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TÉMÁINKBÓL
POLITIKAMENTESEN
AVÁROSÉRT
Bartha László polgármester úgy
véli, hogy az elmúlt év sikerei és
a városvezetést ért támadások
összefüggenek, mert amit az ellenzék nem kritizál, azt megtámadja. Szeged első embere egyelőre a munkára összpontosít.
7. oldal

Az Arago célja a Pick Szeged Rt. feletti teljes ellenőrzés és a tőzsdei kivezetés

Hogyan taktikázzon a kisrészvényes?
Az Arago Befektetési Holding Rt. nem titkolja, meg lu'vánja szerezni az Pick feletti teljes ellenőrzést, s mindent elkövet, hogy megvásárolja a nyilvános vételi ajánlat során fel nem kínált törzsrészvényeket. Célja a tőzsdei kivezetés és kezdeményezi a zártkörű társasággá alakítást. Ellenőrizni fogja a Pick osztalékpolitikáját, s lehetséges, hogy a részvényesek a közeljövőben nem részesülnek osztalékban. Ezek nem fenyegetések, hanem a tények, a nyilvános, 4270
forintra emelt vételi ajánlat pedig január 7-éig érvényes. Előtte, a
mai közgyűlésen már harmadszorra rugaszkodnak nelri az új tisztségviselők és a saját részvénycsomag kérdésének, egy hónap múlva
pedig rendkívüli közgyűlés dönthet a Pick részvényeinek tőzsdei leivezetéséről.

SPORTÖSZTÖNDÍJJAL
LOS ANGELESBE
Győri Eszter, a Carnex-Szentesi
VK női vízilabdázója tegnap Los
Angelesbe utazott, hogy a tengerentúli ország egyik egyetemének
ösztöndíjasaként tanulhasson. A
fiatal sportolónő egy területi
meccsét Hawaii szigetén játssza
majd.
14. oldal
BECSINÁLTLEVES,
ÖRÖMBŐL
Balogh József, a Magyar Rádió
Szegedi Körzeti Stúdiójának vezetője szeretné felfedezni a különböző nemzetek konyháit. A
sok egzotikus csemege közül
azonban a becsináltlevest kedveli
a legjobban.
9. oldal
Töltőüzemi munkakép. A tulajdonosváltás alatt a termelés zavartalan.

Fotó: Gyenes Kálmán

Újra termel a leégett bőrgyár
www.delmagyar.hu
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Senkit sem bocsátanak el abból a
makói bőripari termékeket gyártó
üzemből, ahol a hét végén tűz
pusztított. Az Italo Trade Kft. Liget utcai telepén, az épen maradt
épületrészekben harminc-negyven
dolgozó már elkezdte a munkát közben folyik a takarítás, a romeltakarítás is.
A talpra álláshoz nem a városi

önkormányzat, hanem egy másik
cég, a Thermo-Fég Kft. nyújtott
segítséget a bőrösöknek a kedvezményesen bérelhető csarnokkal.
Carlo Schiavo ügyvezető, a magyar-olasz vegyesvállalat egyik tulajdonosa hálás ezért a vállalkozói szolidaritásért. Azt mondja,
saját erőből néhány héten belül
újra indítja a teljes termelést az

Olaszországból beszerzett új gépekkel, mi több, jövő hétfőn mind
a száztíz alkalmazott megkapja fizetését. A károkat a cég vezetői
még mindig nem tudták pontosan felmérni és a tűzoltóság sem
zárta le a vizsgálatot, ami tisztázhatná, mi miatt keletkezett a tűz.

Az elmúlt esztendő utolsó hónapja eseménydús volt, december első felében derűit ki, hogy a CIB
Bank brókercége 6,9 százalékos
tulajdonrészt szerzett a Pickben. A
szakértők szerint nem zárható ki,
hogy a tőzsdei felügyelettel akkor
még több fronton is harcban álló
Arago így biztosította magának a
többségi pakettet. Amennyiben
csupán spekulatív célú volt a vásárlás, közel kétszázmillió forint árfolyamnyereséget könyvelhet el a
brókercég, ha a megemelt árfolyamú 4270 forintos nyilvános véte-

ti ajánlattal élve eladja részvényeit. Tény ugyanakkor, hogy jelenleg
az Arago 41,3 százalékos tulajdonrésszel bír a Pickben, ami a társaság 7,4 százalékos saját részvénypakettjével együtt, 44,6 százalékos befolyást jelent. Ha a felügyelettel nem sikerült volna kiegyezniük, a saját részvény bevonása
után a CIB 6,9 százaléka akkor is
többségi, 51,5 százalékos tulajdonrészhez segíthette volna az Aragót. Elméletileg, matematikailag.
Folytatás a 3. oldalon

Felsőoktatásunk megfelel az EU normáinak

Külföldi munka,
magyar diplomával

írásunk a 4. oldalon.

Kezdődnek a rendszeres ellenőrzések megyénkben is

Nem kötelező, de ajánlott a szűrés
Csongrád megyében 448-at. Hazánkban 2000-ben 2356 nő halt
meg emlőrákban, Csongrád megyében 100 aszony halálát okozta
a mellrák.
Az országos népegészségügyi
program keretében, az ANTSZ koordinálásával zajló, napokon belül induló emlőrákszűrések célja,
hogy a betegséget még daganatmegelőző állapotban, illetve a kialakult tumort a korai stádiumban kimutassák.
Csongrád megyében január második felében kezdik meg a 45-65
év közötti nők emlőrákszűrését.
Megyénkből két pályázat nyert a
szűrvizsgálatokra kiírt országos
tenderen: a szentesi, makói, vásárhelyi és orosházi kórház, valamint a Szegedi Tudományegyetem
radiológiai khníkája alkotta konzorcium, illetve a szegedi rendelőintézet.
- A személyi és a tárgyi feltételek, valamint a szűrésre behívandók névsora, elérhetősége rendelkezésünkre áll. Két héten belül
megtörténnek ez első kiértesítések - tájékoztatta lapunkat a szegedi radiológiai klinika professzoA szegedi nők emlőszűrését a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben végzik.
Fotó: Schmidt Andrea ra, Palkó András. Elmondta: a szűrőprogram két évig tart, ez idő alatt
Nem kell várakozni az emlőszű- napra, órára pontosan megjelölik. adatai szerint a magyar nők daga- Csongrád megyében 47 ezer nőt
réseken - ígérik a két éven át tar- Csongrád megyében két hét múl- natos halálozási aránya a harma- vizsgálnak meg a kijelölt intézetektó szűrőprogram szervezői - , mert va kezdődik a 45-65 év közötti dik legmagasabb a világon. Ma- ben.
a mammográfiára szóló értesíté- nők mellrákszűrése.
gyarországon 2000-ben 6189 emsekben a megjelenés időpontját
Az Egészségügyi Világszervezet lődaganatot
diagnosztizáltak, Folytatás a 4. oldalon

A magyar informatikusoknak a jobb megélhetés miatt már nem felt é t l e n ü l kell k ü l f ö l d ö n m u n k á t v á l l a l n i u k .
MUNKATÁRSUNKTÓL

Napjainkban gyakran hangzik el az
a kijelentés, hogy a magyar felsőfokú képzés megfelel az Európai
Unió normáinak. A gyakorlatban
ez azzal mérhető le, hogy az itt
megszerzett diplomával el tud-e
helyezkedni valaki külföldön. A
nyugaton munkát vállaló informatikusok oklevelét minden gond
nélkül ehsmerik. Mivel azonban a
legjobb szakemberek ma már itthon is elegendően sok pénzt kereshetnek, a megélhetés miatt nem

Fotó: Veréb Simon

feltétlenül dolgoznak külföldön.
Orvosi diplomával már nehezebb
munkát találni nyugaton, mert a
jelentkezőknek írásbeü és gyakorlati vizsgát kell tenniük. Vannak,
akik azért hagyják el Magyarországot, mert kint több pénzt kereshetnek, mások a szakképesítés
megszerzéséért, vagy a PhD-fokozat elnyeréséért mennek más országokba. Többségük az Egyesült
Államokba vagy Németországba
jelentkezik.
írásunk az 5. oldalon

Rablás Rókuson
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két ismeretlen tettes Szeged Rókus
városrészében egy panelház alagsorában megtámadott egy ott lakó
nőt január 2-án az esti órákban. Az
elkövetők hátúból támadtak a sértettre.
A száját befogva a földre nyom-

ták, majd táskáját letépték a válláról és elmenekültek. A kézitáskában iratok, valamint 9 ezer forint készpénz volt. A támadás során az asszony szerencsére nem
sérült meg. Az elkövetők ellen rablás alapos gyanúja miatt indított
büntetőeljárást a Szegedi Rendőrkapitányság.
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Sztrájkolok nélküli
munkabeszüntetés

A kormány a kedvezménytörvény várható hatásairól is tárgyalt

BUDAPEST (MTI)

BUDAPEST (MTI)

Bár sztrájkolok jelenleg nincsenek,
a meghirdetett munkabeszüntetés továbbra is tart Ferihegyen - jelentette ki Metes György, a Magyar
Légiforgalmi Szolgálatok Szakszervezetének elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
A sztrájkot szervező szakszervezet elnöke arra számít, hogy a határozatlan idejű munkabeszüntetéshez a későbbiekben még csatla-

koznak sztrájkolok. Elmondta,
hogy a munkabeszüntetés kezdetén még jelentős, 70-80 százalékos
támogatottságot élvezett a sztrájk,
ám a munkaadó fenyegető magatartása miatt délután már senki
nem vállalta, hogy beszünteti a
munkát.
Metes György hangsúlyozta,
hogy béremelési követelésük nem
irreális, hiszen erre a HungaroControlnak megvan a pénzügyi fedezete.

GLÓBUSZ
AMERIKAI SZENÁTOROK
KliBÁRAN
Két amerikai szenátor szerdán Havannában kubai ellenzékiekkel tekintette át a szigetországban kialakult emberi jogi helyzetet, illetve a kétoldalú kapcsolatokkal összefüggő kérdéseket. Arlen Specter
pennsylvaniai és Lincoln Chafee
Rhode isiandi szenátor öt olyan
rendszert bíráló személlyel találkozott, akiknek tevékenysége ugyan
törvénytelennek számít, de a kubai
hatóságok szemet hunynak fölötte.
DUHALDE KORMÁNYA
Letette esküjét Eduardo Duhalde
frissen megválasztott elnök előtt
az új argentin kormány, amely első lépésként a pezó mintegy 40 százalékos leértékelését helyezte kilátásba. A 60 éves Duhalde az új kormány tagjait nagyrészt peronista
pártjából, illetve a pénzügyi szektorban dolgozó neves szakemberek-

ből válogatta, míg az ellenzéknek is
biztosított néhány kormányzati
posztot.
IZRAELI KIVONULÁS
Az izraeli hadsereg csütörtökön kivonult a cLszjordániai Dzsenínből és
Rámalláh egy részéből. Izraeli ejtőernyősök ugyanakkor Hebronba behatolva letartóztatták az
Iszlám Dzsihád négy tagját.

Nyilvános lesz minden egyes adat
A státustörvény munkaerőpiacra
gyakorolt negatív hatásaitól nem
kell félni, semmilyen aggodalomra semmilyen okunk nincs - jelentette ki a gazdasági miniszter a kabinet csütörtöki ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Matolcsy György szavai szerint kizárható, hogy a magyar munkaerőpiacon számottevő hatása lenne a
kedvezménytörvénynek, illetve az
azt kiterjesztő, miniszterelnökök
közti megállapodásnak. Megjegyezte: a külföldiek magyarorszá-

gi munkavállalására erősen korlátozott és szabályozott módon van
lehetőség. A gazdasági tárca vezetője utalt arra, hogy az aggodalmak eloszlatása érdekében a Foglalkoztatási Hivatal hetente nyilvánosságra fogja hozni a kiadott
munkavállalási engedélyek számát és összetételét.
A magyar gazdaság összes szereplője sikeresen vizsgázott az elmúlt évben egy először jelentősen
lassuló, majd recesszióba forduló
világgazdasági helyzetben - állapította meg a gazdasági miniszter.
Matolcsy György jelezte, hogy a

kormány az eurózóna országai és
a környező államok gazdasági mutatói alapján értékelte a magyar
gazdaság helyzetét, összpontosítva
a gazdasági növekedésre, a munkanélküliségre és az inflációra. A
gazdasági tárca vezetője szerint a
növekedés tekintetében a kedvezőtlen hatások ellenére is jó évet
zárt a magyar gazdaság. A munkanélküliség 5,6 százalékos mértékét nagyon jó teljesítményként
értékelte az unió ádagos 8,4 százalékához képest, felezte: a 7 százalék körüli 2001. decemberi, egy
évre visszatekintő infláció 30 szá-

Amerikai haditengerészek elfoglaltak egy al-Kaida-támaszpontot

Alkudozás Omar molla sorsáról

IUGOSZLÁV TERVEK
A jugoszláv külügyminiszter szerint idén országa legfontosabb külpolitikai célkitűzése, hogy megkezdje a tárgyalásokat az Európai Unióba való felvételről, az Európa Tanács tagjává váljék és csatlakozzék
a NATO békapartnerségi programjához. Gorán Szvilanovics bizonyos
abban, hogy a hágai Nemzetközi
Törvényszék által vádolt személyek előbb-utóbb mind bíróság elé
kerülnek.

India elsőként nem alkalmaz

atomfegyvert

A feszültségek csökkentése érdekében tett diplomáciai erőfeszítések
ellenére Kasmír déli részén folytatódtak az összecsapások a pakisztáni és indiai erők között. Egy indiai szóvivő szerint a tűzpárbaj
helyszíne Malaballa térsége volt,
ahol a pakisztáni fegyveresek megtámadták az indiai határőrszolgálat egyik állását. Az indiai hadsereg viszonozta a tüzet. Rendőrségi források szerint szerda késő éjszaka az indiai Dzsammu és Kasmír tartomány téli fóvárosától,
D z s a m m u t ó l 200 kilométerre
északnyugatra feltehetőleg szélsőséges muzulmán fegyveresek rajtaütöttek egy indiai katonai őrhelyen: a támadásban két katona életét vesztette, hét másik pedig megsebesült.

•

Az indiai kormányfő vélekedése
szerint nem szükségszerű a háború India és Pakisztán között, de

a kétoldalú párbeszéd nem indulhat meg a határon átnyúló terrorizmus
felszámolása nélkül.
„Nem gondolom, hogy a háború
szükségszerű, és minden erőfeszítést meg fogok tenni annak megakadályozására" - jelentette ki Atal
Behari Vadzspaji lucknow-i sajtóértekezletén. Az indiai kormányfő beszédében kizárta, hogy országa elsőként alkalmazzon atomfegyvert a Pakisztánnal kialakult
konfliktusban. Tony Blair brit miniszterelnök, miután szerdán telefonbeszélgetést
folytatott
George Bush amerikai elnökkel az
indiai-pakisztáni feszültség lehetséges megoldásának kérdéseiről,
csütörtökön dél-ázsiai körútra indult.
A brit kormányfő szóvivője elmondta: Blair útja nem válaszlépés
a térségben kialakult helyzetre, s
a londoni kormányzat nem kíván
aktív békeközvetítőként
részt
venni a két atomhatalom közötti
konfliktushelyzet megoldásában.

Genetikailag módosított sertéseket
hívtak életre brit kutatók azzal a
céllal, hogy szerveiket emberi
szervátültetésekre használják fel.
A világ első kiónozott bárányát,
Dollyt 1997-ben „megalkotó" edinburgh-i PPL Therapeutics tudósai
a karácsony napján született öt
malac egyetlen génjét „iktatták ki"
annak érdekében, hogy az emberi
szervezet ne lökje ki az állatok
szerveit, ha emberi szerv pódására használják azokat. A malacok
megszületése utat nyit a sertésszervek emberekbe való beültetése előtt négy éven belül. A szakemberek szerint a sertések azért használhatók emberi transzplantáció-

hoz, mert az ember és a sertés sejtjei között sok a hasonlóság, ezt
már a szívbillentyű-beültetések is
bizonyították. A szervátültetésre
várakozók száma messze meghaladja a számba vehető életképes
szervekét, ezért a szakemberek az
állati szervek sokak - köztük a tudományos világ számos képviselője - által ellentmondásosnak talált
felhasználásáról gondolkodnak. A
módszer ellenzői attól tartanak,
hogy az állati szervek beültetése állati betegségek sorát terjesztheti
el az emberek körében. A PPL Therapeutics igazgatója közölte, hogy
az öt malac az intézet egyik amerikai leányvállalatánál látta meg a
napvilágot. A tudósok a hagyományos sertés azon génjének műkö-

TIZENEGY ZÁMOLYI
A francia menekültügyi hivatal
(OFPRA) a korábban elutasított
négy zámolyi roma közül háromnak
fellebbezés után megadta a menedékjogot. A pozitív felülvizsgálati
döntés három felnőttet és a hozzájuk tartozó kiskorúakat érinti, köztük van Lakatos Meünda és három
kisgyermeke is, akik idén tavasszal
rövid időre visszautaztak Magyarországra.

SINKÓ PÉTER
Sinkó Péter a Rádiókabaré új szerkesztőségvezetője csütörtöktől - közölte a Magyar Rádió Rt. elnöke.
Kabulban buszra szállnak a szabadon engedett tálibok. Mi lesz Omar molla ára? MTI Telefot<VAP/AlTN Kondor Katalin elmondta: Farkasházy Tivadar felajánlotta, hogy leWASHINGTON, KABUL (MTI)
lenálló híve. Felkutatásukra 2000 támadások indulhatnak. „Omar mond a Rádiókabaré szerkesztőmolla több ezer afgán meggyilkolá- ségvezetői munkaköréről, amit ő
fegyveres indult.
sáért felelős, s letartóztatása után tudomásul vett és elfogadott. - Far•
Afganisztán északi részén az ameEgy afgán illetékes szerint kulcs- át fogjuk adni a kabuli kormányzat- kasházy Tivadar a jövőben munkarikai haditengerészek, eddigi legnagyobb szabású bevetésük során, az fontosságú szakaszába érkeztek nak, hogy a jelenlegi törvények társként dolgozik a Magyar Rádióal-Kaida terrorszervezet táborára azok a tárgyalások, amelyek Mo- alapján bíróság elé állítsák" - szö- nál - tette hozzá.
bukkantak, amelyet az elmúlt he- hammed Omar molla, a megbuk- gezte le a kandahári illetékes az AP
tekben is használtak a fegyvere- tatott afganisztáni tálib rendszer hírügynökségnek nyilatkozva. Az VÖRÖS CSILLAG
sek. A Kandahártól északra lévő vezetőjének megadásáról folynak, s AFP pedig arról számolt be, hogy A Békés Megyei Rendőr-főkapitányHelmand tartományban, egy szur- két napon belül döntés várható eb- a Helmand tartományban immár ság vizsgálati osztálya feljelentés
dokban fekvő támaszpont barlan- ben az ügyben. „Pozitív választ harmadik napja zajló gyűlésen kiegészítést rendelt el annak a fel(súrán) egy tálib törzsi vezető közöl- jelentésnek az ügyében, amely amigokból, akadályok sorából, vala- kaptunk azoktól a törzsi vezetőktől,
mint barakkokból áll. A hadműve- akik Omart és társait a bagrami te: ha végleg leállítják az amerikai att érkezett, hogy jelenleg is áll Doletben részt vevő 200 amerikai ha- körzetben bújtatják" - mondta csü- légitámadásokat, akkor harcosai- bozon, a Kossuth Lajos utcában egy
ditengerész a táborban kézifegy- törtökön a dél-afganisztáni Kan- val együtt hajlandó megadni ma- szovjet hősi emlékmű, vörös csillagvereket és különböző dokumen- dahár városban működő hírszerző gát és kiszolgáltatni Omar mollát. gal a tetején. Balogh Lajos Barna, hetumokat talált. A tálib-ellenes erők szolgálat egyik illetékese, Nuszrat A parancsnok - aki a hegyes-völ- lyi református lelkész ezért feljeUllah. Mint hozzátette: Omar mol- gyes bagrami körzetben bujkál, s lentést tett a település polgármesazt gyanítják, hogy ugyanebben a
tartományban, de Kandahártól lának tudomására hozták, hogy ha állítólag 1000-1500 fegyveressel tere és jegyzője ellen a Központi
északnyugatra, Bagram város kö- szombatig nem adja meg magát, rendelkezik - azzal magyarázta Ügyészségi Nyomozó Hivatalnál,
zelében bujkál a tálibok vezetője, akkor a Kandahártól északra lévő ajánlatát, hogy szeretné elkerülni önkényuralmi jelkép használata
vétsége miatt.
Omar molla és 1500 makacsul el- bagrami körzet ellen amerikai légi- a vérfürdőt.

Embert menthetnek a malacok
EDINBURGH (MTI)

RÖVIDEN

CSURKA GYANÚJA
A MIÉP elnökének „alapos gyanúja" szerint Kuncze Gábor, a Szabad
Demokraták Szövetségének elnöke
lesz az MSZP és az SZDSZ közös
miniszterelnök-jelöltje. Csurka István úgy vélte, hogy ezzel két legyet
ütnének egy csapásra: megmentik
a kieséstől az SZDSZ-t, és ismét átfestik az MSZP-t, amely e nélkül álláspontja szerint - már életképtelen. A MIÉP elnöke megjegyezte:
Medgyessy Pétert, az MSZP jelenlegi miniszterelnök-jelöltjét „szép
csendben elküldik szabadságra".

Elkerülhető a háború
SZRINAGAR, DZSAMMU (MTI)

zalékkal kisebb, mint egy évvel
előtte.
Tavasszal a Tisza és a Duna vízgyűjtő medencéjében régen tapasztalt jeges árvíz kialakulására lehet számítani - közölte Borókai
Gábor a közlekedési és vízügyi miniszter beszámolójára hivatkozva
a kabinet csütörtöki ülését követő budapesti sajtótájékoztatón. A
kormányszóvivő elmondta, hogy a
jégrobbantók készen állnak a beavatkozásra, a figyelő szolgálatok,
illetve a védelmi erők felkészültek a szükséges munkálatok elvégzésére.

dését szüntették meg az öt kismalac fogantatása előtt, amely a sejtekben egy olyan vegyi anyagot termel, amelyet az emberi i m m u n
rendszer „idegen testként" ismer
fel, és elutasít, ha az állat szervét
emberbe ültetnék be. A PPL abban
bízik, hogy további kísérletek során olyan génmódosított sertéseket
is világra hozhatnak, amelyekben
további géneket változtatnak meg,
hogy megelőzzék, hogy az emberi
szervezet hosszú távon elutasítsa
a beültetendő állati szerveket. A
PPL kutatási tervei között szerepel
az inzulintermelő sejtek átültetése sertésből cukorbetegek hasnyálmirigyébe, aminek nyomán a beteg szervezete képes lenne inzulin
termelésére.

Kárpátalja: „megbontott" magyar választókerület

Leválasztott községek
UNGVÁR (MTI)

Dávid L. Ayares aligazgató a kiónozott kismalacokkal. Embert
menthetnek.

MTl/AP/Gene Dalton

Nyolc magyar ajkú községet leválasztottak a Beregszász központú,
magyar többségű választókerületről.
A döntésről csütörtökön tájékoztatták az MTI tudósítóját a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) ungvári irodájában. A tiltakozások és a KMKSZ sikeres aláírásgyűjtési akciója ellenére az eredetileg tervezett hat falu helyett
nyolc magyar ajkú települést szakítanak le arról a választókerületről, amelyből a magyar szavazók
többségének köszönhetően két korábbi választási ciklusban sikerült

magyar képviselőt bejuttatni az ukrán parlamentbe. A kárpátaljai
tömbmagyarságot magába foglaló
választókerülettől hat község a
munkácsi, kettő pedig az ungvári
körzethez kerül át együttesen közel 10 ezer választásra jogosult lakossal. Egyúttal a magyar többségű körzethez csatolták a mintegy 90
százalékban ukrán Királyháza nagyközséget. A számítások szerint a
nem egészen három hónap múlva
sorra kerülő ukrajnai parlamenti
választások előtt végrehajtott átszervezés ellenére marad némi magyar túlsúly a Beregszász központú választókerületben.
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Az év végi enyhülés ráijesztett a szakemberekre

Gyors olvadás vizet áraszt...
Még nem tudni, mekkora árhullám éri el Csongrád megyét a Tisza vízgyűjtőjén esett hó elolvadása után. Egyelőre az átlagosnál
kevesebb hó esett, de a tél még
korántsem ért véget. Az esőkkel
kísért, hirtelen fölmelegedés
azonban a korábbi évekhez hasonló áradást is hozhat.
Az idei télen még fele annyi hó
sem hullott a Tisza vízgyűjtő területén, mint tavaly. Váradi József, az
Országos Vízügyi Igazgatóság vízkár-elhárítási főosztályvezetője információi szerint jelenleg mintegy
3,2 köbkilométemyi hó borítja a tiszai vízgyűjtőt - e mennyiség nem
számít kimagaslónak. Tavaly 7
köbkilométer hó hirtelen olvadása okozott áradást. A szakember
ugyanakkor arra is figyelmeztet,
hogy a tél még nem ért véget, s
egyelőre nem tudni, mennyi hó
esik a következő hetekben.
A hosszabb távú előrejelzés szerint januárban az átlagnak megfelelő, 25-40 milliméternyi csapadék
várható, februárban pedig az átlagosnál valamivel több, 35-45 milliméter csapadék hullik majd legalábbis a meteorológusok számításai szerint. H. Bóna Márta, az Országos Meteorológiai Szolgálat
munkatársa ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a hosszabb távú
előrejelzések mintegy 60 százalékban válnak be.
„Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság védművei az országos
átlaghoz képest jobb állapotban
vannak, de azt még nem lehet
megmondani, mekkora árhullámnak kell majd ellenállniuk" - tájékoztatta lapunkat Török Imre
György, az Ativizig igazgatója.
Hangsúlyozta, hogy a vízügyes
szakemberek jóslásokba nem bocsátkoznak, megbízható előrejelzést pedig csupán konkrét adatok
birtokában adhatnak. így például
a tavaszi áradás Csongrád megyei
levonulását csak a Tisza felső folyásán mért adatok ismeretében
számíthatják ki.
Fontos körülmény, hogy a Ti-

Verseny
az Ady térért
Jövő héten pénteken hirdetik ki a
szegedi Ady tér beépítésére kiírt pályázat eredményét. A versenyben
maradt négy építőipari cég - három budapesti és egy székesfehérvári - karácsony előtt nyújtotu be
a pénzügyi feltételeket, építési határidőket és műszaki paramétereket
is urtalmazó ajánlatát a 22 ezer
négyzetméteres Ady téri tanulmányi és információs központ, valamint a mélygarázs kivitelezésére.
Eredetileg december 29-én vagy
január 2-án hirdetett volna eredményt a Béres István kormánybiztos vezette intézmény beruházási bizottsága, ám az ünnepek miatt megváltozott az időpont. Értesüléseink
szerint a bizottság, amelybe a Szegedi Tüdományegyetem és az Okutási Minisztérium delegált tagokat január 4-én zárt körben határoz
arról, hogy melyik céget bízza meg
a kivitelezéssel. A döntés eredményét azonban csak január 11-én
hirdetik ki.
A nyertes céggel az eredményhirdetéstől számított kilencedik napon (vagy az után) köthet szerződést
az egyetem, ugyanis a vesztesek 8
napon belül fellebbezhetnek a határozat ellen a közbeszerzési döntőbizottságnál. A szakemberek szerint
erre igen nagy az esély, tekintettel
arra, hogy az Ady téri projekt 7 milliárd 500 millió forintos beruházás. Az Ady tér beépítésére pályázók
közül a Magyar Épületszerelő Rt.,
Magyar Építő Rt., Baucont Építőipari Rt. és Strabag Építő Kft. van
versenyben.

sz. c. sz.

A jég akadályozza az árhullám levonulását.

ÁRAD A JEGES TISZA
A december végi enyhülés mérsékelten megduzzasztotta a Tisza vízgyűjtőjének folyóit. Emiatt Szegednél a hét végén egy métert is nőhet a Tisza vízszintje. Csütörtökön 210 centiméteres vízállást mértek, a jövő hét elejére 310 centiméterre emelkedhet a Tisza. E vízmagasság még mindig alacsony vízállásnak számít. Az 1970-es árvíz idején 960 centiméterrel tetőzött a folyó.

sza és mellékfolyóinak torkolat
közeli szakaszai a tartós hideg miatt „beáiluk". E jelenség átlag háromévenként fordul elő. Még ritkább, húszévenként bekövetkező
állapot, amikor a Dunát és Tiszát
egy időben borítja jégpáncél - ez
legutóbb 1983-84 telén történt
meg.
A jég akadályozza az árhullám levonulását. Romániában néhány
napja kisebb árvizet okozott az
eső, amelyet nem fogaduk be a

jégborítotu folyók. A Tisza egész
vízgyűjtőjét 15 milliárd köbméter
jég borítja, ebből 3 milliárd köbméter jut a Hármas-Körös és Maros
határolu szakaszra.
Török Imre György rámuutott,
hogy az idei árvíz lefolyásának
módját az olvadás időtartama és a
közben esetlegesen hulló csapadék mennyisége határozza meg.
A szakemberek szerint egy robbanásszerű enyhülés komoly nehézségeket okozhat.

Fotó: Miskolczi Róbert

„A Tisza Csongrád megyei szakaszának védműveit három helyen erősítettük meg tavaly:
Csongrádnál, a Kurca-torkolatnál
és a mindszenti szivattyútelepnél
végeztünk jelentős fölújításokat,
összesen mintegy egymilliárd forint értékben" - emelte ki az igazgató.
Kritikus árhullám idején sokat
segíthetnek majd a leendő vésztározók. A Vásárhelyi Pál-féle Tiszaszabályozást folytató program részeként tervezett tározók építéséről szóló szakmai és társadalmi
vita a közelmúltban lezárult, a
megvalósításig azonban még
hosszú az út: a kormánydöntést
időigényes tárcaközi egyeztetések
előzik meg. Az Ativizig területére
egyetlen vésztározót terveznek: a
300 millió köbméteres gyűjtőrendszer Baks és Dóc között épülne.
NYILAS PÉTER

Kiszorítás
KOVÁCS ANDRAS
Fogyatkoznak a fíck kisrészvényesei, de a maradék még ma is
rendszeresen jár a közgyűlésekre. Kevesebbet kérdeznek, alig valamit értenek már a felgyorsult események nyomán és kevesebbet esznek a szünetekben. Még legutóbb is előfordult, hogy a terített asztal kínálatát nem csupán helyben fogyasztásra használták, hanem elvitelre is... Olyan emberi, mint ahogy az is, amikor próbálják egymásnak magyarázni azt, amit a legbeavatottabbak is inkább csak találgatnak.
Január hetedikéig például azt kellene eldönteniük, felajánlják-e az Aragónak részvényeiket, valamivel több mint négyezer
forinton, vagy várjanak ki, mert elméletileg az is lehetséges, kétszer ennyit is kaphatnak a papír darabjáért. Már persze ha ez az
információ egyáltalán eljutott hozzájuk. Ráadásul az egész csak
jogértelmezésen múlik, vagyis azon, hogy a napokban életbe lépett törvénymódosítás érvényes lesz-e az Aragóra. Vagyis a kisrészvényesek kiszorítása elkezdődött-e tavaly, a nyilvános ajánlattétellel, vagy csak ezután az elegendő százalék felett „válik hatályossá"...
Ez még csak a játék egyik fele, a másik szerint azonban a
nyolcezerforintos lehetséges részvényárattói is elolvadhat, hogy
túl sokan számítanak rá, így kevesebben ajánlják fel papírjaikat
megvételre. Es ha az Arago nem éri el a kilencven százalékot,
könnyen lehet, még a négyezer forintos árat sem kínálgatják
majd a közeljövőben a Pick-részvényekért, ráadásul ez esetben
osztalékkal sem kecsegtet a főtulajdonos.
Nekem az egészről a közlegelő példája jut az eszembe, amikor
egy falu minden gazdája egy tehenet hajt ki a közös legelőre, így
éppen elég a fű. Amikor az egyik gazda úgy gondolja, ókét tehenet hajt ki, dupla haszonra tesz szert, a többi még alig érzékeli,
hogy valamivel kevesebb fű jutott a tehenének, csak alig csökkent a tejhozam. Igen ám. de egy másik gazda is felbátorodik, az
is két tehenet hajt ki, még mindig nem érdemi a többi vesztesége, de a folyamat megállíthatatlan, s elméletileg a végén minden
tehén elpusztul.
Ha a Pick kisrészvényesei, vagy akár intézményi befektetői közül túl sokan számítanak a jogilag ma még elég bizonytalan dupla kiszorítási árra, valamennyien hoppon maradhatnak.

Szökésre gyűjtöttek, börtönbe kerültek

Lakáscsaló trió
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kétmillió forintért akart eladni hamis meghatalmazási szerződéssel
egy szegedi lakást december 28án a 24 éves V. András és társa, a
31 éves /. Attila. A Urjánvárosi
rendőrök még a szerződés megkötése és a készpénz áudása előtt
tetten érték a csalókat.
A nyomozás során kiderült, a
meghatalmazási szerződést nem

a lakás tulajdonosa, hanem V.
Gyöngyi í r u alá, aki ellen pedig
magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt indult büntetőeljárás. V
András és J. Attila a pénzből külföldre akart utazni, mivel mindkettőjüknek a napokban kellett volna
megkezdenie jogerős börtönbüntetését.
Az elkövetők előzetes letartózutásban „várják", hogy mikor vonulhatnak börtönbe.

Az Arago célja a Pick feletti teljes ellenőrzés és a tőzsdei kivezetés

Hogyan taktikázzon a kisrészvényes?
Folytatás az 1. oldalról

A Pick legutóbbi, december 17-i
közgyűlésén a személyi változásokon túlmenően döntés születhetett volna a társaság sajátrészvényeinek a sorsáról is. (Ez már a második nekifutás volt, az első, egy
hónappal korábban az aranyrészvényes ÁPV Rt. vétója miatt hiúsult
meg.) Az Arago javaslatára azonban
legutóbb felfüggesztették a közgyűlést, így a saját részvényekről a döntés mára maradt.
A szakértők véleménye szerint
az újabb hosszabbításnak egy logikus oka lehet: az Arago a nyilvános
vételi ajánlat eredményétől teszi
függővé, hogy a Pick eladja a részvényeit, vagy azokat bevonja majd
a társaság. Mint lapunkban már
többször is írtuk, a nyilvános vételi ajánlat során január 7-éig lehet eladni a papírokat, s az aktuális állapotokról három nappal korábban
az Aragónak is tudomása lesz.
Mivel a felügyelet és a cég közötti alku eredményeként az Arago
papíronként ötszáz forinttal többet
fizet a pakettért, ezért csak akkor érdemes megvennie a saját részvényeket, ha azzal biztosítható a kilencven százalék fölé kerülés és a
többi tulajdonostárs kiszorítása.
Amennyiben ezzel a 7,4 százalékos sajátrészvénypakettel sem émé
el az Arago a kilencven százalékot,
felesleges 1,1 milliárd forintot kiadnia, jobban jár, ha a Pick inkább
bevonja a papírokat.

A Pick szalámi érleléséhez idő kell. Az ország legnagyobb húsipari
cégcsoportja körül felgyorsultak az e s e m é n y e k .

Árnyalja az ügyet, hogy az új tőkepiaci törvény januári hatályba lépése új helyzetet teremthet a Pick
felvásárlása kapcsán. A 76. § 2. bekezdése szigorít a kiszorításnál alkalmazható árfolyamon, s az nem
lehet kevesebb az egy részvényre
jutó saját tőke összegénél. A Pickrészvények esetében a kisbefektetők
papírjainak megvásárlására csak
nyolcezer forint körül van lehetőség.
A törvény említett paragrafusa a

Fotó: Gyenes Kálmán

következőt tartalmazza: „...az ajánlattevőt vételi jog illeti meg a tulajdonába nem került részvények kapcsán, ... az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat összege vagy az egy részvényre jutó saját
tőke közül a magasabb."
A szigorítás az áramszolgáltatók
mellett leginkább a Picket érintheti. Legutóbbi auditált éves mérlege
szerint az egy részvényre jutó saját
tőke nyolcezer forint körül van.

Csak emlékeztetőül, befektetők a
még három napig élő nyilvános vételi ajánlat során 4270 forinton árfolyamon adhatják el papírjaikat. A
kiszorításnál meghatározott minimum árfolyam miatt a részvényesek nehéz választás előtt állnak.
Ha az Arago esetlegesen már megegyezett a Pick eladásáról egy szakmai befektetővel, s ehhez szüksége
van a cég közel száz százalékára, akkor nem érdemes felajánlani a papírokat a jelenlegi árfolyamon.
Amennyiben az Arago csak a
meggyőző többségig tud bevásárolni, bennragadhatnak a befektetők a
részvényben.
A maximális cél persze a 90 százalék fölé kerülés és a kiszorítás,
amit az Arago már nem is titkol. A
kiszorításra számítók „félpénzen"
most nem adják oda részvényeiket, ez esetben viszont aligha éri el
a 90 százalékot az Arago, vagyis a
rosszul taktikázok veszíthetnek.
(Persze még az sem dőlt el, hogy az
Aragóra érvényes lesz-e a magasabb kiszorítási árfolyam.)
Adalék még, hogy az új esztendő
legelső gazdasági híreinek egyikeként február 4-ére újabb rendkívüli közgyűlést hívott össze a Pick
igazgatósága, egyetlen napirendi
ponttal, a tőzsdei kivezetéssel. Ez
két dolgot jelenthet: vagy összegyűlt annyi részvény, hogy szóba
kerülhet a kivezetés, vagy az ajánlattevő újabb nyomást gyakorol a
még gondolkodó kisbefektetőkre.
KOVÁCS ANDRÁS

JÖVŐKÉP
Az Arago felvásárlási ajánlatához tartozik egy üzleti koncepció is a Pick jövőjével kapcsolatban. Az alábbiakban ennek
összefoglalójából idézünk.
A nyilvános vételi ajánlat lezárását követően, amennyiben
az Arago közvetlen irányítást
biztosító befolyást szerez a társaságban, középtávon megfontolja a Pick részvényeinek kivezetését mind a Budapesti Értéktőzsdéről, mind és Londoni
Tőzsdéről. Ez hátrányosan
érintheti a részvények forgalomképességét.
Amennyiben az Arago közvetlen irányítást szerez a társaságban, ez lehetőséget ad felvásárlások, összeolvadások, eszközök vagy leányvállalatok értékesítésére vonatkozó döntésekre. Az alapvető változtatásokhoz természetesen az állami aranyrészvényes egyetértésére van szükség.
Az Arago a nyilvános vételi
ajánlat során megvásárolt töizsrészvények mennyiségétől függően fontolóra veszi, hogy a
törvényben biztosított jogosultságával éljen: azaz a kilencven
százalékot meghaladó többség
esetén a tulajdonába nem került papírokat a törvényi határidőn belül megvásárolja.
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A vállalkozói szolidaritás segített a tűzvész után Makón

Újra termel a bőrgyár
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Január elsején megszűnt
a tiszai kormánybiztosság
Január elsejével megszűnt a Tisza-Szamos Kormánybiztosi Hivatal. Feladatait a továbbiakban
a közlekedési és vízügyi, valamint a környezetvédelmi tárca
végzi el. Makrai László, a kormánybiztosi hivatal regionális
irodavezetője lapunknak beszámolt a végzett munkáról.

hatóságok bevonásával a Tisza revitalizációja kapcsán. Az iroda
munkatársai, a vízügyi szakemberek és a természetvédők együtt
tudtak működni a folyó újjáélesztésén, amit a hullámterek bekapcsolásával oldottak meg. Makrai
László közölte: a vesszősi kubikgödrökkel szemben, a tápéi komptól északra, egy 8 kilométeres hullámtéri szakaszon már végeztek a
munka nagy részével. „Itt már
előkészítettük a terepet. Ha jön a
tavaszi áradás, akkor a zsilipek segítségével meg tudjuk fogni a vizet,
aminek köszönhetően a halak nyugodtan le tudnak ívni, és az ivadék
is megerősödhet abban az esetben
is, ha a folyó gyorsabban húzódik
vissza a medrébe". Félig kész a Tisza-Maros-szögbcn a vetyeháti
hullámtéren egy hasonló fejlesztés.
Ugyanígy tervezik egy zsiliprendszer kialakítását a Tisza Dóc és
Baks közötti szakaszán, ahol már
feltérképezték a 33 kilométer
hosszú holtág és a hatezer hektáros öblözet ökológiai viszonyait.
Itt egyébként az új Vásárhelyi-terv
alapján a legdélibb tiszai vésztározót nyitnák meg, amelybe nagyobb
áradás esetén 300 millió köbméter víz is elférne.

csolatos fejleményeket. Azt azonban hangsúlyozta: a folyó ügye
nem különíthető el a Tisza mentén zajló természeti, társadalmi és
gazdasági folyamatoktól, így a nagy
formátumú vízügyi beavatkozásokat sem érdemes az Alföld korszerű tájhasználata és vidékfejlesztése nélkül tervezni. Az ökológus
elmondta: sajnos a Tisza-vidéken
nagyon sok hátrányos helyzetű település is található, melyek fejlesztése csak a fenti elveket követve valósítható meg. Makrai szerint a fejlesztési program egy
jövőbeli Tisza-törvénybe foglalva
kaphatná meg igazán méltó helyét, komolyságát. A kormánybiztosi hivatal „sínre tette" ezt a megoldási javaslatot. Mint ahogy azt is
elérte, hogy a Tisza szegedi hullámtereinek védetté nyilvánítása a közelmúltban elindult.

A kormány 2000. februárban kérte fel Gönczy Jánost a Szamos és
a Tisza romániai eredetű szennyezésével kapcsolatos feladatok koordinálására. A hivatal - amelynek
Tiszafüreden és Szegeden is volt
irodája - felmérte a károkat, a
nagybányai szennyezésről folyamatosan egyeztetett a romániai
hatóságokkal és az Európai Unió
munkabizottságával, megszervezte a munka nélkül maradt halászok megsegítését, illetve koordinálta az egyes minisztériumoknak
Makrai László beszámolt arról is,
a szennyezéssel kapcsolatos felhogy Gönczy János egy ötoldalú adatait. Mindemellett előkészítetukrán, szlovák, magyar, román és
te a kártérítési pereket is.
jugoszláv - , az Európa Tanács által is felkarolt programot indított
A Tisza-Szamos Kormánybizel a folyó vízgyűjtő területein találtosi Hivatal szegedi irodájának veható potenciális szennyezőforrázetője, Makrai László ökológus lasok felszámolására. Az Európa Tapunknak nyilatkozva elmondta: a
nács tavaszi ülésén tárgyal a proghalászcsaládok megsegítésén, az
ramról, amelyre előreláthatólag
A Liget utcai raktárépület, benne a teljes árukészlettel a lángok martalékává vált.
Fotó: Karnok Csaba ivadékmentéseken és a haltelepítéseken túl komoly munkát véMakrai László nem kommen- komoly forrásokat biztosítanak.
SZABÓ C. SZILÁRD
Megkapja fizetését az Italo Tra- olasz ügyvezető szomorúan mutat- áron szerette volna bérbe adni a geztek más helyi szervezetek és tálta az iroda megszűnésével kapde Kit. minden dolgozója január ta a pusztítás nyomait, de öröm- régóta üresen álló épületet, a Fég
7-én. A hét végén Makón leégett mel mondta: a dolgozók már az éj- viszont - átérezve a bőripari tárbőripari feldolgozó üzeni egyik szakai tűz másnapján jelentkeztek, saság helyzetét - jelentős kedvez- Kiutasították Magyarországról az olasz madárcsempészeket
felét még takarítják az alkalma- hogy eltakarítsák a romokat, és ményt adott. Itt várhatóan egyzottak, de az épen maradt csar- ahol lehet, újra kezdjék a terme- két hét múlva indul be a termelés.
Senkit sem fognak elbocsátani,
nokokban már folyik a munka. A lést.
cég végül nem a városi önkorAz épületben használható ma- mi több, a történtek ellenére janumányzattól, hanem egy másik radt az irodák nagy része, a szabá- ár 7-én - a szokásos rendnek megvállalkozástól kapott olcsón bé- szat és a szerszámkészítő részleg. felelően - mindenki kézhez kaprelhető csarnokot, így a hónap Ezeket az eltelt néhány nap alatt ja a fizetését.
természetkárosítás miatt ítélte el tegnap a Szegedi Vá- róság által kirótt pénzbírságon felül az olasz vadászközepére újra beindulhat a teljes sikerült újra alkalmassá tenni a
A tűzeset körülményeinek vizs- rosi Bíróság Gurioli Paolót. Az olasz állampolgár 2002. nak 400 ezer forint természetvédelmi bírságot is meg
termelés.
termelésre, és az Olaszországból gálata különben még mindig fo- január l-jén a délelőtti órákban Fiat kisbuszának ol- kell fizetnie.
szinte azonnal beszerzett új gé- lyik. Makra Mihály őrnagy, ma- dalfalába és hátsó ajtajába rejtve a röszkei határátAz ünnepek alatt egyébként több személyt, köztük
A Liget utcai gyártelep elszomorí- pekkel megindult a munka. Az itt kói tűzoltóparancsnok-helyettes kelőhelyen 89 darab lőtt madártetemet akart becsem- egy másik olasz vadászt vett őrizetbe a Baranya Megyei Rendór-fókapitányság a november elején ismerttó látványt nyújt. A néhány hó- folytatható tevékenység helyszí- és tűzmegelőzési osztályvezető el- pészni az országba.
A 43 éves férfi és 66 éves társa Jugoszláviában lőtte té vált tömeges madármészárlás feltételezett tettesei
napja felépített új raktár kívül-be- ne továbbra is a Liget utcai telep mondta, várhatóan két hét múllül tiszta korom, a tetőszerkezetet lesz, ahol jelenleg harminc-negy- va zárul le a hivatalos eljárás. A cég a szárnyasokat, amelyek között tíz fokozottan védett közül. November elsején az udvari határátkelőnél
tartó fémgerendák megolvadtak, ven ember dolgozik. Ám a teljes vezetői azonban úgy tudják, a madár is volt. Az öt kanalas, négy fütyülő és egy nyíl- akadt a vámosok horgára egy olasz kamionos. A
ezt az épületet már csak lebonta- újrainduláshoz szükség volt új bűncselekmény és a gondatlan- farkú réce eszmei értéke félmillió forint. A többi 79 jármű mélyhűtött rakterűben 11 ezer lefagyasztott, véni lehet. "teljesen tönkrement a épületekre is. A tűzeset napján a ság lehetőségét az első vélemé- nem védett, vadászható madár eszmei értéke pedig dett madár tetemére bukkantak a vámosok. A ritka
másik, régebbi tárlócsarnok is. A város polgármestere, Búzás Péter nyek már kizárták. Az üzemre kö- csaknem negyedmillió forint. Ezzel a férfi a természet- madarakért óriási pénzeket fizetnek egyes olasz étterfőépületben szintén sok helyütt felajánlott egy Návay téri csarno- töttek biztosítást, így remélik, hogy károsítás bűntettét leövette el, ami miatt a bíróság Gu- mek. A parlament környezetvédelmi bizottságának elfeketék a falak, a berendezések kot, ám a cég végül az Aradi utcán, a talpra állás az egyelőre még pon- rioli Paolót halmozati büntetésül 900 ezer forint pénz- nöke úgy véli, örökre be kellene vonni a vadászati ennagy része teljesen használhatat- a Thermo-Fég Kft. telephelyén bé- tosan felmérhetetlen, de nyilván büntetésre ítélte, valamint öt évre kitiltotta Magyar- gedélyt azoktól a vadászoktól és vadásztársaságoklanná vált. Az épen maradt föld- relt ki ezerötszáz négyzetmétert. több százmilliós nagyságrendű kár ország területéről. Amennyiben a férfi nem fizeti ki tól, akikről, illetve amelyekről bebizonyosodik, részt
szinti csarnokokban azonban már Az Italo Tíade vezetői azt mond- ellenére könnyebb lesz a vártnál. a büntetést, úgy azt 300 napi fogházban letöltendő sza- vettek védett madarak lcilövésében.
folyik a munka. Carlo Schiavo, az ták, az önkormányzat teljes piaci
A.TJ.
SZABÓ IMRE badságvesztésre változtatják át. Az ítélet jogerős. A bí-

Drága a tiltott vadászat

Hány éves Il

Nem kötelező, de ajánlott szűrés

A Kossuth Rádióban megy a riport. A kolléganő egy össznépi
megmozduláson faggatja az embereket. Miért jöttek, mit látnak1
A háttérből hallatszik egy cserfes kislány hangja.
- Néni, tudod hány éves vagyok!
A riporter először nem vesz róla tudomást, de amikor már vagy
ötödször kérdezi a gyerek, vajon tudja-e, hány éves, akkor feléje
fordítja a mikrofont.
- Na. hány éves vagy!
A gyerek nem válaszol, előbb az anyjához fordul: - Mama, hány
éves is vagyok!
- Négy és fél tudhatja meg ország-világ az anyukától az
igazságot.
V. E S.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A szűrés részben fizikai, részben
műszeres, úgynevezett mammográfiás vizsgálatból áll. Az érintettek a szűrővizsgálatot követő két
hét múlva kapnak értesítést az
eredményről. Ha bármiféle eltérést tapasztalnak, a pácienst további vizsgálatokra visszahívják.
A professzor úgy ítéli meg: nem
kell majd várakozni, mert az in-

formatikai csoport napra, órára
pontosan osztja be a vizsgálatokat.
Egy nap alatt egy szűrőállomáson öt-hét nő mammográfiás vizsgálatát tudják elvégezni. A behívólevélben a megjelenés pontos
időpontján kívül a hely is szerepel, s egy telefonszám, amelyen jelezni lehet, ha valaki nem tud
vagy nem akar részt venni a szűrésen. A visszajelzés azért fontos,
mert ebben az esetben nem lesznek üresjáratok.

A szegedi radiológiai klinikán
Szeged vonzáskörzetének 45-65
év közötti asszonyait, a szegedi
rendelőintézet Vasas Szent Péter
utcai épületében pedig a szegedi
asszonyokat szűrik. A makói,
szentesi és vásárhelyi kórházban
az adott városok, illetve vonzáskörzetük asszonyait fogadják
emlőrákszűrésre.
Az első vizsgálatokra néhány
héten belül sor kerül.
KALOCSAI KATALIN

A megye csak postás
A kedvezménytörvény, amely a
szomszédos országokban élő magyar nemzetiségű állampolgároknak biztosít bizonyos előjogokat,
2002. január elsején lépett életbe.
Az új jogszabályt már alkalmazzák. A kérelmeket a szomszédos
államokban lévő külképviseletekben
veszik át, s továbbítják Budapestre.
A magyarigazolványokat a Központi Adatfeldolgozó Hivatal adja ki, illetve küldi tovább az érintetteknek.
Vass Mártontól azt kérdeztük,
hogy Csongrád megye milyen feladatot kapott a státustörvénynek is
nevezett jogszabály megvalósításával kapcsolatosan. A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője
lapunknak elmondta: az említett
procedúra lefolytatása mintegy két

hónapot vesz igénybe. Hozzávetőlegesen ennyi idő alatt készülnek el
az első okmányok, és akkor várható, hogy a hivatal is bekapcsolódik
a törvény megvalósításával kapcsolatos tevékenységbe. Jelesül abba a
munkába, amelyet az országban a
többi - összesen 13 - közigazgatási hivatal is végez majd. Ezt egy
konkrét példán keresztül világította meg a hivatalvezető: ha egy magyar nemzetiségű román állampolgár Kolozsvárott adta be a kérelmét és az okmány átvételi helyeként
Szegedet, azaz a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatalt jelölte meg,
akkor Budapestről ide küldik az igazolványt, s azt a hivatal itt adja át
a tulajdonosnak.
K.F.

Könyvek
ajándékba
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mintegy 2500 könyvet osztott szét
a tízéves jubileumát ünneplő Reader's Digest kiadó különböző
Csongrád megyei oktatási intézmények között az ünnepek alatt. A
Hogy is van ez?, Az állatvilág kalendáriuma és a Lélek egyértelmű
ABC-je című könyveket több mint
negyven nevelőintézetbe, diákotthonba és alapítványhoz juttatta el
a cég. Megyénkben a Csanádpalotai Nevelőotthon és Általános Iskola, a szegedi Ortutay Gyula Nevelőotthon és az Árpád Nevelőotthon, valamint a Hódmezővásárhelyi Nevelőotthon és Általános Islcola diákjai kaptak könyvet.
>
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A bunozesrol
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szakember még időben észreveheti a bajt.

(Fotó: Schmidt Andrea)

Társadalom, bűnözés, közbiztonság rendőrség címmel tart fórumot az MSZP szegedi szervezetének
biztonságpolitikai tagozata január 5én, szombaton 10 órától a Fő fasor
9. szám alatti Szegfű Klubban. A
rendezvényen az előadók, Gál Zoltán, Pozsgay Balázs és Daniehsz
Béla a szocialista párt szakmai programját mutatják be az érdeklődőknek.
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Parkolási perek
kezdődnek Szegeden
Idén minden autóst megkeresnek, aki szabálytalan parkolás
miatt a Szepark Kft.-tői fizetési
felszólítást kapott. Ebben az évben - hasonlóan több más nagyvároshoz - Szegeden is megkezdődnek az első parkolási perek.
A napilapok hírül adták: idén az
ország szinte minden nagyvárosában megkezdődnek az első parkolási perek. A legnagyobb összegű
adósságok ügye kerül először a
bíróság elé Szegeden is - tudtuk
meg Gyovai Jánostól, a bírságokért
felelős Szepark Kft. jogtanácsosától.
- A fizetési felszólítások elévülési ideje öt év, így elsősorban az
idén érvényét vesztő bírságokat
vesszük elő. Egyébként míg a korábbi üzemeltető, az SZKT egyetlen pert sem indított, addig a Szepark már tett feljelentést a bíróságon - nyilatkozta lapunknak
Gyovai János.
A jogtanácsos elmondta: a parkolási ügyeket számítógép rendszerezi. Az éppen soron következő szabálysértő fizetési felszólítást kap, majd türelmi idő áll a
rendelkezésére, hogy tartozását
törlessze. Amennyiben a kft. nem

kap visszajelzést, a bírósághoz
fordul, hogy az fizetési meghagyással kötelezze a szabályszegőt
a kamatokkal emelt bírság kiegyenlítésére.
- Aki, bármilyen régen is kapta a felszólítást, még az írásbeh felszólítás előtt befárad az ügyfélszolgálatunkra, a kihelyezett
összeggel egyenlítheti ki a tartozását - mondta Kerepes Ferenc
ügyvezető igazgató. - A Szepark a
Magyar Parkolási Szövetségen belül kiemelt helyen áll, hiszen korrekt, pontos programmal rendszerezzük a szabálysértéseket. Talán ennek is köszönhető, hogy
egyre kevesebb fizetési felszólítást kell kihelyeznünk.
Az igazgató elmondta, hogy a
csökkenő bírságolás mellett egyre többen váltanak szelvényeket és
bérletet. Úgy véh, hogy a javuló fizetési morált elősegíti az is, hogy
Szegeden a legalacsonyabb a parkolási díjtétel. Kerepes Ferenc ezúton is értesíti a bérlettulajdonosokat, hogy a 2001 -re váltott éves
bérletek január 15-éig érvényesek, az új jegyek az ügyfélszolgálaton megválthatóak. A tavaly fel
nem használt parkolószelvényeket
a kft. munkatársai visszaváltják.
ILLYÉS SZABOLCS

A hazai felsőoktatás megfelel az Európai Unió normáinak

Magyar diplomával külföldön
Ha a hazánkban végzett informatikusok valamely nyugati országban keresnek munkát maguknak, minden gond nélkül el tudnak helyezkedni az itthon szerzett oklevelükkel. Az orvosi diplomákat is elismerik máshol, tulajdonosukat azonban nehéz különbözeti vizsgák letételére kötelezik.
Hazánk európai uniós csatlakozásának közeledtével a felsőoktatásban egyre többször vetődik fel a
kérdés: mennyire felel meg az itthoni képzés a külföldön elterjedt
normáknak. Bár Magyarországnak
ezen a területen nincs jogharmonizációs kötelezettsége, az itteni
felsőoktatási intézményekben folyó képzés szinte teljes mértékben
EU-komformnak tekinthető mondta lapunknak Kiss László, az
Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Ez a megállapítás egyúttal azt jelenti, hogy a magyar egyetemeken szerzett diplomákat általában elfogadják más
országokban is, ha az itthon végzett szakemberek külföldön vállalnak munkát, vagy folytatnak
további tanulmányokat.
Az oklevelek ebsmeréséről minden ország saját hatáskörében
dönt, az e témában született nemzetközi egyezmények csupán általános elveket fogalmaznak meg.
Az 1997-es lisszaboni konvenció a
képesítési követelmények ehsmerésében teremtett összhangot Európában s néhány más államban.
Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat pedig egyebek mellett egységes felsőoktatási térség létrehozását tűzte ki célul 2010-re a kontinensen. Az utóbbi deklaráció javasolta a diplomamelléklet hasz-

A magyar informatikusok diplomáját minden gond nélkül elismerik külföldön.
nálatának bevezetését. Ez a dokumentum részletezi, hogy az oklevél tulajdonosa milyen kurzusokat teljesített tanulmányai során.
A hazánkban végzett diplomások
közül sok informatikus külföldön
vesz részt doktori képzésben, aminek befejezése után többen ugyanott helyezkednek el rövidebbhosszabb időre. Mivel azonban a
legjobb szakemberek ma már itthon is elegendően sok pénzt kereshetnek; a megélhetés miatt nem
feltétlenül maradnak külföldön mondta Csirik János, a Szegedi Tudományegyetem informatikai tanszékcsoportjának professzora. Hozzátette: a nyugaton munkát vállaló magyar informatikusok diplo-

Sikeres a múzeum
MUNKATÁRSUNKTÓL

Minden szabálytalanul parkolónak fizetnie kell, ha „Mikulás-csom a g o t " talál az autója ablakában.

Fotó: Veréb Simon

A makói József Attila Múzeumnak tavaly körülbelül hét és fél
ezer látogatója volt, ami egy huszonnyolc ezres lélekszámú városban - az intézmény vezetője szerint - figyelemre méltó. Halmágyi
Pál a múzeum tavalyi évét kimondottan sikeresnek tartja, hiszen
összesen tizenegy időszaki kiállítást rendezhettek, munkatársai a
korábbinál több színvonalas kötetet jelentethettek meg és a gyűjteményt is sikerült gyarapítani. Min-

dez az évtizedekkel ezelőtti időket
idézte, azzal a különbséggel, hogy
akkor minderre sokkal több pénzük volt.
A megyei működtetésű makói
intézmény vezetője a tárlatok közül különösen szívesen emlékszik
a régi makói képeslapokat bemutató anyagra, melyről sokan azt
gondolják, hogy albumban is érdemes lenne kiadni, továbbá a Makói Művésztelep bemutatóira, vagy
a Galamb József emlékének szentelt gyűjteményre, amely tavasszal
Szegeden lesz látható.

máját minden gond nélkül elismerik, a doktori képzésekben részt
vevőktől is legfeljebb idegen nyelvű
fordítást kérnek az oklevélről, kiegészítve az elvégzett kurzusok listájával.
Orvosi diplomával már nehezebb munkát találni nyugaton,
mert a jelentkezőknek vizsgát kell
tenniük. A szegedi orvoskar dékáni hivatalának vezetője, Lednitzky
András szerint az évente végző
100-120 hallgatónak körülbelül
tíz-húsz százaléka próbálkozik meg
az amerikai különbözeti vizsga követelményeinek teljesítésével. Az
írásbeli tesztek és az Egyesült Államokban letöltendő gyakorlati idő
nehéz feladat elé állítja a jelent-

Fotó: Veréb Simon

kezőket, akik sikertelen próbálkozás esetén még reménykedhetnek
abban, hogy kórház helyett valamelyik kutatóintézetben el tudnak
helyezkedni. Amerikán kívül sokan vállalnak munkát Németországban is.
A külföldön elhelyezkedők egy
része azért hagyja el Magyarországot, mert kint több pénzt kereshet,
vagy itthon nem tudott azon a
szakterületen érvényesülni, ahol
szeretett volna. Mások a szakképesítés megszerzéséért, vagy a PhDfokozat elnyeréséért mennek más
országokba, például azért, mert
nyugaton intenzívebb gyakorlati
felkészítést kapnak.
HEGEDŰS SZABOLCS

Nyugdíjasokkal
a graffitisek ellen

Megfiatalodott kocsik járják a város utcáit

Trolibuszok, zöld-fehér mezben
Nagyszabású trolifölújítási programot zárt a Szegedi Közlekedési Társaság. Korszerűsítették az
orosz ZlU-k egy részét, valamint
több Skodát és Ikarust is fölújítottak. Pályázati támogatással
újabb hat, olcsón üzemeltethető
Skoda trolit vásároltak.
Zöld-fehér külsejükről ismerhetjük föl már messziről is a Szegedi Közlekedési Társaság fölújított
trolibuszait. A kocsik meze csak
véletlenül hasonlít a népszerű (bár
az őszi szezonban gyengélkedő)
Ferencváros csapatszínére. A trolikat egy 21 -TR típusú Skoda után
festették éppen zöld-fehérre: a kocsit 1998-ban hozták Szegedre, a
hazai forgalomba helyezéshez
szükséges típusengedély megszerzése céljából. A „fradista" Skoda
21 -TR egy évig futott a városban.
„A zöld a környezetvédelem színe is, ezen felül az utazóközönség
is megkülönböztetheti a korszerűsített kocsikat a régebbiektől" - mondta Nagy Tamás, az
SZKT műszaki főmérnöke.
Nem halaszthatták tovább a
trolipark megújítását. A kiszolgált, javarészt tizenöt-húsz éves,

A fölújított trolikat zöld-fehérre festették.
orosz gyártmányú ZlU-k megöregedtek. Tavaly tíz ZIU „cserélődött ki" kívül és belül. Nem
csupán a műszaki berendezéseket javították föl, de az utastér is
látványosan megszépült: kárpitozott ülésekkel, vadonatúj kapaszkodókkal rendezték be az újrafestett ZlU-kat.

Fotó: Karnok Csaba

Ugyancsak fölújítottak - és zöldfehérre festettek - két Ikarust, s két
csuklós Skodát is. A legvénebb kocsikra azonban már nem költenek: a rájuk fordított pénz nem
térülne meg, a gazdaságtalan, energiafaló troliktól lassanként el kell
köszönnünk.
Nagy Tamás elmondta még,

hogy a Szegedi Közlekedési Társaság sikerrel pályázott a környezetvédelmi alap támogatására, így a
cég összesen 118 millió forintos
trolifölújítási bemházást valósíthat meg.
A pénzt nem a régi és minden tekintetben elavult kocsik javítgatására, hanem keveset futott, korszerű, kis fogyasztású trolibuszok
vásárlására költik. Az idejétmúlt
trolikból csak három kocsi helyreállítására lett volna elegendő a saját pénz. Ehelyett hét Skodát vásárolnak - a háromajtós kocsikból
három már forgalomba is állt. A
Skodák fenntartási költsége alacsony, energiamegtakarításuk ellenben nagy.
A vásárlásra fordított összeg 40
százalékát az SZKT gazdálkodta
ki, 30 százalék vissza nem térítendő támogatás, a fönnmaradó
30 százalék pedig négyéves futamidőre adott kamatmentes kölcsön.
A szakemberek kiszámították,
hogy az energiatakarékos kocsik a
kölcsön futamidejének végére
„visszahozzák" az SZKT önrészeként kifizetett összeget.
NYILAS PÉTER

Drága mulatság a „műalkotás" eltüntetése.
Non graffiti névvel alapítvány-tervezetet készül benyújtani egy nyugdíjasokból álló öntevékeny csoport
a cégbírósághoz - tudtuk meg Mészáros Andrástól, a leendő alapítvány főszervezőjétől. A nonprofit
szerveződés munkatársai a rendőrség és a városőrség segítségével az
utcákat járnák, hogy tetten érhessék azokat a fiatalokat, akik szobrokra, házfalakra festenek.
- Felháborít bennünket, hogy Szegeden olyanok laknak, akik a vandalizmusban lelik örömüket. Akkor
határoztam el, hogy megszervezem
az alapítványt, amikor a házunk
falát is összerondították. Ráadásul
épp azokban a napokban kaptam
rajta egy húsz- tagú bandát, amint
éppen a villamos belső lakkborítását rongálják. Úgy vélem, ha ezek
az emberek tudnák, hogy folyamatosan figyelik őket, nem firkálnák
tele a falakat, így évi több százezer
forintos tisztítási költségtől kímélnék meg a várost - mondta Mészá-

.hskála

t

ros András. Az lapítvány szervezőitől megtudni : csupán egy irodahelyiségre ^ telefonos elérhetőségre van szükségük. A nyugdíjasok felváltva, akár napi nyolc
órában isfigyelnekSzeged utcáit, és
amennyiben szükséges, értesítenék
a hatóságokat.
A házfalakon, szobrokon, közműveken hagyott alkotásokat lefényképeznék és számítógépen tárolnák. Mészáros szerint az
írásszakértő segítségével megfejthető lenne, ki az adott rajz alkotója. Az alapítvány jutalmazná
azokat, akik tetten érik a graffitiseket. A kezdeményezés cégek támogatására is számíthat, hiszen
egy-egy kompozíció eltávolítása
súlyos tízezrekbe kerül a szolgáltatóknak. A rendőrség munkatársai teljes támogatásukról biztosították a kezdeményezést - tudtuk
meg Tuczakov Szilvánától, a
rendőrség sajtóreferensétől.
I. SZ.
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felsőfokú műszaki végzettség
2 - 3 éves beszerzői gyakorlat
magas szintű angol- és/vagy német-, orosznyelv-ismeret
multinacionális cégnél szerzett tapasztalat

Pályázatokat (önéletrajz, bizonyítványmásolatokat)
„Beszerző" jeligével 2002. január 18-ig az alábbi címre kérjük:
PHOENIX RUBBER Gumiipari Kft.
6728 Szeged, Budapesti út 10.

- Megszállottja az igényes autóknak?
- Sokszor meggyőződhetett már arról, hogy
eredményesen tárgyal
ügyfelekkel?
- Szeretné, ha a hobbija lenne a munkája?
Ha mindhárom kérdésre
igen a válasza, jelentkezzen
értékesítői csapatunkba!

|

Elvárásaink:
- 28 év feletti életkor
- határozott fellépés, kulturált megjelenés
- profi tárgyalástechnika
- németnyelv-tudás előny

( ^ ^ f T l U Z VcrLnj*.)

Előny: többéves értékesítési tapasztalat!

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy
- a menetrend betartása
é s a forgalom biztonsága érdekében -

Fényképes önéletrajzát 2002. január 15-ig
az alábbi címre várjuk:
Porsche Szeged
6724 Szeged,
Sárosi u. 11.

Csongrád megye területén
a Tisza Volán Rt.
helyközi-távolsági m e n e t r e n d
szerinti j á r a t a i n
az utazás i d ő t a r t a m a alatt
A BÉRLETJEGYEK
ÁRUSÍTÁSÁT
2002. JANUÁR 1-JÉVEL
MEGSZÜNTETJÜK.

A Warner Home Videó Magyarország Kft. megbízásából keresünk

TERÜLETI KÉPVISELŐT
szegedi lakóhellyel, dél-m.o.-i területre, műsoros videokazetták
és DVD-k értékesítésére a kiemelt partnereknél.
Feltétel:
- területi képviselői tapasztalai
- kitűnő kommunikációs készség
- min. középfokú végzettség
- saját gépjármű
- számlaképesség
Amit kínálunk: - versenyképes fizetés
- folyamatos szakmai tréningek
- izgalmas, kihívásokkal teli munkakör egy dinamikusan fejlődő piacon.
Fényképes önéletrajzot legkésőbb január I l -ig kérjük eljuttatni az alábbi címre:
P.O.P. Kft. 1590 Budapest. Pf.: Slt.
on4Mm

Ezzel egyidejűleg - a postai é s képviseleti
értékesítési hálózat mellett - térségenként
folyamatosan bővítjük a bizományosi é s
személyzetünk által menetrend szerinti Járatvégzés
előtti, illetve utáni bérletvásárlási lehetőséget.
Az igy kijelölt értékesítési helyekről folyamatosan
tájékoztatjuk utasainkat.

HIRDETÉSI
LEVELEZŐLAPÁRUSÍTÁS

Kéljük megértésüket, é s a közvetlen menetrendi
indulás előtti é s menet közbeni bérletvásárlás
kezdeményezésének szíves mellőzését.

Szerencsevár
Szeged,
TESCO

TISZA VOLÁN

cora

Béghin Say Ezüstkanál
cukrok 4 ízben 350g

* Papáré* i r ö n m k
és egyes műszaki cidcek
rendkívül alacsony árakon!

(1918 Ft/l)
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Tokaji
Szamorodni
Édes
0,51

percnyire

Ön is hasznosítsa fejlődéséhez
Követelmények:
• legalább középfokú végzettség.
• műszaki ismeretek (autóipar).
• jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,
• jogosítvány, egészségügyi alkalmasság,
• kézzel írott, fényképes önéletrajz,
• Csongrád megyei lakóhely.
• a kezdeti időszakban saját gépjármű.
Az értékesítési tapasztalat előnyt jelent.
Feladat:
• kapcsolattartás a meglévő és leendő ügyfeleinkkel,
• a kiemelt partnereink ügyfélkezelése,
• a cég piaci stratégiájának képviselete.
Amit kínálunk:
• főállású munkaviszony,
• profi háttér Magyarországon.
• karrierlehetőség, előmenetel.
• önálló munkavégzés és döntési jogkör.
• betanulási idő alatt fix fizetés, utána teljesítményarányosan növekvő jövedelem,
• folyamatos továbbképzés.
Pályázatát bizalmasan kezeljük!
J Ö J J Ö N HOZZÁNK. LÉPJÜNK ELŐRE EGYÜTT
Jelentkezését a hirdetés megjelenését követő 2 héten belül az alábbi címen vátjuk :
WÜRTH Szereléstechnika Kft.. Homolya Csaba.
6 7 2 8 Szeged, Fonógyári út 10.
é

Jegeltük a z árakat:
• Női-és Mr* W e 6 n * * z d 6

959 Ft

A Belvárostól

részmunkaidőben, helyi inspekciókra.
Megbízható mérnökök, illetve
technikusok jelentkezését vátjuk.
Az angol- vagy
francianyelv-ismeret előny
Versenyképes fizetés!
Jelentkezés budapesti irodánk
^ (1) 2 0 6 - 1 9 9 9 - e s faxszámán
^

értékesítési munkatársként

CENTRUM

10% előleg

A hitel megítélése, a hitel nyújtóié a
Credigen Bank Rt. hitetbírálatának
függvénye. Ez a hirdetés kizárólag
a figyelemfelkeltés célját szolgál/a.
nem minősül a Bank részérói nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A Teljes Hiteldíj Mutató
(THM): 34,32 46.77% a futamidő
függvényében A hitelről szóló részletes tájékoztatási hitelügyintézőink
adják.

MŰSZAKI
ELLENŐRÖKET

A WÜRTH értékesítési profizmusával világelső lett a szereléstechnikában.
A cég több mint 80 országban szerzett tapasztalatát

Fehér hetek

egyen ló

mellétt!

A Bureau Veritas
W
Magyarország Minőségellenőrző Kft.
keres Szeged környékén lakó

• S B b
W

( 4 2 5 Ft/kg)

Újévi hitelajánlatunk

költség

W

Ö n többet akar???
M i is!!!

149 Ft

Az árdk 2002. január 4-6-íg
a készlet erejéig
ervényesek!

kezelési

PÉNTEK, 2 0 0 2 . JANUÁR 4.

PORSCHE

PHOENIX Cégünk 1 fő beszerző
munkatársat keres.
Feltételek: Előny:
-

AKTUÁLIS-

Idared alma
Kiralyvalaszto torta
A tavalyi á r a k o n !

Almásmazsolás

AWifttM
v KflM
Mandulás
E g y mosollyal

több

Divatos, c s i p k é s fehérneműk fehér é s fekete színben
709
nőt alsc,
1 200
melltartó
C s a k n á l u n k kapható pamut fehérneműk

Trlumph Lillyets női alsó
Tríumph Lillyets melltartó
Félpeheiy nagyparna
Félpehely kispárna
Vtaszosvászon 140 em, sok színben
Frottír tórólkóző
SO * 100
75 x 142
Alföldi porcelán család
Mély tál, 25 cm-es
Főzelékes tál, 25 cm-es
Tálka, 14 cm-es
Kék üveg tányérok
mélytányér
lapostányér
csemegetányér
Színes cserépedények: bögre, 4 színben
miízlis tálka, 4 színben
Zánussi fagyasztószekrény
ZV50. 50 Nt«r#r, 8 aruvsliiosrtáty S20 t 533 x 5á7 mm
Whirlpool mosógép
JkWT Z284. f?lülWH3« 300 for3.'p«rc
oroosai, 112
ÍZ atilppratyarrv •Vtrttróstop, atomosat,
1/2.tdag
adag90
90 %x 40
10 *x 60
30 cm
cm
Fég tűzhely
73, 4 agds, tivogajld*

Ft
Ft

1 299 Ft

1 999 Ft
1 299 Ft
799 Ft/fm
299 Ft
799 Ft
899 Ft
899 Ft
199 Ft
149
149
129
199
199
42 990

Ft
Ft
Ft
Fi
Ft
Ft

77 990 Ft
3 9 990 Ft

SKALA

CENTRUM

Szagod. Teza Loyos krt 48.
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Magán
Széchenyi-terv
Szép remények éltetik az embert. Különösen így, év elején. De bizony úgy telik el majd ez az esztendő is, hogy csak egy részük valósul meg. Ha megvalósul.
Nekem szerények a vágyaim, de olyanok, melyek ha megvalósulnának, alighanem sokaknak szereznének
örömöt.
Jómagam megelégednék már azzal is, ha eltörölnék azt a fránya
egészségügyi hozzájárulást, mely azokat a vállalkozókat sújtja
leginkább, akik nem jószántukból foglalkoztatják
önmagukat.
Szerény kívánság, hiszen arra gondolni sem merek, hogyan lehet
kigazdálkodni az 50 ezer forintos minimálbér miatt olyan magas
tb-járulékot. Aki azt kifizeti a jelenlegi keresetek mellett, bizony
három hónapból egyben nem eszik mást csak száraz kenyeret. Ha
én lennék a parlament, úgy segíteném a kis bizniszt, ahogy néhány
más országban (Svájcban, Dániában, Svédországban) már a húszas években tették. Ott azoknak, akik csak önmagukat foglalkoztatták, a mindenkori társadalombiztosítási járulék felét kellett fizetniük.
Vagy legyen úgy. mint Kanadában az utóbbi időkben. Ott sosem
volt szocializmus, ám a gazdaság az utóbbi években jutott oda, ahová a magyar a rendszerváltás környékén. Gyárakat zártak be, városok maradtak munkalehetőségek
híján. Az ok egyszerű: Kína
olyan termékekkel árasztja el az országot, melyek a nyersanyag
költségénél is olcsóbbak. A kanadai kormány egyszerű lépést tett:
eltörölt néhány adónemet, hogy versenyképesek legyenek a hazai
cégek.
De Magyarország nem Kanada - mondhatja bárki, s igaza van:
itt adókat nem törölnek el - mondván: nehogy már jól járjanak a
multik! -, de közben nem gondolnak a kisvállalkozásokra. Azaz
mégis, mert lehet pályázni, a végkimerülésig!
Pedig nem mindenki pályázatképes, s az így osztott forintok leginkább azokhoz jutnak, akiknek már amúgy is van.
Nekünk, munkavállalóknak az óhajunk oly szerény. Megelégednénk azzal, ha több forint csörögne a zsebünkben. Ez lenne az mi
privát
Széchenyi-tervünk.
KOROM ANDRÁS

Ha kell, saját erőből fejleszt az önkormányzat

Megye hitel nélkül

Vizsgálat a makói kórházban.
Költségvetésének több m i n t tíz
százalékát fordítja fejlesztésekre
a Csongrád Megyei Önkormányzat. A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén határozott úgy a testület, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az egészségügyi és a szociális ágazatban működő intézmények korszerűsítésére.
A megyei önkormányzat azért
szánhat 2002-ben saját, 12 milliárd 300 millió forintos költségvetéséhez mérten igen jelentős összeget, egymilliárd ötszázmillió forintot fejlesztésekre, mert sem működési, sem fejlesztési hitelállománya nincs - nyilatkozta lapunknak Botka László, a megyei közgyűlés alelnöke.
Ugyancsak fejlesztésre fordítják
a 2001-ben keletkezett 230 milhó
forintos költségvetési többlet jelentős részét is.
A megyei önkormányzat folytatja három egészségügyi intézmény, a makói, a szentesi, és a
deszki kórház korszerűsítését. Az
idén befejeződhet a szentesi sürgősségi diagnosztikai tömb összesen
egymilliárd háromszázmillió forintba kerülő kiépítése, és megkezdődik az építkezés a makói kórházban is.
Botka László elmondta: az elmúlt három évben egyetlen alkalommal sem nyert pénzt az önkormányzat egészségügyi gép- és
műszerbeszerzésre kiírt pályáza-

Fotó: Schmidt Andrea

tokon, ám most újra próbálkoznak. A 165 millió forintos fejlesztéshez százmillió forint saját erő
mellett 65 milliós támogatásra
számítanak. Amennyiben 2002ben sem nyernek, úgy az eddigi
gyakorlatnak megfelelően saját
pénzből költenek műszervásárlásra.
Ugyancsak pályázik az önkormányzat a deszki kórház felújítására. Az önkormányzat a szokásos
tízszázalékos önrész helyett kész a
beruházás húsz százalékát saját
forrásból finanszírozni. Amennyiben a pályázat sikertelen, a Csongrád Megyei Önkormányzat saját
költségvetéséből biztosítja az életveszélyes ingatlan rekonstrukciójához szükséges összeget.
A szociális ellátó intézmények
közül 20Q2-ben a nagymágocsi
kastélyotthon szennyviztisztítójára ötven-, a szentesi pszichiátriai
otthon konyhájának átépítésére
húszmillió forintot költenek.
Botka László hangsúlyozta: a
közgyűjteményi intézményekben
tervezett beruházások a befejezéshez közelítenek, hiszen Csongrádon felépült a levéltár, és a megyei
önkormányzat Szegeden megvásárolhatja a múzeum működéséhez elengedhetetlen raktárépületet, 200 millió forintért.
A Csongrád Megyei Közgyűlés
2002-ben is stabil egyensúlyú költségvetést tervez - jelentette ki Botka László alelnök.
K.B.
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„Nem hagyom, hogy céltáblát csináljanak az egészségügyből!"

Politikamentesen a városért
Harmadik teljes esztendejét tölt ö t t e a polgármesteri székben
Bartha László. Szeged első emberét hagyományos évértékelés, a
sikerek és kudarcok felsorolása
helyett arra kértük, engedjen bepillantást a kulisszák mögé, vagyis beszéljen arról, milyen kompromisszumokat kell kötni ahhoz, hogy a város működjön.
- Az elmúlt esztendő a leglátványosabb sikereket és a legtöbb,
legkeményebb támadást hozta a
városvezetésnek. Mit gondol, mi
az oka ennek1
- A kettő együtt jár. De nemcsak a kritika fontos, hanem az
is, hogy kitől jön. Gyakran olyanok
fogalmaznak a legélesebben, akik
magukat ugyan politikai erőnek
mondják a városban, ám a szavazók még a közgyűlésbe se juttatták
be őket. Nem biztos, hogy perdöntő a szavuk. A szegedi városfejlesztést nehéz észszerűen kritizálni, ezért megpróbálnak támadni. A
céljuk nem lehet más, mint felszínen maradni, és csorbítani a sikerek jelentőségét. Ez már nem a városról szól, egyszerűen politika.
Viszont az ellenzék politikai mozgásterének hiánya. De ez nem szegedi specialitás, hanem országos jelenség. Amikor mi átvettük a város vezetését, egy szocialista berendezkedésű nagyvárost kellett
irányítanunk. Az igazi rendszerváltást nekünk kellett végrehajtanunk, és ez természetesen sokak
érdekeit sértette.
- A nyilvánosság előtt rendkívül
éles, parázs viták zajlanak a közgyűlésben és a várospolitika más
színterein, miközben sok kérdésben egyetértés tapasztalható az ellenzék és a kormánypártok között. A háttérben alkuk, titkos
megállapodások rejlenek1
- Érdekes amit mond, hiszen
tény: a közgyűlési zárt üléseken
szinte soha nincs ellentét a fontos
kérdésekben. Úgy tűnik, mintha az
ellenzék csak azért kezdeményezne heves vitákat a képviselő-testületi üléseken, hogy saját tevékenységére felhívja a szegediek figyelmét
a kamerák, a média segítségével. A
szavazások azonban rendre egyhangú többséggel zárulnak. A politikusok színészi képességei jók, de
sokszor maguk sem gondolják ko-

a tervezett módon, a magánosításra jelentkező Fuziomed vissza
is lépett. Ez kudarc1
- Rosszul értelmezi a kórháztörvényt, ami minden passzusában
megfelel a szegedi modellnek. A
törvény ugyan tiltja, hogy gazdasági társaság végezze az egészségügyi
közszolgáltatást, ám ez nálunk
sem lett volna másként. Közhasznú társaság végezte volna az egészségügyi szolgáltatást, alvállalkozói
a jelenlegi egészségügyi dolgozók
lettek volna. A gazdasági tevékenységet pedig kft., vagy részvénytársaság irányította volna, a törvény
betűjének megfelelően. Tehát alátámasztotta az eredeti elképzeléseink helyességét a jogszabály.
- Mégsem lesz
privatizáció...
- Nem, mert nem hagyom, hogy
a politika céltáblájává váljon az
egészségügy, ezért Szegeden csak a
ciklusváltást követően hajtjuk végre a reformokat.
Bartha László: N e m kell kampányra készülnöm, csak elmondom,
-A közelmúltban a Magyar Galm i t c s i n á l t a m az e l m ú l t években.
Fotó: Miskolczi Róbert lup Intézet a város megbízásából
közvélemény-kutatást
végzett.
molyan, amit mondanak. A szoci- terveihez. Milyen hosszú idő alatt Aszerint az ön ismertsége
100
alisták például számos alkalom- valósíthatóak meg ezek1
százalék. Arra a kérdésre, hogy
mal bírálták a kétéves költségvetést
újra polgár- A fejlesztési elképzeléseink megválasztanák-e
úgy, hogy csak néhány, apróbb mó- 2010-ig szólnak, városi szinten mesternek, a megkérdezettek 39
dosító javaslatot nyújtottak be. körülbelül százmilliárd forintba százaléka válaszolt igennel. HoAzonban azt is hozzá kell tennem, kerülnek. A konkrét programot - gyan értékeli ezeket az adatokat1
hogy az ellenzéki képviselők egy ré- nem túlzás állítani - 70-80 száza- Elsősorban nem személyekre
szével jó a személyes kapcsola- lékos konszenzussal fogadtuk el szabott felmérés készült, hanem a
tom, és a közgyűlésen kívül is még 1999-ben. A vezérfonal tehát város általános közérzetét, állaporendszeresen konzultálunk. Velük megvan, és ez reményeim szerint tát vizsgálták. Az 1998 év végén elmeg lehet egyezni a város érdeké- nem személyfüggő, hiszen a szán- végzett felmérés eredményeivel haben, a pohtikát kizárva.
dékot az ellenzék nagy része is tá- sonh'tották össze a mostani adato-Az ön személyének köszönhe- mogatta. Egy várost nem lehet né- kat, és azt már előre mondhatom,
tő, hogy az ellenzék soraiból né- gyéves ciklusokra készülve irányí- hogy lényeges javulást mértek. Pohányan ma már nyíltan is a kor- tani. Az általunk megkezdett beru- litikai kérdéseket csak a pártok
házások
jelentős
része
a megítélése tekintetében tettek fel
mányoldalt
támogatják?
- Molnár Zoltán (volt szabad 2004-2006-os időszakban valósul a kérdezőbiztosok, a válaszok az ordemokrata) képviselő úr sokáig meg. Természetesen szeretnénk szágos tendenciát tükrözték.
vívódott, hiszen bár egyetértett a mi irányítani az általunk megkez- Elképzelhető, hogy polgármi városfejlesztési elképzelése- dett fejlesztések megvalósítását, mesterként most értékelhet utolinkkel, a párthűség miatt még- de meggyőződésem, hogy egyet- jára egy teljes évet.
sem támogathatott bennünket. len felelősen gondolkodó politikai
- A megbízatásom négy esztenEzért azután a közgyűléseken ko- erő sem térhet le arról az útról, dőre szólt, és ennek majdnem nerábban rendkívül aktív képviselő amelyen mi elindultunk.
gyede áll előttem. Rengeteg feladacsak szakmai kérdésekben nyilvá- Az önök által
meghirdetett tom van a város vezetésében, és
nult meg. Azután a polgári frak- reformok közül talán a legjelen- nem is tervezem előre a jövőt, nem
ció megalakuláskor végre döntött, tősebb volt az egészségügyi szafoglalkozom a választásokkal. Maés átült a függetlenek közül. Akik kellátó rendszer átalakítása. A ximálisan a munkámra koncentigazi lokálpatrióták, azoknak min- kormány eddigi két egészségügyi rálhatok, hiszen nincs szükségem
denképpen ezen az oldalon van a minisztere modellértékűnek ne- kampányra: egyszerűen csak el kell
helye.
vezte a szegedi
kezdeményezést,
mondanom az embereknek, hogy
-Az előbb említett városfejlesz- amelynek hatása lehet a kórház- mit csináltam az elmúlt négy esztési tervek jó része a cikluson átí- törvényre. A törvény
azonban tendőben.
vel, hasonlóképpen a kormány nem engedi meg a privatizációt
KÉRI BARNABÁS

In memóriám Nagy Tibor
„Kedves Tibi!
Ha most itt lennél közöttünk, biztosan tiltakoznál.
Soha nem szeretted a fölhajtást magad körül. Mindig rosszul viselted, ha Te voltál a középpontban, ha
veled foglalkoztak. Szabadkoztál, mentegetőztél, kitérni akartál. Bájosan, pajkosan, tréfálkozva, ahogyan csak Te tudtad csavarni a dolgokat. S most hiába várjuk, hogy tiltakozz! Hiába reménykedünk abban, hogy lágyan elhessegesd magad a figyelem középpontjából! Nem szólsz nekünk többé, hiába reméljük hallani ismét rekedtes hangodat.
Úgy mentél el, hogy igazából nem is tudtunk elköszönni tőled. Úgy hagytál itt bennünket, hogy a legutolsó pillanatig elhitetted velünk: erősebb vagy a betegségnél. Könnyed és derűs hangod mögött azonban
nem a meggyőződés, hanem a remény és a helyzet
földolgozásának bátorsága állt. Úgy néztél szembe sorsoddal, megpróbáltatásaiddal, amilyen az életed is volt:
vágányán és kihívóan.
Pár héttel ezelőtt, amikor utoljára beszéltünk telefonon, hogyléted mellett a jövőről ejtettünk szót.
Tervekről, választásról, a térség kitörési lehetőségeiről. És persze menetrend szerint elsütötted nekem
szánt kedvenc poénodat a marosi tutajról, amellyel
Zomb'orhoz lehetne csatolni Makót. És nevettünk,
mint mindig, ilyenkor. Veled beszélve nem lehetett
komolynak maradni, mert minden helyzetre volt egy
szívvidító poénod. Most is könnyed voltál, szellemes és elegáns, olyan, aki a legrosszabb helyzetben
is meg tudja őrizni derűjét és őszinteségét.
Ezért szerettünk annyira!
És most hiába várjuk az újabb élcedet, mint ahogyan a híreket is felőled, a remélt gyógyulásod jeleit,
hogy ismét köztünk lehess, régi valóddal, teljes erőbedobással. Amilyennek megismertünk.
Talán tudod, hát persze, hogy tudod, hogy amit közéleti emberként, polgármesterként, helyi és megyei
politikusként tettél, azt közmegbecsülés övezte. Olyan
ember voltál, akire mindig oda kellett figyelni. Aki-

re azt mondják: véleményformáló alkat. Olyan, akiben azok is megbíztak, akik esetleg irigyelték sikereidet, vagy riválisuknak tekintettek.
Emlékszem, egyszer, pár évvel ezelőtt a megyén
volt egy választás. A polgármestereket szavaztatták
meg arról, ki a legjobb közülük. Sokan ácsingóztak
a címre. Tán lobbiztak is érte. Te nem. Te szerényen
visszahúzódtál, pedig tudom, lelked mélyén áhítottad a sikert. És Téged választottak, magas fölénnyel.
Mert kollégáid szemében is Te voltál a legjobb. S
öröm volt látni a szemedben a fényt, talán egy könnycseppet is akkor: a siker és az elismerés örömét. A tiszta, őszinte örömöt. Soha nem felejtem el ezt a pillanatot. Nem mondhattam el neked, de tudd: ezzel a
tekinteteddel fogsz megmaradni az emlékezetemben.
És tudd azt is, hogy sokunk példaképe voltál. Becsültük állhatatosságodat, aki ha kellett, konokul
akaratos, ha kellett, könnyeden emelkedett voltál. Ha
szükség volt rá, körömszakadtodig harcoltál, ha úgy
kívánta a helyzet, villámgyorsan engedtél és kompromisszumot kötöttél. Mert mindig tudtad, meddig
lehet feszíteni a húrt a siker érdekében, és mikor
kell stratégiát váltani. Matematikus agyad tökéletesen érezte és élvezte ezt a küzdelmet. És mindig Tc
győztél. Csak most nem. Most az egyszer nem Te
győztél. Nem ember, a természet győzött le. Egy hozzád méltatlan, alattomos ellenfél. És most csöndbe
burkolódzik a szív. A hiányod csöndjébe. Fagyott ez
a csönd. Fogcsikorgató.
Kedves Tibi!
Emlékszel, félbehagytuk legutolsó beszélgetésünket.
Függőben maradtak gondolataink, mert látogatók
jöttek hozzád. Mondtad, hívsz majd, ha folytathatjuk. Akarom, hogy tudd: én még most is a hívásodra várok! És nem kapcsolom ki a telefont! Kérlek, ne
felejts el visszahívni!
És addig is: Isten Veled!"
MAROSVÁRI ATTILA

Kiegészülő
képviselet
Aktivizálódott a vásárhelyi városi
gyermek- és ifjúsági önkormányzat az előző esztendőben - összegezte a tapasztalatokat Horváth
Tibor, felnőtt segítő. Jó másfél éve
készülnek az együttműködési megállapodás aláírására a városi önkormányzattal.
A közgyűlés már elfogadta a dokumentumot, igaz, még nem látta el kézjegyével Rapcsák András
polgármester és Olasz Imre diákpolgármester.
Nagy előnynek számít, hogy a
gyermek- és diák-önkormányzati
testület tagjainak több mint a fele megmaradt. Olasz Imre továbbra is ellátja a diák-polgármesteri
tisztet, annak ellenére, hogy a szegedi rendvédelmi iskolában tanul.
Farkas Viktória diák-alpolgármester mellé Kis Zitát választották
szintén alpolgármesterré, ugyanis
Bánki Orsolya, lévén negyedikes
gimnazista, már nem vállalta tovább a megbízást.
Tavaly három olyan iskola is delegált gyerekeket a városi gyermekés diákönkormányzatba, melyekből eddig senki sem volt jelen.
Most a testületbe jöttek a Szent István Altalános Iskolából, az Eötvös szakközépiskolából és a Szántó Kovács János Általános Iskolából. Ezek mellett immár a Cseresnyés-kollégium diákjai is képviseltetik magukat.
B. K.A.

Családi kör
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A sífelszerelésen nem szabad spórolni

Piskótaléc - piskótáknak is
AZ, HOGY A SIELES RENDKÍVÜLI
ÉLMÉNY VAGY RÉMÁLOM LESZ,
NEMCSAK RAJTUNK ÉS A PÁLYÁKON. HANEM A FELSZERELÉSEN IS
MÚLIK. EZ PERSZE, NEM AZT JELENTI, HOGY AZ „ELSŐÉVES" SÍELŐNEK MINDJÁRT A LEGÚJABB
FEJLESZTÉSŰ LÉCET KELL MEGVENNIE. DE CSAK A HELYESEN KIVÁLASZTOTT LÉC, BAKANCS ÉS KÖTÉS TUDJA GARANTÁLNI A MOZDULATOK HELYES VÉGREHAJTÁSÁT ÉS
A SÍELŐ BIZTONSÁGÁT.
Síléc vásárlásakor a fő szempont a
sítudás, a síelési technika, a testmagasság és a testsúly. Egy
kezdőnek rövidebb, lágyabb lécre
van szüksége, míg egy profinak
hosszabbra, keményebbre. A sítudás mellett manapság - egy bizonyos szint felett - mérlegelnünk
kell azt is, melyik sítechnikát részesítjük előnyben, mivel a gyárak stílus-specifikus kínálattal álltak elő. A konvencionális technikához hagyományos síléc illik,
melynek élei közel párhuzamosak. Konvencionális lécből a
kezdőknek a tanuláshoz olyanra
van szükségük, amelynek hossza
egyezik a testmagasságukkal. Az
ilyen talpakat könnyű irányítani,
és nem is csúsznak túl gyorsan. Az
újabb típusú lécből, a carvingból viszont átlagosan 15 centivel rövidebb javasolt. A testsúly hasonlóan fontos tényezővé vált, mely
szintén meghatározza a választandó léc paramétereit. Egy nő például ugyanazon testmagasság mellett
általában kisebb testsúllyal rendelkezik, mint a férfi, a kisebb
izomtömeg következtében, és
ugyanez a gyerekekre is igaz.
A megfelelő síbakancs kiválasztásánál alapvető szempont a megfelelő méret, keménység, a láb biztos tartása, valamint a jó hőszigetelés. A sícipőt mindig becsatolt állapotban, sítartásban kell felpróbálni, ilyenkor ugyanis a sarok hátrébb
csúszik, és a rüszt sem nyomódik
kellemetlenül előre. A cipő méretébe be kell kalkulálni a vastag sízoknit is. Ha így kényelmesen be
tudjuk állítani a cipőt, nem töri a
sarkunkat, bokánkat, nem éri el a
lábujjunk a cipő orrát, a méret
megfelelő. A cipő tartson, de ne
szorítson. Aki úgy gondolja, a láb-

GIZELLA

Téli tornácok
Vízkeresztkor „lebontjuk" a karácsonyfákat, de ha nem akarjuk, hogy
ezzel hirtelen dísztelenné, sivárrá váljék a környezetünk,
komponáljunk örökzöldes balkonládákat. A fenyők ágai a ládákba,
cserepekbe földbe szúrva még sokáig élénkek és más növényekkel
megtűzdelve, behavazva szemet gyönyörködtetők. A fenyőágak
közé tegyünk galagonyát, berkenyeterméseket. Vagy a virágüzletekben
télen is kapható, hidegtűrő hangákat, amik januártól márciusig
virágozva szép fehér, halványrózsaszín és lila színfoltok. Különösen
szépek akkor, ha a balkonládába három hanga mellé például két
cserép tarkalevelű borostyánt is odateszünk. A hidegtűrő
„dekorációk" közül kevéssé ismert, ám nagyon szép (s némi
utánajárással be is szerezhető) a díszkáposzta, ami krémszínű vagy
halványlila fodros levélcsokrával, ha behavazódik, akárha egy óriási
tejszínhabos fagyira emlékeztetne. (A tartóedények persze fagyállók
legyenek.)
A balkonra, erkélyre, tornácra kívánkoznak az ünnepi ruhájuktól
megfosztott gyökeres fenyők is (fagymentes napokon némi
locsolóvizet kérve), s „lábukhoz" lehet tenni madárcsemegéket.
Az éhes cinkék, rigók hamar felfedezik a madáretető melletti élelem
lelőhelyeket is. Gyorsan rászoknak a cserepekbe tűzött
gabonakalászokra, fürtös kölesre (ami szép dísz is a balkonládákban).
A fenyőágakra akaszthatunk nekik olajos magvakkal készült
„madárkalácsot" is. - Az ügyesebbek persze barkácsolhatnak
madáretetőket a télen amúgy üres kaspók, függő virágcseréptartók
felhasználásával az ablakokhoz, az erkélyre, a tornácra. Néhány
örökzöld, színes termés, hanga, madarak - és máris vidámabb a
fagyharapós téli környezetünk.
SZABÓ MAGDOLNA

Fűszerek és vadászatok
MUNKATÁRSUNKTÓL
• A léc hossza a súlytól, a magasságtól ós a stílustól tiigg.

A carving
Az angol szó jelentése karcolat, vésés, véset, ami jól tükrözi a carving síelés lényegét: ezzel a technikával valóban karcohú, vésni lehet a havat. A technika lényege, hogy a „piskótasível" vagy „kanyarsível" könnyebben lehet forduhü, núnt a hagyományos sílécekkel.
A megnövelt első és hátsó szélesség kisebb fordulási ívet eredményez, ráadásul azonos fajlagos siklási felületnél rövidebb a léchossz, és így könnyebb a léckezelés. Carving léccel kevesebb mozdulattal vagyunk képesek azt a mozgékonyságot elérni, melyet a hagyományossal. Elég egy picit megdönteni a lécet, az máris fordulni kezd. Több gyártó az idősebb embereknek is ajánlja, vagy olyanoknak, akik térdizületi panaszokkal küzdenek, hiszen a fordítás
kevesebb erőt igényel. A carving léc ezért kezdőknek is egyértelműen ajánlható, ám ha valaki megszokja a carvingot, a hagyományos léc kezelése nehézkes lesz!

nak moccanás nélkül kell belefeszülni a cipőbe, az hatalmasat téved! Két helyen mindig mozog a
láb: lábujjaknál és a saroknál. Oldalirányban nem mozoghat a bakancsban a láb, felfelé azonban
igen, 8-10 milliméteres emelkedés még elfogadható. A lábszárat
szorító csatokat úgy kell beállíta-

ni, hogy azok fogjanak, de ne szorítsák el a lábfej vérellátását. A
cipő keménysége, merevsége szintén fontos szempont. Technikánk
fejlődésével egyre szorosabb, keményebb bakancsot igénylünk, mivel minden apró mozdulatunkat
közvetítenie kell a lécek felé.
Kezdő-haladó szinten viszont még

ne ez legyen a fő választási szempont, hanem a komfort. Ami a
csatok számát illeti: érdemes 3-4
csatosat venni. Ezeken pontosan be
lehet állítani, hol tartsa erősebben, s hol gyengébben a lábat.
A kötés, a bot és a síruha kiválasztása egyszerűbb feladat. A síkötésnek két fontos szerepe van. Biztosítja a szilárd kapcsolatot a léc és
a cipő között, és lehetővé teszi a léc
gyors és automatikus leoldását bukás esetén, megakadályozva ezzel
a lábak sérülését. A kötés erősségének beálb'tása a testsúly és a tudásszint függvénye. Ezt a feladatot
mindig bízzuk szakemberre, bármelyik szakszervizben szívesen elvégzik. A síbot körülbelül könyökmagasságig érjen. A ruházat legyen meleg, vízálló és kényelmes.
Mindenképpen szükséges a meleg sapka és kesztyű, fontos, sőt
nélkülözhetetlen kellék a síszemüveg. Ha esik a hó, enélkül nem lehet síelni, ha pedig a nap süt, a
fényt visszaveri a hó. Ez olyan erős
megterhelés a szemnek, hogy akár
pár órás vakság is kialakulhat.
KG.

Több mint negyven könnyen elkészíthető és kipróbált recept: rizs- és
tésztakülönlegességek, fűszeres
előételek, nagyszerű zöldséges fogások, csábító desszertek, főzési
fortélyok, tálalási tanácsok, elkészítési variációk - mindezt a Kétszemélyes szakácskönyv írója kínálja olvasóinak. A Gabo Könyvkiadó és Kercsk. Kft. közelmúltban
megjelent kötetét egész oldalas,
színes fotókkal illusztrálták. Egészen más stílust képvisel az Indiai vegetáriánus receptgyűjtemény,
amiben Shakuntala Saraf asszony
konyhájának ízeit ismerheti meg
az érdeklődő. Közel nyolcvan recepttel, hatvan fotóval, fűszertippekkel, főzési tanácsokkal és konyhai fortélyokkal mutatja be az indiai ételek széles skáláját. Az
Aranyhal Könyvkiadó gondozásában megjelent Romváry Vilmos:
Fűszerek könyve bemutatja a különböző fűszerkeverékek, pácok,
mártások, ízesítők, fűszeres növényecetes összetételét, elkészítésének és használatának módjait, és
tanácsokat ad a különböző italok
fűszerezésére vonatkozóan.
A vadászszezonban jól jöhet a
vadételek elkészítési módjaiba be-

avató könyv, amit Hargitai György
tollából ismerhet meg az olvasó: fácán, fürj, őz, szarvas, vaddisznó,
vadkacsa, vadliba és vadnyúl, szarvasragu nagyvadász módra, paradicsomos vadliba, vadnyúlgerinc
rókagombamártásban, dióval töltött vadkacsacomb szedermártással, fokhagymás őzkaraj fóbában
sütve receptek mellett számos fotó igyekszik még élvezetesebbé tenni a gasztronómiai utazást.
Maradva a vadászatnál, a magyar vadászirodalom elmúlt száz
évének reprezentálására egy alkalomhoz illő kiállításban megjelenő
sorozatot jelentetett meg a Dénes
Natúr Műhely Kiadó. A válogatás
kizárólag hazai vadászatokról szóló könyveket tartalmaz, amiknek
nagy többsége ma már csak antikváriumokban található meg. Ez
a most napvilágot látott nyolc kötet csak nagyon szűk keresztmetszetet tud adni az elmúlt időszakról, de szándéka szerint végigvezeti az olvasót a századfordulón kialakult vadászirodalom fejlődésén,
egészen a hetvenes évekig. A sorozat többi köteteinek szerzői: Lakatos Károly, Bársony István, Maderspach Viktor, Nadler Herbert,
Nemeskéry-Kiss Sándor, Zsindely
Ferenc és Bertóti István.

Venezuela-bemutató: karmosmajmok, tapírok, marók és guanakók

Téli családi programok a Szegedi Vadasparkban
A VADASPARK TELEN IS KINAL LÁTNI VALÓKAT A
CSALÁD SZÁMÁRA. AZ ÓRIÁSI TERÜLETŰ PARK, A
MAGA TERMÉSZETES ÁLLAPOTÁT ŐRZŐ ERDŐSÉGGEL, OLYAN. MINTHA SZEGEDTŐL SOK-SOK
KILOMÉTERT AUTÓZTUNK VOLNA- HOLOTT ITT VAN
A VÁROS SZÉLÉN. MINT KONRÁD MÓNIKA. A PARK
ZOOPEDAGÓGUSA MONDJA: MÉG MINDIG NEM
KERÜLT BE A KÖZTUDATBA, HOGY TÉLI DÓN IS LÁTOGATHATÓ.
Pedig bizony látogatható, és érdemes is látogatni. Ropog a hó, a fák-bokrok között csapatba
verődött cinkék halk szava ballatszik, kiegészülve a fcketerigók hangosabb jelenlétével. A télire itt maradt madarak gyakran keresik föl a gólyarezervátum melletti madáretetőt, itt könnyen
megfigyelhetők, persze, nem kiabálva-zajongva. S maguk a gólyák mit szólnak a télhez? Egy-

kedvűen veszik tudomásul a hótakarót, jelezve:
amennyiben kapnak elég táplálékot, semmi kifogásuk a zord idő ellen. Ha a sétálónak szerencséje van, még őzeket is megpillanthat, melyek
a hatalmas területű parkban teljesen szabadon
élnek, s ennek megfelelően viselkednek. A Sancer-tavon tőkés récék láthatók - a jégre rámenni tilos! Viszont: foglalkozásokat is szervez a
vadaspark, gyerekeknek - tudtuk meg Konrád
Mónikától. E programokat hét végén, többnyire vasárnaponta tartják. Lássunk rájuk néhány
példát! Január 13-án Venezuelával ismerkedhetnek meg a gyermekek, szülők. Lesz útifilmvetítés, és meglepetést is ígérnek a szervezők. Miért épp Venezuela ? A Vadaspark kiemelten foglalkozik a ritkaságszámba menő, dél-amerikai
karmosmajmokkal, rajtuk kívül többek között
tapírok, marák, guanakók s társaik egyaránt láthatók a parkban, dél-amerikai növények szintén vannak itt. A brazíliai őserdőkkel s az An-

dokkal már megismerkedhettek a gyermeklátogatók s szüleik hasonló foglalkozásokon - e sorba illeszkedik a Venezuela-bemutató. Am haladjunk tovább! Január 21-22-én, a magyar kultúra napja kapcsán, mesemondó versenyen léphetnek föl a gyerekek. A vetélkedővel kapcsolatos
információkat a Vadaspark idejében eljuttatja az
általános iskolákhoz, várva a mesemondáshoz
kedvet érző gyerekek „nevezését" (jelentkezni január 13-ig lehet). Az elmondandó mese - részlet is lehet - éppúgy lehet a magyar népmesekincs része, mint a meseirodalom nagyjainak
munkája, Benedek Elektől Lázár Ervinig, lényeg: állatok is szerepeljenek benne. Január 27én Konrád Mónika tart majd előadást a gyerekeknek, a bronxi állatkertben (Amerikai Egyesült Államok) tett látogatásáról. Ez az intézmény éppúgy, mint a Szegedi Vadaspark, a természetvédelemre nevel.
F.CS.

• A Szegedi Vadasparkban gyerekektől felnőttekig mindenki talál látnivalót.
Fotó: Karnok Csaba

•
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SNECI

Tanítás előtt mindig aggódom, tehát (beteg) vagyok1

Halak, védelem alatt

Szorongás: gátol és ösztönöz

A horgász-,,akpmüveltség" legfontosabb alapeleme a halismeret; nemcsak a leggyakrabban horogra kerülő, illetve gazdaságilag fontos halakat kell ismernünk, hanem mindegyiket. Annál is inkább, mert
a Magyarországon jelenleg nyilvántartott 87 halfajból 32 védett, illetve fokozottan védett. Többük a közelmúltban vált védetté. (Evekkel ezelőtt még csak 78 halfajt tartott számon nálunk a szakirodalom, s további 7-ről jelezte, hogy felbukkanása várható. Ez azonban
nem jelenti a horgászati lehetőségek bővülését: a fölbukkanok jórészt apróhalak - ilyen például a Távol-Keletről behurcolt, az alvógébfélék közé tartozó amurgéb vagy goloveska, illetve a némely
hőforrásokban föllelhető, akvaristák által szabadon eresztett, ott szaporodó többféle elevenszülő fogasponty. Horgászatilag helyenként
szóba jöhetnek például a mesterséges tenyésztelepekről olykor kikiszabaduló, s vizeinkben megmaradó amerikai eredetű harcsafélék, j
Lássuk, a magyar halfauna tagjai közül melyek a védettek! A Környezetvédelmi Értesítő adatai szerint - az újonnan védetté nyilvánítottakkal együtt - a következők: állas küsz, botos kölönte, cifra
kölönte, dunai nagy hering, felpillantó küllő, fenékjáró küllő, fürge
cselle, gyöngyös koncér, halványfoltú küllő, homoki küllő, kövi
csík, kurta baing, leánykoncéi; pénzes pér, réti csík, selymes durbincs,
sima tok, sőregtok, sujtásos küsz, széles durbincs, szivárványos ökle, tarka géb, törpe v. kőfúró csík, vágó csík, vágó tok, vaskos csabak, viza. Fokozottan védett halak: dunai ingola, erdélyi v. tiszai ingola, dunai galóca, magyar bucó, német bucó, Fetényi-máma. A „frissiben" védetté nyilvánítottak közé tartozik például a kurta baing, legkisebb őshonos halunk, amely sneci - azaz szélhajtó küsz - fiatal
példányaira hasonlít, és kevésbé oxigéndús vizekben is megél, ahová a küsz csak véletlenül jut; illetve a széles durbincs, melynek létét csak pár éve fedezték föl, ez a szokásosnál magasabb hátú vágódurbincsot formáz.
F. CS.

• A védett selymes durbincs a Tiszában és a Marosban is előfordul.
Ábra: Édesvízi halak. Természetkalauz sorozat, Magyar Könyvklub

Oldalborda
GÖNGYÖLT HUS
Hozzávalók: fél kiló sertéscomb, 4 tojás, 10 deka füstölt sonka, 4 deka
zsír, 1 kis fej vöröshagyma, késhegynyi pirospaprika, kevés törött
bors, 2 deci tejföl, 1 csokor zöldpetrezselyem.
A combból 4 szép szeletet vágunk, és jó vékonyra kiveregetjük. A
tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, és a füstölt sonkával
együtt apróra vágjuk. A hússzeleteket megsózzuk, kevés borssal
megszórjuk, és a felaprított petrezselyemmel eldolgozzuk. A sonkás
tojástölteléket a szeletek közepére tesszük - úgy, mint a töltött
káposztánál szoktuk - , begöngyöljük, és cérnával átkötjük. A zsírt vagy
olajat megforrósítjuk, a göngyölegeket átsütjük benne, és a húst
félretesszük. A visszamaradt zsiradékban a finomra vágott hagymát
aranysárgára pirítjuk, megszórjuk késhegynyi pirospaprikával,
föleresztjük 1 deci vízzel, és ebben a pörköltlében pároljuk meg a
húsgöngyölegeket. Közben, ha a levét elfőtte, kevés vizet öntünk alá.
Ha a hús puha, meglocsoljuk 2 deci tejföllel, és még egyszer felforraljuk.
Párolt rizzsel vagy spagettivel tálaljuk. A húsgöngyölegekről a cérnát
ne felejtsük el levágni.
MAKARÓNIPUDING
Hozzávalók: 25 deka makaróni, 1 evőkanál zsemlemorzsa, 3 evőkanál
tejföl, 3 tojás, 4 deka vaj, 10 deka csirkemáj, 10 deka gomba, só, őrölt
bors.
A makarónit kifőzzük, de ügyeljünk arra, hogy ne főjjön túl puhára.
A gombát és a csirkemájat kockára vágjuk, majd vajon megpirítjuk.
A kifőtt makarónit jól lecsurgatjuk és apróra daraboljuk. Összekeverjük
a májjal és a gombával, hozzáadunk 2-3 evőkanál tejfölt, 3 tojássárgáját,
és a tojásfehérjék keményre vert habját. Sózzuk, őrölt borssal
fűszerezzük. Kivajazott, zsemlemorzsával megszórt pudingformába
töltjük, majd 30-40 perc alatt kigőzöljük. Paradicsommártást adunk
hozzá. (Nem szükséges vízgőzön főzni, a sütőben, megfelelő tűzálló
edényben is megsüthető.)
FINOM KIFLI
Fél kiló lisztet fél csomag sütőporral összekeverünk, azután 2 egész
tojást, 3 deka cukrot, csipetnyi sót adunk hozzá, majd langyos tejjel
rétestészta keménységűre gyúrjuk. 25 deka vajat (margarint) 1-2 deka
liszttel jól eldolgozunk, az előző tésztát kinyújtjuk, a vajas masszát
a közepére nyomkodjuk. A kinyújtott tésztát összehajtjuk, majd
ismét kinyújtjuk. Ötször-hatszor hajtogatjuk, és nyújtjuk. Ezután 10
percig pihentetjük, és fél centi vastagra kinyújtjuk. Háromszög alakúra
vágjuk, és megkenjük a következő töltelékkel: 2 tojásfehérjéből vert
habhoz 15 deka porcukrot, 10 deka darált diót és 1 citrom reszelt héját
keverjük. A kifliket még melegen megszórjuk vaníliás cukorral.

Vásárol-e bioterméket?
BUDAPEST MTI

A felnőtt lakosság egyharmada
tartja fontosnak, hogy az élelmiszervásárlásnál bioterméket vegyen - áll a GfK Hungária Piackutató Intézet által készített felmérésben. A felmérés szerint a lakosság
másik egyharmada nem tartja lé-

nyegesnek a biotermékeket, a fennmaradó egyharmad pedig nem
egyértelmű, vegyes válaszokat
adott. Az átlagosnál nagyobb
arányban viszonyulnak pozitívan
a biotermékekhez a 30-49 évesek,
a diplomások. Magyarországon 4550 ezer hektáron folyik ellenőrzött
biogazdálkodás.

„NEM AKAROK ISKOLABA MENNI!"
SOK GYEREKES SZÜLŐ SZÁMÁRA
ISMERŐS MONDAT EZ ILYENKOR, A
SZÜNIDŐ VÉGÉN. A LAZULÓS ÉV VÉGI ÜNNEPEK UTÁN ELKEZDŐDÖTT
AZ ISKOLAI ÉS A MUNKAHELYI HAJTÁS, VAGYIS SOKAK SZÁMÁRA A
SZORONGÁSOS IDŐSZAK. MIT
KEZDJÜNK EZZEL A GYERMEKKÍNZÓ, DE A FELNŐTTEK TÖBBSÉGE
SZÁMÁRA UGYANCSAK ISMERŐS
ÉRZÉSSEL? ERRŐL BESZÉLGETTÜNK DOMBOVÁRI EDIT GYERMEKPSZICHIÁTERREL
A szorongás mindenkiben kialakulhat - jelentette ki a szakember.
A félénk természetű és befelé forduló egyén hajlamosabb a szorongásra, mint a kifelé forduló
személyiségű. Mégis: szorongás
azok esetében alakul ki, akiknél
a bizalom - például az anyával
való kapcsolat során - sérült. Mert
- köztudott - a személyiség
fejlődése szempontjából cseppet
sem mellékes, hogy például az
anya kapcsolata "milyen a kisbabával, például beszél-e csecsemőjéhez, gondoskodik-e kicsinyéről. Azt is mondhatjuk, hogy
a szorongás: a bizalom ellentéte.
A laikus számára nehéz meghatározni, mi is a szorongás. Pszichiátriai értelemben nem „félelem",
ugyanis a félelemnek konkrét tárgya van. A szorongás a félelemnél
általánosabb természetű, miközben valójában: tünetek széles skáláján jelentkezhet (például kö-

I Nem elég a „tünetmentesség", az életöröm is visszaszerezhető.
römrágás, visszafogottság, biznyos cselekvések ismételgetése.
Az is igaz, hogy életünk során
hosszabb-rövidebb ideig tulajdonképpen mindannyian szorongunk
- például vizsgaidőszakban. A
„természetes szorongás" a teljesítmény fokozásához is hozzájárulhat. Ugyanakkor gyakoribb, hogy
a szorongás fizikai szenvedést (például fejfájást, gyomorpanaszokat,

szívdobogást, sírást) okoz, hogy
funkcionálási zavart (például a
megszokottnál tartósan gyengébb
iskolai teljesítményt) idéz elő.
Gyakori probléma a gyermekkori szorongás, s nagyon sokféle lehet az ebből fakadó betegség. A
pszichológus a példák között említette, mikor az óvodás-kisiskolás gyermek nem akar elszakadni
az anyjától, fél a szerepléstől, eset-

leg idegen helyen nem tud megszólalni, vagy éppen túl mozgékony.
Az is a szorongás jelentkezésére
utal, ha a gyerek jól teljesít az iskolában, de „rosszakat" álmodik,
feltűnően gyakran pislog, dadog. A
szorongás súlyos stádiuma, mikor
már fizikai fájdalmat, betegséget
okoz. Ilyenkor önmagában már
nem elég a meleg családi légkör, az
otthoni beszélgetés, hanem - több
szem többet lát alapon - tanácsos
szakemberhez, vagyis pszichológushoz fordulni.
Kéznyújtásnyira a segítség ott például a szegedi Karolinában, a
Ságvári, a Deák gimnáziumban -,
ahol iskolai pszichológus dolgozhat.
Dombovári Edit szerint fontos,
hogy a szakember és a szülő együtt
gondolkodjon, bővítse a másik ismereteit, hiszen az anya, az apa ismeri legjobban a gyermekét, de viselkedését a pszichológussal (esetleg a pszichiáterrel) való beszélgetés során jobban megismeri. Közös
tudással új megvilágításba kerülhet
a probléma - hangsúlyozta Dombovári Edit. Mindenkire és minden
helyzetre érvényes recept a szorongásos helyzetre sincs. Ugyanakkor általánosságban elmondható:
a szorongás oldására hatékony
módszer a játék, a zene, a mozgás,
az éneklés. Az önismeret is tanítható.
A gyógyszer - a lehető legrövidebb ideig és a lehető legkisebb
adagban - győztessé teheti a gyermeket, mert a szorongás legyűrhető, ha nem is olyan könnyen,
mint egy torokgyulladás.
Ú. I.

Fájdogáló
csecsemőhas

Több támogatás és segély

MTI PRESS

Emelkednek januártól a gyermekek után járó ellátások és támogatások - tette közé a Szociális és
Családügyi Minisztérium lakossági kapcsolatokért felelős főosztálya.
A 2002-ben a gyermekgondozási
segély (gyes) összege 20 100 forint
havonta. A gyesen töltött idő szolgálati időnek minősül, így összegéből 8 százalék járulékot vonnak
le. A gyermekgondozási díj (gyed) a
naptári átlagkereset hetven százaléka, de legfeljebb havi 83 ezer forint. A gyedből is vonnak nyugdíjjárulékot, és a családi adókedvezmény is érvényesíthető ennél az ellátásnál. Az anyasági támogatás a

A csecsemő- és kisgyerekkori hasfájásnak számtalan oka lehet. Legtöbbször kis segítséggel gyógyítható, de heveny vagy gyakran visszatérő hasfájás alapos orvosi kivizsgálást kíván. Gyakran fordulnak a
szülők azzal a panasszal háziorvosukhoz, gyermekorvosukhoz,
hogy fáj a kisgyermek hasa. Nem
egyszer már kész diagnózissal érkeznek, biztosan tudják, hol van a
hiba: óvodaundor, az iskola elkerülésének óhaja, más lelki probléma. A baj valódi okának kiderítése azonban nem mindig egyszerű
feladat, minden esetben alapos
vizsgálatot igényel. A hasfájás minden életkorban előfordul, de különösen nagy figyelmet igényel csecsemőkorban. Rutinos, többgyermekes szülők már jól ismerik a
hasfájásra jellemző csecsemőkori
tüneteket: a baba folyamatosan
sír, nyugtalan, combjait felhúzza a
hasára, étvágytalan, arca gyakran
kipirul, hasa puffadt, kezét, lábát
a testéhez szoríthatja. Később, kisgyermekkorban a visszatérő hasfájás gyakori, főleg azoknál a gyermekeknél, akiknek családjában
öröklődik a panasz. Ebben a korban jellemző lehet a köldök körüb fájdalom. Nagyon fontos alaposan tájékozódni szülőnek és orvosnak egyaránt: jár-e egyéb tünet
a hasfájással. Hasmenés, székrekedés, hányás heveny betegségre terelheti a gyanúnkat, vizelési panasznak vese-, hólyagbetegség lehet az oka, míg a szédülés, fejfájás
nem feltétlenül szervi eredetre utal.
Ha az addig panaszmentes hathetes csecsemőnél hirtelen erős hasfájás és sugárhányás lép fel, felmerülhet egy fejlődési rendellenesség,
a gyomor és vékonybél átmenetének
szűkülete. Későbbi korban jelentkező hirtelen erős hasfájás, puffadás,
hányás és a hasban tapintható csomó heveny bélelzáródás tünete lehet. Minden hirtelen fellépő hasfájást azonnal meg kell mutatni orvosnak! Nem gyakori, de előfordulhat vakbélgyulladás is.

BUDAPEST (MTI)

nyugdíjminimum 150 százaléka,
ami jövőre 30 150 forintot jelent.
A családi pótlék és a vele azonos
összegű iskoláztatási támogatás egy
gyermek esetében havi 3800 forint.
A gyermekét egyedül nevelő szülő
havonta 4500 forintra jogosult. Kétgyermekes család esetén gyermekenként havonta 4700 forint, csonka család esetében gyermekenként
havi 5400 forint a családi pótlék
összege 2002-ben. Három vagy
többgyermekes családnál gyermekenként havonta 5900, csonka család esetében gyermekenként havi
6300 forintra emelkedik az ellátás
jövőre. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után havonta
Í0 500 forintnyi családi pótlékot fo-

lyósítanak az évben. Gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt,
büntetés-végrehajtási intézetben
lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben, nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett
gyermekek után havonta 5400 forintot folyósítanak.
A kiegészítő családi pótlék összege az arra jogosultak esetében gyermekenként havonta 4200 forintra
emelkedik. A gyermeknevelési támogatás (gyet) összege megegyezik
a nyugdíjminimuméval. A havi
20 100 forintos gyetből 8 százalék
nyugdíjjárulékot vonnak le, így a
folyósítás időtartama szolgálati
időnek minősül.
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Balog József, a Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójának vezetője
szereti felfedezni különböző nemzetek konyháit. Nagyon kedveli a
kínai ételeket, bár időszakonként
változó, hogy mi az, ami a kedvencek körébe tartozik. Mostanában
leginkább az afrikai érdekességek
foglalkoztatják, de a hozzávalókat nehéz beszerezni. - mondja.
Otthon is gyakran főz: „az én feladataim a konyhában az örömből
történő megnyilvánulások, illetve
muszájok által meghatározott takarítanivalók közül kerülnek ki,
tehát az örömelvűség és a poroszos kötelezettségvállalás egyaránt jellemzi a konyhai ténykedésemet.,,
- Kedvenc receptjeim mindegyikét meg lehet találni a kisfiam melegítőjén is, de talán a
becsináltlevest szeretem legjobban főzni. A receptjét még a
nagyapámtól tanultam. Egy, már
gyanús külsejű húslevest forraljunk föl, és tegyünk bele babérlevelet, egy fél vöröshagymát,

• A másik szerelem a színház: a régi zsinagóga színpadán. (Fotó: Karnok Csaba)
hogy megújítsa az ízeket, pár
gerezd fokhagymát, egy fél citrom levét, illetve a másik felét
felkarikázva, egy pohár tejfölt
vagy lisztes habarást. Ezután a
húslevesből megmaradt zöldségeket és húsdarabokat darabol-

juk fel és szintén rakjuk a levesbe. Majorannával, bazsalikommal ízesíthetjük, de ne feledjük
el a petrezselyem zöldjét se. Ezzel az archív húslevest máris fogyaszthatóvá tettük.
P. K.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

Jár-e rendszeresen szűrésre}

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30218-11-1 l-es számra az SMSüzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket
köszönjük!

ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁG
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek üzente Soki becenevű olvasónk a
2CF920-9133-as mobiltelefonról.
LOPNAK A MARSRÓL?
A Mars téri N pavilon árusaitól éjszakánként rendszeresen lopnak!
- írta ezt a meglepőnek mondható hírt olvasónk a 30485-5224-es
mobilról.

V1NCZE ISTVANNE
orvos:
- Nem szoktam rákszűrésre járni,
hiszen én is egészségügyi dolgozó
vagyok, így nagyon jól tudom, melyek a rák tünetei. így folyamatosan ellenőrizhetem magam. Egyébként mindenkinek nagyon ajánlom, hogy vegyen részt ilyen vizsgálatokon, ami fontos és egy bizonyos kor után szükséges is.

BORCSOK MIHALYNE
takarítónő:
- Általában el szoktam járni a
rákszűrésre, de szerencsére még
semmi egészségügyi problémám
nem volt. Nagyon hasznosnak és
fontosnak tartom ezeket a vizsgálatokat, és úgy vélem, hogy jól felkészült, hozzáértő szakemberek
végzik a rákszűrést, akikre nyugodtan rábízhatjuk az egészségünket.

MEGJÖTTÜNK

DOBRONYAIJANOSNE
nyugdíjas:
- Évente járok rákszűrésre. Kiemelten fontosnak tartom, és ajánlom minden változó korban lévő
hölgynek, hiszen súlyos következménye lehet a hanyagságnak. A
klinikán jól felkészült szakemberek vizsgálják meg a jelentkezőket.
Az egészségünk érdekében nem
szabad sajnálni az időt magunktól.

NAGY KAROLYNE
nyugdíjas:
- Minden évben eljárok rákszűrésre és mammográfiára. Szerencsére nálam még nem találtak semmi rendelleneset a szakemberek.
Sajnos nekem szükséges is, hogy
ilyen szűrővizsgálatokon részt vegyek, mert szívbeteg vagyok, és az
orvosok előírták számomra a rendszeres ellenőrzést.

CSOROG A PANNON GSM
Kollár Kristóf

SZEGED
Feketü Zsófia

December 28., 10 óra 13 perc, 3600 g. Sz.:
Kapás Tünde és Kollár Krisztián (Jánoshalma).

Január 2., 17 óra 20 perc, 3350 g. Sz.. RekedtNagy Mónika és Feketü József (Sándortalva).

Barczánfalvi Kristóf

VÁSÁRHELY

Január 2., 16 óra 40 perc. 3450 g. Sz.. Ágó Rita
és Barczánfalvi Ferenc (Szeged).

Laczi Hanna Viktória

Szabó Gergő

Január 3 „ 5 óra 55 perc, 3700 g. Sz.:
Kosztolányi Szilvia és Laczi Imre (Székkutas).

Január 2., 20 óra 40 perc, 3600 g. Sz.: Tóth
Renáta és Szabó Gábor (Pusztaszer).

Magos Adél Lili

SZENTES

Január 2., 23 óra 32 perc, 2750 g. Sz.: Várnai
Veronika és Magos Zsolt (Miskolc).

Kasza Tímea

Kádas Vivien Beáta

Január 2., 9 óra 46 perc, 4280 g. Sz.: Benke
Anikó és Kasza József (Kunszentmárton).
Gratulálunk!

December 27., 19 óra 3 perc, 2840 g. Sz.:
Lakatos Beáta és Kádas Mihály (Szeged).

H0R0SZK0P
KOS: Kezdettél fogva rossz ütőn jár
' egy üzleti üggyel kapcsolatban, így
nem csoda, hogy nem találja a megoldást,
térjen jó útra, belátása szerint.

MÉRLEG: Ma minden energiáját a
^ ^ * munkába fekteti, hogy a heti feladatokat rövidebb Idő alatt el tudja végezni.
Szeretne otthon tenni-venni egy kicsit.

^ ^

BIKA: Ne hallgasson a pletykákra, önnek most más dolga van. A saját lelkét kell gondozásba vennie, mert megviselték
az ünnepek utáni munkakezdés nehézségei.

I SKORPIÓ: Egyik barátja elárulja önt
ami nem olyan meglepő, ba végig
gondolja a dolgot. Legyen nagyvonalú, ez
persze nem mindenkinek sikerül.

IKREK: Hallgasson a józan eszére,
amikor egy tárgyaláson be akarják
ugratni egy olyan dologba, amiből önnek
semmi haszna sem származna.

NYILAS: Egy egészen apró félreértés és már kész is a baj. Nem halad a munkájában és összevissza küldözgetik, mindaddig amíg rá nem jön a hibára.

^

^

RÁK: Rengeteg feladata és munkája adódik az újév első napjaiban.
Ezek mind csak a saját ügyei, másnak szinte eszébe sem jut, hogy mi van önnel.

BAK: Otthoni ügyeiben nem sikerül
előrelépnie. Inkább egy kicsit bába
mozdul. Munkahelyén fontos megbízást kap,
elég hosszú időre elfoglalja.

^

| VÍZÖNTŐ: Fontos kérdésekre keresi a választ, de nem jut közelebb a
megoldáshoz Kezdő kollégájának az ön segítségére lenne szüksége.

OROSZLÁN: Hiába minden igyekezet a barátait már nem tudja megváltoztatni, jobban mondva meggyőzni arról,
hogy hagyják abba az önpuszbtást.
SZŰZ: Sok-sok fontos dolgot kelle' ne csinálnia, de nincs hozzá meg a
kellő érdeklődés önben. Ez a feladat nem
feladat az ön számára, bát adja át másnak.

J S

HALAK: Lassan halad a dolgával, de
végül aztán belelendül. Felpezsdül
az élete, amikor megérkezik egyik kedvenc
kollégája, s elhívja ebédelni.

A M E D I K E M I A Rt.
p á l y á z a t o t hirdet

TECHNOLÓGUS
m u n k a k ö r betöltésére.
Feladata:

a termékek gyártási feltételeinek kialakítása, gyártásfejlesztés,
gyártóeszközök és -rendszerek működésének optimalizálása,
ellenőrzése.
FoJtét&l&lc.
- vegyész-, vegyipari vagy élelmiszer-ipari gépészmérnök
vagy üzemmérnök.
Előnyt jelent:
- felsőfokú angol- vagy németnyelv-tudás társalgási szinten.
Pályázatokat szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok
fénymásolatával és a fizetési igény megjelölésével
a következő címre 2002. január 12-ig kérjük:
MEDIKÉMIA Rt. 6701 Szeged, Pf.: 506.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztala-,
taikat 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.

NEM SZELEKTÍV
Karsai Nóra Újszegedről hívta rovatunkat. Tfelefonálónk elmondta: hiába van a Hargitai utcai ABCnél szelektív hulladékgyűjtő, a környék lakói mégis a gyűjtő mellé teszik a kommunáhs hulladékot is.
RETORZIÓ KELL
Benke Zsolt megdöbbenve tapasztalta, amikor tegnap a Kárász utcán járt, hogy valószínűleg szil-

veszterkor ellopták az egyik galambot az elköszönő szoborról.
Felháborító, hogy egyesek mi mindent megengednek maguknak. Olvasónk reméh, hogy a térfigyelő
rendszerrel megtalálják a tetteseket, akikkel szemben szerinte komoly retorziót kellene alkalmazni.

PANNON
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Melyik szülőnél maradjon
válás után a gyermek1
J. P. olvasónk kérdése: válás esetén hány éves kortól hallgatják
meg a gyerekeket, hogy melyik
szülőhöz szeretnének kerülni?
Valamint ezen meghallgatás minden esetre vonatkozik, vagy csak
ha a szülők közös megegyezéssel
válnak el?
Tisztelt Olvasó! A rendelkezésemre bocsátott információk alapján
kérdésére az alábbi választ tudom
adni:
Abban az esetben, ha a házastársak közös megegyezéssel kívánnak elválni, a bíróság köti magát
a házastársak között létrejött megállapodáshoz, de csak akkor, ha a
megállapodás tartalmazza a törvényben előírtakat és egyéb szempontok figyelembevételével is megfelel a törvényi előírásoknak. A
megállapodásban többek között
rögzíteni kell azt, hogy a gyermekiek) melyik szülőnél kerül el-

helyezésre, gondozás és tartás céljából. Ha ebben a kérdésben a felek meg tudnak állapodni, és az
megfelel a jogszabályoknak, a bíróság döntésüket tiszteletben tartja, ilyenkor nem hallgatja meg a
gyermek|ek)et. Ha azonban a felek
között vita van a tekintetben, hogy
a gyermek(ek) melyik szülőnél maradjon a házasság felbontását követően, a bíróság a bizonyítási eljárás során a már 12. életévüket betöltött gyermek(ek)et is meghallgatja.
Ha mindkét szülő egyébként alkalmas a gyermek(ek) megfelelő
gondozására és tartására, a gyermeklek) ilyen irányú nyilatkozata
a bíróság előtt döntő lehet.
IFJ. DR. KÖNCZÖL LÁSZLÓ
•

Leveleket: „A jog asztala" Délmagyarország Szerkesztősége
6740
Szeged, Stefánia 10. címre kérjük
küldeni.

PIACI ARAK

A dorozsmai nagybani árai
GYÜMÖLCSÖK
Külföldi szőlő 300, narancs 120,
citrom 140-150, mandarin 45,
grépfrút 250, banán 200, kivi 230,
idared alma 80, jonatán alma 70,
golden alma 70, gesztenye 650
forint kilónként. A kókusz 350,
ananász 230 forint darabonként.
A datolya 120 forint dobozonként.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Sütőtök30, uborka (kígyó) 600, paradicsom (fóliás) 400, vöröshagyma
30, lila hagyma 50-60, fokhagyma
300, burgonya 30, káposzta 60-70,
ldnai kelkáposzta 80, kelbimbó 250,

karfiol ÍOO, spenót 250, cékla 70,
fekete retek 50, sárgarépa 40, kaliforniai paprika 500, gyökér
220-250 forint kilogrammonként.
Az erős, hegyes paprika 50, karalábé 60, paprika (tölteni való) 60, zeller 70-80 forint darabonként. A
petruska 35, a fehér retek 35-40 forint csomónként.
SZÁRAZÁRUK
ÉS EGYÉB TERMÉKEK
Szárazbab 280-500, sárgaborsó 140,
lencse 250, dióbél 900, mák 280,
mazsola 300-550, földimogyoró
360, száraztészta 280 forint kilónként.

MUZZIK
A Muzzik adó helyére került a
Hallmark. Az új helyén viszont
n e m tudja minden televíziókészülék fogni, pedig ez volt az
egyetlen komolyzenét sugárzó csatorna. Várható, hogy olyan sávra

kerüljön, mint régen? - kérdezte
Marcsi, a 30356-6612-es mobiltelefonról. Harcsa Pintér Sándor,
a Matáv Kábeltelevízió Kft. értékesítési igazgatóhelyettese a panaszokra reagálva elmondta: a Filmm ú z e u m és a Hallmark adókat
azért kellett az extra csomagba
áttenni, mert csak így lehet kigazdálkodni az árukat, a Muzzik csatornának pedig már csak a hipersávban volt hely. Az Újvidéki Televízió adásának minősége annyira leromlott az utóbbi időben,
hogy már nem lehetett tovább sugározni - tette hozzá az igazgatóhelyettes.
KÁBELI ZŰRZAVAR?
Igaz, hogy van két új csatorna a
Szegedi Kábeltelevízió kínálatában, de másik kettőt - a Travel
Chanelt és az Újvidéki TV-t - elvettek, sőt még árat is emeltek írta egy sms-küldő szerveren keresztül egyik olvasónk.

ORVOSI ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR
Klauzál téri, este 8-tól reggel 7
óráig. Csak sürgős esetben.
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
MA ÉS VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi
ügyeletet a II. kórház (Kálvária
sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek
és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket a II. kórház, Kálvária sgt. 57.,
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti Klinika,
Pécsi u. 4., urológiai felvéteh ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az
egyéb sebészeti gyermekbetegeket
a Sebészeti Klinikán látják el.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától m á s n a p reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig tart.
Ambuláns rendelés: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. szám alatti épületében (a Szilágyi utca felől).
Tél.: 474-374.A
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
NAPPALI ÜGYELET
Hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel
7.30-tól este 19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben
történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
ÉJSZAKAI ÜGYELET
JANUÁR 5-ÉTŐL VÁLTOZIK!
Rendelési idő: Hétköznap 13 órától 7.30-ig, szombaton, vasárnap
és munkaszüneti napokon: 7.30
órától másnap reggel 7.30 óráig.
Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti időszak alatt: Szeged, KossutFi
L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől).
Elérhetőségi telefonszám: 474374. Súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
Szombaton és vasárnap a központi ügyeleti szolgálaton (Kossuth
Lajos sgt. 15-17.).
SÜRGŐSSÉGI
VÉRSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
Önkormányzati Városőrség. Tél.:
06-70-235-0512.
HÁZI SZAKÁPOLÁS
Szegedi Kék Kereszt Szolgálat. Tél.:
469-300, 489-215.
IFJÚSÁGI DROGTELEFON
Munkanapon 8-16 óráig, 436-355.

CSALADVEDELMI
TANÁCSADÁS
Kedden, szerdán és pénteken délután 3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál, Eszperantó utca 1. szám
alatt, telefon: 498-186.
VÉRADÁS
az SZTE Vértranszfúziós Állomásán, Szeged, Pécsi u. 43., hétfőn,
kedden, csütörtökön 8-13; szerdán 8 - 1 8 péntek 7 - 1 3 óráig.
ADDIKTOLÓGIAI
(alkohol-gyógyszer) krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0-24 óráig.
II. kórház pszichiátriai osztály, Kálvári sgt. 57.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
január 5-én 6-án: Újszentiván: dr
Varga István, Újszentiván. Tél.: 277165. A kübekházi betegek ellátása
a szegedi ügyeleten történik, Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tél.: 474-374. Forráskút,
Üllés: január 5-6-án, dr. Csonka
Erika, Üllés. Tél.: 282-052 és 282417. Pusztamérges, Öttömös: január 5-6-án, dr. Thschler Anna,
Pusztamérges, Kossuth u. 36. Tél.:
286-740. Ásotthalom, Mórahalom,
Zákányszék: ügyelet a Mentőállomáson, Mórahalom, Kölcsey u. 2.
Tfelefon: 104. Szatymaz, Zsombó
betegellátása hét végén, valamint
munkaszüneti napokon a szegedi
ügyeleten történik, Szeged, Kossuth
L . sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felöl). Tel.: 474-374. Kisteleken: január 5-én, dr. Orosz Éva és dr. Szurgent József és; január 6-án, dr. Novaszel Balázs és dr. Szurgent József
a Mentőállomáson, Kossuth u. 17.
Tél.: 104; 597-040 és 598-610.
KISÁLLATÜGYELET
Január 5-től 10-ig: dr Kókai Károly.
Tél.: 06-60-613-950.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szombaton reggel 6 órától hétfőn
reggel 6 óráig: Szeged-Felsőváros,
Északi városrész, Petőfitelep, Baktó, Tápé és Algyő: dr. Horváth
Győző, Szeged, Lomniczi u. 5. Tél.:
06-30-9-874-823. Szeged város
egyéb közigazgatási területén: dr.
Horváth Győző, Szeged, Lomniczi
u. 5. Tél.: 06-30-9-874-823. Szőreg,
Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Klárafalva: dr. Mender
Ferenc, Újszeged, Küküllői u. 5.
Tél.: 433-184. Domaszék, Röszke:
dr. Perényi János, Szeged, Zárda u.
21. Tél.: 322-050. Baks, Csengele,
Dóc, Ópusztaszer, Kistelek, Pusztaszer: dr. Farle Csaba, Kistelek, József
A. u. 31. Tél.: 06-60-304-504. Balástya, Sándorfalva, Szatymaz: dr.
Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz Nana u. 7. Tél.: 283-180 és
06-30-9-451-386. Mórahalom, Zákányszék: dr. Müller Károly, Zákányszék, Dózsa u. 70. Tél.: 0620-9-257-787. Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa: dr. Papp
Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
Tél.: 06-60-481-679. Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó: dr. Bordás
János, Újszeged, Töltésu. 10. Tél.:
06-30-239-6527.
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TELEVIZIOMUSOR

tsmm

5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág
6 . 0 0 - 8 . 3 0 Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil
tévéfilmsorozat, 8 2 . 9 . 0 5 - 1 1 . 0 0 Naprakész
magazin 11.05 Derült égből egy család Német
tévéfilmsorozat, 10. Szertefoszlott álmok 12.00
Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 12.55
Téli olimpia előtt... 13.00 Srpski ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Unser Bildschirm
Német nyelvű nemzetiségi magazin 14.05 Szeretni kell Német tévéfilmsorozat, 15. Nagy üzlet
15.05 Évgyűrűk Nyugdíjasok műsora 15.35
Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 5. A jó
öreg Lady Lloyd
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ha márciusban is előfizetőink
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16.30 Tűzfal Informatikai magazin
17.05 Szilveszter újra!
17.30 Szilveszter újral
18.00 Híradó hatkor
18.10 Esti m e s e
18.35 Ablak Közéleti szolgáltatómagazin
19.25 Szót kér a természet Fényperje
19.30 Híradó e s t e
19.53 Sporthírek, időjárás-jelentés
2 0 . 0 5 A szív titkai Svájci-francia-német film.
2 1 . 5 5 Aktuális
22.15 Híradó e s t e , időjárás-jelent é s , hójelentés
22.25 Téli olimpia előtt... (ism.)
22.30 Théma
22.45 A szemúk s e m áll jól Amerikai filmvígjáték.
0.25 Kárpáti krónika
0.30 Világhíradó

Sjpyy
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Közjegyző előtti sorsolás
002. március 8-án.

Ha most fizet elő lapunkra, nem csak márciusi
sorsolásunkon vesz részt, hanem kedvére
válogathat értékes ajándékaink között!

5.50 Jó reggelt, Magyarország! 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0
Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda 1 0 . 1 0 Autóexpó 1 0 . 4 0 Közvetlen
ajánlat 1 1 . 4 0 Mi, magyarok 1 1 . 4 5 Riviéra
12.20 Csapodár csalogány 1 2 . 5 0 A dadus
Amerikai vígjátéksorozat, 3 1 . 1 3 . 2 0 A kis herceg 14.50 Széllovagok 15.45 Kapcsoltam
16.10 Sebzett szívek
16.35 Lucectta
17.05 Barátok é s szerelmek
18.00 Szeretni beindulásig
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Fort Boyard - Az erőd
19.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat
2 0 . 2 5 Actlvity
2 1 . 1 0 Jimmy-emlékműsor
2 2 . 2 5 Dáridó top 10
2 3 . 0 0 Jó e s t é t , Magyarország!
23.45 Polip Olasz maffiasorozat

Negyedéves Délmagyarország-, Délvilágelőfizetése mellé negyedéves Kiskegyed-,
vagy Gyöngy-, vagy Lakáskultúra-, vagy
akár fél éves 100xszép-előfizetést választhat.
Fél éves Délmagyarország-, Délvilág-előfizetése mellé egy 2000 forintos élelmiszervásárlási utalványt adunk.
Éves Délmagyarország-, Délvilág-előfizetése
mellé pedig egy 5 0 0 0 forintos élelmiszervásárlási utalványt adunk AJÁNDÉKBA!

RTL Klub
6.30 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub (ism.) 9 . 1 0
Top-shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai film-

MOZIMŰSOR
Du. fél 4 és este 8 óra: Kéjutazás. Színes amerikai film;
du. háromnegyed 6 óra: Hamvadó cigarettavég. Színes
magyar film.

...hogy

otthon

legyen

Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Bridget
Jones naplója. Színes, m. b. angol romantikus vígjáték.

A december, január, február hónapokra vonatkozó villany-, gáz- és fűtésszámlákat térítjük meg, maximum
50 000 forint értékben. A kifizetéshez feltétlenül hozza magával az eredeti számlákat. Csak azokat a
számlákat fogadjuk el, amelyek az előfizetés címén található ingatlanra vonatkoznak. A fődíjak sorsolásán
minden, márciusban érvényes előfizetéssel rendelkező természetes személy részt vesz. A sorsoláson nem
vehetnek részt a Délmagyarország Kiadó dolgozói és közvetlen hozzátartozóik. A napilap-előfizetés mellé
felajánlott ajándékok kizárólag új előfizetőinkre vonatkoznak. Új előfizetőnek számít az, aki az előfizetési
szerződés megkötését megelőző három hónapban nem volt előfizetőnk. Az előfizetés lemondása és azonos
címen, de más néven történő megrendelése nem számít új előfizetésnek. Akciós ajánlatunk egyéb kedvezményekkel nem kombinálható.

E L Ő F I Z E T Ő I

S Z E L V E N Y

IftfOflTUCO
I á é r t , m a g r t m d e i a r n i <3

egy évre

13 9 8 0 f o r i n t é r t

12 6 6 0 f o r i n t é r t

Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: NEXXT. Színes
magyar film.
Este 7 óra: Gyors büfék, gyors nők. Amerikai film. R.:
Amos Kötlek; este 9 óra: Az élet könyve. Amerikai film.
R.: Hal Hartley.
PLA2A G M E M A C m
Amerika kedvencei: 18,20,22 óra. Atlanbs: 13.45,
15.45 óra. Csocsó: 18,20,22 óra. Lovagregény: 17.30,
20,22.30 óra. Kutyák és macskák: 14,15.45 óra. Harry
Potter: 14,17,20,22.45 óra. Eredendő bűn: 13.30,
15.45 óra. Dr. Szöszi: 14,16,18,20,22 óra. Ne szólj
száj: 13.15,15.30,17.45,20,22.15óra.Jay és Néma
Bob: 14.15,16.15,18.15,20.15,22.15 óra. Zooiander:
14.30,16.30,18.30,20.30,22.30 óra. Amerikai Pite
2.: 13.30,15.45,18,20.15,22.30 óra.

Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Négybalkéz. Színes
amerikai film.

a z ajándék 5000 forintos élelmiszer-vásárlási utalvánnyal

fél évre

6 9 9 0 forintért

6330 forintért

az a j á n d é k 2 0 0 0 forintos élelmiszer-vásárlási u t a l v á n n y a l

negyedévre

3 4 9 5 forintért

3 1 6 5 forintért

n e g y e d é v e s Kiskegyed-

negyedéves Gyöngy-

negyedéves Lakáskultúra-

f é l é v e s 10Oxszép-előfizetéssel

A

A választott előfizetési időt, illetve a választott lapot kérjük, szíveskedjen X-szel megjelölni. Kizárólag olyan lap
választható, melynek Ön még nem előfizetője. Az ellenőrzés miatt a lapok kiadójával egyeztetjük az Ön adatait.

Név:

Telefon:

Számlázási cím:
Kézbesítési cím:
A z előfizetési díjat a n á l a m számlával jelentkező kézbesítőnél kifizetem.
Dátum:

Aláírás:

11

KÖR-

Este 8 óra: Halálos iramban. Színes amerikai
akcióthnller.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
8.00 Krónika. Sport Kb. 8.19 Mindennapi tudomány
8.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás 9.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 9.04 Napközben. Közben: 11.04
Cigányfélóra 11.35 Hány füstmacska egy kutyanyelv7 12.00 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Vallási műsor 14.04 Péntek kávéház
15.05 Szóljon hozzá1 15.55 Kamatozó forintok
16.00 Délutáni k r ó n i k a l 6 2 0 „Magyarországról jövök..." 16.53 Hasznos tudnivalók 17.05 Holnaprakész 18.00 Esti krónika 1 9 . 0 5 Határok nélkül
1 9 . 3 0 Sportvilág 1 9 . 5 0 Jó éjszakát, gyerekek!
20.04 Aranyemberek 20.35 A tetszhalott haláltánca 2 1 . 0 4 Műsorajánló 2 1 . 0 5 Tetten ért szavak 2 1 . 1 5 ítélet 2 1 . 5 5 Szóló 2 2 . 0 0 Késő esti
krónika 2 2 . 3 0 Fórum az idő tükrében 2 3 . 0 4 Hang-

sorozat, 215. 9.50 Teleparti Játék 1 0 . 4 0
Top-shop 11.35 Delelő Vidám show 13.10 Teleparti Játék 14.00 Norm-show Amerikai vígjátéksorozat, 8. 1 4 . 2 5 Jack és Jill Amerikai
filmsorozat, 1 7 . 1 5 . 1 5 Milagros Perui filmsorozat, 149.15.40 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.45 Receptklub 15.55 Híresek és gazdagok Argentin filmsorozat, 341.
16.20 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
16.25
17.15
17.20
18.05
18.30
18.55
19.25
19.50
19.55

Maria M e r c e d e s
Üstökös S z t á r k e r e s ő
Mónika A klbeszélőshow
Találkozások
Híradó - Esti k i a d á s
Legyen ön is milliomos!
Fókusz
Párizs-Dakar-rali
Barátok közt Magyar filmsorozat, 1 3 8 3 - 1 3 8 4 .
2 0 . 2 5 Halálos célpont Amerikai
akciófilm
22.05 Párizs-Dakar-rali
22.35 Eltűnt egy kisfiú
0.10 Híradó - K é s ő e s t i k i a d á s
0.30 Fókusz
1.00 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a nap
8.30 Műsorismertetés 8.40 Összkép Kulturális híradó 9.05 Bartók: Román népi táncok 9.10 Mezítláb
Szibériában 10.00 Moziöélelött: A siker édes illata
11.35 Állatmentők Namíbia, a sörényes fókák hazája 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.05 Miért? Kérdések a közéletről 12.30 Zöldkalendárium 12.55 Bulányi György Dokumentumfilm
13.25 Kónya - Conia Magyar ismeretterjesztő film
14.00-14.20 Navigátor: Az én folyóm A Túr 15.00
A világvége forgatókönyvei 15.55 Vad sziklafalakon Angol ismeretterjesztő filmsorozat
16.25 A tudomány kincsesháza
16.55 Öt órai zene
17.00 Kalendárium
17.55 Műsorajánlat, reklám
18.00 Híradó, sport
18.35 Mese
19.00 Udvarház
19.30 A holnap világa
20.00 Lottózsonglőrök
21.30 Pege Aladár
21.45 Híradó, sport
22.00 Győzelemre született
23.25 Strand
23.40 Szilveszter
23.55 Hírek
0.00 Műsorismertetés, vers

nálé kuKtltúrák külföldön. Ciprus 14.25 Farkas
Ferenc zenés játé-kaiból 1 5 . 2 5 Magyar ház
15.55 Zenelánc Csajkovszkij: F-dúr scherzo
16.05 N a p r a k é s z magazin
18.00 TS Téli olimpia előtt...
19.35 E s t i m e s e
19.50 Théma
2 0 . 0 5 Híradó e s t e
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
2 0 . 4 0 Századunk
20.39: A Szent István
20.47: Kudarc Londonban
21.05 Magyarország 2 0 0 2
21.35 Tüzelj vissza! Amerikai film.
23.05 Záróra
0.05 É j s z a k a i telefon
1.40 Aktuális
2.05 Parasztok
3.00 Vllághíradé
3.25 Magyar ház (ism.)
3.55 Z e n e l á n c (ism.)
4.00 TS (Ism.)

Szeged TV
7.00 Esb zóna - portrék 4 . (ism.) 7.40 Közös
nevező (ism ). 8.00 Zenevonal. 10.00 Rendezte:
Bacsó Péter - Álmodozások kora. 11.35 Zenevonal.
13.00 Képújság 15.00 Zenevonal.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Magyar fények Franciaországban.
20.00 Rendezte: Szabó István - Bizalom.
21.40 Híradó (ism.).
22.10 Képújság.

Telin TV
22.00-19.00 Hangos képújság. 19.00 Diagnózis. 20.00 Tiszatájék - megyei magazin. 20.30
Sajtóklub

TKTV
E-mail: info@tktv.hu httpa%ww.tktv.hu
15.00 18.00 TKTV Képújság. 18.00-19.00
TKTV Péntek este.

VTV Makó
7.00 A csütörtöki adás ismétlése. 10.20 Képújság. 18.00 Műsorajánló. 18.05 Korzó. 19.00
Híradó. 19.10 Korzó. 19.30 Az utolsó nyár Tangerben. Francia film. 21.30 Híradó (Ism ). 21.40
Képújság.

5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág
6 . 0 0 - 8 . 3 0 Ma reggel 8.35 „Gyáva földön a
göröngy" Sáfrány József filmje 9.00 Horvátország
nemzeti parkjai Sáfrány József filmje 9.55 Zenelánc Hidas Frigyes: Auartettino 10.05 A bábu
Lengyel tévéfilmsorozat, 6 . Falusi időtöltés 11.05
+ 1 Művészeti műsor 12.00 Déli harangszó
Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 43.
1 2 . 3 0 Tetovált paradicsom Néz egy polinéz
13.00 Híradó délben 14.00 Koffer Kedvcsi-

16.00 Bencze-show. 16.40 A növények magánélete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 18.00
Promenád - mindennapjaink tükre. 18.30 Képes
Sport. 20.00 Híradó. 20.15 A nap kérdése (ism.).
20.20A bilincs szorításában. Amenkai film 22.00
Promenád (ism.). 22.30 Híradó. 22.55 A növények magánélete. O.OO-tól Képújság.

versenymúzeum 0.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás
0.10 Himnusz

Chart show (Bende Gábor). 21.00 Fresh Jam (DJ
p e j ) . 0.00 Éjszakai Zenemix.

PETŐFI
8.45 Zöld(sport)reggel 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 9.01 Hírpercek 9.50 Apró-cseprő 10.00
Hírek. Időjárás. Közlekedés 10.54 Gordiusz-plusz
1 1 . 0 5 Sporthírek 1 1 . 1 5 „Régi idők dalai"
11.38 Zöld jelzés 11.48 Korkérdés 12.00 Jó
ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 13.05 Hírek.
Időjárás. Sport. Közlekedés Kb. 13.50 Vízállásjelentés 14.00 Péntektől péntekig 15.05 Közlekedés 16.00 Közlekedés 17.00 Háztól házig. Hírek. Időjárás. Közlekedés 1 8 . 0 0 Kölyökrádió
18.30 Gordiusz-játék-tér 19.15 Unikum 20.00
Váltóhang 21.00 Szerelmetes barlangjaim 22.00
Válogatás az elmúlt évek legjobb dzsesszhangversenyeiből 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó 0.00
Éjfél után 1.00 Hírek. Időjárás 2.03 Éjszakai Rádiószínház 57 percben 3.03 Melódiakoktél 4.03
Magyar nóták,csárdások

Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.:
Reigl Endre. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 6.20 Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd:
romániai munkavállalók és az SZDSZ. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Akutális beszélgetés: árvízi helyzetkép a Dél-Alföldön. 7.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.00 BBC világhíradó Londonból. 8.20 Péntek reggeli jegyzet.
8.30 Lemezmustra. 9.00 Hírek időjárás-jelentés,
útinform. 9.05 11.57 Hétfőtől péntekig: Kossuth
- Napközben. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, úbnform.
13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05 Hétfőtől
péntekig: Kossuth. 14.00 Hírek, meteor, útinform.
14.05 Zenés délutáni randevú, Varga György szerkesztővel, e-mail: zdr@freemall.hu 15.00 Hírek,
időjárás-jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: V. Horvát Péter. 15.10 Érdekességek az autós világból. 16.00 Hírek, meteor, úbnform.
16.15 Csúszós utak. 16.57 Tőzsdehírek. 17.00
Hírek időjárás-jelentés, útinform 17.15 Sport.
18.00 Esti Krónika. (Kossuth). 18.20 Sportidőplusz. 18.30-tól 22.30 ig Országos nemzetiségi
műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók
műsora.

FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu
5.55-től 8.55-ig félóránként. 9.55 és 18.55-ig óránként hírek, időjárás. 6.40,7.40.8.40. 11.40 és 15.40kor sporthírek.
6 . 0 0 Ébresztő (GenscheizSövény Tibor). 1 0 . 0 0
Napközi (Bende Gábor). 1 4 . 0 0 Délutáni show (Száraz Ferenc) 1 7 . 0 0 Vigadó Mix (DJ p_e_t) 2 0 . 0 0

Vásárhelyi TV

FM100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. Tekfax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli ébresztőblokk (Vizes Tünde. Büte
Zsolt) 9.00 Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 Zenes áv (Greskovics Péter), benne: Média„HOT"Mix.
15.00 Délutáni magazin (Prjevara KomékBoidizsár
Kata). 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal (Óhaj telefon:
466-840) 19.00 Slágerlista (Molnár Balázs).
20.00Alkotóra (Hevesi István). 21.00 Média Mega"HOT"Mix (DJ Red). 2 4 . 0 0 Megamix.
RADtO 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 műsor, félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: az APEH 2001. évi tevékenysége,
2002. évi új adójogszavályok. Vendégek: dr. Szűcs
Edit ügyfélszolgálati osztályvezető, dr. Nagy Péter jogi osztályvezető.12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A
nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Délalföldi Hírmondó. 18.00 Sportturmix. 20.00 Péntek esti kaleidoszkóp. 23.30 Dél-alföldi hírmondó.
RÁMO SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható
a 106,0 MHz-en. Interneten: www szentes.huTadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 63315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@mail.bszanet.hu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menb
Krónika - hétköznap 17.15-től 17.45-ig.
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, útinform. lapszemle. 9.00 Riportok interjúk. 10.00 Zeneóra. 11.00 Programajánló.
12.00 Zene-őzön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00 Zeneóra. 15.00 Délutáni Magazin. Interjúk,
riportok. Kompok - kikötök a Tiszán. 17.15 Tisza
Menb Krónika. A nap hírei 18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Esb mese 20.00 Zenés éjszaka.
I SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint
13.00és4.00 óra között Cím: Szentes. Petőfi u. 5. Tel.:
62312-148. teWax: 63440-880. E-mail: media6@szentes.media6.hu
7 . 0 0 Start napindító magazin. Naptár 7 . 3 0 BBChírek friss információk 1 3 . 0 0 Délutáni magazin.
1 5 . 2 0 Zsebkönyv - diákmagazin. 1 7 . 0 0 Kora esti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor
6 3 4 4 0 8 8 0 . aktuális információk, riportok, játékok, esb mese. 1 8 . 2 0 Életmódmagazin, játékok
esb mese. 2 1 . 0 0 Zenehíd
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1

Alapítványok
Albérletet kínál

E Állást kínál

m

:

Tallózó, Fő u. 103.

Akciói
Termosztátok
és v í z p u m p a
- 1 0 %
Szöged, Alföldi u.
Bécsi krt. sarok.
Telefon: 6 2 / 4 4 0 - 3 8 6

• ÜZLETVITELI tanácsadó cég pénzügyi-számviteli (elsőfokú végzettséggel. jogosítvánnyal rendelkező tanácsadót keres. Gyakorlattal rendelkezők
előnyben. Szakmai önéletrajzokat
„Kontrolling 01 f 368599" jeligére várjuk a Sajtóházba.
M ÁRUTERÍTÉSBEN jártas gépkocsivezetőt keresünk januári munkakezdéssel. érettségivel, üzletkötői gyakorlattal rendelkezők előnyben. Érd.:
62/228-470.

Közétkeztetéssel foglalkozó
cég keres számítógépes
ismeretekkel rendelkező,
talpraesett, agilis

titkárságvezetőt

Bérlemény

Hagyaték

Fűtetlen
és t e m p e r á l h a t ó

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
SZECOLOR
DEPÓ, j
6 7 2 4 Szeged,

2

B a k a y N . u. 5 2 .

Jelentkezni az 542-015-ös
hétfőtől csütörtökig,

„

§

9-14 óra között lehet. 5
Regionális hatáskörű
minisztériumi intézmény
keres fiatal,

jogász végzettségű
munkatársat
hatósági feladatok
ellátására.
Munkavégzés helye: Szeged.
Előny: közigazgatási gyakorlat,
oktatási tapasztalat.
A MUNKAKÖR AZONNAL
BETÖLTHETŐ.
Alkalmazás, bérezés az 1992.
évi XXIII. kjt. szerint.
|
Jelentkezés: „Moderátor |
011368661" jeligére
i
a Sajtóházban, a megjelenéstől
számított egy héten belül.

A HANSA-KONTAKT
élelmiszer-ital-vegyi áru
nagykereskedelmi cég állást
hirdet az alábbi munkakörbe:

titkárnő,
adminisztrátor
Feltételek:
- középfokú végzettség
- fenti munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat
- gépírástudás
- számítógépes programok
(WORD, EXCEL)
felhasználói szintű ismerete
- j ó kommunikációs készség,
problémamegoldó képesség
- terhelhetőség
A jelentkezők önéletrajzait
2002. j a n u á r 11. napjáig a
a 62/558-323 faxszámra, |
vagy levélben a
HANSA-KONTAKT K f T .
6724 Szeged, Huszár u. I.
címre várjuk.

HIRDETESFELVETEL
SZENTESEN:
Városi szerkesztőség:

Kossuth u. 8.
Tel./ fax: 63314-838.

varrónőket ós kettlizöket
kötöttáru konfekcionálására, két műszakos munkarendbe.
Szegedi Fonalfeldolgozó

Szeged, Tavasz u. 2. Tel.:

Rt.

62/554-049

QjjJ Haszonállat
H 3 DB három hónapos, barátságos,
keverék kiskutya Ingyenesen, oltási
könywel elvihető. 06-30/2396-782.
Szentes.
H SERTÉSFELVÁSÁRLÁS 100-150
kg, napi áron. 62/290-016, 06-30409-6912. Zákányszék.
H VEMHES koca előrehaladott állapotban eladó. 62/271-440. (Deszk)

Tel.: 62/467-647

napi 8 órás munkaidővel.
telefonszámon

M K0RUT Régiségkereskedés, antik
bútorok, régiségek felvásárlása. Szeged, 62/315-322,30/9558-979.

H KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények,
órák. régi porcelán- és ezüsttárgyak,
könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel. díjtalan kiszállással. Szeged,
Tisza L. krt. 59. 62/315-322, 309558-979.
M TOLLAT, régi bútort vásárolunk
készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064, Szeged.
H BÚTOROK (70 évnél régebbi), tollnemű. teljes hagyaték felvásárlása!
06-62/216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.

L A i r a

• Raktári
polcrendszerek
Szeged, Brüsszeli krt. 21.
Tel./fax: 62/491-011

Háztartási gép
H „HELIA" Bizományi készpénzfizetéssel vásárol korszerű fűtőkészülékeket, hűtőket-fagyasztökat, mezőgazdasági kisgépeket, elektromos
kéziszerszámokat, konyhai sütó-főző
készülékeket, porszívókat, mosóautomatákat. televíziókat, rádiós magnókat, hitiberendezéseket (hétköznapokon 8—12-ig, 14—17-ig. szombaton
9-12-ig). Szeged, Rókusi krt. 9. Nevünk, védjegyünk: Hélia = NAP. Telefontájékoztatás: 62/481-646, 20460-7132.

M DR. CSILLAGH SÁNDOR szemészföorvos magánrendelését január 8-tól
megkezdi.Rendelési idő: kedden-csütörtökön 14.30-16.30-ig. Szentesen,
a rendelőintézetben.

Elveszett
M 2001. december 29-én, szombat
este Szegeden, a Híd 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 DIÁKIGAZOLVÁNYOM elveszett.
Megtalálója jelentkezzen jutalom ellenében. Tel.: 06-20/396-16-57,6248-48-19. Szeged.
H ELVESZETT Csongrádon zsemleszínű spániel kutyánk. Jutalmat ajánlok: 63/471-183. 06-20/485-7579.
M ELVESZETT december 23-án mobiltelefon Szeged-Kiskunhalas buszjáratán. Megtaláló jutalomért hívja:
62/266-247
H ÜNNEPEK előtt elveszett szürke
tigriscsíkos, kétéves cicánk. Rózsa
u.-Sándor u.-József A. sgt. környékéről. Aki tud róla. jelentkezzen! Szeged, 62/492-101.

H MARS terhez közeli garázsom eladó. Szeged, 06-20/493-0033.

í í ' l Gépjármüvez.-képzés
H CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged.
Londoni krt. 10. 62/426-433.
H RUTIN-AUTÓSISKOLA kedvezményes tanfolyamot indít január 7-én.
Szeged, Vidra u. 3., 06/30-381-31-63.

| T j Közlemény
H GÉPJÁRMŰÁTÍRATÁS, biztosításkötés. Szöreg, Magyar 1. ABC-nél.
06/30-326-80-24
H ORSZÁGGYŰLÉSI képviselőjelöltet
keres a Magyarországi Zöld Párt. Budapest, 06-30/9-840-525.

»

Z. Nagy
Cukrászda
festés miatt
január 1 5 - i g

z á r v a tart.
Boldog új évet kíván
minden kedves
vásárlójának
|
Margitáné
=
^ Z. Nagy Rozália ^

M TURKAL00ISZK0NT nyílik 2002.
január 5-én, Telekgerendáson. 1300
nm-en több tonna áruból válogathat.
Érd.: 06-30-9433-255-ös telefonon.

Pályázati felhívás
Domaszék Község
Önkormányzata pályázatot
hirdet közigazgatási
területén - településrendezési
tervével összhangban
A pályázónak pályázatában
legalább az alábbiakra kell
kitérnie:
te
- a pályázó referenciái
§
- az építési telkektervezeitte
közművesítése
- a közművesítetttelkektervezett
értékesítési ára
- az önkormányzat részére
biztosítandó kedvezmények.
A pályázatok benyújtási batárideje:
2002. január 12.
A pályázatokat kizárólag postai
úton az alábbi címre kérjük
benyújtani: 6781 Domaszék,
Köztársaság tér 1.
Bővebb információt lehet kérni:
Börcsök Lajos polgármestertől
O62/284-031 ésGulácsiné
Somogyi Ilona
0 62/284-121 es

H MAKÓ, SZILÁGYI D. u. 8. ház eladó.
62/298-353.

20 Növény
H 3 hektár gyökér földjében eladó.
Érd: 62/263-486. Csanádpalota.
H 37 lánc gyökér földjében eladó.
62/218-694. Makó.
H GYÖKERET vásárolunk beládázva,
napi áron. Tel.: 62/216-315. Makó.

G Y Ö K E R E T ÉS FOKHAGYMÁT VÁSÁROLOK.
TELEFON: 06-60/320-272,
06-60/381-635.

Oktatást vállal
BÁLOZOK FIGYELMEBE!

ŐZE & MÓC2Ó
TÁNCISKOLA
SZEGEDEN,
a Szeged Tánc-Sport
Klub szervezésében,
a Százszorszép
Gyermekházban
külön felnőtt, ifjúsági
és gyermek
korcsoport részére)
Beiratkozás:
jan. 11-én,

Járműalkatrész

1 8 - 1 9 óra között
jan. 12-én,
1 4 - 1 5 óra között

Foglalkozások:

AUTÓ
MECHANIKA
Daewoo,
Hyundai,
KIA

• HASZNALTKÖNYV-VÁSÁRLÁS.
könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele. Kőrút Antikvárium. Szeged, tel: 62/315-322.
•FIAT Ducato Maxi 1994-es, nagy
rakterű teherautó hűthető, szigetelt
raktérrel eladó Szeged, tel.: 62495-595, 06-30/9-382-383.

Apró (6.5 pt)

Léniával elválasztva
(6.5 pt)
2 0 %

KÉTSZOBA-HALLOS,
FÖLDSZINTI LAKÁS
CSENDES HELYEN
ELADÓ, SZEGED,
06/30-346-68-86.

Sorkiemelt + léniával
elválasztva, verzál (8 pt)

100%

H HASZNÁLTKÖNYV-VÁSÁRLÁS,
KÖNYVHAGYATÉKOK, magán
könyvtárak vétele. Körút Antikvárium. Szeged, tel.: 62/315-322.

Régiség, ékszer

jan. 1 7 . : gyerek

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

Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED,62/485-774.
H CSEMPÉZÉST, padlóburkolást,
gipszkartonozást, kőművesmunkát
vállalunk. 06-30/342-7499.
H DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával
(Szeged és Csongrád megye.) 0630/9457-577,06-62/533-999, Szász
Péter.

Oktaták:
MÓCZÓ HÁZASPÁR
ŐZE LÁSZLÓ

=

alkatrészek

B E V E Z E T Ő ÁRON
S z e g e d , P a c s i r t a u . 1.

többszörös magyar
bajnokok,
lánctrénerek.

• KŐMŰVESMUNKÁT hidegburkolással. kisebb ács-, műkő munkálatokat (elóregyártással), víz-, villanyszerelést vállalunk, 62/266-826,
06/70-235-19-31. (Szeged)
H MASSZÍROZÁS egyéni igény szerint, Szegeden. 06-30/303-6085.
H REDŐNY, reluxa, szalaglüggöny.
harmnnikaajtó Égetőnél árengedménnyel. 498-130. 489-603. 0660/381-147.
H REDŐNYT, reluxát, szalagfüggönyt
30%-kal olcsóbban Makrostartól.
62/288-619,30/9384-330.
M SZILÁNK. Biztosítási üvegezését
bízza ránk. Számláinkat a biztosítók
elfogadják. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény lakossági árainkból. Szeged. Teréz u. 42., 62/425-555. Üveges ügyelet: 30/9725-067.
HVÍZ-, központifűtés-szerelés, gyors
javítás, lakásszervizes munkák. 0670/223-0243.

Kisállat

H FAJTATISZTA német juhász kölykök eladók. Szeged, 06-30/9434-570.

FAROSTLEMEZ
BELSŐ AJTÓK (új)
közvetlenül a gyártótól,
5900* Ft-tól.
_
SCHÜMACHER
ABLAKOK

megrendelésre, akciós áron!

BELSÖflJTÓ-flKCIÓ!
*az árak az áfát nem
tartalmazzák.

Tel.: 06-60/312-256
H*1 Talált
• FEKETE tacskót találtam Stefánián. 29-én, fehér lábakkal, bőr nyakörvvel. Gazdája jelentkezzen! 0620/32-59-850, Szeged.

26
• SZEMÉLY-, vagyonőri tanfolyam
indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált munkalehetőséggel.
Részletre. 62/472-028.
N INTENZÍV tanfolyamok Szegeden:
kereskedő-boltvezető, vendéglátóüzletvezető. 62/406-764.
M JÓGA hétfőnként. 18 órától (Szeged, Juhász Gy. Művelődési Központ). Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület, telefon: 62/422-368, 20398-36-77.
f T

TOVÁBBKÉPZŐ x r r
CSONGRÁD MEGYEI

tanfolyamra
még elfogadunk
jelentkezéseket.
Előadó:
Karczag J á n o s .
a Magyar Bármixer Unió
elnöke.

K I T Kft.
S z e g e d . D e á k F. u. 2 2 .
Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 0 5

27 Társközvetítés
M SZERETNE On társat? Akkor hívja
társkereső irodánkat! 62/430-814,
Szeged.

Téglaépítésű lakás
M SZEGED, Gutenberg u. 24. alatt
felépült, liftes társasházban lakások
és udvari parkolók külön is eladók.
Öthalom u. 26. sz. alatt épülő társasházban lakások garázsokkal eladók. Tel.: 06-30-9-537-287.

H AKÁCFAAKCIÓ, 1100/q díjtalan
szállítással, mindenfajta szén megrendelhető. 06-72-267-101, Pécs.

PTíj Üzlethelyiség
• BELVÁROSBAN, Kazinczy utcában
20 nm-es, utcára nyíló, összkomfortos helyiség kiadó. Szeged, 06/70247-53-91.
M KÁRÁSZ utcán. Klauzál téren üzlethelyiségek kiadók. Érd.: 06-20961-3713. (Szeged)

3

Ország-világ tudja meg,
KULCSÁR IMRE
röszkei
kovácsmester
90 éves lett.
Nagyon sok boldogságot
kíván:
lányod, vejed, unokád

Panellakás
• SZENTES központjában kétszobás,
2. emeleti panellakás garázzsal vagy
anélkül eladó. 06-30/9659-135.

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

o

Szókiemelés max. 5 szó
(6.5 pt)

Keretes hirdetés
+ szín (kék)

Inverz (fordított)
megjelenés

Dupla szóár

20%

50%

Érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon, vagy a 62/567-835-ös telefonszámon!

J /

Gratulálunk

Érd.: 62/475-893
Móczó: 20/988-6043
Öze: 20/993-7159

Hirdetés

5

KÉPVISELETE

MIXER

J3 S ^ M d X l U

Keretes
hirdetés

1
8

E J Tüzelőanyag
Amennyiben
Ön e l ő f i z e t é s é t
valamilyen okból
csak késve tudta
rendezni, é s ezért
néhány lapszámot
n e m kapott meg,
kérésére
az elmaradt
lapszámokat
utólag kiküldjük.

Tel.: 4 8 6 - 2 3 1

|

TERMOPLÓN
ablakok több möratbvn
5500* Ft-tól (felújított).

H HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 06-62/267-554, 0630/9550-537, Szeged.
H KAPUTELEFON Üzlet. Minőségi
(olasz) és intelligens (magyar) termékek forgalmazása 10 éves szerelési
tapasztalattal Szeged, Szilléri sgt.
24. (9-12, 14-17). Tel /fax: 62439-138, 70/31-41-709.
M KUTYAKIKÉPZŐ iskola, állatpanzió.
Kutyaközvetltés. 06-30/9434-570.
Szeged.

jan. 1 8 - 1 9 . : ifi, felnőtt,

ÚJ HIRDETÉSI FORMÁK AZ APRŐBÖRZE OLDALON
• HASZNÁLTKÖNYV-VÁSÁRLÁS.
könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele. Körút Antikvárium Szeged, tel: 62/315-322.

•

19 Magánház

Hirdetmény

- építési telkek kialakítására:

Egészségügy

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

T

m

M KORÚT Régiségkereskedés, antik
bútorok, régiségek vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62/315-322,06-30/9558-979.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS vásárol antik bútorokat, festményeket, vitrintárgyakat, mindenféle órát, tollneműt, teljes hagyatékot Is! Vidékre
is díjtalan kiszállás, azonnali készpénzfizetés! 06-62/216-324,06-30383-7116, Szeged.

Hirdetését már 70 postahivatalban is feladhatja

A Szegedi Fonafeldolgozó Részvénytársaság
dinamikusan fejlődő varrodájába
azonnali belépéssel felvesz
szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező

Jelentkezni:

(üzenetrögzítő is)

Apróbörze

Állást kínál

^cfo
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NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

• 2002-ES év első állásajánlata! Ön2
álló munkára képes munkatársakat
3 Autó
keresek magas kereseti lehetőséggel. Középfokú végzettség feltétel,
4 Állást kínál
gépkocsi előny Időpont-egyeztetés:
06-30 998-1758.
5 Bérlemény
• 40 ÉV feletti, minimum középiskolai végzettséggel 2 tő munkatársat
Bútor
keresek Szeged, 06-20/9-522-686
7 Egészségügy
ING-NN.
• A CSONGRÁD Megyei Rendőr-főElveszett
kapitányság közalkalmazotti állomá8
nyába (elvételt hirdet f tó érettségiGarázs
vel és fényképész szakképzettséggel
í T l Gépjármüve jetö-képzés rendelkező munkavállaló részére Bérezés az 1992. évi XXXIII. törvény
Hagyaték
szerint. (Kjt.) Érdeklődni: személyesen (vizsgabizonyítvánnyal), vagy a
Haszonállat
62/560-400/1813-as vagy a 1481es telefonszámon, munkanapokon
Háztartási
gép
13
10 órától f 2 óráig. Tímár Ferenc osztályvezetőnél. Clm: Szeged. Párizsi
14 Hirdetmény
krt. 16-22. szám.
• BELVÁROSI élelmiszer-csemege
15 Járműalkatrész
bolt keres két műszakos munkarend16 Kisállat
be gyakorlattal rendelkező pénztárost (nem vonalkodos) azonnali kez17 Könyv
déssel. Szeged. 62/429-214
• BENZINKÚTRA kútkezelőt keresek
18 Közlemény
Tel.: 30/316-8427. (Szeged)
• DON Pepe Pizzéria és étterem szak19 Magánház
képzett. megbízható pultost (elvesz.
Szeged, tel: 62/54-10-10, 06-3020 Növény
371-90-13.
21 Oktatást vállal
• FEMCSISZOLASRA segédmunkást
felveszek Szeged. 62/483-137.
2 2 Panellakás
• ISKOLA gazdasági ügyintézőt keres könyvelési, számitógépes isme2 3 Régiségek
rettel. bérezés kjt. szerint. Jelentkezés megjelenést követő 5 napon be24 Szolgáltatás
lül, telefonelérhetóség megjelölésé25 Talált
vel. „Munkaügy 11468778" jeligére
a Sajtóházba.
26 Tanfolyam
• MELEGKONYHAI étterem konyhai
kisegítőt lőállásba (elvesz. Szeged.
27 Társközvetítés
62/54-10-10,06-30/371-90-13.
28 Téglaépítésü lakás M NEMZETKÖZI iskolahálózat keres fiatal. határozott fellépésű, jó kommu29 Tüzelőanyag
nikációs készségű, gépkocsival rendelkező munkatársat szervezési mun30 Üzlethelyiség
kakörbe. Feladata: az iskola által biztosított érdeklődök tájékoztatása. Értékesítési területen szerzett tapasztaAlapítványok
lat előnyt jelent. Fizetés: 80-120 ezer
Ft lix + jutalék. Jelentkezni a megje• 1993 óta bejegyzett, lekönyvelt, lenés napján 15-20 óráig a 62„szívbeteg gyermekekért" létrehozott 554-402-es telefonszámon.
alapítványom átadnám, illetve hason- • PÉNZÜGYI telrületre keresünk munló célúba beolvasztanám. Érdeklőni: katársakat Szeged, 70/241-32-54.
62/271-491 vagy a 30-412 2661 -es H PÉNZÜGYI management szolgáltateletonon.
tást végző, független cég gazdaságorientált munkatársakat keres. Tel.:
06-30/415-8095, Vásárhely
Albérletet kínál
M SZAKKÉPZETT varrónőt felveszünk
• BELVÁROSI, reprezentatív. 106 Jelentkezni lehet: 62/466-255/149
nm-es lakás hosszú távra kiadó. Sze- (Szeged)
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvételt hirdet
ged, O6/30-945Í-H75.
• BERENDEZETT kisméretű, belváro- adminisztrátori, pénztárosi, ügyintési lakás kiadó. Szeged, tel.: 06-20- zői munkakörbe. Felvételhez szükséges közgazdasági végzettség. B ka9-651-049
• BUDAPESTI krt.-i. téglablokkos, tegóriás jogosítvány, részletes fényegyedi cirkólűtésú. bútorozott lakás képes önéletrajz, végzettséget igakiadó januártól, 40 E Ft • rezsiért. zoló okirat. Fiatal, jó megjelenésű,
kreatív, amblciós hölgyek jelentkeÉrd.: 06-20-416-7937, Szeged.
zését várjuk. Érdeklődni: 06-30925-6835.(Szeged)
• TV-VIDEÓ-AUOIO-HIFI műszerészt
keres budapesti székhelyű központi
• GEPJARMÜATIRATÁS teljes körű márkaszerviz szegedi telephelyre. Seügyintézése bí7tosltáskötéssel. sor- relco. Jelentkezés: 1089 Budapest,
ban állás nélkül. Szeged. Madách u. Oiószeghy 18. Tel.: 06-1/477-2070.
15. 62/422-737, 30/2895-809.
06-20/9-393-907.
• GÉPJÁRMOÁTÍRATÁS, biztosítás- • VARRÓNŐKET (elveszünk. Érd.:
kötés Szeged, Madách-Párizsi sarok 62/466-510. 62/469-631. Szeged
(7.30-17.00), 62/425-043. „Körgyű- • VILLANYSZERELŐKET keresünk
rű".
építőipari kivitelezésre. Jelentkezni:
• NÉGYÜTEMŰ Wartburg. 1990-es. 62/421-520.(Szeged)
kevés km-rel. újszerű állapotban el- M VIRÁGKÖTŐT keresek, fő- vagy
adó 63/312-883. Szentes
részmunkaidős, elsősorban nyugdí• SKODA 120L triss műszakival, jas jelentkezését várom. Szeged.
szép. megkímélt állapotban, olcsón 06/70-252-24-70.
eladó 150 E Ft. 06-30/2486-037, • ÜZLETKÖTŐT keresünk. Autó. mo63/400-046.
biltelefon előny. Fix + jutalék. 62• TÖRÖTT, totálkáros autót veszek 401-764 (Szeged)
legmagasabb áron. Érdeklődni telefon: 06-30/954-31-70, Szeged
HIRDETESFELVETEL
• UTÁNFUTÓ 3 q-s, triss műszakival
BAKSON:
eladó. 63/312-883 Szentes.

FIAT, L A N C I A
ALFA ROMEO
Autóbolt

AKTUÁLIS-
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r• r•

«

%-

m

2002. január 4-en,
pénteken
Z Á R V A TART.
3

jJDJllZijÁ

j 62/567-835
gátra:ksxjű

ü ^ D i ^ i

LÖEBGűCk

'

i
•

PÉNTEK, 2002. JANUÁR 4.

Gyászközlemények

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatom, hogy szeretett férjem,

DR. BULLA GÉZA,

KIRÁLY VARGA
SÁNDOR

SZEGED

a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző
Állomás állatorvosa 69 éves korában elhunyt. Temetése 2002.
január 8-án, 14 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából. Az elhunytat intézményünk
saját halottjának tekinti.
Állategészségügyi állomás

80 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása 2002. január 7-én, 11
órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.

GYÁSZHÍR
„Te, aki annyi szeretetet adtál, Tfe, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sohasem kértél, csak adtál, a szívünk szakad meg, hogy
örökre elmentél."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

0H268228
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H I R D E T É S "

Gyászoló felesége

Szerettei tudatják, hogy

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

SAJTI IMRE,

NAN FERENC,

Hódmezővásárhely, Móricz
Zs. u. 4/A szám alatti lakos
2001. december 31 -én, 76.
évében elhunyt. Hamvasztása után 2002. január 18án, 10.30 órakor búcsúztatjuk a Kincses temetőben.

Szentes, Bercsényi u. 116/a
szám alatti, korábban Vásárhely, Makói országút 17.
szám alatti lakos 76 éves
korában elhunyt. Temetése
január 8-án, fél 11 órakor
lesz a vásárhelyi római katohkus temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KISPÉTER IMRE
43 éves korában, súlyos betegségben hirtelen elhunyt. Temetése 2002. január 8-án,
15 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
„Szívedben nem volt más, csak
szeretet. Szorgalom és munka
volt egész életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

VER ISTVÁN NE
SZÉPLAKI MÁRIA
70. évében csendben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása január 8-án, 13 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló fiai
oi 1469086
és családjaik
Fájdalommal tudatjuk, hogy

„Nem bírtad hát tovább, tested
megszökött. De lélekben itt
maradtál szeretteid között. Hiába omlik rád sír komor göröngye, emléked itt marad szívünkben örökre."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Férj, Édesapa, vő, testvér, keresztapa, sógor, rokon és
jó ismerős,

NÉGYÖKRŰ IMRE,
Szőreg, Zsálya u. 28. alatti lakos hosszan tartó betegség
után, 52. évében elhunyt. Temetése január 5-én, 11 órakor
lesz a Szőregi temetőben. Szentmiséje 10 órakor.
011469122
Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

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

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk,

VARGA LAJOST

ÖZV BÁN BÉLÁNÉ

RÁCZ JÁNOS

utolsó útjára kísérték.

temetésén megjelentek.

01.268104

01.368400

Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazon rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen szerettünk,

011169089

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

ISASZEGI JÁNOS
51 éves korában elhunyt. Temetése január 7-én, 14 órakor lesz
a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászmise 13 órakor.
011469095
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

ID. ÖZV GYÉMÁNT
MIHÁLYNÉ
LÉVAI ILONA
81 éves korában, türelemmel
viselt betegség után elhunyt.
Búcsúztatása 2002. január 7én, 11 órakor lesz a Dugonics
temetőben,
oiu 66825
Gyászoló család
„Bátran küzdöttél a gyilkos kórral végig, elhitette velünk, hogy
győztél, s végül nem hagyott
élni."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiú, testvér, unoka,

CSÁNYI KÁROLY
ZOLTÁN
30 éves korában elhunyt. Temetése 2002. január 7-én, 13 órakor lesz a református temetőben.
oi 1368622
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó Édesanyánk.

REHÁK ISTVÁNNÉ
PASZTUHOV
ERZSÉBET
életének 81. évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 8-án, 13 órakor lesz az Új szegedi temetőben.
Gyászoló gyermekei, unokái,
0H 469093 dédunokái és testvére

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

JUHÁSZ FERENC
77 éves korában elhunyt. Temetése január 8-án, 11 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

SIMON
NÁNDORNÉ
JENEI MÁRIA

KURUCSAI JÁNOS
halálának 10. évfordulóján.

„S mi lett belőled, mondd?
Te lélekűzte test, te röppenő és dobbanó!
A gyertyák lángja és friss
lehellet táncol most helyetted s - érted is.
- Mi lett belőled lélekűzte test?
Te dobbanó és röppenő!
Ki könnyű voltál, mint a szellő,
súlyos vagy, mint a kő.
- Most rejt a föld.
S nem úgy, mint mókust rejti odva,
s magvait a televény csak télen át,
- örökre! Mint emlékedet e tépett költemény."
(Radnóti Miklós: Ősz és halál)
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

BÉKÉSI ZOLTÁN
halálának 1 éves évfordulóján.
Gyászoló felesége, gyermekei, unokái
0114 ^, IW

„A halál is csak addig fáj, míg van kinek
fájjon,
Ha majd fájó szívem megszűnt dobogni,
Hozzád visznek, melléd tesznek pihenni."

\

1

CSÁNYI MIHÁLY

^"TTyjMÉÉg
Fájó szívvel tudatom, hogy

halálának 2. évfordulóján emlékezünk.

ÖZV. RÓSA
FERENCNÉ
TATÁR LUCIA
89 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2002. január 7-én,
15 órakor lesz a Dugonics temetőben.
011469183
Gyászolói
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy drága szerettünk,

SEJBEN SÁNDOR,
Kistelek, Csillag u. 29. sz.
alatti lakos 62 éves korában,
hosszú, súlyos betegségben
elhunyt. Temetése január 8án, 11 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
0H469128

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, Édesapa,
após, nagyapa,

BAKRI MÁTYÁS
64 éves korában elhunyt. Temetése január 8-án, 12 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
0H 469090

Gyászoló család

Édesapád, Édesanyád,
Fiad és a család

,...,

életének 85. évében elhunyt.
Temetése január 7-én, 11 órakor lesz a Bordányi temetőben. Gyászmise 10 órakor.
,11469.00
Gyászoló család

Gyászoló hozzátartozói

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik

GYOVAI FERENCET
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban velünk voltak vagy
ránk gondoltak.
oi 1469039

Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.
Szeretetet sugárzó lényed emléke lelkünkben él, és őrizzük, akik őszintén szerettek.
Fájó szívvel emlékezünk

elhunyt. Temetése január 5-én,
11 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
01146904?
Gyászoló család

IFJ. GÁLFI ISTVÁN

temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték.
0H 469083
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

BARNA LÁSZLÓNÉ
KUN SZABÓ
ERZSÉBET

december 28-án elhunyt. Temetése január 5-én, 10 órakor
(mise) Csikérián lesz.
oii469i44
Gyászoló család

SZTANKOVICS
KÁLMÁN

temetésén részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0U 469033
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

TÓTH ANTAL

HÓDI SÁNDOR
MÁV-főfelügyelő 89. évében
elhunyt. A családi sírhelyben
csendben eltemettük.

Gyászoló család

férfiszabó, Vásárhely, Galamb
u. 36. szám alatti lakos 55
éves korában elhunyt. Temetése január 7-én, 13 órakor
lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.

„Ha rám emlékeztek, mosolyogjatok, mert akkor érzitek,
hogy köztetek vagyok."

H1368449

Gyászoló felesége és családjai,
,
Szatymaz

VARGA LAJOSNÉ
SZABÓ ESZTER,

78 évesen elhunyt. Tfemetése
január 4-én, 14 órakor lesz a
szentesi Szeder temetőben.
3i i469oi i

Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Számunkra 1b sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

TÓTH FERENCNÉ
SZABICS PIROSKA,

PÁLINKÓ PÁLNÉ
PÁSZTOR ETELKA,

Fábiánsebestyén, Árpád u. 99.
szám alatti lakos 76 éves korában elhunyt. Temetése január 7-én, hétfőn, 14 órakor lesz a szentesi Kálvária
temetőben.

ÍU I AáLOClACI

Tüdatjuk, hogy

HUSZKA MIHÁLY

Nagytőke, Petőfi u. 8. szám
alatti lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése január 8-án,
kedden, 10 órakor lesz a Nagytökei temetőben.
Gyászoló család,
Nagytőke

Szentes, Dózsa György u.,
97 éves korában elhunyt. Tfemetése január 7-én, hétfőn,
10 órakor lesz a szentesi Szeder temetőben.
Gyászoló család,
Szentes

A gyászoló család,
Fábiánsebestyén

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet m o n d u n k mindazon rokonoknak, szomszédoknak, akik szerettünket,

FÁBIÁN LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek vagy
küldtek.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

f

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

0U 468950 Gyászoló fia és lánya

Köszönetet mondunk mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, testvéreknek, barátoknak, akik

MÁTÉÉI FERENC
temetésén megjelentek.
0 U 468857

Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Megdöbbenten tudatjuk,

DR. BENCZÉDI
ZSÓFIA,
a fáradhatatlanul segítő orvos
41 évesen, 2001. december
30-án csendesen eltávozott.
Messzire költözött, címe nem
a régi messzi távoli, valami
ÉGI!
Lelkünkben velünk él.
Dr. Benczédi Ferencné édesanyja, Bódi Róbert, s gyermekük Levente, Gabi, Zsuzsi,
Kati, Márti, Gyöngyi testvérei,
sógorai, 8 unokahúga és 7
unokaöccse. Temetése hamvasztás után a hódmezővásárhelyi Unitárius temetőben
leSZ.
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„A Te szíved már nem
fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik. Az élet addig szép és vidám, míg mondhatjuk: Édesanyám."
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
akik drága szerettünk,

ÖZV M. HORVÁTH
PÁLNÉ

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük a részvéttáviratokat. Külön
köszönetet mondunk kezelőorvosának. Köszönjük Lajos atya
szívhez szóló búcsúztatását és
vigasztaló szavait.
Gyászoló fia, menye, unokái
és dédunokái Székkutasról

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy drága szerettünk,

FODOR LÁSZLÓ,
Makó, Deák Ferenc utca 53/a
szám alatti lakos életének 71.
évében, türelemmel viselt,
hosszú betegség után elhunyt.
Tfcmetéséről később intézkedünk.
Gyászoló család
„Fájó szívünkben
emléke itt remeg."

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

GULYÁCSI DEZSŐ,
makói lakos 63 éves korában,
hosszú, súlyos betegség után
elhunyt. Temetése január 4-én,
pénteken, 13 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló csalid,
011468985
MakÓ
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Győri Eszter az Egyesült Államokban folytatja pályafutását

Sportösztöndíjjal Los Angelesben

TENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

VÍZILABDA

Szombaton és vasárnap az első
verseny házigazdája lesz a közelmúltban átadott vásárhelyi fedett
teniszcsarnok. A Csizmadia vállalkozás-kupán a 12 és 14 éves leá-

A Carnex-Szentesi VK női vízilabdacsapata az őszi szezonban
a harmadik helyen fejezte be az
OB I alapszakaszát. A tavaszi
folytatásban nem lesz könnyű
megtartani ezt a pozíciót, ugyanis a gárda egyik erősségére, Győri Eszterre sokáig nem számíthat
a gárda. A 19 esztendős juniorválogatott tegnap elutazott az
Egyesült Államokba.
- A csapat elkezdte a felkészülést,
ön pedig most utazik el. Miért
megy Amerikába? - kérdeztük az
indulás előtt a szentesi együttessel
négy bajnoki aranyat, egy ezüstérmet, valamint egy MK-győzelmet
szerző pólóstól.
- Hosszú és nagy út vár rám.
Frankfurt érintésével Los Angeles
a célállomás. Nem turistáskndni
megyek az angyalok városába, hanem tanulni és vízilabdázni. Sportösztöndíjjal az USC egyetemen üzleti szakon tanulok majd.
- Kinek köszönheti a lehetőséget/
- Elsősorban az Európa-bajnok,
viláftfiajnoki második helyezett magyar válogatott tagjának, Pelle Anikónak, aki, mint régi USC-s, beajánlott az egyetem vezetőinek.
Angol nyelvből és matematikából
Pesten letettem a nemzetközi vizsgát, így minden akadály elhárult az
utazás elől.
- Pőlőskarrierje nem látja majd
kárát a négyéves amerikai tanulásnak!
- Biztos, hogy nem. Az USC azért
is hívott, mert szeretne az amerikai egyetemi bajnokságban minél
jobban szerepelni. Bár nem mondták ki, de Anikó úgy informált,
nem lenne nagy baj, ha mi len-

Csizmadia-kupa
nyok küzdenek majd egymással. A
viadalra előzetesen már többen leadták a jelentkezésüket - többek
között Sopronból, Budapestről,
Kecskemétről -, azonban a szervezők a helyszínen is elfogadják a
nevezéseket. A 12 évesek szombaton fél kilenctől, míg a 14 évesek
vasárnap, 13 órától regisztráltathatják magukat.

Szombaton, 18 órakor: Vásárhely-Göd

Király Sándor
visszatér Diósgyőrbe
KOSÁRLABDA
A Szeviép-Szeged A csoportos
női kosárlabdacsapata lesz legfrissebb az első osztályban szereplő Tisza-parti együttesek közül,
hiszen holnap este hat órakor
Diósgyőrben bajnoki mérkőzést
játszik.
Egy ideig nem tapsolhatnak a Kurca-parti szurkolók Győri-góloknak.
Fotó: Karnok Csaba
Különlegesnek számít majd az
- Ön nélkül megőrizheti har- összecsapás, hiszen a Szeviép-Szenénk az aranyérmesek. Erre van remekül játszottunk az ausztrálokis esélyünk, hiszen a csapatnak kal szemben, mégis kikaptunk 6-5- madik helyét a Carnex-Szentesi ged mestere, Király Sándor közel
egy évtizedig dolgozott MiskolPellén és rajtam kívül még két né- re. Ne tűnjön magyarázkodásnak, VKa bajnokságban!
met, valamint egy orosz válogatott de szinte hiheteden, hogy a játék- Bízom benne, de azért remé- con, ahol irányítása alatt remek
is tagja. Február elejétől május kö- vezetők mennyire segítették a há- lem, egy kicsit hiányozni fogok eredményeket ért el.
- Mi újság a csapat háza táján?
zepéig tart a szezon, az erőltetett zigazdákat. Az egyik bíró az a kana- majd a barátoknak, a csajoknak.
menetben hetente két mérkőzés dai Legare volt, aki 2000 májusában Úgyis mint barátnő, de úgyis mint - többek között erre a kérdésre is
válaszolt a szegedi tréner.
vár ránk. Képzelje el, az egyik terü- a palermói olimpiai kvalifikációs csapattárs.
leti csoportmeccsünket Hawaii szi- viadal elődöntőjében megverette dr.
- Mikor jön először haza!
- Kezdjem a rossz hírrel. Dongetén játsszuk majd. Már most iz- Tóth Gyula gárdáját, amely így le- Azonnal a bajnokság zárását kő Orsolya orra újból eltört, a csagulok, alig várom, hogy ott legyek. maradt Sydneyről. Nem tudom, de követően. A junior-világbajnoksá- > pat támogatóiból verbuválódott
- A i>ár hete megrendezett juni- valamiért nem szeret bennünket a gon produkált jó teljesítményem- együttes elleni mérkőzésen ütköjuharleveles úr...
mel felhívtam magamra dr. Faragó zött, és ekkor szedte össze a sérüor világbajnokságot az Egyesült
Államok válogatottja nyerte Auszt- Emiatt azért nem kellett vol- Tamás szövetségi kapitány figyel- lését. Mészáros Kornélia karárália, Oroszország és Magyaror- na a bronzmeccsen 17-1-re ki- mét. Benne vagyok a válogatott ke- csony óta megfázással küszködik,
retben, azon leszek, hogy benne is több edzést kihagyott. Ennek elszág előtt. Negyedikek lettek, pe- kapni az oroszoktól.
dig akár a döntőbe is bekerülhet- Lelkileg rettenetesen összetör- maradjak. Augusztusban Ausztrá- lenére, nagy valószínűséggel
tek volna.
tünk. Akartunk mi, persze, hogy liában Világkupát rendeznek, nem mindketten pályára lépnek Diós- Ne is mondja, még most is fel- akartunk, de az agyunk teljesen szeretnék a távolból szurkolni a lá- győrben. A többiek egészségesek,
teljes intenzitással edzettek az
megy bennem a pumpa, amikor ez máshol járt; nem voltunk beszá- nyoknak.
ünnepek alatt. Különös lesz száSZÉLPÁL LÁSZLÓ
a téma szóba kerül. Az elődöntőben mítható állapotban.

Erős amerikai csapat
ÚSZÁS
Az MTI értesülése szerint nagy és
erős csapattal vesz részt az Egyesült Államok az április 3-7. között sorra kerülő moszkvai rövidpályás úszó-világbajnokságon. A
tengerentúh válogatottban 26 úszó

ll 3 - 1 3 férfi és nö) kapott helyet,
közülük minden második érmes
volt Sydneyben, hárman pedig világbajnokságot nyertek tavaly Fukuokában.A férfi csapat sztárjai:
lason Lezak, Aaron Peirsol, Erik
Vendt és Tbm Wilkens, a nőknél
Amanda Beard, Lindsay Benkő és
Diana Munz a legnagyobb név.

GYERMEKÜK ERKEZESET,
CSAEÁDJUK ÖRÖMÉT
TEGYÉK KÖZZÉ NÁLUNK!

IjszUlött gyermeke fotóját és születési adatait

a DÉLMAGYARORSZÁG cs DÉLVILÁG
G Ó L Y A H Í R r o v a t á b a n mejjjelen t é t j ü k .

Hirdetését feladhatja 2 0 0 2 t ő i

C4

ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen,
és a megjelenő fényképel On hozza:

momra ez a találkozó, ugyanis ellenfélként térek vissza régi sikereim helyszínére. Igaz, különösebben ezzel nem foglalkozom,
hiszen m o s t a Szeviép-Szeged
edzője vagyok.
A mérkőzés esélyesei a hazaiak,
ennek elle-nére szeretnénk megnehezíteni a DKSK dolgát.
A védekezésen sok múlhat, a
palánkok alatt határozottaknak
kell lennünk és akkor nagy csatára kényszeríthetjük az ellenfelünket.
A Vásárhely NB I B csoportos
férfi együttese is szombaton, 18
órakor lép pályára. A jelenleg hetedik helyen álló Valaczkay-tanítványok hazai környezetben, a
Hódtói Sportcsarnokban a Göd
gárdáját fogadják. Buzásék számára fontos lenne a győzelem - a
szurkolók biztatására nagy szükség lenne - , hiszen ezzel stabilizálnák a helyüket a középmezőnyben.
A csapatból mindenki egészséges, így a Vásárhely a legerősebb
összeállításban léphet majd pályára.
SÜLI RÓBERT

Négyzázan
a Jokerkupán
ASZTALITENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma délelőtt tíz órakor megkezdődik Szegeden, a Németh Imre Általános Iskolában (Lila iskola] a TV
Joker Totózó-kupa nemzetközi
utánpótlás asztalitenisz-verseny.
A viadalon három korosztályban
(újonc, serdülő, ifjúsági) állnak
asztalhoz a leány és fiú pingpongosok.
Az előzetes nevezések alapján
öt ország (Ausztria, Jugoszlávia,
Románia, Németország, Szlovákia), negyvenhat egyesületének
mintegy 400(!) versenyzője veszi fel
a három nap alatt a küzdelmet.
A szegedi viadal az ország egyik
legnagyobb versenyévé nőtte ki
magát, egyre népszerűbb és ismertebb a fiatal sportolók között. A
Csongrád megyei egyesületek teljes létszámmal képviseltetik magukat: az ATSK Szeged, a Joker-Tbtózó Szeged, a Makói SVSE és a
Szentes asztaliteniszezői is rajthoz állnak. Az első napon az újoncok, szombaton a serdülők, míg vasárnap az ifjúságiak küzdenek
majd egymással.

1 2 0 9 bt aneQjdfone*
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C53 vagy üzletkötőnk személyesen keresi fel,
és a fényképet is elkészíti, hívja kószóné Mónikát
a 0 6 - 2 0 ' 9 1 5 1 5 7 8 - a s telefonszámon:

1 5 0 0 1 1 megjetenes
Érdeklődjön telefonos hirdetésfelvételünkön: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 .
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GYtKMtk lAKBlKENDEZES
S z e g e d , M a d á c h u. 14.
Tel.: 32/422-180

O gyermek- és ifjúsági bútorok
Q

babakocsik,

biztonsági ülések
C textilek, szőnyegek

A babát a

Diszkont 1 0 db pelenkával ajándékozza meg!

O játékok, Götz-babák

|

O balkezesek „boltja"

|

Húszan
indulnak
az olimpián
BUDAPEST (MTI)

Megérkezett a MOB-hoz Salt Laké
Cityből, a február 8-án kezdődő téli olimpia színhelyéről a magyar
sportolók és szakvezetők részvételi igazolványa. A jelenlegi helyzet
szerint 20 versenyző indulása látszik biztosnak, ők valamennyien a
selejtező eseményeken elért eredményükkel biztosították rajtjogukat.
Tavaly ősszel a bővebb keret nevezésekor a MOB - mindenkire számítva - összesen 88 versenyző és
szakvezető lehetséges részvételét
jelezte a szervezőknek A hét sportágban most így alakul a magyar
csapat összeállítása: alpesi sí 2, biatlon 3, bob 5, északi sí 2, gyorskorcsolya 2, műkorcsolya 1, rövidpályás gyorskorcsolya 5 olimpikon. A
létszám visszalépések, módosítások után még változhat. A női bobosok, férfi hódeszkások és a jégtánckettős tagjai kerülhetnek még
esetleg az indulók közé.

Haladás:
Szentes
MUNKATÁRSUNKTÓL

A hazai labdarúgás első vonalának
az idei évadjában megtörtént a tizenegyedik edzőváltás is. A szombathelyi Haladás vezetősége tegnap
bejelentette, hogy a leváltott Keszei
Ferenc, majd az utolsó meccseken
megbízott trénerként dolgozott
Nagy Ferenc utódja az Egerből elcsábított Szentes Lázár lett.

Szerényen, a nagyok mögött
LABDARÚGÁS
Hat éven át a mindszenti labdarúgás csak vegetált a megyei I.
osztályban, hiszen a kiesés ellen
k ü z d ö t t az egykor az NB Illban is m e g f o r d u l t c s a p a t . A
2 0 0 1 - 2 0 0 2 - e s bajnokságot ú j
edzővel, Fehér Lászlóval kezdte
a gárda, amely a szakember irányítása alatt szinte megtáltosodott, és a h á r o m „nagy" (Dorozsma, Kiszombor, Deszk) mögött a negyedik helyen várja a tavaszt.
- Az előző esztendőkhöz
képest nagyszerűen
szerepelt a
Mindszent. A korábbiakkal ellentétben mi változott a csapatnál! - kérdeztük a trénert, Fehér
Lászlót.
- A személyes beszélgetések hatására rendet tettünk a gárdánál.
A fiúk régóta vágytak a sikerre, és
most ráébredtek, hogy csak akkor jön az eredmény, ha becsületesen dolgoznak. Egyetlen dologban történt tehát előrelépés: ez
pedig a szemlélet, a hozzáállás.
- A nyári tervek és az idény végi helyezés alapján
módosultak
a célok!
- A vezetők a bentmaradást, azaz a tizedik-tizenkettedik pozíciót várták el tőlünk. Ezt teljesítettük, sőt szerintem alaposan felül
is múltuk, de továbbra is a középmezőny a realitás. Támadó szelleműbbek lettünk, ám sajnos sok
gólt is kaptunk. Az edzéslátogatottság elégedettséggel töltött el:
az alapozás foglalkozásain például 20-22 játékos nyüzsgött. Mindez megváltozott a téli időszámítástól kezdve, mert a korai söté-

A sötét mezes Mindszent (a házi gólkirály Mucsi éppen lő) a negyedik helyről várhatja a megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi rajtját.

tedés miatt nem igazán végezhettük el a megszokott munkát. Este hat óra előtt nemigen tudtam
edzéseket tartani.
- Kikkel volt elégedett, illetve
kik okoztak csalódást!
- A házi gólkirályunk, Mucsi Tibor példamutatóan küzdötte végig a szezont, egyetlen tréningről
sem hiányzott. Borsodi, Sebestyén,
Gyovai, Köblös, Dóda, Tóth Zoltán és Tóth István is kitett magáért, hellyel-közzel a kapus Juhász
szintén megfelelt. Kimondottan
csalódtam Répásban, a fegyelme-

Ötven százalék sansz
A Szegedi DRE NB l-es női röplabdacsapata a 200l-es esztendőt
a második helyen zárta a bajnokságban. Az évbúcsúztató vacsorán (minden csapattag ajándékot kapott!) ismét megfogalmazódtak az extraligás tervek,
vágyak, amire az elfoglalt pozíció adott lehetőséget. A második hely - és ezt nem fenyegeti
nagy veszély - ugyanis már a rájátszást jelenti. Régen várt erre
a gárda, hiszen mintegy három és
fél éve az önkormányzat a támogatás megvonásával visszalépésre kényszerítette az SZDRE-t.
Az anyagiak most is jelentős szerepet j á t s z h a t n a k a remények
megvalósulásában.
- A pénz biztosítva van az egyesületnek - árulta el Kovács László

elnök - és nyugodtan állíthatom,
az Extraligát is vállalni tudjuk,
amennyiben a play off-ban kivívjuk a tagságot. Természetesen van
különbség az NB I és az Extraliga
költségvetése között, de ez nem
okozhat problémát, folyamatosan
tárgyalunk, egyeztetünk szponzorjelöltekkel. Új igazolás? Szerintem
a jelenlegi kerettel is megoldható
a felsőbb osztályú szereplés, de ha
szükséges egy, maximum két játékost igazolunk.
Az utolsó mondat már a szakmát érintette, erről a vezetőedzőt,
Hulmann Zsoltot kérdeztük:
- Elégedett vagyok a lányok eddigi teljesítményével - kezdte értékelését a szakember de a Miskolc
elleni vereség azért rosszul érintett. Azért fájt különösen, mert a
csapat szétesett, a játékosok egymást kóstolgatták, hibáztatták a
rossz megoldásokért és egyénieskedtek. Káosz uralkodott a pályán.
Volt még egy fiaskónk, az ifjúsági

Vakulya Andrea (szemben) teljesítménye a legtöbb meccsen már az
Extraligát idézte.

Fotó: Gyenes Kálmán

zetlen Bakóban, valamint Belovaiban. Sajnos, voltak olyanok, akik
a felkészülési meccsek alatt nem
küzdöttek kellő alázattal a csapatba kerülésért.
- Milyen Mindszenten az utánpótlás helyzete!
- Az ifiegyüttes évek óta jó,
mindig az élmezőnyben végzett.
Azonban a világítás hiánya miatt
az edzések ezen a területen szintén komoly problémát okoztak.
Az MLSZ-nek a kisvárosi, illetve
a falusi csapatokat is segíteni kellene, hogy megoldódjon az esti

Fotó: Miskolczi Róbert

edzések gondja, ezáltal az iskolai
és a munkahelyi elfoglaltságok
n e m jelentenének ekkora problémát.
- Mikor kezdik el a felkészülést, milyen mozgás várható a
keretben!
- lanuár 14-én lesz az első
összejövetel. Szeretnénk megerősíteni a gárdát, ehhez Juhász mellé kellene egy másik kapus, valam i n t egy-egy jobb képességű
védőre, középpályásra és csatárra
is szükségem lenne.
DUNÁS VARGA ZOLTÁN

Tyson botránya

Extraligás rájátszást jelentő helyen a Szegedi DRE

RÖPLABDA
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OKOLVIVAS

válogatott elleni, azt nem sorolom
ebbe a kategóriába. Egy ilyen zakó
benne van a pakliban.
- Az együttes az elképzeléseinek megfelelő röplabdát produkálta!
- Szerencsés helyzetben voltam,
elődömtől, Ducsai Gézától ugyanis szinte kész csapatot vehettem át
és a lányok is sokat tudnak erről
a játékról. Csupán olyan apróságokon kellett változtatnom, mint a
védekezés és a blokk pontosítása.
Ezeket, a lehetőségekhez képest, hibátlanul kell csinálni, meccsek
múlhatnak rajta.
- Arró/ már szólt, hogy az együttes teljesítményével
elégedett.
Egyéni rangsort készített!
- Vakulya Andrea produkciója
az Extraligát idézte, ő egyértelműen
kiemelkedett a társak közül. A
képzeletbeli dobogó második fokára Dobos Ildikó és Komáromi
Veronika állhatnak fel, míg a harmadikon Kádár N é m e t h Beáta,
Kiss Emőke, Duba Diána és Bakos
Rita osztozik.
- Lehet, hogy korai még a kérdés: milyenek a feljutási esélyek!
- Valószínűleg a Vasassal játszunk majd az extratagságért nem lesz könnyű. Az angyalföldiek kemény diónak ígérkeznek és
pillanatnyilag ötven-ötven százalék
esélyt adok mindkét gárdának a
sikerre. Erre szokták mondani: a
labda gömbölyű. A lényeg, hogy
ne legyünk görcsösek, ne ijedjünk
meg a lehetőségtől; élvezzük a játékot, s akkor megcsinálhatjuk.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Miskolc
11 11 2.S2DRE
11 9 2
3. Tatabánya
11 6 5
4. Kaposvár
10 5 5
5. Óbuda
11 4 7
6. Ifi válogatott
8 •6 2
7. Kalocsa
11 3 8
8.SZNRC
11 3 8
9. Ajka
10 - 10

33: 5 22
30:11 20
23:20 17
19:19 15
18:23 15
21: 9 14
12:26 14
13:27 14
1:30 10

IMRE PETER

HAVANNA (MTI)

Újabb tettlegességbe bonyolódott
Mike Tyson, az egykori világbajnok
nehézsúlyú profi ökölvívó. A botrányairól (is) elhíresült amerikai ezúttal egy havannai szállodában randalírozott. A 35 éves sztár dührohamot kapott, amikor a liftből kilépve meglátta a rá váró újságírókat: fel-

emelt ököllel, ordítva indult meg feléjük, s hall díszleteként szolgáló
üveggolyókkal dobálta meg őket.
- Teljesen bepörgött, pedig csak
interjút akartunk kérni tőle - mondta a Reuter hírügynökség munkatársa, akit fejen talált az egyik „lövedék".
A Kubában nyaraló Tyson korábban három évet ült börtönben, sőt
jelenleg is eljárás folyik ellene, mivel július 16-án állítólag megerőszakolt egy 50 éves nőt.

Internetes vébé
BUDAPEST (MTI)

Internetes világbajnokság megszervezését tervezi a Magyar Sakkszövetség a németekkel közösen. Kállai Gábor szakmai igazgató úgy
véli, hogy ősszel kerülhet sor a be-

Sportműsor

mutató mérkőzésre. Az elképzelések szerint Budapesten és Berlinben, vagy Münchenben egy-egy
nagymester csapata mérné össze
tudását. A lényeg: mindent szabad, azaz a játékosok egyformán
igénybe vehetnek emberi és gépi segítséget, bármilyen programot
használhatnak a lépések elemzése
során.

REFLEKTOR
PICK-BÉRLETEK
Már kaphatók a Tisza Volán Rt.
székházában (Szeged, Bakay Nándor u. 48.) 9-től 15 óráig a Pick-bérletek. A klub vezetése úgy döntött, hogy igazodva az új, korszerűbb nézőtérhez kétféle árú bérletet lehet venni. A drágább a lelátó középső részére szól majd. Az állandó belépők idén mintegy 40
mérkőzésre lesznek érvényesek.
Elővételi jogot élveznek azok, akik
már korábban is rendelkeztek bérlettel. A vásárlók között értékes
Pick-ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
TEREMLABDARÚGÁS
A deszki sportcsarnok ad otthont
január 26-án a IV. Tisza-Marosszög-kupa kispályás labdarúgótornának. A rendezvényen a tavalyi
győztes Kiszomboron kívül a házigazda Deszk, Kübekháza, Ferenc szállás, UTC, Tisza-Új, Tiszasziget és Szőreg csapata vesz részt. A
hétvége Dorozsmán a teremfoci
jegyében zajlik. Szombaton, 8 órától az MSZOSZ-kupát rendezik
meg az Orczy-csarnokban, melyen
a Szefó, a Volán, a Gumigyár, a
Pick, a Posta, a Tesco, a Vízművek,
a Tiszabútor és a Bányai cukrászda indít csapatot. Vasárnap (kezdés
szintén 8 órakor) már a II. Képviselő-kupa küzdelmeit tekinthetik
meg az érdeklődők. A mezőnyt kilenc helyi gárda alkotja.
SZURKOLÓI BUSZ RÓMÁBA
Szurkolói busz indul január 19én a Szeged Étterem elől Rómába
az Olaszország-Magyarország Európa-bajnoki selejtező férfi kézilabda-mérkőzésre. A városnézéseken (Firenze, Róma, Ascoli) és a
már említett találkozón kívül fakultatív programként megtekinthető a Fiorentina-Milan bajnoki
labdarúgómeccs. A hatnapos sportos kirándulásról bővebb információ Ginál Jánostól kérhető a 06309380-980-as telefonszámon.
PLUSZ KETTŐ
Két névvel adósak maradtunk a
Kék Mókus-kupát megnyerő NikeEroll csapatából. A makói döntőben igaz nem játszott, de a végső
sikerben ettől függetlenül elévülhetetlen érdemeket szerzett Tóth Attila és Kubát Balázs is.
ÚJÉVI FOCITORNA
Kovács Sándor a Szegedi Tudományegyetem JGYTF Testnevelési
Tanszékével közösen ismét megrendezi a Topolya sori sportcsarnokban az Újév-kupa kispályás
labdarúgótornát. Jelentkezni a 0662/443-529-es, vagy a 06-309052070-es telefonszámokon lehet. A
sorsolást a hagyományoknak megfelelően a Rádió88 élőben közvetíti.
MAGYAR KUPA
A december 18-án a debreceniek
betegsége miatt elmaradt SzegedKiskundorozsma KSE-DVSC-Valdor Magyar Kupa női kézilabdamérkőzést január 11-én (péntek),
17 órakor rendezik meg az Orczysportcsarnokban. Az összecsapás
esélyese egyértelműen az élvonalbeli hajdúsági együttes.

HARMADIK AZ AL-KO
Nyolccsapatos országos meghíváAtlétika
PENTEK
sos serdülő leány teremlabdarúAsztalitenisz
II. Mínusz-30lé\\ gyalogos teljesítménytúra,
gó-tornán szerepelt Ercsiben az
IV. Joker Totózó-kupa nemzetközi utánpótlás- Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium, 6.30-7.30
AL-KO Szentesi TE serdülőgárdáközött.
verseny, újoncok, Szeged, Németh Imre Általája. A Kurca-parti alakulat a harmanos Iskola tornacsarnoka, 10.
Kispályás labdarúgás
dik helyen végzett és a torna váloHungerit-kupa, IV. forduló, Szentes, városi
gatottjába bekerült Tóth Erika (kaSZOMBAT
sportcsarnok, 9.
pus), Seprenyi Dóra és MilovanoCitroen-kupa, Makó, városi sportcsarnok, 9.
Asztalitenisz
IV. Joker Tottízó-kupa nemzetkőzi utánpótlás- II. Képviselő-kupa, kilenc helyi csapat részvéte- vics Lívia is.
lével, Kiskundorozsma, Orczy-sportcsamok, 8.
verseny, serdülők. Szeged, Németh Imre ÁltaláVégeredmény: 1. Győr Tferán, 2.
Kosárlabda
nos Iskola tornacsarnoka, 10.
Dobó Katica SE (Eger), 3. AL-KO
Kosárlabda
NBIA csoport, férfiak: Naturtex-Szedeák-Mol
Szentesi TE (Tóth, Nana, Farkas,
Szolnok, Szeged, Piarista gimnázium tornaNB IB csoport, férfiak: Vásárhely-Göd, HódLantos, Seprenyi, Csonka, Samu,
csarnoka, 17.
mezővásárhely. Hódtói Sportcsarnok, 18.
Üveges, Milovanovics, Gazsi, TblTenisz
Kispályás labdarúgás
MSZOSZ-kupa, kilenccsapatos teremtorna, Csizmadia-vállalkozés-kupa,
Kisutánpótlás leány-nai, edző: Krám Lehel), 4. Csanádapácai Előre FC, 5. Bp. Femikundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 8.
torna, Hódmezővásárhely, a Hód TC teniszcentTenisz
ruma, 13.
n a T C , 6. MTK, 7. EnyingVSE, 8.
Csizmadia vállalkozás-kupa, utánpótlás leányVarga Trans-fer Szekszárd.
torna, Hódmezővásárhely, a Hód TC teniszcentruma, 8.30.

HÉTFŐ
Futsal
SZURKOLÓI BUSZ PESTRE
NB II: Domaszék SE-Fonte Paradiso LajosmiSzombaton, 11 órakor szurkolói
VASÁRNAP
zse, Domaszék, 19.30.
busz indul a Hódtói Sportcsarnok
Asztalitenisz
Teke
IV. Joker Totózá-kupa nemzetközi utánpótlás- Szeged város bajnoksága: Tápé TC—Szilléri Biz-elől a Herz-FTC-Liss-HNKC női
verseny, ifjúságiak, Szeged, Németh Imre Áltakézilabda-mérkőzésre. Jelentkezni
tonság Technika, Szeged, Belvárosi Tekeklub,
lános Iskola tornacsarnoka, 10.
18.40.
a helyszínen lehet.
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AKTUÁLIS-

Perelnek
a szurkolók

A fehér csend
FARKAS CSABA

A ixirtot megközelíteni sem lehet, föltorlódott-kicsúszott, havas jégtáblák egymás hegyén-hátán.
Ahol mégis rá lehet menni a göcsörtös jégre, ott
sem mi leszünk az elsők: mcatnyi feketezöld nyom

vezet be a messzeségbe, kisebbek-nagyobbak, gyereknyom-felnőttnyom, még kutyák tappancslenyomatai is. jócskán bevezetnek a jégre, ott toporgás következik mindez észlelhető a
nyomokbólegyik
kitér erre, a másik tesz egy kis kört arra, s elrepül,
amit eddig szorongatott a kéz: vöras kő a partról, sörösüveg, sőt, itt maradt a jégen egy fém karosszék
is. azzal „fakutyázott" valaki. (Mi is fogtunk karosszéket a Balatonból, nyáridon, évtizede. El nem
tudtuk képzelni, hogyan került bele. így.) A túlpart
sehol, a levegő párás, az alacsony hegyek karéja beleolvad a láthatádxi, mégis, mintha mellettünk szólalna meg halljuk az induló tehervonat mozdonyát, közben szelíden meglegyint a szembeszél. Mikor hátunk mögül érezzük a fuvallatot, szűnik a
hang helyette füstszag leng a faluból. Egyszer aztán:
dallamos suhogós: hattyúk repülnek, alig húsz méternyire tőlünk, alacsonyan a jég fölött, az ő szárnyuk
suhog. Később vadlibagágfigás az égből. Tekergetjük
nyakunk, merre mennek a madamk, már egészen
közelinek hallatszanak, mégsem látni őket: észrevétlen leereszkedett a köd. Elkanyarodhattak a libák,
mind halkabban szólnak. Másik csapat hangja, távolabb és magasabbtól. Őket főleg nem látjuk meg.
Halk kutyaugatás a túlpartról, az innensőről füstfátyol, árva harangszó. Kling-kling-kling... Hangja egybeolvad a vadlibabeszéddel, szívünk nehéz, mindjárt beszakad alattunk a jég.
Rup-rup-rup. ropog - kifelé megyünk, a partra a hó. Alkonyodik, néma minden. Megállunk, csak
a fülünk cseng. Körülöttünk: a fehér csend.

Az izraeli Maccabi Haifa labdarúgócsapatának két szurkolója beperelte kedvenc együttesét, valamint
a helyi rendőrséget a május 26-i verekedés során szerzett sérülései
miatt. A Maccabi Tel-Aviv elleni
rangadón - több társukkal együtt
- a pályán szerették volna ünnepelni a riváüs legyőzését, de a biztonsági emberek ezt megakadályozták és durván bántalmazták őket.
A drukkerek 215 ezer dollár kártérítést követelnek.

Barna alkony
BONN (MTI)

Németországban egyre kevesebben temettetik el hozzátartozójukat a hagyományos egyszínű barna koporsóban. Ehelyett divatba
jöttek a szokatlan alakú és többszínű koporsók - állapította meg a német koporsókészítők szakmai szövetsége éves jelentésében. Aki még*ts barnát választ az elhunytnak,
az gyakran ragaszkodik hozzá, hogy
ne egyárnyalatú legyen a szín.
Emellett egyre több temetési szertartás egészen egyéni ízlés szerint
megy végbe és sokan már életükben rendelkeznek róla - ismertette a szakmai szövetség megállapításait a dpa.

84 millió Ft
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a Skandináv lottó 1. heti nyereményei - a levont személyi jövedelemadó után - a következők: héttalálatos szelvény egy darab volt, nyereménye 84 millió
743 ezer 640 forint. A hattalálatosokra 83 ezer 562, az ötösökre
2437, a négyesekre egyenként 518
forintot fizetnek.

ISTEN ELTESSE!
Hólepte lengyclhon. Hó temette be a gépkocsikat a dél-lengyelországi Przemysl körzetében. Az utak
java része járhatatlan.

MTI TeIefot(VEPA/lan fárosz

Noé bárkája-akció

Szerelemóra
MILANO (MTI)

Több mint 200 elefántot szállítanak Angolába az afrikai ország déli részében fekvő Quicama nemzeti park állatállományának feltöltésre. A „Noé bárkája" elnevezést)
akció során tengeri úton Botswanából érkeznek az ormányosok.
2000-ben és 201 l -ben már több
tucat elefánt érkezett repülőgépen
Angolába, de az akció johannesburgi szervezői most közölték, hogy a
további szállítmányokat - július
és augusztus hónapban - már hajókon indítják útnak Angolába. Az
állatok útja így is változatos lesz.
Az ugyancsak botswanai eredetű
kétszáz elefántot előbb teherautókon a namíbiai Walvis Bay-be szállítják, majd ott behajózzák és a
tengeren Luandába viszik őket.

Napos, de hideg idő
Készítette

JERUZSÁLEM (MTI)

Amikor leesett a hó, tompábbá (ugyanakkor vidámabbá) lettek a hangok. Gyerekek kacagnak hógolyózás közben - a dzseki ujjából kilógaz elveszíthetetlen kesztyű belefűzött zsinórja, a kékre fagyott,
gémberedett kezecske már alig tud fogni, mégis
dobja a hógplyót - és mindez mintha halvány ködön átszűrve érkeznék meg. A Balaton: havas-fehér.
A móló mellvédjén - észleljük
varjúlábnyomok,
itt tipegett nemrég egy fekete madár, s mondta, merő megszokásból: „Kár..." Az is lehet, élénktarka
dolmányos varjú volt, mely ekként szokott szólni,
követelózdő hangsúllyal: „Krá-krá-krá" - de hóban
ez is puhán hangzik. Perzselő, kék -sárga nyárban hallatszik úgy a strandzsivaj, mint most, fehérszürke
télben a hógolyózó gyerekeké: lágy. aláfestő zene tompít/a a zajt. Talán a víz hullámzása, a fröcskölés-ugrálás-csobogás a szúró, azon akad fönn minden testes hang, ott csorbul ki a hangok éle! Valahol biztosan, hisz a víznek alapesetben vinnie „kék"a hangot; kilométerről is megértik egymást a csónakból
át-átkiabálók. Mi halkítja a hócsatázó gyerekek
hangját I Sűrű szövésű függöny a havazás, elfárad,
mire átverekszi rajta magát, a hang! A fagyos föld
pedig nem dobja tovább, tömörgumi-labdaként: jó
húsz centis, néhol méter-magtis halmokká lapátolt
hó fedi, mely nyomtalanul elnyeli a légrezgés harmadát-felét!

JOHANNESBURG (MTI)

PÉNTEK, 2002. JANUÁR 4.

Onnan jutnak el azután a Quicama nemzeti parkba, amelynek állatállománya az angolai polgárháború évtizedei alatt jelentősen megcsappant.
Az elefántok számára az átszállás egyik járműről a másikra nem
éppen problémamentes. Ezért azt
tervezik, hogy az állatokat közvetlenül a katonai kikötő rámpáira
terelik a hajókról. Az elefántokon
kívül mintegy száz más afrikai eredetű állatot - zebrákat, zsiráfokat,
struccokat és gnúkat - küldenek az
idei év folyamán az angolai nemzeti parkba. A nemzeti park feltöltését 2000 szeptemberben kezdték el. 11^76-os óriás szállító repülőgépeken érkeztek az első ormányosok, egy-egy ilyen repúlőóriásra akár nyolc elefánt is felfér egyszerre.

A legkedvesebb szokásról nyilatkoztak az olaszok. A csábítást jelölte meg a legkedvesebb szokásaként a megkérdezett olaszok hatvan százaléka - tudatta az II Messaggero című lap. Egyúttal emlékeztetett arra is, hogy az ezt megelőző szondázáskor több, mint ötven százalék az ebédidőre tette a
szerelem óráját, „azért, hogy ne
zavarják a családi életet".

TITUSZ, LEONA

A Titusz római eredetű egyéni név,
jelentése vitatott. Egyesek szerint
tisztelt, becsült, mások szerint:
mezei galamb. A Leona a Leó férfinév latinos női párja, jelentése:
oroszlán. Egyéb névnapok: Amália,
Angéla, Benáta, Benedikta, Izabella.

A NAP VICCE
A kisvárosi kórház főorvosa telefonál az áruházba: - Hány motorkerékpárt adtak ma el? - Tízet - így
a válasz. Az orvos összeráncolja a
homlokát: - Nem értem... Hol a
csodába lődörögnek még hárman?

Kevés lesz telettünk a felhő, túlnyomóan napos, száraz időben lesz részünk, Az
északi szél már csak ritkán élénkül meg. Kora déltán mindössze - 5, - 7 fok várható.
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Kecskemét

A karácsonyi ünnepek alatt felszedett hájuktól ezentúl kutyák is
megszabadulhatnak Svájcban.
A tessini Rancatéban ugyanis
két hölgy fitneszszalont nyitott az
ember legjobb négylábú barátai
számára. Az „Aquadog" elnevezésű szalon fő attrakciója egy kutyaúszómedence - mondta el Gina
Caminada, a tulajdonosnő. Emellett villanymotorral működő kutyafutószalag is elősegíti a felesleges
kilók leadását. Caminada asszony,
aki kolléganőjével, Monica Soverával együtt alapította a kutyafit-

neszszalont, rámutatott, hogy az
ebeknek is vannak súlyproblémái
és szenvednek a sok üléstől. Az
újonnan létesült szolgáltatás különösen azoknak a gazdiknak előnyös, akinek nincs elegendő idejük
foglalkozni kutyájukkal.
A két svájci hölgy angol versenyagarak tréningklubjairól vett
mintát az „Aquadog" megnyitásához. Svájci állatorvosok ugyanakkor figyelmeztettek: a napi
kutyasétáltatást nem pótolja
a fitneszszalon egyszeri felkeresése sem a gazdik, sem ebeik számára - olvasható az AFP jelentésében.
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További k i l á t á s o k
A következő napokban is változó kony, téli időben lesz részünk. Többszöri felhősödés
várható és hétfőn délután, illetve kedden kisebb havazás, hózápor is kialakulhat.
Napsütésre főként vasárnap van remény.
Szombat

Vasárnap

Max:-4°
Mln:-13
Borult

Max>l°
Mh:-r
Változó

ö

Hétfő

Kedd

^

Max:0°

MaxtO

Mln:-9°

Mln:-6°

Felhős

Havazás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 210 cm (hőfoka 0 C°), Csongrádnál 110 cm,
Mindszentnél 168 cm. A Maros Makónál 147 cin.
A Nap kel: 7.32, nyugszik: 16.06. A Hold kel: 22.22, nyugszik: 11.00.

Skoda az IKESZ- öi
az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

L5811,2

Nudista internet
TORONTO (MTI)

Ugyanúgy kezdődik, mint minden
más híradó. A bemondó mögött
kék háttér, szája előtt parányi hordozható mikrofon. Néhány perc
múlva azonban már csak a mikrofon van rajta. Victoria Sinclair - vetkőzés közben - pléhpofával mondja a nap legfontosabb híreit vetkőzés közben a NakedNews.com oldalon, a „With nothing to hide"
(nincs takarni valónk) internet helyen. Kezdetben, két évvel ezelőtt,
még egyedül volt, de ma már tizenketten vannak a vetkőző bemondók, nyolc nő és négy férfi.
Havonta több mint hatmillió kivételes látogatójuk van a weboldalon.

Erről a NakedNews.com gazdája, a
Naked Broadcasting Network inc.
(meztelen adások hálózata részvénytársaság) alelnöke, KathyPinckert nyilatkozott az AP amerikai
hírügynökségnek. A kivételes látogatókat csak egyszer számolják
össze, függetlenül attól, hogy hányszor klikkéinek rá erre az oldalra egy
hónap alatt. A NakedNews.com
45 perces televíziós hírműsort is
indított - Nakes News TV! címmel
- , amely minden pénteken megtekinthető 2,65 dollárért a Viewer's
Choice-on. Itt is mezítelen bemondók és hírmagyarázók, nők és férfiak, olvasnak be és vitatnak meg
politikai, gazdasági és sporteseményeket.

Eric Clapton
megnősült
RIPLEY (MTI)

Eric Clapton, a blues-rock legendás

Kutyafitneszszalon
RANCATE (MTI)

Orosháza

o
o
o

Nyakék, ami összeköt. Mohamed al-Fayed, a londoni Harrod's áruház egyiptomi származású tulajdonosa
(a Diana hercegnővel, gépkocsibalesetben elhunyt Dodi al-Fayed apja) nyakéket tesz Victoria Bcckham
popénekesnő (a labdarúgó Dávid Beckham felesége) nyakába... A nyakék - jutányosán - 121 ezer euróba
kerül.

MTI Tblefotá/EPA/Nicolas Asfour

gitárvirtuóza az év első napján egy
londoni elővárosban feleségül vette 25 esztendős amerikai barátnőjét, Melia McEneryt. A The Sun című londoni újság elsőoldalas híre
szerint az 56 éves Clapton Ripley
település XV. században épült
templomában vezette az oltár elé
aráját, és az ifjú pár azon nyomban
megtartotta hat hónapja született
kislányuk, lulie Rose keresztelőjét
is. Ripley temetőjében nyugszik
Clapton négyesztendősen elhunyt
kisfia, Conor, aki 11 éve egy manhattani felhőkarcoló 53. emeletéről kizuhant. Az esküvői szertartáson mindössze néhány barát vett
részt - írta a The Sun, amelynek
beszámolóját Ronnie Lippin, a gitáros Los Angeles-i szóvivőnője
sem megerősíteni, sem cáfolni
nem kívánta.

