.
FLAMENCÓS HELYEZÉSEK

Osztrák hegyekben készül a Makó

Véber György

DÉTÁRI: KISPEST-HONVÉD
A Kispest-Honvéd labdarúgócsapatát működtető kft. vezetői szerdán Détári Lajost kérték fel a szakmai munka irányítására. A volt
válogatott játékos szerződése fél
plusz egy évre szól. - Nyáron értékeljük a közös munka eredményét, és ha kölcsönösen elégedettek leszünk egymással, meghosszabbítjuk az együttműködéstmondta Koncz László, a kft. tulajdonosa.
ROAD HAUSE-ELSÓSÉG
Zákányszéken rendezték meg a I I .
Uhlsport-kupa kispályás labdarúgótornát, melyen tizennégy együttes indult és négy gárda jutott a fináléba. A döntő végeredménye: 1.
Road Hause 5 (15-8), 2. Lance Security 5 (17-11), 3. Aligátor 2, 3.
Minarik FC 0 ponttal. Különdíjasok, gólkirály: Dóra János (Road
Hause) 8 találattal, legjobb játékos:
Geleta Szabolcs (Lance Security),
legjobb kapus: Ocskó Ferenc (Aligátor), a legfiatalabb tehetség: Vastag
Szabolcs (Aligátor). Megjegyzendő,
hogy a Lance Security máskor Faház Söröző néven indul, az Aligátor pedig a domaszéki 4 + l-es csapat tagjaiból verbuválódott.

Madácsi János (balról) két kolléga társaságában, akiket ismét megelőzött.
Zsinórban harmadszor választották meg Csongrád megye legjobb labdarúgó-játékvezetőjének
Madácsi Jánost. A szerény, 49
éves sportembert a díjátadást követően faggattuk pályafutásáról
és a honi foci jelenlegi helyzetéről.

REFLEKTOR

folytán az első három riválisunkat,
a Tiszaújvárost, a Jászberényt és az
Orosházát is az Erdei Ferenc téri
sporttelepünkön fogadjuk. Jó talajú pályán könnyebb a futballt igazából játszó társaságnak a dolga.
Márpedig a mi csapatunk ilyen.
A vezetőedző elmondta, a tavaszi folytatásban különösebb változás nem várható a keretben. Senki nem jelentette be távozási szándékát, elküldeni pedig senki nem
fognak. Minek is tennének ilyet a
makói vezetők, amikor a gárda remekelt a pontvadászatban. Egyedül Krucsó Ákos gondolkodik a
váltáson, de ő is csak azért, mert
Dabason tanári állást ajánlottak a
számára. Amennyiben elfogadja,
továbbra is az NB II-ben futballozhat, csak éppen a Winner csoportban, amelyikben a Dabas szerepel.
A Maros-partiak nem tervezik
újak igazolását, mégis megeshet,
hogy a szurkolók egykori kedvence, Hadár Attila újra magára ölti
a klub zöld-sárga mezét. Információnk szerint, jelenlegi klubja, az
Orosháza 2003-ig meg szeretné
hosszabbítani a támadó szerződését, ő viszont visszavágyik Görögék közé.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A Flamenco TSE Szeged táncosai
sikerrel szerepeltek a hazai versenyeken és Horvátországban is.
Eredményeik. Szentes, gyerek II.,
latin-amerikai: ...4. Horváth Roland, Borsos Katalin; C ifi, standard: 1. Török Tamás, Báló Petra,
latin-amerikai: ...3. Török, Báló.
Vésztő, E ifi, latin-amerikai: ...2.
Török Árpád, Varga Vanda, ...5.
Sánta Péter, Bakos Eszter. Budapest, E ifi, standard: .. .4. Nagy Gábor, Karancsi Dóra ; D ifi, latinamerikai: ...6. Nagy, Karancsi; C ifi,
standard: ...3. Völford Péter, Tóth
Pördi Éva; D felnőtt, standard: ...6.
Török Zoltán, Búrány Anikó; B
felnőtt, standard: ...2. Németh Tamás, Szőke Linda. Kiskunhalas,
C ifi, standard: ...4. Völford Péter,
Tóth Pördi Éva. Horvátországban,
a „Varasdin Open" elnevezésű nemzetközi táncversenyen a standard
kategóriában a Balogh Csongor,
Szabó Anita páros 5. lett.
GYŐZTES A SZUSZI FC
Mara Péter szervezésében immár
hatodik alkalommal rendezték
meg, nyolc csapat részvételével, a
szegedi Déri Miksa szakközépiskolában a Csillagszóió-kupa kispályás
labdarúgótornát. A serleget a Szuszi FC hódította el. A helyosztók
eredményei, a 7. helyért: Egyetemisták-Római presszó 3-0, az 5.
helyért: Mol Rt.-Ferroép 6-1, a 3.
helyért: Keverő-Nagy Kft. 8-2, a
döntőben: Szuszi FC-Temesvári
Hús 3-1.
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Egy szoba ajtaja
BAKOS ANDRAS
Pedig egészen vidáman indult ez a nap, gondolta,
ahogy a fotelban ülő bácsi arcát nézte. A bácsi
keservesen sírt, ás azt mondta, daganatos beteg,
infúzióért jár be a körházba. Mast azonban a cipője
miatt jött be a városba; nemrégen vett egy cipőt,
amit eddig kímélt, most azonban, hogy latyakosak
az utak. fel kellett vennie. így csak mast derült ki,
hogy törött a talpa, át is ázik. Elvitte az üzletbe, hogy
cseréljék ki, az eladók azonban azt mondták, már
letelt az egy hónap. A bácsi szipogva azt mondta,
hallotta, hogy az újságban nemrégen volt egy írás,
ami hasonló esetről szólt, talán épp ugyanerről az
üzletről, egy cipőcsere ügyében, ás ő ezért gondolta,
hogy eljön, hátha rajta is tud segíteni az újságíró
úr. ő, az újságíró úr, akkor szótlanul felállt, átment
a terem másik végébe, felhívta telefonon a
fogyasztóvédelmi felügyelőséget, megkérdezte, így
van-e ezzel az egy hónapos határidővel.
Aztán
visszament a bácsihoz, és elmagyarázta neki, hogy
az üzletben mindenképp ki kellene, hogy cseréljék
azt a cipőt, hiszen a polgári törvénykönyvben
hat
hónapos határidő szerepel. A bácsi kérje csak el a
vásárlók könyvét, és írja bele, mi történt. Ha nem
adják oda a könyvet - ez megtörténhet - akkor
levelet kell írni a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.
Kedvetlen volt, mert biztosra vette: amit mondott,
az minden, csak nem segítség. A bácsit, ha ezzel

megy oda, megint el fogják küldeni,
szép
udvariasan. Most már ő volt nagyon szomorú. A
bácsi azonban felpattant, ás úgy elsietett, mintha
a bölcsek kövét ejtették volna a lábára.
Szerette volna elfelejteni, de nem tudta. Ez
szabályos lelkiismeret-furdalás, állapította meg, és
nem tudott ellene tenni. Már eltemette ezt a napot
is a többi mellé, amikor néhány órával később a
monitor mellett elnézve észrevette, hogy a terem
túloldalán ismét belép a bácsi az ajtón. Izgatottan
mesélte, hogy visszament a boltba, ás ott elmondta,
mit hallott az újságíró úrtól. És ezután tényleg
kicserélték azt a cipőt, igaz, rá kellett fizetni néhány
forintot, de nem baj, köszöni szépen...
„Ezúttal szerencséd volt", mondta magának, a
monitort bámulva. Később eszébe jutott egy könyv,
amit menedzserek számára írtak a konfliktusok
kezeléséről. „Ha összeveszel valakivel, tekints úgy
a kapcsolatotokra, mint egy szobára egy hatalmas
házban. Ezután gondold azt, hogy egy ideig nem
kell kinyitnixl azt az ajtót, amely ebbe a szobába
nyílik." Ez hülyeség gpndolta annak idején, amikor
ezt a részt elolvasta. Most azonban úgy vélte,
mégis használható ez a tanács: és elhatározta,
hogy egy ideig nem fogja kinyitni annak a kínai
diszkontnak az ajtaját, ahol most őt nyilván nagyon
szeretik.

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 3.

Szavazatár

Hideg idő hózáporokkal
Készítette:

A New York-i polgármester sok
millió dollárt költött, hogy a város
élére kerüljön... Új polgármestere
van New Yorknak. Michael Blomberg milliomos vállalkozó 69 millió dollárt költött a városháza elfoglalására. Ez úgy is megfogalmazható, hogy minden egyes szavazatért
92 dollár 60 centet fizetett - írta a
Le Monde.

Drága betűk
DZSAKARTA (MTI)

A közkiadások csökkentésének
módja az apróbb írásjel. A köztisztviselők kötelesek apróbb betűkkel írni a papír jobb kihasználása és ezáltal az állami kiadások
csökkentése érdekében Indonéziában. Az illetékes miniszteri rendeletet a Jakarta Post ismertette
és azzal egészítette ki, hogy 61 trillió rúpiát - 6 milliárd dollárt - irányoztak elő személyi- és anyagköltségre, 'valamint egyéb kiadásokra. A dzsakartai kormányzó ruhapénzét például 25 millió rúpiával - mintegy 6 és fél ezer dollár'ral - emelték.

ISTEN ELTESSE!
BENJÁMIN, GENOVEVA

A Benjámin héber eredetű név, jelentése: a szerencse fia. Szent Genovéva Párizs védőszentje. Neki
köszönik Attila seregeinek megállását a város elleni előrenyomuláskor. Sírja fölött épült a Pantheon.
'
Egyéb névnapok: Béni, Gyöngyvér, Kardos.

A többször erősen megnövekvő felhőzetből szórványos hózáporok várhatók. Az erós
északi szél fokoztosan mérséklődik Kora délután -4 fok kőhll lesz a hőmérséklet.
Szeged

-8*

Márahalom

Hódmezővásárhely

-B°

Mindszent

Szentes

Ő

Kistelek

Szolnok

Ö

-4°

Kecskemét

É k

-B"

Orosháza

További kilátások
Eleinte kevés telhő lesz fűtöttünk, napos idő várható, majd többször erősen
megnövekszik a felhőzet. Főként a hét végétől számíthatunk hószállingózásra,
elszórtan hózáporokra. A fagyos éjszakákat hideg nappalok követik.
Péntek

Vasárnap

O

Max:-T
Mkn:-13°
Derült

Max-40
KNn:-ll°
Változó

A medve téli álmát alussza, miközben életmentő kísérletekhez nyújt
segítséget. Kutatók egy csoportja
kockázatos kísérletbe kezdett, mely
áttörést jelenthet az orvostudományban. Egy téli álmot alvó fekete medve barlangjába bemászva szövet és vérmintákat vettek tőle, hogy
A nagy ugrás. A hagyományos újév déli vízbeugrók egyike, Riccardo Russi nagy ívben repül a római a kémiai összetevőket megvizsgálPonté VHtorio hídról a Tibcrisz folyó hideg vizébe.
MTI Telefot&AP/Corrado Giambalvoják. A hibernációs kutatások előremozdításában nagy szerepet játszhat a medvék szervezetének megismerése. A vér áramlásának sebességét lassítva, a pulzust csökkentve a különféle mérgek lassab-

A második házasság
LONDON (MTI)

A Harry Potter-regények szerzője,
foann Kathleen Rowling december 26-án a nyilvánosság kizárásával férjhez ment - hozta nyilvánosságra a News of the World című
brit bulvárlap vasárnapi száma. A
36 esztendős, a Potter-könyvck sikere nyomán immár multimilliomos írónő a skóciai Pcrtshirc-ben
kelt egybe a 30 éves Neü Murrayvel.
Az esküvőn csak a szűk családi
kör volt jelen. Rowlingnak ez a
második házassága: az elsőt egy
portugál újságíróval, Jorge Arantcs-

szel kötötte, s ebből a frigyből származik a most 8 éves Jessica, akit
az írónő egyedül nevel.
Az orvosi végzettségű Murray
az AFP értesülése szerint hosszú
ideje közeli kapcsolatban van az
írónővel. Murray doktornak is ez
a második házassága. A Harry Potter-könyvek első négy kötete világszerte összesen több mint 100
millió példányban kelt el, s Rowling, aki már ezzel is az Egyesült
Királyság legjobban fizetett asszonya lett, karácsony előtt bejelentette, hogy elkészült Harry Pötter kalandjainak ötödik könyvével - írta az AFP.

Onrepülő
kisrepülő

SAN DIEG0 (MTI)
Önmagától a levegőbe emelkedett
egy kisrepülőgép az Egyesült Államokban és két órai „ide-oda repdesés után" lezuhant, miután kifogyott a benzine.
Az ötven évvel ezelőtt gyártott
Aeronca Champion típusú gép roncsait megtalálták Kalifornia állam
területén - jelentette a dpa. A rendőrségi közleménye szerint a gép
lakatlan terültre zuhant Napa megyében. A Champion tulajdonosa
elmondta, hogy az egyik propelleren dolgozott, amikor a gép hirtelen megindult, majd - pilóta és
utas nélkül - a magasba emelkedett.
A helyi légügyi hatóság igazgatója, Walt Smith a sajtónak nyilatkozva a valaha is hallott legkülönösebb repülésnek nevezte az esetet, amely - mint fogalmazott „bekerül a repülés történetébe".

Max-r
Mln:-r

Változó

cC5
Max>2°
Min:-10°
Felhős

ban áramolnak szét a szervezetben,
így növelik a túlélés esélyét az embernél is. Az Egyesült Államok Haditengerészete és a NASA is részt
vállalt a kutatásokból, hiszen a hibernáció segítheti a harcmezőn elesett katonák megmentését, míg a
bolygóközi utazásoknál az asztronauták lehetséges hibernációja új távlatokat nyithat meg. Tfermészetesen
az orvostudomány is alapoz a kutatásokra, hiszen a dialízist, a csontritkulást, a szélütést és a szívrohamot is nagyobb eséllyel tudnák gyógyítani hibernációs technikával, illetve a szervátültetések sikeressége
is nagy mértékben növekedne.

A libegőn
felejtve...

Címszavak az ASER
Enciklopédiából
ZSÍRZÓ (helyesen: Zsír Zoo): Elhízott állatokkal benépesített vadaspark.
SANGHAJ: Kínaiparóka.
ZSUGORFEJÁLLAS: Összement
fejű munkatárssal betöltendő státus.

Hétfő

Vízállás:
A Tisza Szegednél 164 cm (hőfoka 0 C°), Csongrádnál 47 cm,
Mindszentnél 114 cm. A Maros Makónál 144 cm.
A Nap kel: 7.32, nyugszik: 16.05. A Hold kel: 21.03, nyugszik: 10.33.

Maciálom, emberélet
BOSTON (MTI)

Békés-

ossbfl
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Makó
Csongrád

-4*

INNSBRUCK (MTI)
Rosszul kezdődött az új esztendő
egy szabadságát Ausztriában töltő
német asszony és két gyermeke
számára. A zimankós hidegben
ugyanis órákat kellett egy kelet-tiroli libegőn ülve eltölteniük, mert
a kezelőszemélyzet nyilván megfeledkezett róla, hogy vannak még
utazók és kikapcsolta a felvonó
hajtóművét. Több óra elteltével az
anya leugrott a libegóről, hogy segítség után nézzen 10 és 14 éves
gyermeke számára. Egy hókotrógép
vezetője órák múlva talált rá a kimerültségtől és a nagy hidegtől
összeroppant asszonyra, és riasztotta a hegyi mentőket. Az anyát
súlyos, a két gyermeket könnyebb
fagyási sérülésekkel szállították
kórházba - jelentette az APA.

Lottószámok

DERÉKSZÖG: Gerincműtétnél
alkalmazott rögzítőeszköz.
VADÁSZTRÓFEA: Állatok kilövésével foglalkozó személy elejtett SKANDINAV LOTTO
példányának falra szögezett fcLsőtes- A: 4, 11, 15, 26, 29, 32, 35
B: 3, 5, 7, 13, 18, 19, 24
te.

A NAP VICCE

l ó k a j városában készült c sámándob. A fény újjászületésének
gondolata szerinti sámándobot festett Makoldi Sándor tokaji
képzőművész.

MTI Telefotó: Oláh Tibor

Sherlock Holmes és dr. Watson
kempingezik. A felvert sátorban
nyugovóra térnek. Éjjel Holmes
megböki segédjét: - Watson, nézzen fel, s mondja, mit lát! - Millió csillagot látok... Ha néhány közülük bolygó, s egy-kettő hasonlít
a Földünkre, talán értelmes lények
is élnek rajtuk... Holmes dühösen
válaszol: - Watson, maga idióta! Ellopták a sátrunkat!

- Jó sokat és nagy zsebeket varrjon rá, mert közszolgálati öltöny lesz

Németh György karikatúrája

