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TÉMÁINKBÓL 

JAJ DE CSÚSZIK! 

Kétszáz sérültet szállítottak 
kórházba Szegedről 
és környékéről az ügyeletes 
egészségügyi intézményekbe az 
elmúlt napokban. A mentőknek 
is sok feladatot adott az ónos 
eső, naponta tizenöt-húsz 
elcsúszásos esethez riasztották 
őket. Maradandó sérüléseket 
általában az idősebb korosztály 
tagjai szenvedtek, elsősorban 
boka, combnyak, csukló és 
könyök törött. 

4. oldal 

ORBÁN VIKTOR 
LONDONBAN 
A következő hónapok 
sorsdöntőek lesznek abból 
a szempontból, hogy 
Magyarország nyertese lehet-e 
az EU-bővítésnek - jelentette ki 
Orbán Viktor, aki Londonban 
Tony Blair brit kormányfővel 
az EU bővítéséről, nemzetközi 
biztonsági kérdésekről, köztük 
a NATO és Oroszország 
viszonyáról tárgyalt. 

2. oldal 

„EGYCSATORNÁS" JUHPIAC 
A szakemberek legalább 
negyvenezres juhállományt 
szeretnének Csongrád 
megyében, ennek azonban ma 
még csak töredéke él 
az akiokban. A magyar 
juhértékesítés „egycsatornás", 
hiszen az állatok jelentős részét, 
csaknem 90 százalékát 
Olaszországba szállítják. Ahhoz, 
hogy valóban szaporodjon 
az állomány, és megérje juhot 
tartani, új piacok kellenek. 

Egy százalék 

JOGERŐSEN A JOGON 
A rendszerváltás előtt 
elképzelhetetlen volt, hogy olyan 
diákot vegyenek fel 
a felsőoktatási intézményekbe, 
akire a bíróság jogerős ítéletet 
szabott ki. Mivel azonban ma 
már nem kérnek erkölcsi 
bizonyítványt a jelentkezési lap 
mellé, előfordulhatott, hogy egy 
évig a Szegedi 
Tudományegyetem jogi karán 
tanulhatott egy csalásért elítélt 
fiatalember. Hallgatói 
jogviszonya még két évig 
megmarad, pedig már börtönben 
ül. 

4. oldal 

Felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték a szentesi polgármestert 

Hitelekkel hitegettek Szirbikék 

Matolcsy György 
a munkaerőpiacról 
A külföldiek magyarországi foglal-
koztatásáról tájékozódott tegnap 
Békéscsabán Matolcsy György. A 
gazdasági miniszter szerint a ma-
gyar munkavállalók kenyerét nem 
veszik el a Romániából érkező mun-
kások. 

Alig több mint 47 és félezer mun-
kavállalási engedélyt adtak ki a kül-
földi állampolgárokat alkalmazni 
kívánó munkaadók részére 2001-
ben a megyei munkaügyi közpon-
tok, de csak 5 százaléknyit idény-
munkára. Az összes kiadott enged-
élyből például tavaly június végén 
több mint 64 százalék Budapestre 
és Pest megyére szólt, Csongrád 
megyére mindössze 3,7 százalék 
jutott. A kiadott engedélyeknek vi-
szont csaknem a felét, 20 ezret, ro-
mán állampolgárok kapták. A sta-
tisztikai adatsort tegnap Békéscsa-
bán nyolc (Bács-Kiskun, Békés, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, 

Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) határ menti 
megye munkaügyi központjainak 
vezetői állították össze Matolcsy 
György gazdasági miniszter számá-
ra, aki a helyszínen arról tájékozó-
dott: milyen hatása lehet a külföl-
diek munkavállalásának azokban a 
térségekben, amelyekben jelentős 
számú idénymunkást alkalmaz-
nak. A gazdasági minisztert arról 
kérdeztük, kell-e aggódniuk a ma-
gyar munkavállalóknak a státus-
törvény kínálta, külföldiek előtt ál-
ló lehetőségek miatt. A miniszter el-
mondta: a nyolc megye munkaügyi 
központjainak tájékoztatója alap-
ján az a kép alakult ki benne, hogy 
a magyar munkavállalói kör nem 
érdeklődik a törvény által biztosított 
három hónapos lehetőség, az idény-
munka iránt. 

Folytatás a 3. oldalon 

Balog még nem döntött 
Pályázatot írt ki a Magyar Rádió 
kilenc vidéki, köztük a szegedi stú-
dió vezetői helyére is. Balog József, 
aki 1999. október elseje óta vezeti 
a szegedi stúdiót, nem kívánta kom-
mentálni az MR-nél folyó átszerve-
zéseket, s még nem döntötte el, 
hogy újra megpályázza-e posztot. A 
jelenlegi stúdióvezetők szerződése 
egyébként ez év végéig szól, az át-
szervezés miatt azonban a válasz-
tások előtt egy hónappal megbíza-
tásuk megszűnik. A Magyar Rádió 
székházában arról tájékoztatták la-

punkat, hogy a meghirdetett nyílt 
pályázattal kapcsolatban máris so-
kan érdeklődtek. Valószínűnek 
tűnik, hogy az egyes régiókban leg-
alább 8-10 jelentkező vállalja a meg-
mérettetést. Az elkészített pályá-
zatokat február I l-ig kell benyújta-
ni, amelyeket 25-éig bírálnak el. 

Arató László, a Szeged TV stú-
dióvezetője elmondta, hogy - érte-
süléseinkkel ellentétben - nem áll 
szándékában indulni a körzeti stú-
dió vezetői helyéért. 

W.A. 

Szirbik Imrét és társait első fokon másfél éves, felfüggesztett sza-
badságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte a Szegedi Városi Bíróság. 
Szentes polgármestere az ítélethirdetés után kijelentette: nem 
mond le tisztségéről, és indul a képviselő-választásokon is. Az 
MSZP kitart a politikus mellett. Az országgyűlési képviselők és a 
polgármesterek jogállásáról szóló törvény értelmében Szirbik Im-
rének elmarasztaló jogerős ítélet után le kell mondania képviselői 
mandátumáról és polgármesteri tisztségéről. Ha a választások előtt 
születik meg a jogerős ítélet, akkor vissza kell lépnie a jelöltségtől. 

Nem jogerős ítélettel zárult első fo-
kon tegnap délelőtt a Szenteshús-
per néven közismertté vált ügy 
tárgyalása. A Szegedi Városi Bíró-
ság Király György első rendű, Pá-
dár Zoltán másodrendű és Szirbik 
Imre harmadrendű vádlottat 
bűnösnek mondta ki 6 rendbeli, 
társtettesként, üzletszerűen elkö-
vetett, jelentős kárt okozó csalás 
bűntettében, 8 rendbeli társtettes-
ként, üzletszerűen elkövetett, na-
gyobb kárt okozó csalás bűntetté-
ben, 76 rendbeli, társtettesként el-
követett csalás bűntettében, 1 
rendbeb, jelentős értékre elkövetett 
sikkasztás bűntettében. Ezért a bí-
róság a vádlottakat egyenként 1 
év 6 hónapi, végrehajtásában 2 év-
re felfüggesztett börtönbüntetésre 
ítélte, ám valamennyiüket előzetes 
mentesítésben részesítette - vagy-
is nem kell számolniuk a büntetett 
előélettel járó jogkövetkezmények-
kel. 

Az ítéletben kimondták azt is, 
hogy a vádlottak egyetemlegesen 
kötelesek 54 sértettnek összesen 
több mint 7 milhó forint kártérí-

tést fizetni, valamint 417 ezer 70 
forint illetéket, s 422 ezer 997 fo-
rint bűnügyi költséget is állniuk 
kell. Ugyanakkor a bíróság felmen-
tette a vádlottakat 7 rendbeli csa-
lás bűntette alól. 

Az ítélet kihirdetése után az 
ügyész és az első rendű vádlott há-
romnapi gondolkodási időt kért, 
míg a másod- és harmadrendű 
vádlott felmentésért fellebbezett, 
így az ítélet nem jogerős. 

A Szenteshús Kft. első pere még 
2000 őszén zajlott. A húsfeldolgo-
zással foglalkozó társaság ve-
zetőivel, Király Györggyel és Pádár 
Zoltánnal, valamint a cégnél szak-
tanácsadóként dolgozó Szirbik Im-
rével szemben jelentős kárt okozó, 
üzletszerűen elkövetett csalás mi-
att indult az eljárás azért, mert a 
kilencvenes évek közepén 98 sér-
tettől, közöttük kistermelőktől, 
magánvállalkozásoktól élő állato-
kat, s egyéb árucikkeket vásároltak, 
ám ezek ellenértékét nem fizették 
ki. 

Folytatás a 3. oldalon Szirbik Imre és védője, dr. Stern Sándor ügyvéd a bíróság folyosóján. fotó Schmidt Andrea 

Tizenötmillióba kerül a Szent István tér negyvenéves bérleti joga 

Mennyit ér most a tér? 
Négyzetméterenként százötven forintért, azaz havi 
282 ezer 300 forintért bérelheti a Szent István tér 1882 
négyzetméteres, 65 millió forintos forgalmi értékűre 
becsült részét az a befektető, aki az IKV Rt. pályáza-
tán a befutó lesz. A győztesnek a negyven évre szó-
ló bérleti jog megszerzéséért 15 millió forintot is fi-
zetnie kell. A pénteki közgyűlésen a képviselők elé ke-
rül az IKV Rt. előterjesztése, amelyben Kerekes Pé-
ter vezérigazgató azt javasolja: határozott időre, még-
hozzá negyven évre adja bérbe a város a tér Bocskai 
utca felőli részét. A befektető a tervek szerint ezer négy-
zetméteres élelmiszer-áruházat és hatvan gépkocsi-
parkolót alakitana ki a területen. 

Bozsó Miklós, a Limit Tanácsadó és Vagyonértékelő 
Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, a 

negyvenéves bérleti jog a hosszú időtartam miatt az 
ingatlanpiacon olyan, mintha tulajdonjogot adna át 
a város. Ennek ára az adott területen eléri a négyzet-
méterenkénti 25-30 ezer forintot, léhát az 1882 
négyzetméteres telek negyvenéves bérleti joga Bozsó 
Miklós számításai szerint elérheti az 56 millió forin-
tot az IKV Rt. által javasolt négyzetméterenként 8 ezer, 
azaz összesen 15 milhó helyett. Az ingatlanszakmá-
ban gyakorlat: a bérleti díjat úgy állapítják meg, hogy 
a bérbeadónak tíz év alatt megtérüljön az ingatlan ér-
téke. Eszerint a szegedi piacon havi 350 ezer forin-
tos bérleti díj sem lenne irreális az IKV előterjeszté-
sében szereplő 282 ezer forinttal szemben. 

Folytatás az 5. oldalon 

Négy évtizedig maradhat birtokon belül a bérlő. fotó: Veréb Simon 
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Kedvezménytörvény: 
kemény politikai vita 
BUDAPEST (MTI) 

Kovács László szocialista pártelnök 
véleménye szerint a kormányoldal 
nem bízik saját választási győzelmé-
ben, ezért „bekészített egy időzített 
bombát", hiszen a következő kor-
mánynak okoznak majd gondot a 
román-magyar megállapodás alap-
ján a tavaszi-nyári időszakban az or-
szágba áramló román vendégmun-
kások. A politikus kijelentette: a 
megállapodás aláírása több helyen 
módosította a jogszabályt, a ma-
gyar munkavállalók és a határon tú-
li magyarok hátrányára, a parla-
ment jóváhagyása nélkül. 

• 
A Fidesz véleménye szerint a szo-

cialisták kedvezménytörvény kap-
csán tett nyilatkozataiban Jörg 
Haider gondolatai köszönnek vissza, 
aki a magyar munkavállalóktól fél-
tette Ausztriát - közölte Répássy 
Róbert, a legnagyobb kormányzó 
párt képviselőcsoportjának helyet-
tes vezetője, Kovács László MSZP-

elnök kedvezménytörvény kapcsán 
megfogalmazott gondolataira reagál-
va. A fideszes politikus álláspontja 
szerint a magyarországi jogszabá-
lyok kellőképpen védik a magyar 
munkavállalók érdekeit. - A szo-
cialisták annyira akarják a hatalmat, 
hogy annak megszerzése érdeké-
ben hazugságoktól, félelemkeltéstől 
sem riadnak vissza - szögezte le 
Répássy Róbert. 

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia (MKPK) tagjai nagy öröm-
mel és megelégedéssel fogadták a ja-
nuár 1-én érvénybe lépett úgyneve-
zett státustörvényt - olvasható az 
MKPK közleményében. Az MKPK 
a dokumentumban utal arra, hogy 
a kedvezménytörvény révén több 
millió, Magyarország határain túl 
élő magyar ismét szorosabban kö-
tődhet az anyaországhoz és az egész 
magyar nemzethez. Hangsúlyoz-
zák: a katolikus egyház egyaránt 
fontosnak tartja a nemzetek közöt-
ti egyetértést és a nemzet javát. 

GLÓBUSZ 
OROSZ-BRAZIL CSÚCS 
Számos kétoldalú szerződést, köz-
tük partnerségi és kölcsönös kiada-
tási egyezményt írt alá Vlagyimir 
Putyin orosz és Fernando Henri-
que Cardoso brazil elnök. Orosz-
ország SZU-35-ös vadászgépeket 
kíván eladni Brazíliának, mintegy 
700 millió dollár értékben. 
KAZAH TELJESÍTMÉNY 
A világgazdaság lassulása és a ke-
reskedelmi többlet csökkenése el-
lenére 13 százalékkal nőtt Kazahsz-
tán gazdasági teljesítménye 2001 -
ben, a csökkenő nyersanyag- és 

olajárak miatt azonban 2002-ben 
lassul a tempó. 
TARTALÉKOSOK 
Nagy-Britanniában 45 év után 
először mozgósították a hadsereg 
tartalékosait: a brit kormány a ter-
rorizmus elleni harcra vezényel 
140 szakembert, köztük hírszerzés-
re kiképzetteket is. Geoff Hoon 
brit védelmi miniszter bejelentet-
te, hogy a „kötelező mozgósítási 
parancs" értelmében a tartalékoso-
kat az Oszama bin Laden és az al-
Kaida hálózat tagjai után indított 
hajtóvadászatban vetik be. 

Rupel és Piqué volt 
Martonyi partnere 
MARIBOR (MTI) 

Ljubljanának nem okoz problémát 
a magyar kedvezménytörvény, 
amelynek koncepcióját szlovén rész-
ről osztják, hiszen Szlovéniának is 
van egy, a vele szomszédos orszá-
gokban élő kisebbségek támogatá-
sát és védelmét rögzítő szabályo-
zása - jelentette ki hétfőn Mari-
borban a szlovén külügyminiszter 
a magyar külügyminiszterrel tar-
tott megbeszélésén, amelyről Hor-
váth Gábor külügyi szóvivő tájé-
koztatta az MTI-t. Dimitrij Rupel 
és Martonyi János találkozóján ki-
tűnőnek, jól fejlődőnek és problé-
mamentesnek ítélték a kétoldalú 
kapcsolatokat. Egyetértettek abban, 
hogy a két ország politikai kapcso-

latainak erősítése, a gazdasági-keres-
kedelmi együttműködés fokozása 
érdekében mindkét fél fontosnak 
tartja az út- és vasúti összeköttetés 
bővítését, új határátkelők megnyi-
tását, illetve a meglévők fejlesztését. 

Martonyi János kétoldalú megbe-
szélést folytatott az Európai Unió 
soros elnökségét képviselő Josep Pi-
qué spanyol külügyminiszterrel. A 
magyar diplomácia vezetője ismé-
telten nyugtázta és fontosnak nevez-
te, hogy Spanyolország - miként 
ezt korábban Aznar spanyol kor-
mányfő Orbán Viktor miniszterel-
nöknek jelezte - a magyar uniós 
csatlakozást követően teljes mérték-
ben biztosítja a magyar munkaerő 
korlátozásmentes munkavállalási 
lehetőségét Spanyolországban. 

Márai Sándor regényének angol nyelvű kiadása alkalmából 

Orbán és Blair találkozója 
LONDON (MTI) 

Tbny Blair brit kormányfő a Downing Street 10. szám előtt üdvö-
zölte Orbán Viktort. MTI Telefot&EPAOdd Andersen 

Az Európai Unió bővítéséről, nem-
zetközi biztonsági kérdésekről, köz-
tük a NATO és Oroszország viszo-
nyáról tárgyalt hétfőn Londonban 
Orbán Viktor miniszterelnök Tony 
Blair brit kormányfővel. Orbán Vik-
tor Márai Sándor A gyertyák cson-
kig égnek című regényéé angol for-
dításának kiadása bemutatója alkal-
mából tartózkodik a brit főváros-
ban. Rövid londoni látogatása so-
rán nyílt alkalom arra, hogy nem-
zetközi kérdésekről véleményt cse-
réljen brit partnerével. A találkozón 
a magyar miniszterelnök megaján-
dékozta Blairt a Márai-mű angol 
nyelvű fordításával, amely „Em-
bers" (Parázs) címmel jelenik meg 
Nagy-Britanniában a PenguiiWi-
king könyvkiadó gondozásában. -
Nagy-Britanniában általános véle-
mény, hogy Magyarország pozíció-
ja az Európai Unió bővítését illető-
en rendkívül jó, elismerik gazdasá-
gi eredményeinket, az alacsony 
munkanélküliséget, a gyors gazda-
sági növekedést - mondotta a talál-
kozó után Orbán Viktor magyar 
újságíróknak. A tárgyalásokon el-

„Illegális 
házak" 
JERUZSÁLEM (MTI) 

Saját gépkocsijába rejtett pokolgép 
végzett a Fatah egyik ciszjordániai 
vezetőjével hétfőn. Közben izraeli 
rendőrök bulldózerekkel lerombol-
tak több palesztin házat Kelet-Jeru-
zsálemben. A pokolgépes robban-
tás áldozata, Raed Karmi irányítot-
ta a Jasszer Arafat palesztin elnök 
vezette Fatah mozgalom tagjait a 
ciszjordániai Tülkarem városban. 
Karmi korábban maga is elismer-
te, hogy tavaly Hilkaremben meg-
ölt két izraeli étteremtulajdonost, 
bosszúból egy magas rangú Fatah-
parancsnok meggyilkolásáért. A 
kelet-jeruzsálemi rombolási akció-
val kapcsolatban a rendőrség szó-
vivője elmondta, hogy egy iz-
raeli bíróság adott parancsot 17 „il-
legálisan felépített" ház lebontásá-
ra. Tegnap délután Peresz külügy-
miniszter bejelentette: felfüggesz-
tették a lakóházak rombolását. Pa-
lesztin fegyveresek lelőttek egy iz-
raelit, egy másikat pedig megsebe-
sítettek a ciszjordániai Nablusz 
környékén, egy zsidó kolónia köze-
lében, az országút mentén. A me-
rényletet az al-Aksza Mártírjai ne-
vű fegyveres csoport vállalta magá-
ra. Az országúti rajtaütést megtor-
lásnak szánták Karmi haláláért. 

Fónagy János személyesen tárgyal az AKA vezetőivel 

Az M5-ös autópálya költségei 
BUDAPEST (MTI) 

Az M5-ös bevonása az egységes au-
tópálya-matrica rendszerbe 2004 
végéig évente mintegy 10-13 milli-
árd forintjába kerülne a magyar ál-
lamnak - mondta el Fónagy János 
miniszter. Hozzátette: az Alföldi 
Koncessziós Autópálya (AKA) Rt. 
és az általa megbízott Magyar Fej-
lesztési Bank (MFB) Rt. között er-
ről folytatott tárgyalások eredmény-
telenül zárultak, ezért legkésőbb a 
jövő hét elején személyesen tárgyal 
az AKA Rt. vezetőivel. Elmondta: 
2001 december közepén az AKA le-
vélben egy új finanszírozási javasla-
tot tett, ami nem elsősorban a mat-
ricás rendszer bevezetéséről szól. 

Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter (jobbról) és Manninger 
Jenő államtitkár. MTI Telefotó: Illyés Szabolcs 

Az OVI tagjai letették az esküt 

Sipos Irén a vezető 
BUDAPEST (MTI) 

Az Országos Választási Iroda (OVI) 
36 tagja hétfőn Budapesten letet-
te az esküt és átvette megbízóleve-
lét Pintér Sándor belügyminiszter-
től; a testület vezetője Sipos Irén, 
az OVT tagjainak megbízatása a 
2002. évi országgyűlési választá-
sokra szól. Pintér Sándor beszé-
dében arra hívta fel az OVT tagja-
inak figyelmét, hogy a választások 

zavartalanságának előkészítése ér-
dekében hibamentes, tévedésmen-
tes feladatellátást vár mindannyi-
uktól. Úgy vélte, hogy ennek biz-
tosítéka az iroda tagjainak szakmai 
felkészültsége, elkötelezettsége. 
Hozzátette: ennek már hagyomá-
nyai vannak Magyarországon. 
1990 óta valamennyi választás ki-
fogástalanul sikerült, az Országos 
Választási iroda munkatársai ez 
alatt az idő alatt jelesre vizsgáztak. 

Ján Slota üti a vasat 
POZSONY (MTI) 

A magyar-szlovák alapszerződés 
felmondását szorgalmazó indít-
ványt terjeszt a szlovák parlament 
elé Ján Slota, a Valódi Szlovák 
Nemzeti Párt (PSNS) elnöke. A 
magyarellenes kirohanásairól is-
mert Slota - aki már arra is buz-
dította a szlovákokat, hogy „ülje-
tek harckocsira és romboljuk föl-
dig Budapestet" - már a múlt hé-

ten is az alapszerződés felmondá-
sát, a budapesti szlovák nagykövet 
hazarendelését és a diplomáciai 
kapcsolatok felfüggesztésének mér-
legelését szorgalmazta, hétfői saj-
tótájékoztatóján jelentette be: a ja-
nuár végén esedékes parlamenti 
ülésen előterjeszti az alapszerződés 
felmondását célzó indítványát. 

Slota a tőle megszokott szóhasz-
nálattal bírálta a szlovák kormányt 
és a diplomáciát. 

Hazatér Szent Gellért 
püspök ereklyéje 
MURANO (MTI) 

A muranói San Donato-baziliká-
ban hétfőn ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a magyaroknak Szent 
Gellért egyik csontereklyéjét, ame-
lyet a Budapest-belvárosi Főplébá-
nia templomban helyeznek majd 
el. Az ereklyét Giuseppe Camillot-
to, a San Donato bazilika plébáno-
sa adta át Raffay Gézának, a mi-
lánói magyar főkonzulnak. Jelen 
volt a velencei pátriárka egyik hely-
nöke (aki átnyújtotta az ereklyét hi-
telesítő levelet), Antonio Bertoli 
diakónus, akinek közvetítői tevé-
kenysége révén sikerült megvaló-
sítani ezt az ajándékozást, vala-
mint Szabó Katalin, a THvenetói 
Olasz-Magyar Kulturális Egyesü-
let elnöke. 

Szent Gellért földi maradvá-
nyainak e darabja Osztie Zoltán-
nak, a Budapest-belvárosi Főplébá-
nia plébánosának a kezdeménye-
zésére kerül vissza magyar földre. 
E plébániának a templomában volt 
ugyanis Szent Gellért első sírhelye. 
A 980 táján velencei előkelő csa-
lád sarjaként született Szent Gel-
lért 1016-ban érkezett misszioná-
riusként Magyarországra, ahol Ist-
ván király rábízta fiának, Imrének 
a nevelését. A hittérítő később Csa-
nád püspöke lett, aki 1046-ban 
lelte halálát, amikor Vata pogányai 
letaszították őt a mai Gellért-hegy -
ről. Szent Gellért sírhelyét később 
átvitték Csanádra, s ezt követően 
került a velencei muranói San Do-
nato-bazilikába, amely sok ma-
gyar zarándok úti célja. 

hangzott: nincs gazdaságpolitikai 
oka annak, hogy Magyarországot 
ne vegyék fel mihamarabb az EU-
ba. A brit kormányfő biztosított 
arról, hogy országa nagyon fontos-
nak tartja a bővítési menetrend be-
tartását, azt, hogy 2004-ben Ma-
gyarország az EU tagja lehessen -
közölte a magyar miniszterelnök. 
A magyar kormányfő elmondta: 
Tony Blairrel egyetértettek abban, 
hogy a következő hónapok csatla-
kozási tárgyalásai rendkívüli ne-
hezek lesznek, mivel azokon dől el, 
hogy az EU milyen módszerrel, 
mekkora összeget biztosít majd az 
újonnan belépőknek az elmaradott 
térségek fejlesztésére és mezőgaz-
daság támogatására. - Véleményt 
cseréltünk biztonságpolitikai kér-
désekről, a terrorizmus elleni harc-
ról, a NATO-bővítés kérdéseiről. 
Oroszország és a NATO viszonyá-
ról. Magyarország egyetért Nagy-
Britannia azon álláspontjával, hogy 
Oroszországot közelebb kell hozni 
az EU-hoz és a NATO-hoz, egy 
olyan hosszú távú együttműködést 
kell kialakítani vele, amelynek meg-
van a menetrendje, üteme - han-
goztatta Orbán Viktor. 

RÖVIDEN 
MUNKAVAL SZTRÁJKOLNÁK? 
Tbvább tart a január 2-tól meghir-
detett sztrájk Ferihegyen, noha 
mindenki felvette a munkát - je-
lentette ki Metes György, a Magyar 
Légiforgalmi Szolgálatok Szakszer-
vezetének elnöke. Megerősítette, 
hogy a munkabeszüntetést addig 
tartják fenn, amíg a kitűzött meg-
állapodást meg nem kötik a mun-
káltatóval. Hozzátette, hogy a 
sztrájk lefújására a közgyűlés ad-
hatna felhatalmazást, ám ilyen jel-
legű megkeresés a szakszervezet 
vezetéséhez eddig nem érkezett. 
Az eddigi sztrájkot Metes György 
nem tartja eredménytelennek, 
mert - mint mondta - a szakszer-
vezettel a munkáltató megállapo-
dást írt alá bizonyos területek bér-
rendezésérői. 
ARADI CSABA 
Újra Aradi Csabát, a Hortobágyi 
Nemzeti Park korábbi igazgatóját 
bízza meg Tliri-Kovács Béla kör-
nyezetvédelmi miniszter a nemze-
ti park vezetésével. A közlemény 
szerint Aradi Csabát január 15-i 
hatállyal nevezi ki a miniszter, aki 
az eddigi igazgatót, Gyarmathy 
Lászlót eredményes munkájának 
elismerése mellett menti fel. 
FILM 
MÁTYÁS KIRÁLYRÓL 
A hónap végére várhatóan döntés 
születik a Mátyás király életét fel-
dolgozó film irodalmi forgatóköny-
vére kiírt pályázatban, a verseny-
ben lévő 36 munkáról - közölte 
Kőhalmi Andrea, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériumá-
nak (NKÖM) sajtófőnöke. A kul-
tusztárca tavaly közzétett, és a de-
cember 1-i beküldési határidővel 
zárult felhívására 40 munkát nyúj-
tottak be, de az öttagú zsűri négy 
alkotást formai okok miatt kizárt 
a versenyből. 
BELÜGYI 
BÉRTÁRGYALÁSOK 
Megegyezés született a belügyi ér-
dekegyeztető tanács ülésén hét-
főn a tárca és a munkavállalók 
képviselői között az idei bérfejlesz-
tésről, februártól már a megemelt 
fizetést kapják a dolgozók - kö-
zölte a tárgyalásokon részt vevő 
helyettes államtitkár. Lajtár Jó-
zsef elmondta, hogy a hivatásos 
állomány a jogszabályban előírt 
emelést kapja, s ezzel bérük „be-
áll" a 100 százalékos szintre. A 
rendvédelmi dolgozóknál ez átla-
gosan 18 százalékos emelést je-
lent. 
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Felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték a szentesi polgármestert 

Hitelekkel hitegettek 
Folytatás az 1. oldalról 

Az első tárgyaláson a vádlottakat 
bizonyítottság hiányában felmen-
tették. Fellebbezések után 2001 
májusában már másodfokon vizs-
gálták a Szenteshús Kft. ügyét, s a 
Csongrád Megyei Bíróság úgy dön-
tött, a felmentő ítéletet hatályon kí-
vül helyezi, s kötelezi a Szegedi 
Városi Bíróságot új eljárás lefoly-
tatására. 

Ez a megismételt eljárás zárult 
tegnap a szentesi polgármester és 
társainak elítélésével. A határozat 
indoklásakor dr. Kovalcsik Eva bí-
rónő szólt arról, hogy a Szenteshús 
Kft. már nem sokkal megalakulá-
sa után, a kilencvenes évek elején 
anyagi gondokkal küzdött. 1993-
tól kezdve hitelekkel próbált a cég-
vezetés úrrá lenni a pénzügyi gon-
dokon, így például a Postabanktól 
beruházási célokra felvett 10 mil-
hó forint egy részét is az adósságok 
finanszírozására fordították. Am 
már ebben az esztendőben is elő-
fordult, hogy a felvásárolt állatok 
ellenértékét nem tudták átutalni. 
Egy évvel később viszont egyértel-
műen nyilvánvalóvá vált - különö-
sen azután, hogy egy újabb, immár 
330 milliós kölcsönigényüket el-
utasították hogy nem képesek 
kifizetni partnereik követeléseit. 
A vádlottak bűnösek azért, mert 
ennek ellenére a felvásárlást to-
vább folytatták, üzlettársaikat kü-
lönböző ígéretekkel hitegették. 
Többek között arra hivatkoztak, 
hogy hiteligényük kedvező elbírá-
lása után fizetni fognak. A Szentes-
hús Kft. egyébként nem csak a 

Január elsejétől két önkormány-
zati rendelet is szabályozza Sze-
geden a víz- és csatornadíjat. 
Az Ingatlantulajdonosok és Bir-
tokosok Csongrád Megyei Egye-
sülete az Alkotmánybíróságtól 
kéri az általuk törvénysértő 
helyzet felülvizsgálatát. 

- Az új esztendőben kétféle ható-
sági ár alapján is fizettethetnek 
víz- és csatornadíjat Szegeden. 
Emellett a lakosság egy része 
olyan szolgáltatásért is fizet, ame-
lyet nem is vesz, vehet igénybe. 
Ez szerintünk alkotmánysértő -
nyilatkozta lapunknak Markó 
László, a Szegedért Egyesület, va-
lamint az Ingatlantulajdonosok és 
Birtokosok Csongrád Megyei 
Egyesületének tagja. 

Markó elmondta, hogy a köz-
gyűlés először tavaly októberben 
állapította meg, hogy mennyivel 
kerül majd többe ezen szolgálta-
tások igénybevétele. Az áreme-
lést - a törvény értelmében - a 
szolgáltató kezdeményezi. Az ön-
kormányzat pedig az ivóvízfo-

hozzájuk beszálh'tott állatok árával 
maradt adós. Előfordult az is, hogy 
a karbantartó anyagokért, tisztí-
tószerekért járó forintokat sem ad-
ták meg az eladóknak. 

A közel száz károsultat érintő 
ügyben 2-től 8 évig terjedő bör-
tönbüntetés kiszabására is lehe-
tőség nyílt volna, ám a bíróság az 
enyhítő szakasz bevezetését látta 
indokoltnak - mondta el dr. Koval-
csik Éva. Ezt a bírónő többek kö-
zött azzal indokolta, hogy a vádlot-
tak nem egyéni haszonszerzés re-
ményében okoztak kárt, inkább 
az események sodrába kerülve hoz-
tak rossz döntéseket. 

gyasztás mellett a víziközmű ál-
tal biztosított szennyvízelvezeté-
sért kérhető legmagasabb hatósá-
gi díjat rendeletben szabályozza. 
Szeged közgyűlése élt is törvény 
adta jogával. Novemberben azon-
ban ismét terítékre került a téma. 
A szolgáltató, a Szegedi Vízmű Rt. 
ugyanis jelezte: a korábban ke-
zelésükbe adott nyílt szelvényű 
csapadék- és belvízelvezető rend-
szerek üzemeltetési és karban-
tartási költségei miatt további 
díjemelésre lenne szükség. A ja-
vaslatról a közgyűlés annak el-
lenére döntött, hogy Gila Ferenc 
képviselő már akkor utalt az eset-
leges törvénysértés tényére (ezt 
a jegyzőkönyv is rögzíti]. így 
2002. január elseje óta mindkét 
rendelet érvényben van, mivel az 
októberben elfogadott jogszabályt 
a testület nem helyezte hatályon 
kívül. 

Markó szerint az önkormány-
zat novemberi rendelete a tisztes-
ségtelen piaci magatartás és ver-
senykorlátozás tilalmáról szóló 
törvényben foglaltaknak sem fe-

A tárgyalást követően arra kér-
tük Szirbik Imrét, Szentes város 
polgármesterét, kommentálja az 
ítéletet. 

- Eddig két tárgyalás zárult íté-
lettel a Szenteshús Kft. ügyében. Az 
egyiken felmentettek, a másikon 
elítéltek. Nagyon bízom abban, 
hogy a fellebbezést követően má-
sodfokon az ártatlanságom derül 
majd ki végre. Mert tévedni ugyan 
tévedtem, de bűncselekményt nem 
követtem el. Ezt az állításomat tá-
masztja alá - megítélésem szerint 
- az a tény is, hogy a bíróság elő-
zetes mentesítésben részesített. 
Ezzel talán ehsmerték azt a mun-

lel meg. Emiatt is elfogadhatat-
lan, hogy az önkormányzat a víz-
és csatornaszolgáltatást igénybe 
vevő lakosságot terhelő áremelés-
sel biztosítsa a számára kötele-
ző feladat ellátási költségeit. Az 
utcai, nyílt szelvényű csapadék-
és belvízelvezető rendszerek, ár-
kok üzemeltetése, karbantartása 
és fejlesztése ugyanis a törvény 
szerint a tulajdonos önkormány-
zatot terhelő közfeladat. így ar-
ra nem állapítható meg hatósá-
gi ár. 

Szeged jegyzője, Mezey Róbert 
nem kívánta kommentálni az al-
kotmánybírósági beadványt. Mint 
elmondta, nem ismeri annak tar-
talmát. Az viszont tény, hogy a 
közgyűlés, több fordulóban tár-
gyalta a közüzemi díjakról szóló 
rendelettervezeteket, legutóbb 
2001. november 14-én, amikor 
elfogadta az önkormányzat tulaj-
donában lévő víziközműből szol-
gáltatott ivóvíz és szennyvízelve-
zetés legmagasabb hatósági díjá-
ra vonatkozó újabb javaslatot. 

N. RÁCZ JUDIT 

kát is, amit immár nyolc éve vég-
zek Szentes városáért. Az ítélet 
egyébként nem befolyásolja pohti-
kai terveimet, mindenképpen sze-
retnék elindulni mind az ország-
gyűlési, mind pedig az önkormány-
zati választásokon - nyilatkozta a 
polgármester. Ügyvédje, dr. Stem 
Sándor ebhez annyit tett hozzá: 
megdöbbentőnek tartja, hogy a bí-
róság egy cég vezetőit éppen annyi-
ra tartja bűnösnek, mint a gazda-
sági tanácsadót. „Az ilyen joggya-
korlat, szerintem, beláthatatlan 
következményekkel járhat" - fogal-
mazott az ügyvéd. 

B. Z. 

Állami felvásárlásra alig 900 ton-
na kukoricát vittek be a Csongrád 
megyei termelők a két kijelölt rak-
tárba - nyilatkozta lapunknak 
Cserjési Lajos, a megyei FVM-hi-
vatal osztályvezetője. A kukoricá-
nak kedvező időjárás miatt 2001 -
ben bő termést takarítottak be a 
termelők, s ősszel úgy nézett ki, 
nem tudnak majd megszabadulni 
a tengeritől. Ha a termésnek csak 
az egynegyedét használják föl ta-
karmányozásra az országban, még 
mindig 3 millió tonna kukorica 
vár értékesítésre. 

A vészjelzések után a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium a termelők segítségére sie-
tett: november közepén bejelen-
tette az állami felvásárlást, azt, 
hogy félmillió tonna kukoricát 18 
ezer forintos tonnánkénti áron 
megvesz a gazdáktól és a gazdasá-
goktól. 

Ezt követően azonban mégis-
csak lett keletje a kukoricának, s 
végül ez az oka annak, hogy a me-
gyében mindössze 900 tonnát szál-
lítottak a termelők a raktárakba. 

F. K. 

Folytatás az 1. oldalról 

A magyar gazdaság hiányszakmá-
iban ugyanis nem három hónapig 
itt tartózkodó munkaerőt keres-
nek, s erre jó példa, hogy a kiadott 
munkavállalói engedélyeknek 
2001-ben csak a 3 százaléka vonat-
kozott idénymunkára. Továbbdol-
gozásra viszont a státustörvény 
nem ad lehetőséget. Matolcsy 
György hozzátette: ha a romániai 
munkavállalók kérnének is a jövő-
ben a tavalyi állapothoz képest 
több engedélyt, nem kapnák meg, 
hiszen a Gazdasági Minisztérium 
havonta szabályozni kívánja a 
munkaerőpiacot: a betöltetlen ál-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szomszédos Szerbiában, azon be-
lül a Vajdaságban terjed a fonalfé-
reg, azaz a trichinellosis-járvány. 
Lapértesülések szerint a Bánátban 
levő Kumánd nevű település egyik 
üzeméből került forgalomba az a 
nagy mennyiségű fertőzött húské-
szítmény, amely végigfertőzte Szer-
biát, hiszen Nagybecskerekről, Új-
vidékről, Belgrádból, Nyugat-Bács-
kából és Közép-Szerbiából egyaránt 
jelentettek trichinellosis-megbete-
gedéseket. A Csongrád megyei 
ANTSZ járványügyi osztályának 
vezetője, Tombácz Zsuzsanna főor-
vos kérdésünkre elmondta: nem 
kaptak hivatalos értesítést a szom-
szédos országban terjedő járványról. 
A trichinellosis, magyarul fonalfé-
reg nevű betegséget ember akkor 
kapja meg, ha eszik a fertőzött, 

láshelyekhez mérten adnak majd 
ki okmányokat. A magyarországi 
munkaadók igénye különben évről 
évre nő, hiszen öt évvel ezelőtt 
még csak alig 19 ezer munkavál-
lalási engedélyt adtak ki külföldi-
ek számára. A határ menti me-
gyék által kiadott engedélyekre kü-
lönben az a jellemző, hogy számuk 
a foglalkoztatottak egy százalékát 
sem éri el és kifejezetten azokra a 
szakmákra vonatkoznak, amelye-
ket magyar munkásokkal nem tud-
nak betölteni. Csongrád megyé-
ben 2001 során 1879 egyéni mun-
kavállalási engedélyre érkezett ké-
relem, ebből 332-t utasítottak el. 

FEKETE KLÁRA 

nyers vagy nem eléggé átsütött ser-
tés*, vagy vaddisznóhúsból. A trichi-
nellosis emberről emberre nem ter-
jed. Jellemző tünetei: a hasmenés, 
a magas láz, izom, illetve ízületi 
fájdalmak, szemhéjduzzadás, ne-
héz légzés, ritkább esetben szív-
izomgyulladás. Lappangási ideje 
7-10 nap. A Csongrád megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszerelle-
nőrzési Állomás igazgatóhelyettese, 
Szűcs László főállatorvos szintén 
csak az újságból értesült a szerbiai 
fonalféregjárványról. Szűcs hang-
súlyozta: a szomszédos országban 
történt megbetegedések magyar 
részről külön intézkedést nem igé-
nyelnek. Hazánkban az állategész-
ségügyi hatóságok minden közfo-
gyasztásra kerülő sertést megvizs-
gálnak, évente 100 ezres nagyság-
rendben, a sertések okozta fertőző 
betegségek elkerülése érdekében. 

A Szenteshús vezetői, a vádlottak az ítéletet hallgatják. Balról: Szirbik Imre, Pádár Zoltán és Király 
György. Fotó: Schmidt Andrea 

Jogerős elmarasztaló ítélet mondathatja le mindemől a polgármestert 

Az MSZP kitart jelöltje mellett 
Mivel Szirbik Imre ügyében első fokon, nem jog-
erősen hozott ítéletet a Szegedi Városi Bíróság, 
ezért indulhat az áprihsi választásokon (az 5. 
számú Csongrád megyei körzetben akarja in-
dítani az MSZíj a szerk.) - szögezte le Karsai 
József, az Országgyűlés jogi főosztályának ve-
zetője. A törvény szerint négy esetben nem ve-
het részt a képviselőjelölt a választáson. Össze-
férhetetlen a képviselőjelöltséggel az, akit eltil-
tottak a közügyektől, aki kényszergyógykeze-
lés alatt áll, akinek köztartozása van, vagy akit 
bűntett (nem vétség) miatt jogerősen ítélt el a 
bíróság. Mivel minden magyar állampolgár-
nak joga van az ártatlanság vélelméhez, és 
Szirbik Imre ügyében nem jogerős az ítélet, 
ezért s emmi akadálya annak, hogy induljon a 

parlamenti mandátumért - hangsúlyozta Kar-
sai József. 

Hasonlóan fogalmaz a törvény a polgármes-
ter jogállásával kapcsolatban is, azaz: csak a 
bíróság elmarasztaló jogerős ítélete után kelle-
ne Szirbik Imrének megválnia polgármesteri 
tisztségétől. Jelen esetben például akkor, ha az 
első fokon született ítélet emelkedne jogerőre. 

Elvileg elképzelhető, hogy még az áprilisi, el-
ső választási forduló előtt másodfokon tárgyal-
ják Szirbik Imre ügyét - nyilatkozta Kasza Fe-
renc, a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyet-
tese. Kasza Ferenc ugyanakkor határozottan le-
szögezte: a bíróság munkáját a legkevésbé sem 
befolyásolja az a körülmény, hogy Szirbik Im-
re polgármester és képviselőjelölt. 

Botka László, a Magyar Szociahsta Párt me-
gyei elnöke hangsúlyozta: Szirbik Imre 1993-ban 
még semmilyen pohtikai tisztséget nem viselt 
az MSZP-ben. Az ellene indított eljárás 1998 óta 

zajlik - mondta a pártelnök. Hozzátette: a szen-
tesiek ennek ismeretében választották újra 
1998-ban a város élére, mégpedig úgy, hogy a 
szavazók mintegy kétharmada adta rá a voksát. 
Botka hangsúlyozta: miután a határozat nem 
jogerős, s a bíróság ítéletében már előre men-
tesítette a jogkövetkezmények alól Szirbiket, a 
döntés nem befolyásolja az MSZP korábbi ál-
láspontját: a szociahsta párt továbbra is sikeres 
és tisztességes polgármesternek tartja Szirbik Im-
rét. A megyei elnök kérdésünkre válaszolva ki-
jelentette: nem lehet párhuzamot vonni Várhe-
gyi Attila bdeszes államtitkár közelmúltbeb le-
mondása és a szentesi polgármester ügye között. 
Míg az NKÖM pohtikai államtitkára a minisz-
terelnöktől, addig Szirbik a szentesiektől kapott 
bizalmat és tisztséget. 

K. B.-SZ. C. SZ. 

Alkotmánybírósághoz fordultak az eltérő árak miatt 

Egy város, két vízdíjjal 
Kevesen 
kukoricáztak 

Kurca-parti 
furcsa parti 
BÁTYI ZOLTÁN 

Emlékszünk még a rendszerváltás nagy hevületére ? Fel tudjuk 
idézni szónokok szavait, akik tisztességes pobtizálásról, a korrup-
ció el földeléséről, makulátlan közszereplókról beszéltek? Szebb 
lesz új világunk, nem ülnek majd nyakunkon tarháló pártvezetők, 
akik a téeszekben őszibarackkal rakatják roskadásig a hivatali ko-
csit, a politika pedig dehogy férkőzhet be a gazdaságba, hiszen pi-
ac diktál majd, nem pedig párthatározat - csaptunk boldogan egy-
más tenyerébe. 

Nos, ezekkel a tenyerekkel azóta nem egyszer bosszúsan vertük 
mi már az asztal lapját is. Mert szebb is, demokratikusabb is, szí-
nesebb is lett az élet Magyarországon, csak éppen közszereplők köz-
törvényes bűneit lajstromba véve arra kell rádöbennünk: a nagy meg-
tisztulás mintha megtorpant volna. Az első választási ciklusban -
bár egy-két keresetlen szót azért ejtettünk már umbuldákról -, 
rémálmainkban sem merült fel, hogy politikus belülről markolász-
hat börtömácsot. 

Aztán egyszer csak eljöttek azok az idők, amikor Tocsik Márta ürü-
gyén már korrumpált vezetők ügyeiről indítottunk harsogós vitá-
kat. Az ezredforduló után pedig azon sem lepődünk meg ha bilincs-
be verve vezetnek el volt államtitkárt, a dokumentumokkal háza-
ló párttársát pedig milhós csúszópénzek alapos gyanúja miatt tart-
ják bőrtönben. Ami meg a pobtika és a gazdaság külön útjait illeti 
- ugye hallottunk már mindannyian olyan pártaktivistáról, aki egy 
kezén csak akkor tudná megszámohii, hány igazgatótanácsban, fel-
ügyelőbizottságban, szaktanácsadói testületben ücsörög, ha a meg-
levő öt mellé még hat-hét ujja nőne. 

Ha elárulom, mindez Szirbik Imre szentesi polgármester bírósá-
gi ügye kapcsán jutott eszembe, biztos sokan felkapják a fejüket -
no, de mi köze Szirbiknek mindehhez 1 Hiszen a Kurca-parti város 
első embere nem hivatab hatalmával élt vissza amikor bűnözött 
(legalábbis az első fokú ítélet szerint). Sót mi több - közfunkciót sem 
látott el a Szenteshúsnál betöltött tanácsadói megbízatása idején. 
Meglehet: ezeknél jobb érveket keresve sem lehetne találni. Az MSZP 
mindenképpen így gondolhatja, hiszen pár órával az ítélet tegnapi 
kihirdetése után teljes és feltétlen támogatásáról biztosította szen-
tesi képviselőjelöltjét. Az a szentesi kismama viszont, aki úgy nyi-
latkozott „Megkérdeztük..." rovatunkban, hogy „Le kellene mon-
dania, szerintem bolond az, alá rá szavaz." alighanem másként lát-
ja egy közszereplő felelősségét. Hogy végül is kinek van igaza, áp-
rilisban el fog dőlni. Mert hogy a nép, ama szavazatra jogosult nép 
tiszteli a törvényt, legalább annyira a bíróságokat. De akkor is ki-
mondja megfellebbezhetetlen ítéletét a választásokon, ha addig 
még ki sem tűzték a másodfokú tárgyalás időpontját. 

Matolcsy György 
a munkaerőpiacról 

Húskészítmény okozta járvány 

Emberről emberre 
nem terjed 
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Kétszáz sérült a jeges utakon: hanyatt estek, elcsúsztak 

Kinek keze, kinek lába tört 
Az elmúlt napok hideg időjárása, va-
lamint a vasárnap és hétfőn lehul-
lott ónos esó miatt jégpályává vál-
tak az utak és a járdák. Szegedről és 
környékéről mintegy kétszázan ke-
rültek az ügyeletes kórházak balese-
ti ambulanciáira különböző töré-
sekkel és zúzódásokkal, melyekért 
egytől egyig a csúszós utak okolha-
tóak. 

A rendőrségi beszámolók szerint 
a vezetők óvatosak, ennek ellenére 
sok koccanásos baleset történt az el-
múlt napokban, s kamion is csú-
szott árokba. 

A mentőknek is sok feladatot ad 
a síkossá vált talaj, naponta 10-15 
utcai elcsúszásos esethez riasztják 
őket. Szombaton a klinika ügyele-
tén 65 főt láttak el, a betegek 80 szá-
zaléka a jeges járdán veszítette el 
egyensúlyát, és törte össze magát. 
Ezen a napon öt műtétet végeztek 
és nyolc sérültet vettek fel a trauma-
tológiai osztályra. 

Vasárnap a kórházba irányítot-
ták a szerencsétlenül jártakat, két 
napja kilencvennél is több személyt 
láttak el. Hétfő délutánig több mint 
húsz sérültet fogadtak a klinika am-
bulanciáján, 90 százalékuk a jeges 
úton járt pórul, heten kerültek kö-
zülük a traumatológiai osztályra, 
ötükön csak műtéttel lehetett segí-
teni - tájékoztatott Varga Endre 
egyetemi adjunktus. 

Az egyik, bokamütétre váró hölgy 
épp a buszról szállt le, amikor elve-
szítette egyensúlyát, de ugyanilyen 
veszélyesek az otthonról való elin-
dulás utáni első lépések, amikor 
még nem vagyunk tisztában azzal, 
hogy tulajdonképpen min is lépke-
dünk, vagy akár a simának tűnő 
járda, ami más időjárási körülmé-
nyek között nem jelentene veszélyt. 
Az üllési Ultik Imréné is az utcán 
törte el csuklóját. - Először azt hit-

Az elmúlt napokban rengeteg gipsz fogyott a klinikán és a kórházban. A gipszkes'ztyűt legalább hat 
hétig nem lehet levenni. Fotó: Karnok Csaba 

tem, csak kificamodott a csuklóm, 
de az éjszaka nagyon nehezen telt, 
reggel pedig az orvos megállapítot-
ta, hogy törésről van sző - panaszol-
ta az asszony. 

A rengeteg sérülés miatt a vára-
kozási idő is megnőtt a kórházak-
ban, ezt is fájlalta begipszelt boká-
ján ldvül a deszki Kdlnay Tibomé. 
- Este hazafelé mentem az utcán, 

SÓZTAK AZ UTTESTET 
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai az elmúlt hét-
végén városszerte sózták az ónos eső miatt csúszóssá vált utakat. 
A két nap alatt mintegy ötven köbméternyi síkosságmentesítőt 
használtak fel. A hétfőn lehullott csekély mennyiségű hó nem oko-
zott komolyabb fennakadásokat az utakon, mivel a csapadék azon-
nal el is olvadt. Az egy centiméternyi csapadékra is ugyanannyi só-
homok keveréket szórunk, mint a 20 centiméteres hóra - tájékoz-
tatta lapunkat fíapp Zoltán, a kht. igazgatója, aki még hozzátette: 
hasonló időjárás esetén munkatársai azonnal megkezdik az utak, 
járdák síkosságmentesítését. 

megcsúsztam a járdán, reggel pedig 
már a mentők szállítottak Szeged-
re. 

Kilenc óra óta a rendelő, a rönt-
gen és a gipszelő között tologatnak 
a beteghordók, most pedig már dél-
után két óra van - ecsetelte megpró-
báltatásait. Lengyel Lilla a torna-
órán gyűrte maga alá bokáját, az ud-
vart borító jégpáncél viszont segít-
ségére volt társainak, amikor a 
mentőhöz kísérték: ép lábán tá-
maszkodva egyszerűen kicsúsztat-
ták. 

A rándulások átlagosan két hét 
alatt gyógyulnak meg, a gipszba-
kancstól vagy -kézelőtől hat hét 
múlva szabadulhatnak meg a sérül-
tek. 

W.A. 

Két évig joghallgató maradhat a börtönre ítélt fiatalember 

Az egyetem nem ellenőrizhet 
A jogszabályok alapján kct évig 
nem törölhető a szegcdi jogi kar 
hallgatóinak névsorából az a hu-
szonhét éves fiatalember, aki a 
jogerősen megítélt börtönbünte-
tés letöltése helyett az egyetem-
re felvételizett, és be is iratko-
zott. Büntetett előéletéről azon-
ban az egyetem nem tudhatott, 
mert a jelentkezéshez nem kell 
erkölcsi bizonyítványt benyújta-

- A rendszerváltás előtt elképzel-
hetetlen volt, hogy valaki, akit 
jogerősen börtönbüntetésre ítél-
tek, egyetemre jelentkezhessen. 
Ehhez ugyanis erkölcsi bizonyít-
ványt kellett szereznie, s ha nem 
kapott, nem is kérhette felvételét 
a felsőoktatásba - nyilatkozta la-

punknak Besenyei Lajos jogászp-
rofesszor annak kapcsán, hogy egy 
27 éves, négy év nyolc hónap bör-
tönbüntetésre ítélt fiatalember a 
fegyintézetbe vonulás helyett 1999-
ben felvételizett és beiratkozott a 
Szegedi Tudományegyetem Allam-
és Jogtudományi Karára. Itt több 
mint egy évig tanult, amíg az or-
szágosan körözött bűnözőt el nem 
fogták a rendőrök. 

Az intézmény dékánja hozzátet-
te: a mai felvételi rendszerben sem-
milyen lehetőségük sincs az egye-
temeknek, hogy a jelentkezőket 
kriminalisztikai előéletük alapján 
ellenőrizzék. A felvételi jelentkezé-
si lap nem tartalmaz olyan kér-
dést, amelyre az esetleg jogerősen 
kiszabott büntetését be kellene val-
lania a kérelmezőnek. A felsőok-

tatási intézmények pedig ezenkí-
vül semmilyen más nyilatkozatot 
nem kérhetnek a jelentkezőktől. 

így juthatott be a lopás, csalás és 
okirattal visszaélés miatt elítélt 
Bálint Tamás is a szegedi jogi kar-
ra, amelynek jelenleg is hallgató-
ja. S legalább két évig még az is ma-
rad, mivel a hallgatói jogviszony -
a dékán tájékoztatása szerint - ak-
kor is fennáll, ha valaki ennyi ide-
ig nem iratkozik be újra, s akár 
meg sem jelenik az egyetemen. 
Mivel eddigi tanulmányai alatt 
nem követett el olyan cselekményt, 
amely hallgatói jogviszonyával 
összeegyeztethetetlen - vagyis nem 
vétett az egyetem szabályzatai el-
len -, fcgyelemi eljárás útján sem 
lehet elérni, hogy töröljék a diákok 
névsorából. 

Ezt csak akkor lehetne megten-
ni, ha maga kérné jogviszonyának 
megszüntetését, ilyen kérelem 
azonban eddig nem érkezett a jo-
gi karra. 

Amint arról tegnap olvashattak, 
a hatalember folytatni szeretné ta-
nulmányait, de a büntetés-végre-
hajtási intézet ehhez nem járul 
hozzá. így vizsgáit sem tudja leten-
ni, bár - amint Besenyei Lajos fo-
galmazott - az egyetem nem aka-
dályozhatná meg ebben. Bünteté-
sének letöltése után egyébként új-
ra jelentkezhetne a felsőoktatásba, 
hiszen egy jogállamban - mondta 
a professzor - a kiszabott bünteté-
sen túl senki nem sújtható példá-
ul azzal, hogy kitiltják az egye-
temről. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

SZEGEDI IFJÚSÁGI HAZ, f e l s ő T I S Z A - P A R T 2 . 

Magyar Kultúra Napja 
rendezvénysoroza t 

2002 . j a n u á r 18 -19 -20 . , 1 0 . 0 0 - 1 8 . 0 0 - i g 
Népművészeti és kézműves-kiállítás 
és -bemutató 
Résztvevők: Csongrád megye népművészei 

2002 . j a n u á r 1K., p é n t e k , 17 .00-től 
„VERSET MONDOK, ÉNEKELEK" 
Válogatás magyar szerzők műveiből általános 
és középiskolások előadásában. 
Megnyitó. H o r v á t h A r a n y (Márton Áron-
díjas újságíró, Kolozsvár) 

2002 . j a n u á r 21., h é t f ő , 18 .00 ó r á t ó l 
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 
„Az értől az óceánig" 
Gáli Annamária és Péterfy Lajos Ady-es t je 
Közreműködik: Sinka Károly színművész 
az Ötágú Síp Kulturális Egyesület szervezésében. 

A belépés ingyenes! 
u y n iKini i? 

ELELMISZER 
RAKTÁRHÁZ OTT. 
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
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125 g Szardínia 
85 Ft 

olajos 85 Ft 
(680/kg) 

600 g Vegyes íz 
(EKO) 199 Ft 

(331/kg) 
720 ml Almapaprika 

(Glóbus) 130 Ft 
(191/kg) 

720 ml Csemege-
cékla 115 Ft 

(169/kg) 
720 ml Csemege-

dinnye 139 Ft 
(204/kg) 

720 ml Csemegeuborka 
(Glóbus) 169 Ft 

(234/kg) 
21 Félédes 

vörösbor 419 Ft 
(209/1) 

0,5 kg Olasz 
tészta 109 Ft 

(218/kg) 

Törzs-
vásárlói 

kártya az 
üzletben 
váltható 

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY: 

Lakossági törzsvásárlói kártyára - 4 % 

Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 
Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig. 

Drámaíró verseny 
- Korognaival 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Rádió Rt. és a XXI. 
század Magyar Drámájáért Alapít-
vány január 21-én rendezi meg a 
IX. Magyar Drámaíró Versenyt 
Veszprémben, amelynek ezúttal 
három vidéki színidirektor lesz a 
résztvevője. Linka Ágnes, a ren-
dezvény szerkesztője a tegnapi 
budapesti sajtótájékoztatón utalt 
arra, hogy az 1993-ban útjára in-
dított program részeként tartottak 
már többek között gyermek- és 
ifjúsági színjátékíró, illetve tehet-
ségkutató versengéseket is. 

A magyar kultúra napja alkal-
mából Bodolay Géza, a kecske-
méti Katona József Színház, Kon-
ter László, a békéscsabai Jókai 
Színház és Korognai Károly, a Sze-
gedi Nemzeti Színház igazgatója 
vetélkedik majd, akik színpadra is 
állítják az általuk írt egyfelvoná-
sost a Petőfi Színházban. Az ötlet-
adó cikket a hagyományoknak 
megfelelően a helyszínen húzzák 
ki a Magyar Nemzet aznapi írásai 
közül. A szerzőknek öt óra alatt 
kell elkészülniük a darabbal, 
amelynek bemutatásában köz-
reműködnek a veszprémi színház 

társulatának tagjai, az igazgató-író 
együttesének egy-egy művésze, 
valamint a fellépők között lesz 
Pásztor Erzsi, Meszléry fudit, Ku-
bik Anna, Tallós Rita, Uppai Lász-
ló, Székhelyi József és Sztankay 
István. A bírálóbizottság tagjai 
között lesz Kondor Katalin, a Ma-
gyar Rádió Rt. elnöke, Mend-
reczky Károly, a Magyar televízió 
Rt. elnöke, Hernádi Gyula író, 
Cs. Tóth lános, a Móra Ferenc 
Könyvkiadó Rt. vezérigazgatója 
és Kuti Csaba, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke. 

Korognai Károly tegnap lapunk 
kérdésére elmondta: örömmel 
mondott igent a felkérésre, bár 
az utóbbi három évben egyáltalán 
nem maradt ideje drámaírásra. A 
Szabadon foglak című színdarab-
ját annak idején a Vígszínház há-
zi színpadán mutatták be, és több 
adaptációt is készített. Nem ké-
szül előre a veszprémi viadalra, 
egyszerűen „szűz aggyal", kipi-
henten szeretne odamenni, és az 
improvizációs képességében bí-
zik. A szegedi társulatból Kocsis 
Györgyöt kérte fel, hogy kísérje 
el, és vegyen részt a darabja bemu-
tatásában. 

Viccel a Munkáspárt 
A Munkáspárt az ORTT műsor-
szolgáltatóknak megfogalmazott 
ajánlására reagálva politikai vic-
cek gyűjtésébe kezdett, amelye-
ket el is helyezi a párt honlapján. 

Az Országos Rádió és Televízió 
testület nemrégiben ajánlást kö-
zölt a magyarországi elektroni-
kus médiumok számára az or-
szággyűlési választásokkal kap-
csolatban. Ebben többek között 
az is szerepel, hogy komikus, hu-
moros műsorszámokban a parla-
menti közvetítés, politikai sze-
replőkkel készített interjúrészle-
tek bemutatása nem ajánlott, va-
lamint kerülni kell a politikai vic-
cek egyoldalúságát. 

A Munkáspárt szerint az 
ORTT-indítvány miatt a válasz-
tási kampányban várhatóan éppen 
a legnépszerűbb műsorokat kell 
majd nélkülözniük a nézőknek 
és hallgatóknak, ami szerintük 
azért sajnálatos, mert a politikai 
humorra ilyenkor lenne a legna-

gyobb szükség. (Az RTL Klubnál 
már bejelentették, hogy másfél 
hónapra - március 9. és áprüis 20. 
között - leveszik a műsorról a 
Heti Hetest.) 

A Munkáspárt internetes hon-
lapjának szerkesztősége úgy dön-
tött, hogy az amúgy szájról száj-
ra, vagy SMS-ről SMS-re terjedő 
politikai vicceket összegyűjti és 
közzéteszi weblapján. Az inter-
neten közzétett felhívásukban az 
áll, hogy „az ORTT nem korlátoz-
hatja a pártokat véleménynyilvá-
nításuk szabadságában, mi pedig 
nem kívánunk önkéntes cenzúrát 
bevezetni. Nem hagyjuk elnémí-
tani azokat, akik a kormány (vagy 
a rendszer) bírálatát ilyen formá-
ban kívánják kifejezni". 

A Munkáspárt a hir@hun 
gary.ee e-mail címre elküldött po-
litikai viccekből a legjobbakat ja-
nuár 23-ától rendszeresen közli 
honlapján. 

SZ. C. SZ. 

T Á L T O S I S K O L A O T Á L T O S I S K O L A 
\ Családias légkörű, gyermekközpontú, igényes 

környezetű általános iskolánkba várjuk 
OT1 BOLDOG ISKOLAÉVEKRE 

vágyó gyermekek jelentkezését. 
(15 fős osztályok, választható és emelt óraszámú tantárgyak, I 

személyre szabott tehetséggondozás...) 

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MU VESZETI ISKOLA 

Szeged, Pósz J. u. 2.62/459-563,30/965-88-13. 

Adecca 
A világ 

55 országában 
5000 irodával 

B u d a p e s t 
Debrecen 
Győr 
Kecskemét 
Pécs 

r Megbízónk multinacionális vállalat, amely 
szegedi raktárába keres 

raktárvezetőt 
W Feladata a raktár mukájának irányítása és ellenőrzése, a 

r szerződő partnerekkel való kapcsolattartás, logisztikai 
HJ> feladatok teljesítése, munkaszervezés. 

sl Ion is 
Az állás betöltéséhez elengedhetetlen a gimnáziumi érettségi, 
logisztikai és raktározási végzettség és tapasztalat, felhasználói 
szintű számítógépes ismeret, 2 -3 éves vezetői gyakorlat. 

A jelentkezők önéletrajzát „raktárvezető" jeligére az alábbi 
címre várjuk: 

. Adwco Kit., Kecskemét, Nagykőrösi út 12, 
L Telefon: (06-76) 508-827, 495-937 / i / 7 „ 
L fu : 106-76} 508-828 A new vvorid at work. / 
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Megszégyenítés vagy adósságbehajtás ? 

Kollektív büntetés lesz 
a díjhátralék miatt 
Száznál is több fizetési fölszólí-
tást küldött ki adósainak a Sze-
gedi Vízmű Rt. Azokban az épü-
letekben, amelyeknek lakói ha-
táridőre nem rendezik tartozá-
sukat, időszakos vízkorlátozást 
vezetnek be. A vízmű tisztessé-
gesen fizető ügyfelei szerint kol-
lektív büntetéssel sújtja őket a 
szolgáltató. 

„Ebben a házban tolvajok lak-
nak!" - egy Szatymazi utcai olva-
sónk szerint ezt jelenti a Szege-
di Vízmű Rt. vízkorlátozásról szó-
ló értesítője, amelyet a napok-
ban tűztek ki a lépcsőházban. A 
fölhívás arra figyelmezteti a ház 
lakóit, hogy az épület vízdíjszám-
láján hátralék mutatkozik, s ha a 
tartozást nem rendezik a kitű-
zött határidőn belül, akkor a pla-
káton megjelölt napokon néhány 
órára elzárják a vizet. 

A huszonnégy lakásos Szaty-. 
mazi utcai ház lakói közül egy-
kettő tartozik a megrögzött nem 
fizetők táborába. Ők viszont nem 
sajnálták maguktól a vizet: közel 
400 ezer forintos hátralékot hoz-
tak össze. A túlnyomónál is na-
gyobb többség saját vízórát szerel-
tetett föl, és rendesen fizet; őket 
miért sújtják kollektív büntetés-

sel? - kérdezi olvasónk, akinek 
igazságérzetét bántja a tervezett 
intézkedés. 

Ugyancsak a vízkorlátozásról 
szóló értesítő miatt kereste föl 
szerkesztőségünket egy Kereszt-
töltés utcai társasház közös kép-
viselője. Ő amiatt háborgott, hogy 
december végén kérték rajta szá-
mon a 2001. januári hátralékot, 
amelyről ő nem is tudhatott, hi-
szen a számlát sem kapta meg. 

Bóka József, a Szegedi Vízmű 
Rt. értékesítési osztályvezetője 
leszögezte: nem a fogyasztók zak-
latása a cél, csupán figyelmezte-
tik a díjhátralékkal rendelkezőket 
tartozásuk rendezésére. Decem-
ber végén több mint száz társas-
ház vagy egyéni fogyasztó kapott 
hasonló értesítést. A vízmű a 
múlt év második felében frissítet-
te föl adatbázisát, s ekkor tekin-
tették át a vízdíjjal elmaradtak 
listáját is. A vízmű 72 ezer ügy-
féllel áll kapcsolatban - a fölhal-
mozódott hátralék összege üzle-
ti titok. 

„A vízkorlátozásról szóló érte-
sítőt több figyelmeztetés előzi 
meg; ha ezekre nem kapunk vá-
laszt, csak akkor nyúlunk az idő-
szakos vízelzárás eszközéhez -
mondta az osztályvezető. 

Szemétvilág 
Igazán jól esett hallgatm és nézni Cakó Gábor Beavatás című mű-

sorát a Duna tévén, amely videojegyzetnek alaptémája volt, hogy 
olyan világban élünk, amely szemetet termel, úgy technikai, mint 
szellemi szemetet, mindig csak az új a jó, a régi kidobásra vár, az-
az szemét. Ez a világ semmi mást nem ismer, mint önmaga srófo-
lását, a GDP növekedését, azaz maga a technika használja már az 
embert, és nem fordítva. Nem nehéz belátni, hogy mindebben 
annyi az igazság, hogy az már túl sok. Nekem például kedvem lett 
volna azonnal csődöt jelenteni mindennel szemben, annyira elke-
serítő képet festett a műsorvezető. Már csak azért is félelmetes egy 
ilyen szemetet termelő világ rajzát megadni, mert már meg sem tud 
mozdulni anélkül az ember, hogy ne legyen része a szemétvilágnak, 
a gyártásnak, a használatnak, és a sötét képben talán az a legsöté-
tebb, hogy tehát mindenki saját kezűleg dolgozik a földi élet pusz-
tulásán. De maga a műsorvezető is, éppenséggel megszólalásának 
technikai eszközei épp úgy részei az általa szapult civilizált világ-
nak, mint bármi, ami ahhoz kapcsolódik. A tárgyi szemét víziója, 
a hegynyi halmok már-már természetes domboridomok, viszont a 
szellemi szemét, ahogy a szerző fogalmazott, valami gigantikus 
szellemienergia-pocsékolást vizionál. Szellemi szemétbe tartoznak 
a kereskedelmi tévék és rádiók, a bulvársajtó, a ponyvák óriási tö-
mege, s ez utóbbi kettő papíréhsége folytán emészti az erdőket. A 
tévék pedig sugárzásukkal szívják ki az ember szürkeállományát. 
Es mindennek részeként márkevés emberekről beszélni, pontosabb 
névre van szükség: konzumidióták. Lényegében olyan világot lát-
hattunk itt ebben a műsorban magunkról meg a világról, amely élet-
képességének bizonyításához épp az utolsó életenergiákat hasz-
nálja fel, s ezáltal lassúcska lépésenként viszi magát a pusztulás fe-
lé. Szép és kellemes látomás ez, de úgy érzem, ezek a megállapítá-
sok is a konzumidiotizmus következményei. 

PODMANICZKY SZILÁRD 

A Kereszttöltés utcai ügyről úgy 
nyilatkozott, hogy a tavalyi tarto-
zásról szóló értesítő átvételét alá-
írásával igazolta a közös képvise-
lő (vagy helyettese). Ezenfelül a 
közös költségek könyveléséből is 
ki kellett volna derülnie, hogy el-
maradt egy befizetés. 

Bóka József szerint a kiragasz-
tott figyelmeztetés megteszi a ha-
tását: csupán néhány esetben jut-
nak el a vízelzárásig. „Mi is téved-
hetünk, ezért mindig arra kérem 
a tisztelt ügyfeleket: jöjjenek be 
hozzánk, és beszéljük meg, ki-
nek a számításába csúszott hi-
ba" - tette hozzá az osztályveze-
tő. 

Egyedül a vízmű korlátozhatja 
az egész társasház ellátását: más 
szolgáltatók (Démász, V-fon, Dé-
gáz, kábeltévé, távfűtés) magával 
az adósságba keveredő ügyféllel 
igyekeznek dűlőre jutni. „A Sze-
gedi Vízmű Rt. eljárását jogsza-
bály igazolja. Társasház esetében 
a vízszolgáltató nem egyénekkel, 
hanem az egész lakóközösséggel 
áll szerződéses jogviszonyban" -
értékelte a helyzetet Pálkúti Ist-
vánná, a Csongrád Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség igaz-
gatója. 

NYILAS PÉTER 

Lékek 
a vizeken 
A Szegedi Hermán Ottó Horgász-
egyesület a napokban lékeket ala-
kított ki a Fehérpart-Szilváson, a 
repülőtéri tavakon, és a Maty-éren. 
A mintegy másfél négyzetméteres 
lékek az említett vizek oxigénel-
látásának javítását, a káros gázok 
eltávozásának lehetőségét szolgál-
ják. Aki rámegy az említett vízte-
rületek jegére, fokozott óvatosság-
gal, a lékekre figyelve közlekedjék! 

Tizenötmillióba kerül a Szent István tér negyvenéves bérleti joga 

Mennyit ér most a tér? 

Élelmiszer-áruház és parkoló épülhet. 

Folytatás az 1. oldalról 

Az előterjesztésből kiderül, az IKV 
Rt. tárgyalásokat folytat ingatlan-
fejlesztőkkel és befektető társa-
ságokkal, amelyek egy-egy üres 
telek, rendezetlen környék, eset-
leg közterület hasznosítására, ren-
dezésére tesznek javaslatot. „Tár-
saságunk így került kapcsolatba 
olyan ingatlanfejlesztő céggel, 
amely a Szent István tér haszno-
sításáról, kulturált környezet ki-
alakításáról ajánlatot is eljutta-
tott hozzánk. Az ajánlat tartal-
ma igazodik a tér környékének 
távlati beépítési terveihez" - fogal-
maz a javaslatban Kerekes Péter 
elnök-vezérigazgató. 

Amennyiben a közgyűlés pénte-
ken dönt a Szent István tér ren-
dezéséről, az IKV Rt. pályázatot ír 
ki, hogy megtalálja a megfelelő 
befektetőt - tájékoztatta lapun-

kat Mezeyné Sándor Tünde, az 
IKV Rt. gazdasági igazgatója. 

A bérleti jog értékesítéséből be-
folyó összeget, azaz a 15 millió fo-
rintot a Szent István tér rendezé-
sére, parkosítására, a piac felszá-
molására költenék. 

A Szent István tér hasznosítá-
sának ötlete tavaly májusban me-
rült fel, a Torontál térrel együtt. 
Akkor Kerekes Péter az ellenzéki 
képviselők felvetésére reagálva 
úgy nyilatkozott lapunknak, hogy 
jogi státusát tekintve nincs kü-
lönbség a Széchenyi, a Szent Ist-
ván és a Torontál tér között. A 
Szent István tér azonban olyan 
fontos közfeladatot lát el, hogy 
eladása, vagy bérbeadása esetén 
olyan befektetőt kell találni, aki 
továbbra is magas szinten vállal-
ja a közérdekű funkció megtar-
tását, és hajlandó magas árat fi-
zetni. 

Fotó: Veréb Simon 

Nóvák István városi főépítész 
leszögezte: a tér rendezésére már 
elkészült a terv, amely pontosan 
behatárolja, mekkora épület emel-
hető a víztorony mellett, a tér 
Bocskai utca felőli részén. A Szent 
István tér többi részét az elképze-
lések szerint igazi közterületté 
alakítják, és parkosítják majd a 
bérleti jog eladásából befolyó 
összegből. 

Kozma József, az MSZP köz-
gyűlési frakciójának helyettes ve-
zetője elmondta: élelmiszer-áru-
ház építését nem támogatják a 
téren, legfeljebb egy piaccsarnokot 
látnának itt szívesen. Ugyanakkor 
leszögezte: a döntés előtt a köz-
gyűlésnek ismernie kellene az IKV 
Rt. által folytatott eddigi tárgya-
lások eredményét és a Kerekes 
Péter által említett befektető rész-
letes ajánlatát. 

K. B. 

Negyedszer lesz 
fesztivál Deszken 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A deszki faluházban negyedszer 
rendezik meg a Maros Menti Fesz-
tivált. A rendezvény célja, hogy a 
környező községek általános isko-
lásai bemutathassák színpadi tu-
dásukat. Több kategóriában (vers-
és prózamondás, népdal, szóló-
hangszer, színjátszás, néptánc) ver-

senyezhetnek a gyerekek. A szer-
vezők azoknak az iskolák, műve-
lődési házak csoportjait, szólistá-
it várják, akik tavaly december-
ben meghívást kaptak. A jelentke-
zés határideje január 18., péntek. 
A fesztiválról bővebb felvilágosí-
tást Bene Ildikó művelődésszer-
vező ad a 62/271-510-es telefonszá-

Szegedre gurulhat a rulettgolyó 
Szegeden várhatóan nyáron ka-
szinót nyit a Szerencsejáték Rt. A 
pontos helyszínről és a kaszinó 
működtetésének módjáról még 
nem döntött a 100 százalékban ál-
lami tulajdonú játékszervező tár-
saság igazgatótanácsa és felügye-
lőbizottsága - tudtuk meg Siska 
Andrástól, a Szerencsejáték Rt. 
Szegedi Területi Igazgatóságának 
vezetőjétől. 

Koncessziós pályázat nélkül két űj 
kaszinó nyílik a közeljövőben, az 
egyik Győrben, a másik pedig Kecs-
keméten. Ezzel a lehetőséggel élve 
a Szerencsejáték Rt. Szegeden is 
szeretne kaszinót nyitni. Korábban 
hírül adtuk, hogy a magyar szárma-
zású, multimillomos amerikai 
filmproducer, Andy Vajna - aki a bu-
dapesti Las Vegas Casino tulajdo-
nosa - több, kaszinónak is alkalmas 
helyet nézett meg a városban. A 
szerencsejáték üzletágban jártas 
szakemberek közül többen elkép-

Nyártól már golyóval is üldözhetjük Fortunát. Fotó: Karnok Csaba 

zelhetőnek tartották, hogy a fővá-
rosi TTopicana Casinóhoz hasonló-
an a szegedi játékhelyet is közö-
sen üzemelteti majd a Szerencse-
játék Rt. és a Las Vegas Casino Kft. 
Ez a lehetőség egyébként még most 
is fennáll, mivel a Szerencsejáték 
Rt.-nél még nem döntöttek sem a 

helyszínről, sem pedig a partnercég-
ről. Értesüléseink szerint, amit 
egyébként a pesti központban is 
megerősítettek, először arról dön-
tenek, hogy az rt. mely céggel kö-
zösen üzemelteti majd a szegedi 
kaszinót. A hely kiválasztásában 
természetesen a partnercégnek is 

lesz beleszólása. Győrött és Kecs-
keméten a Szerencsejáték Rt. a ka-
szinó 100 százalékos tulajdonosa, 
a működtetést viszont mindkét he-
lyen a Casino Austriával közösen 
létrehozott CAI Ungam Kit. vállal-
ta. 

A kft.-ben az állami tulajdonú 
játékszervező társaságé a tulajdon 
75 százaléka, az osztrákoké pedig 
a maradék 25 százalék. A két új ka-
szinó a régi helyszínen működik to-
vább. Felújításuk, a játéktechnika 
fejlesztése mindkét esetben 100-
150 millió forintba keiül. A Szeren-
csejáték Rt központjában nem tart-
ják kizártnak, hogy Szegeden is az 
osztrákokkal közösen üzemeltetik 
majd a kaszinót. Siska András, a 
Szerencsejáték Rt. Szegedi terüle-
ti Igazgatóságának vezetője lapunk-
nak elmondta: amíg nem születik 
konkrét döntés, addig a kaszinói-
parban jártas Andy Vajna sem tud 
lépni az ügyben. 

SZ. c . sz . 

Vámosok a végeken 

Doppingszert is 
találtak 
A Vám- és Pénzügyőrség Dél-al-
földi Regionális Parancsnokságá-
nak munkatársai az elmúlt héten 
176 jogsértő cselekményt derítet-
tek fel. Az elkövetési érték meg-
haladta a kétmillió forintot. 
Leginkább talán az a magyar férfi, 
K. J. haragudhat a fináncokra, aki-
nek kocsiját Battonyán vizsgálták 
át a pénzügyőrök. Ugyanis a dup-
la fenekű utánfutót is alaposan 
megnéztek a vámnál, s nem keve-
sebb, mint 5327 doboz cigarettát ta-
láltak. Természetesen ezt a tete-
mes mennyiségű, 470 ezer forintot 
érő füstülnivalót azonnal elkoboz-

ták a vámosok, és K. J. ellen meg-
indult az eljárás. De nem csupán 
Battonyán próbálkoztak a cigaret-
tacsempészek. Jól bizonyítja ezt az 
a tény, hogy az elmúlt napokban 
vámraktárakba került még 1109 
karton nikotinnid. Emellett lefog-
laltak még a fináncok 177 liter kü-
lönféle szeszes italt, 51 csomag gu-
mi óvszert, 64 motordugattyűt, 
170 csipketerítőt és 300 darab ana-
bolikus szteroidot tartalmazó tab-
lettát is. A pénzbírság beszedése 
után pedig összesen 614 ezer forint-
tal gazdagodott a magyar állam. 

B. Z. 

HÍREK 
PARKAK ES MUZSAK 
A ROYALBAN 
Tarnai László Isteni párkák című 
kötetének bemutatóját tartják hol-
nap este 18 órától a Royal Szálló-
ban a Szegedi Közéleti Kávéház 
szervezésében. A rendezvény ven-
dége Tarnai László, a költő és a ki-
adó, Majzik István. Közreműködik 
Dálnoky Zsóka színművész, a 
házigazda Sándor János rendező. 

HAVRANEK A HUSZADIK 
A huszadik helyre sorolták a Mun-
káspárt országos Ustáján Havra-
nek Ferencet. A hódmezővásárhe-
lyi gépésztechnikus a 6-os számú 
egyéni választókerületben (Hód-
mezővásárhely és környéke) indul 
majd képviselőjelöltként az ország-
gyűlési választásokon. A párt me-

gyei listáját egyébként Havranek 
vezeti. 

SZOCIALISTÁK AZ ÖNKOR-
MÁNYZATOKRÓL 
Az új évezred önkormányzatai 
címmel rendez fórumot szerdán 
délután fél 4-kor a Szegfű Klub-
ban (Fő fasor 9.) a Magyar Szoci-
alista Párt szegedi szervezete. Az 
MSZP helyhatóságokat érintő 
szakmai programjáról Lamperth 
Mónika, a szocialisták önkormány-
zati kabinetjének, illetve a Balolda-
li Önkormányzatok Közösségének 
elnöke beszél a fórumon. A ta-
nácskozás házigazdája: Újhelyi Ist-
ván, Géczi lózsef és Botka László 
országgyűlési képviselőjelöltek, va-
lamint Kozma József, az MSZP 
szegedi elnöke. 
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Recesszión innen, az ipar legendás évtizedén túl 

Borúra ború következik? 

Zöldmezős beruházás volt a medencés kikötőben októberben átadott gabonatároló. Fotó: Schmidt Andrea 

Minden bizonnyal mozgalmas 
esztendő előtt áll hazánk gazda-
sága: az általános visszaesés kö-
zepette helyt kell állnia a közös 
uniós valutának, miközben vá-
lasztási évet írunk. A gazdaság-
kutatók adatai szerint a cégek 
várakozásai bizonytalanságot 
tükröznek, az üzleti szféra jövő-
be vetett hite évek óta nem volt 
ilyen alacsony, mint mostaná-
ban. 

A gazdasági élet várható helyi ha-
tásait és a megye esélyeit Klonkai 
Lászlóval, a Központi Statisztikai 
Hivatal Csongrád megyei igazga-
tójával latolgattuk. Míg a kutatók 
feladata a jövő fürkészésc, addig a 
statisztika a múltbéli eseményeket 
regisztrálja. „Ennek ellenére van-
nak benyomásaink arről, mi vár-
hat ránk" - mondja Klonkai Lász-
ló. A recesszió hazánkba is begyű-
rűzik, a magyar iparban már érzé-
kelhető ez a folyamat: 2000-ben 
18-20 százalékos növekedés jel-
lemezte az ágazatot, míg tavaly az 
első háromnegyed év adatai szerint 

Klonkai László. Fotó: Miskolczi Róbert 

is 4-5 százalékos eredménnyel zá-
rult 2001. 

Persze a hazai gazdaság növeke-
dése az unióhoz képest jó, s bár az 
emelkedés igen, annak dinamiká-
ja nem lesz hosszú távon tartha-
tó. A nyitott magyar gazdaság nem 
a belső fogyasztásra épül, léte a 
külpiac felvevőképességétől függ. 
Az európai növekedés megtorpaná-
sát látva a cégek pesszimizmusa 
érthető, hiszen jelenleg csak nyu-
gat felé kacsintgathatunk, mert 
nem utalnak jelek arra, hogy a ke-

leti piac teremtene számunkra nö-
vekedési lehetőséget. 

A kilencvenes éveket egyébként 
az ipar évtizedeként is említhet-
nénk, ebben az időszakban a gaz-
daság egyrészt megváltozott, átala-
kult, majd növekedési pályára állt. 
Az gazdaság fejlődését az ipari ter-
melés határozza meg, s ha az ipa-
ri mutatókat nézzük, mind a mai 
napig azok „támasztják alá" a gra-
fikonok felfelé törekvő vonalait. 

Csongrád megye ipari termelés 
szempontjából speciális, szomo-
rúan egyedi helyzetben van - állít-
ja a szakember. Miközben az el-
múlt évtizedben számos jelentős, 
termelést célzó - nem ritkán zöld-
mezős - beruházás valósult meg 
országszerte, megyénket elkerülte 
a tőke, nem települt termelő ipar 
a térségbe, nem jött létre valódi 
ipari park sem. Ennek számos oka 
közül a legtöbb az elmúlt évtize-
dekre nyúlik vissza. A nyolcvanas 
években a több száz, vagy több ezer 
embert foglalkoztató üzemeknél 
felszínre kerültek a modernizáci-
ós problémák, érezhetővé vált a 

keleti piacvesztés, s a megye job-
ban szenvedett az átalakulástól, 
mint más térségek, hiszen itt már 
szinte csak az olajágazatban történ-
tek kisebb beruházások, az egyéb 
ágazatok magukra maradtak. Ek-
koriban kezdett az is világossá vál-
ni, hogy az alacsony képzettségű 
helyi munkaerő jövedelmi viszo-
nyaitól nem lehet magas életszín-
vonalat várni, az egy főre jutó ki-
emelkedő GDP-t pedig végképp 
nem. 

Sokszor emlegetett tény, hogy 
mezőgazdasági térség vagyunk, s 
adataink ugyan jobbak az országos 
átlagnál, ám a számok azt mutat-
ják, a mezőgazdaság megyei GDP-
hez való hozzájárulása mindössze 
nyolcszázalékos. Nem ez tehát a 
potenciál. A legfrissebb adatok sze-
rint 2001 első háromnegyedévében 
az ipari termelés nálunk 4 száza-
lékkal növekedett, míg Békés me-
gyében 11, Bács-Kiskunban 23 szá-
zalékos volt a bővülés. Hogy mi e 
szerény teljesítmény oka? Klon-
kai László szerint ezt nem lehet az 
autópályára fogni, sokkal inkább a 
már említett sajátos és tehetetlen 
iparszerkezet a „ludas". 

Nem csoda hát a borúlátás, hi-
szen megyénk potenciálja a szin-
ten tartáshoz nem, csak az ország 
más térségeihez való lemaradás 
lassításához elég. A félig üres, vagy 
félig teli pohár esetét felemlítve 
más szemszögből is láthatjuk sa-
ját helyzetünket. Az ország keleti 
részében még mindig a miénk a 
legfejlettebb térség. A tőkét még 
most sem túl késő csalogatni, s 
értelmes, gazdaságilag racionális 
indokokkal idetelepíteni. Létfon-
tosságú volna a megye és a város 
együttműködése, a kedvező adópo-
litika, s az egyik kitörési pont le-
hetne a felsőfokú műszaki képzés 
megindítása. A regionalitás talán 
lendíthet a térség gazdasági muta-
tóin, a délvidéki gazdasági együtt-
működés úgyszintén magában hor-
dozza a fejlődés lehetőségét. A mu-
tatók azonban csak hosszú távon 
és jól átgondolt gazdaságpohtika se-
gítségével javulhatnak. 

KATKÓ KRISZTINA 

A családi gazdaságoké az elkövetkező évtized 

Pályázatok és határidők 
Az elmúlt év végén meghirdet-
ték és meg is jelentek a 2002-
re vonatkozó agrártámogatások 
a Magyar Közlönyökben. A 
Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium (FVM) 
megyei hivatalának vezetője, 
Tasnádi Gábor azt mondta el 
az Egy százaléknak, nagy le-
hetőségeket szalaszt cl az a ter-
melő, aki nem figyel a pályáza-
tokra. 

Az idei agrártámogatások jó fel-
tételeket, kedvező kamatozású, 
sőt sokszor kamatmentes hitele-
ket kínálnak, egyiknek-másik-
nak a határideje azonban szoros, 
a közeljövőben már le is jár. A 
FVM rendelete az agrárgazdasá-
gi támogatásokról címmel nem 
tartalmaz sok eltérést az előző 
évihez képest, az elnyerhető 
pénzösszegek is hasonlók, hi-
szen a parlament kétéves költség-
vetést fogadott el 2000 végén. A 
batáridőkkel azonban (a beruhá-

zási pályázatoké például február 
28.) ezeknél a támogatásoknál 
is óvatosan kell bánni és a kellő 
információkat időben be kell sze-
rezni. 

Az általános támogatásokat ki-
egészíti a Nemzeti Agrárkörnye-
zetvédelmi Program, valamint 
két külön kormányrendelet a csa-
ládi gazdaságok támogatásáról. 
A Nemzeti Agrárkörnyezetvédel-
mi Program újdonság, ráadásul 
ehhez a pályázatokat nagyon rö-
vid idő alatt, február 10-ig kell be-
adni. Aki vállalja, hogy ebben a 
programban öt évig részt vesz, 
az hektáronként megfelelő 
összegű támogatást kap. Az alap-
programban talajjavításra hek-
táronként 18 ezer, az integrált 
növényvédelemben zöldségeknél 
30, almástermésűeknél 50, 
csonthéjasoknál és bogyósoknál 
40, szőlőnél 40 ezer forintot le-
het kapni. Az öko- és gyepgazdál-
kodásnál is hasonlóan jók a kon-
díciók, továbbá kiegészítő támo-

gatások is szerezhetők üzemterv 
készítésére és kiegészítő állatbe-
állításra. Üzemtervnél például 
10 hektárig a tervköltség 90, 10-
100 hektár között szintén a terv-
költség 90 százalékát lehet 
visszakapni, az első esetben 50, 
a másodiknál 70 ezer forint ere-
jéig. A 100 hektár feletti terü-
lettel rendelkező legfeljebb 100 
ezer forint erejéig téríttetheti meg 
a költségeit. 

Két, szintén nemrégiben megje-
lent kormányrendelet a családi 
gazdaságok kiemelt támogatásá-
ról és hitelezéséről szól. Tasnádi 
Gábor elmondta, úgy tűnik, a csa-
ládi gazdaságoké a jövő, ezért az 
érdeklődőknek érdemes minél 
több információt megszerezniük 
az FVM-hivatalban, az ezen a hé-
ten településenként tartandó 
előadásokon, fórumokon, vala-
mint a falugazdászoktól. Aki csa-
ládi gazdaságot szeretne működ-
tetni, mielőbb regisztráltassa ma-
gát - a műveletet az FVM-hivatal-

ban kell elkezdeni. A családi gaz-
dálkodónak a nyilvántartásba vé-
telhez nyilatkoznia kell arról, hogy 
élethivatásszerűen szeretne a 
mezőgazdasággal foglalkozni (ám 
csak 2005. január l-jétől nem 
szabad más kereső foglalkozást 
végeznie). Legyen legalább közép-
fokú végzettsége, további nyilat-
kozata arról, hogy lakóhelye leg-
alább három éve a családi gazda-
ság központjaként megjelölt te-
lepülésen van. A családi gazdálko-
dó jogosult az általános- és több-
let agrártámogatásokra, így kiegé-
szítő földalapú támogatásra, to-
vábbá: termőföld, telephely- és 
berendezés vásárlásakor 50-75 
százalékos kamattámogatásra ma-
ximum 300 millió forint hitel 
után. Emellett a családi gazdálko-
dó családtagjai jogosultak szemé-
lyi jövedelemadó- és illetékked-
vezményekre is. A hitelekhez 
szinte valamennyi esetben egy-
éves türelmi idő is jár. 

F. K. 

Kétszer ad mindig, 
ki gyorsan ad 
Pár esztendeje egy közepes minő-
ségű és árú hűtőszekrényt nem 
lehetett munkaáltatói igazolá-
sok és néhány, fix jövedelemmel 
bíró kezes nélkül megvásárolni. 
Ezzel szemben napjainkban szin-
te dobálják a vevő után a köl-
csönt. A változást a hazai fo-
gyasztásbővülés, valamint a pénz-
intézetek közötti verseny idézte 
elő, s ma már az sem baj, ha drá-
ga a hitel, a lényeg: vegyünk va-
lamit. 

Ha a fogyasztás démona beköltö-
zik gondolataink közé, attól kezd-
ve rövid idő tehk el a vásárlásig. 
Persze megtehetjük, hogy költe-
kezzünk: személyi kölcsönök, áru-
hitel-konstrukciók és hitelkártyák 
széles kínálata segít abban, hogy ál-
mainkat kézzelfogható valósággá 
varázsoljuk. Persze az igézetnek 
esetenként borsos ára van. A ta-
pasztalat szerint a magyar vevők 
többségét továbbra is csak a havi 
részletek érdekbk, s a kölcsön tel-
jes hiteldíj-mutatója a vásárlás 
közepette mellékes. 

A hitelkártya a közeh jövő üzlet-
ága, a velük lebonyolított forga-
lom - a Magyar Nemzeti Bank 
adatai szerint - 1999 és 2000 kö-
zött csaknem triplájára nőtt. Bár a 
200l-es évről egyelőre nincsenek 
pontos adatok, egyes becslések sze-
rint a hitelkártyákkal - helytelenül, 
de hazánkban ide soroljuk a debit-
kártyákhoz kapcsolódó hitelkere-
teket is - elköltött összeg elérheti 
a hatvanmilliárd forintot. A hitel-
kártyák jelenlegi kínálatát szemre-
vételezve megállapítható: az igé-
nyelhető kölcsön lehet százezer, 
de akár kétmillió forint is, az ügy-
fél jövedelmétől függően. Ha a kö-
vetkező hónap elszámolásáig nem 
sikerül kiegyenlíteni a számlát, a 
bankok havi 2,5-3 százalékos (ez 
évi 30 százaléknyi) kamatot szá-
molnak fel, amihez hozzáadódik a 

Deviza-
árfolyamok 

A Magyar N e m z e t i B a n k 

dev izaár fo lyamai 

(egy egységre, for intban) 

kártya általában 5-15 ezer forintos 
évi fix díja, valamint a kártya hasz-
nálatának költsége. 

Akinek több pénzre van szük-
sége, az a személyi kölcsönt vá-
laszthatja. A hitelkonstrukciókat 
nehéz összehasonlítani, egyrészt 
sokféleségük miatt, másrészt mert 
személyre szabottak. Általánosan 
jellemző, hogy a kölcsön összege a 
havi kereset 25-40 százalékát nem 
haladja meg, a futamidő pedig jel-
lemzően 3-5 év. Ugyancsak ha-
sonló a kínálat, ha alacsony havi 
jövedelmű, egyedülálló ügyfélről 
van szó: neki csekély esélye van ar-
ra, hogy ilyen hitelhez jusson. A 
személyi kölcsönök évi átlagos dí-
ja az MNB adatai szerint 28-30 
százalék között mozgott, ám talál-
tunk olyan rugalmas, de kifejezet-
ten drága konstrukciót is, amely-
nél a teljes díjmutató elérte a 43 
százalékot. 

Az elmúlt évek pénzügyi siker-
terméke volt az áruhitel, ma már 
pénzintézeteken belül külön üz-
letágak szakosodnak erre, s több 
olyan cég is van, amely kizárólag 
áruvásárlási kölcsönök értékesíté-
séből él. Az elmúlt évek tapaszta-
latai szerint az áruhitelezés csúcs-
időszaka év végére leáldozott, 2001 
karácsonya azonban mégsem így 
alakult. Ennek az is lehet az oka, 
hogy az előbb említett két hitele-
zési forma is egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend, s ráadásul ol-
csóbb. A futamidő jellemzően 1-
1,5 év, ennyi idő alatt a vásárlók 
szerint „illik kiköhögni" egy új té-
vét, hifit, vagy nagyobb háztartási 
gépet. Az áruhitelek teljes költsé-
ge átlagosan 33 százalékos, ám 
akad olyan eset is - az előleg nél-
küli kölcsönök esetében -, ami-
kor a vásárolt áru értékének csak-
nem felét kell visszafizetni kamat-
ként, a gyorsan adott kölcsönért 
„cserébe". 

O. K.K. 

Angol font 397,13 

Ausztrál dollár 143,74 

Cseh korona 7,62 

Dán korona 33,04 

Euró 245,55 

lapán yen (100) 208,33 

Kanadai dollár 172,15 

Lengyel zloty 67,93 

Norvég korona 30,90 

Svájci frank 166,04 

Svéd korona 26,82 

Szlovák korona 5,77 

USA-dollár 275,31 

Eladott 
Pick-
részvények 
A CIB Értékpapír Rt. is azok kö-
zött a befektetők között volt, akik 
elfogadták az Arago Rt. által a 
Pick Rt. részvényeire tett nyilvá-
nos vételi ajánlatot - közölte a 
CIB a Magyar Tőkepiacban hét-
főn. A közlemény szerint a CIB 
Értékpapír Részvénytársaság 
8,3833 százalékos Pick-részese-
dést értékesített a szegedi székhe-
lyű magyar húsipari óriás meg-
határozó tulajdonosának, az Ara-
gónak. Az Arago Rt. a Pickben a 
szavazatok 39,52 százalékát sze-
rezte meg a 2001. december 7. és 
2002. január 7. között érvényes 
vételi ajánlatának keretében, ez-
zel szavazati aránya 84,15 száza-
lékra nőtt, részesedése a szegedi 
cég jegyzett tőkéjét tekintve 36,59 
százalékkal 77,93 százalékra 
emelkedett. 
Az Arago vételi ajánlatát 4 ezer 
270 forinton tette a Pick részvé-
nyeire. 

Agrárfórum Szegeden 
A családi gazdálkodásról és a 2002. évi agrártámogatások részleteiről 
Tarján Zoltán, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
főosztályvezetője tart előadást pénteken, febmár 18-án 10 órai kezdettel 
Szegeden, a megyeházán. 
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Hajón hizlalt bárány a magyar asztalon 

Még „egycsatornás" a juh piaca 
Az adóhivatal 
és az őstermelő 

Közvetlen külföldi tó'kebefektetések Magyarországon 
(millió euró) 

2000 r 

Külföldiek 
Magyarországon 
A Gazdasági Minisztériumtól ka-
pott információk szerint a Ma-
gyarországra beáramló közvetlen 
külföldi tőkebefektetések nagysá-
ga 2001. januárja és júliusa között 
1512 millió eurót tett ki. 

Ebből az összegből a részvény és 
az egyéb tulajdonosi részesedés 
839 millió euró, a tulajdonosi hi-
telek nagysága pedig 673 millió 
euró volt. Ami azt jelenti, hogy 
2000 első félévéhez képest közel 
44, 1999 hasonló időszakához vi-
szonyítva pedig 68 százalékos a 
növekedés. A közvetlen tőkebe-
fektetések állománya Magyaror-
szágon 2001. július 31 -én 24 ezer 
443 millió euró, az előző évhez ké-
pest 20 százalékkal több. 

Magyarországon az utolsó tíz 
évben a legjelentősebb befektető 
országoknak az USA, Németor-
szág, Hollandia, Franciaország, 
Nagy-Britannia, Kanada, Belgi-
um, Ausztria, Svédország, Svájc, 
Japán, Luxemburg és Olaszország 
számított. Az említett országo-
kon kívül jelentős tőkével van je-
len a magyar piacon Korea, Izra-
el és Finnország is. A külföldi ál-
lamok rangsora folyamatosan vál-
tozik, egyik évben az USA, a má-

sikban Németország, a harma-
dikban Hollandia fekteti be a leg-
több tőkét. Tavaly az első félévben 
a külföldiek rangsorát Japán vezet-
te 251,5 millió euró befektetéssel. 
A második helyen holtverseny-
ben Németország és Hollandia 
állt (119,6 és 119,5 millió euró-
val), majd az USA (84) és Auszt-
ria (73,8) következett a rangsor-
ban. 

A külföldi érdekeltségű vállalko-
zások 1992-ben még kevésbé fon-
tos szerepet játszottak Magyar-
országon, a hozzáadott értéknek 
mindössze a 22 százaléka jutott 
rájuk (szemben az 1999-es 49 
százalékkal), s megvalósult beru-
házásoknak mindössze a 22 szá-
zalékában működtek közre (1999-
ben 57 százalékos arányt mutat-
tak a statisztikák). 

Még ennél is kiugróbb teljesít-
ményt értek el a külföldi érde-
keltségű vállalkozások a külke-
reskedelemben: a KSH friss, 2000-
ről szóló összesítésében kimutat-
ja, az összes magyar exportból 
több mint 77 százalékkal része-
sednek a nem magyar alapítású és 
tőkehányadú cégek. 
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A gépkocsinyeremény-betétkönyveket is nevesíteni kell. Fotó: Miskolczi Róbert 

Becslések szerint mintegy 300 
milliárd forint értékű anonim 
betét tulajdonosának kell figyel-
nie a határidőkre ahhoz, hogy 
ne kerüljön a rendőrség nyilván-
tartásába. Az anonim, tehát név 
nélküli betétek megszűnnek, 
azokat június 30-ig lehet követ-
kezmények nélkül nevesíteni. 

A Bankszövetség szerint ugyan el-
lenkezik az adatvédelmi törvénnyel 
és alkotmányossági jogokat is fel-
vet a parlament által még tavaly 
november 27-én elfogadott, pénz-
mosás elleni törvénycsomag egyik 
pontja, ennek ellenére úgy tűnik, 
lejárt a névtelen betétek kora. A 
rendelkezések értelmében azon 
ügyfelek adatait, akik június 30. 
után nevesítik betétjeiket, a pénz-
intézeteknek továbbítaniuk kell az 
Országos Rendőr-főkapitányságra. 

Akik pedig 2005 után fedik fel ki-
létüket, avagy nevesítik elveszett-
nek hitt, vagy hosszú hagyatéki 
tárgyalás után megörökölt anonim 
betétjeiket, azoknak már a rendőr-
ségtől kell engedélyt kérniük. A 
szigorítás célja, hogy Magyaror-
szág mielőbb lekerüljön az OECD 
pénzmosás elleni csoportjának fe-
ketelistájáról. Az Európai Unió 
tagországaiban ugyanis már évek-
kel ezelőtt megszüntették az ano-
nim betéteket. 

Mivel 2005 még messze van, 
egyelőre elég csak az idei dátum-
ra, a június 30. betartására kon-
centrálni. Becslések szerint külön-
ben mintegy 300 milliárd forint 
értékű anonim betét tulajdonosá-
nak kell figyelnie ezt a határidőt an-
nak érdekében, hogy ne kerüljön a 
rendőrség nyilvántartásába. Taka-
rékbetétet különben már 2001. 

december 19. óta kizárólag névre 
szólóan lehetett elhelyezni a pénz-
intézetekben, a már meglévő ano-
nim betétkönyveket pedig az első 
bemutatás alkalmával nevesítik. 

A pénzintézetek szerint a leg-
több betét idős embereké, akik eh-
hez a formához szoktak hozzá, s 
könyvecskéik általában rövid, egy-
két éves lejáratúak. Ezek tulajdo-
nosai rendszerint az év elején meg-
jelennek a bankokban és beírat-
ják az előző esztendő kamatát, a 
pénzmosáshoz pedig semmi kö-
zük. A névtelen betétet is azért vá-
lasztották, hogy „ha valami tör-
ténne velük", családtagjaik hagya-
téki tárgyalás és illetékfizetés nél-
kül hozzájussanak a pénzükhöz. 

A legtöbb bank ezekben a na-
pokban arra hívja fel a névtelen 
betétek tulajdonosait, nem kell 
sürgősen lépéseket tenniük, hi-

szen még csaknem hat hónap áll 
rendelkezésükre. A nevesítés ál-
talában díjmentes. Érdemes tehát 
otthon alaposan átforgatni a csa-
ládi papírokat, hiszen előkerülhet-
nek a múlt rendszerben közkedvelt 
gépkocsinyeremény-betétkönyvek 
is, amelyek a törvény betűi sze-
rint az anonim betétek közé tartoz-
nak. 

Szakemberek azt is tanácsolják, 
ha a betétkönyv még első tulajdo-
nosánál van, ő nevesítse, akadá-
lyoztatása esetén azonban megha-
talmazással erre bárkit megkér-
het. A nevesítés során a már meg-
lévő betétkönyveket jogfolytono-
san lecserélik, vagyis a betétek ka-
matozása és a lekötési idő is folya-
matos marad (az 1993. június 30-
ig elhelyezett betétek pedig meg-
őrzik állami garanciájukat). 
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Lejárt a névtelenség kora a hazai bankokban 

Júliusig alhatnak a betétek 
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Évtizedekkel ezelőtt Hódmező-
vásárhely és a megye juhállomá-
nya a mostani sokszorosa volt. 
Jelenleg a megyében 648 juhte-
nyészet lelhető, Vásárhelyen 48. 
Ez utóbbi 2 ezer 200 anyát és 600 
jerkét foglal magában. 

„Célunk: legalább 40-ezer juh le-
gyen a megyében, és ezen belül Vá-
sárhelyen is növekedjék az állo-
mány" - mondja Mucsi Imre pro-
fesszor, egyetemi tanár, az SZTE 
Mezőgazdasági Főiskolai Karának 
oktatója, az Agnuscoop elnöke, aki 
minden pozíciójában a juh- és kecs-
keágazat pártolója volt és maradt. 
Tőle tudjuk: Magyarországon el-
sősorban az Alföldön tett szert nagy 
jelentőségre a juhtartás, -tenyész-
tés. Legtöbb a juh Hajdú-Biharban; 
Csongrád megye a harmadik he-
lyen szerepel. 

S hogy mi kell a juhtenyésztés-
hez? Legfontosabb a rövid füvű le-
gelők jelenléte, s éppen ezek nagy-
mértékben megsínylették a birtok-
szerkezet átalakulását, mondja Mu-
csi Imre. A nyolcvanas években 
egyes szövetkezetek, állami gazda-
ságok területén akár 5-10 ezer juh 
is legelt, most ugyanitt négy-ötszá-
zas nyájak találhatók. A legtöbb 
juhtartó alig néhány darab vagy tu-
cat állattal foglalkozik. 

Az Alföldön elsősorban extenzív 
vagy félextenzív módon tartják a ju-
hot, ez a „klasszikus juhászkodás". 
Tavasztól őszig, Szent György nap-
jától Szent Mihályig vagy tovább, 
kinn legel a nyáj; a birka még télen, 
a hóbuckák alól is sok táplálékot 
össze tud szedni. Télen nálunk 
többnyire a hodályban tartás dí-
vik, ekkor szénát, jobb minőségű 
szalmát adnak az állatoknak, és -
tudjuk meg a professzortól - abra-

A magyar bárányt jórészt olasz piacra szállítják. Fotó: Tésik Attila 

kot is szükséges nyújtani ahhoz, 
hogy a január-februári ellések után 
húsvétra piacképes bárány állítód-
jék elő. 

Milyen az értékesítési lehetőség? 
„Egycsatornás" - a magyar bárány 
több mint 90 százalékát Olaszor-
szágba viszik. Három fő szezonja 
adódik az értékesítésnek: a kará-
csony előtti, a húsvét előtti, s a 
„Ferragusto", azaz a Nagyboldog-
asszony ünnepe előtti (augusztusi) 
időszak. Viszonylag kis súlyban, 
14-26 kiló közt „megy el" a bá-
rány. Ezek épp választott bárányok, 
még nem „legelősek", fehér húsuk 
egészen más zamattal rendelkezik, 
mint a Nyugat-Európából szárma-
zó, vörös húsú, „legelősöké". Az 
olasz piac általában biztos, ám mi-

vel szinte egyetlen, nincs verseny, 
és előfordul: a juhászok nyomott 
áron,is kénytelenek értékesíteni a 
bárányt. Kérdésünkre - más dél-eu-
rópai vagy közel-keleti országokba 
lehetne-e magyar bárányt kivinni? 
- Mucsi Imre elmondta: Görögor-
szágba például lehet olykor. Az arab 
országokba is, de ott még olcsóbb 
a bárány, s a nagyobb súlyúak kel-
lenek. Javítana a helyzeten és egy-
szersmind a hazai piacot is bevon-
ná az értékesítési lehetőségek kö-
zé, ha lenne magyar kézben ittho-
ni juhvágó híd (jelenleg egyetlen 
egy vág nagyobb mennyiségben bá-
rányt, a Kaposvár melletti bárdud-
varnoki), s vágott, csomagolt álla-
potban kerülne a fogyasztókhoz az 
áru. Jelenleg Új-Zélandról szárma-

zó, hajón hizlalt-földolgozott-cso-
magolt bárány jut a magyar aszta-
lokra, meglehetősen drágán. És ide 
kerülnek az úgynevezett „selejt-
anyák" is, ezekből Nyugat-Euró-
pában kutya-, macskaeledel készül, 
nálunk a magyar specialitásként 
ismeretes birkapaprikás, birkagu-
lyás alapanyagát jelentik. A juh-
tejnek még csekély a jelentősége 
(bár az utóbbi időkben támogatást 
kapott, éppúgy, mint a kecsketej), 
a gyapjúé még kevesebb: az itteni 
fajta gyapjából más országokban 
is akad elég. Lássuk, a húsra vissza-
térve: milyen fajtát igényel a piac? 
Legtöbben a fésűs merinóval foglal-
koznak, Magyarország az egyetlen 
ország, ahol ilyen mennyiségben, 
minőségben föllelhető ez a fajta, 
tudjuk meg a professzortól. Létez-
nek ugyan húsbirkák is, ezeket 
azonban kevésbé kedvelik a fo-
gyasztók. A régi magyar eredetű-
ként ismert racka, cigája jórészt 
csak szórványként lelhető, bár lét-
számuk jelentősen nőtt a kilencve-
nes évekhez képest, amikor csak-
nem kizárólag géntartalék-állomá-
nyokat alkottak. Nem lehetetlen: 
a következő években már ezekből 
is léteznek majd nagyobb nyájak. 

Vásárhely - hívja föl a figyelmet 
Mucsi Imre - egyebek közt arról is 
híres, hogy itt rendezik a nevezetes, 
egy-egy alkalommal tíz-tizenöt-
ezer embert is vonzó Szent György-
napi juhászversenyt, egybekötve 
az alföldi állattenyésztési napok-
kal, melyre Erdélyből, a Felvidék-
ről, Bácskából, a Bánátból is érkez-
nek juhászok, szakemberek. 

Cserebökényben, Szentes mel-
lett szervezték az elsőt annak ide-
jén, aztán átvette Vásárhely, s az 
idén tartják a tizennyolcadikat. 
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Az APEH Csongrád Megyei Igaz-
gatósága tájékoztatást juttatott 
el szerkesztőségünkhöz a tételes 
költségelszámolást választó, egy-
szerűsített beval lás i ny i l a tkoza -
tot benyújtó őstermelő által fize-
tendő százalékos mértékű egész-
ségügyi hozzájárulás megállapí-
tásának és megfizetésének új sza-
bályairól. 

A társadalombiztosítás pénz-
ügyi alapjai 2000. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 
2001. évi LXXXIV. törvény mó-
dosítja az egészségügyi hozzájá-
rulásról szóló 1998. évi LXVI. 
törvény 11. paragrafusát. A mó-
dosított jogszabály szerint, ha a 
mezőgazdasági őstermelő jöve-
delemadóját a munkáltató az 
adóbevallást helyettesítő elszá-
molásra vonatkozó rendelkezé-
sek szerint állapítja meg, az ős-
termelő a munkáltatójának tett 
bevallást helyettesítő nyilatko-
zatában köteles nyilatkozni az 
ebből a tevékenységből szárma-
zó bevételéről is. 

A nyilatkozat alapul vételével 
a munkáltató megállapítja a szá-

A Szegedi Ügyvédi Kamara 
dr. Katona Zoltán ü g y v é d e t 

- i g a z g a t á s i ú t o n 
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dr. Simon Tünde ü g y v é d e t 
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dr. Timárné dr. Bús Ágnes 
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TÖRÖLTE AZ ÜGYVÉDI § 
NÉVJEGYZÉKBŐL. 

zalékos mértékű egészségügyi 
hozzájárulás mértékét (a bevétel 
5 százalékának a 15 százalékát) 
és azt az Art. jövedelemadó-hát-
ralék levonására vonatkozó sza-
bályai szerint megfizeti. Abban az 
ese tben , h a a j övede l emadó-há t -
ralék és az egészségügyi hozzájá-
rulás teljes összegének levoná-
sára - a munkabérből való levo-
nás szabályai szerint - nincs le-
hetőség, a levonást a kötelezett-
ségek arányában kell teljesíteni. 

Az új szabályozás rendelkezé-
seit a 2001. évi egészségügyi hoz-
zájárulás-fizetési kötelezettség 
megállapításánál már alkalmaz-
ni kell. 

A bevallást helyettesítő nyilat-
kozatot benyújtó mezőgazdasági 
ős(kis)termelő 15 százalékos 
egészségügyi hozzájárulásával 
kapcsolatos munkáltató felada-
tok teljesítéséhez - ideértve a 
NY/63P2001. számú nyilatkozat 
és az M63<2001. számú nyomtat-
vány kitöltési útmutatóját is -
az Adó- és Ellenőrzési Értesítő 
2001. évi 13-14. számában meg-
jelent 8006/2001. számú elnöki 
tájékoztató ad részletes irány-
mutatást. 

Zöldszám 
Az APEH újra üzemelteti ingyene-
sen hívható zöldszámát, amelyen 
a 2001. évi szja-bevallás elkészíté-
sével kapcsolatos kérdésekre vá-
laszolnak a munkatársak. A 06-80-
63-00-63-as számon 2002. janu-
ár 15-től minden érdeklődő szak-
szerű választ kaphat kérdéseire: 
hétfőtől csütörtökig 8 és 10, pén-
teken 8 és 13 óra között. 
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Asztmáról 
a Telefon-
doktorral 
MTI 

A telefondoktor az asztmá-
soknak ad hasznos tanácso-
kat betegségük kezelésére a ja-
nuár 14-étől 20-áig terjedő hé-
ten. A telefondoktor ismerte-
ti, hogy Magyarországon 130 
ezren szenvednek az asztmá-
tól és különböző allergiás nát-
hától. Az orvostudomány je-
lenlegi ismeretei szerint a be-
tegség nem gyógyítható, ám 
jól kezelhető, és a felismerten 
asztmás beteg tünetszegény 
vagy tünetmentes állapotban 
tartható. A betegség főként 
időskorban el is múlhat. 

A mai általános felfogás sze-
rint amennyiben a betegek ál-
lapota megengedi, ajánlatos a 
sportolás, elsősorban az úszás, 
amellyel az enyhe és közép-
súlyos asztmásoknál csökken, 
vagy el is maradhat a hör-
gőszűkület. Az úszás hatására 
javul a szervezet oxigénfelvé-
tele és növekszik a szervezet fi-
zikai teljesítménye. Asztma 
esetén a légutak falának sima 
izmai összehúzódnak, a nyál-
kahártya megduzzad és a vá-
ladéktermelés fokozódik. Az 
asztmát kiváltó okok: allergi-
ás hatások, a légszennyezés, 
légúti virusfertőzések, egyes 
gyógyszerek, testi megerőltetés, 
lüdeg levegő, pszichés megter-
helés. Aki további részleteket 
kíván megtudni a betegségről, 
küldjön saját névre megcím-
zett és felbélyegzett válaszbo-
rítékot a telefondoktor 1390 
Budapest Pf. 173 címére, és 
postafordultával megkapja a 
Közérthetően az asztmáról 
című kiadványt. A borítékra 
írják rá: Asztma. 

A telefondoktort éjjel-nappal 
hívhatják az érdeklődők a (1) 
317-2111-es számon. 

Évről évre több nő dohányzik, növelve a meddőség esélyét 

Gyengébb nem, erős ? 

TERMÉSZETPATIKA - GYÓGYNÓVÉNYTÁR 

Kasvirág, immunserkentő 
A kasvirág tartotta meg titkait legjobban az ame-
rikai gyógynövények közül. A növény számos 
módon küzd a fertőzések ellen. Tártalmaz egy ter-
mészetes antibiotikumot, amely hatásában ha-
sonlít a penicillinre. 

A kasvirág volt a fennsíki indiánok elsődleges or-
vossága. A gyökeréből készült pépes meleg boro-
gatást a sebesülések összes fajtájára, a rovarhara-
pásokra és fullánkos csípésekre, valamint kígyó-
marás ra a lka lmaz ták . Haszná l t ák szá jöbl í tőként 
fog- és ínyfájdalmakra, s itták teáját megfázás, 
himlő, kanyaró, mumpsz és ízületi gyulladás el-
len. 

A fennsíkon (Észak-Amerikában) letelepedők 
megismerkedtek e növénnyel, s népi orvosság ma-
radt 1870-ig, amikor egy gyógyszerszállító doktor 
szabadalmaztatta. A mai herbalisták növényi an-
tibiotikumként és immunrendszer-stimulálóként 
propagálják furunkulusok, megfázás és influenza, 
hólyagfertőzés, mandulagyulladás és más fertőzé-
ses betegségekre. 

A kasvirág a fertőzést okozó vírusok, baktériu-
mok, gombák és protozoák sok fajtáját pusztítja 
el. Ezek a tények alitámasztják hagyományos fel-
használását a sebgyógyításban és számos fertőző 
betegség kezelésében. 

A kasvirág megvédi a szöveteket a támadó mik-
roorganizmusok rohama ellen. 

A kasvirág az immunrendszer fokozásával is 
megelőzheti a fertőzéseket. Mikor a betegséget 
okozó mikroorganizmusok támadnak, a sejtek tit-
kos vegyületei a fertőzések ellen küzdő fehérvér-

sejteket a fertőzés helyére vonzzák. A falósejtek pe-
dig elnyelik és megemésztik a támadókat. 

A kasvirág úgy is viselkedhet, mint a test saját 
vírusölő anyaga, az interferon. Mielőtt a vírus ál-
tal megfertőzött sejt elhalna, nagyon kis mennyi-
ségű interferont bocsát ki, amely fokozza a környe-
zetében lévő sejtek fertőzéssel szembeni ellenálló 
képességét. A rákban szenvedő betegek kezelése so-
rán sugárterápiát is alkalmaznak. A sugátzás csök-
kenti a fehérvérsejtek számát, növelve ezzel a 
fertőzések kockázatát. A kasvirág segíthet a fe-
hérvérsejtek megóvásában és megvédheti a sugár-
kezelt betegeket a fertőzéstől.A tudomány igazol-
ta a kasvirág hagyományos használatát a sebek ke-
zelésében. Ugyanaz a vegyület, amely megakadá-
lyozza a mikroorganizmusok szövetekbe való be-
jutását, a törött csontokat is gyorsabb forradásra 
ösztökéli az új szöveteket létrehozó sejtek mun-
kájának fokozásával. 

A kasvirágkészítményeket vágások, égések, pik-
kelysömör, ekcéma, nemi szervi herpesz és ajak-
sömör kezelésére lehet alkalmazni.ugyanaz a ve-
gyület, amely pajzsként védi a szöveteket a mik-
robák behatolásától, az ízületeket is olajozza. Né-
met kutatók sikeresen kezeltek reumatikus ízüle-
ti gyulladást kasvirágkészítményekkel. A kasvi-
rágot fertőzés csökkentésére vagy ízületi gyulladás 
gyógyitására tinktúra vagy főzet formájában hasz-
náljuk. A főzet elkészítéséhez 2 teáskanál gyöke-
ret forraljunk fel egy pohár vízben, majd hagyjuk 
ázni 15 percig. Naponta legfeljebb 3 csészével 
igyunk. Kezdetben édesnek, majd kesernyésnek fog-
juk találni az ízét. 

M T I - P R E S S 

Az óesztendő végén Chicago váro-
sában rendezték meg a kórházi 
fertőzések elleni küzdelemmel fog-
lalkozó szakértők világkongresszu-
sát. Súlyos probléma szerepelt a kö-
zéppontban: mint a Science et Ave-
nir című francia tudományos ha-
vilapban olvasható, Franciaország-
ban például a kórházi betegek 7 
százaléka kap valamilyen fertőzést 
a gyógyintézményekben, s csak eb-
ben az országban minden évben 10 
ezren vesztik emiatt életüket. A 
szakértők ezúttal főként a kórhá-
zi alkalmazottak hiányos higié-
niájával foglalkoztak: így például 
nagyon sokan hordanak közülük 
munka közben is gyűrűt, miköz-
ben ez valóságos táptalaja a mik-
robáknak. 

Ugyanitt azt is tapasztalták, hogy 
a kórházi alkalmazottak 29 száza-
léka mosatlan kézzel végzi mun-
káját. Az orvosoknak például csak 
59 százaléka fertőtleníti kezét két 
beteg között, s minél több beteg 
fekszik a kórteremben, annál ke-
vésbé ügyelnek erre a fontos hi-
giéniai szabályra. 

A dohányzás káros az egészség-
re. Az ismert szlogen fokozot-
tabban igaz a nők esetében, ezért 
hazánkban az idén az Európai 
Rákellenes Hét kezdeményezésé-
re és a Magyar Rákellenes Liga 
vezetésével elsősorban a nők do-
hányzása került a középpontba. 

Miért fontos a nők szerepének ki-
emelése az összes dohányzó ember 
közül? A következő clborzasztó 
adatok megadják a magyarázatot. 

Középiskolás fiatalok dohányzá-
si szokásait és arányát vizsgáló fel-
merés megállapította, hogy 1995-
ben a 15-18 éves körű fiúk 37 szá-
zaléka, a hasonló korú lányok 35 
százaléka dohányzott, míg 1999-
ben a fiúk 45 százaléka, a lányok 
47 százaléka volt dohányos. A 18 
és 24 év közötti nők körében 1995-
ben 25 százalék volt a dohányzó, 
de ez a szám 1999-re már 42 szá-
zalékra emelkedett. 

Még elkeserítőbb a helyzet, ha 
tudjuk, hogy a várandós anyukák 
16 százaléka dohányzik. Ez az 
arány a roma terhes anyukák kö-
zött pedig 26 százalék. 

Évente 30 ezer ember, köztük 
14 ezer nő hal meg dohányzás 
okozta betegségben. Egy dohányos 
évente körülbelül 100-200 ezer 
forintot költ cigarettára. A dohány-
zás okozta betegségek: a tüdő-, a gé-
ge-, a szájüreg-, a nyelőcső- és a hó-
lyagrák. A dohányosok között gya-
koribbak az idült hörgő és tüdőbe-
tegségek. A szív- és érrendszeri be-
tegségeknek komoly rizikófakto-
ra a dohányzás. A cigarettázó nő 
nemcsak saját maga egészségét 
veszélyezteti, hanem születendő 
gyermeke egészségét is. Már a te-
herbeesés, a fogamzás is nehezeb-
ben sikerül a dohányos nőknek, 
mert a dohányzás 50 százalékkal 
növeli a meddőséget. 

A terhes kismama magzata ko-

A kórház 
A higiéniai szabályokat komo-

lyan kell venni. Kik tudnák ezt 
jobban, mint az orvosok és az 
ápolók? Mégis: éppen miattuk 
kaphatnak fertőzést a betegek. 

A dohányos nők nehezebben es 

moly veszélyeknek van kitéve, ha 
az anya dohányzik. Romlik a mag-
zat vérellátása, hiszen a füstben 
lévő szénmonoxid képes arra, hogy 
az éltető oxigént „lelökje" a vörös-
vérsejtek felületéről. Emiatt a do-
hányos nő terhessége gyakrabban 
szakad meg spontán vetéléssel, 

tek teherbe. (Fotóillusztráció: Sch 

mint nemdohányzó társáé. Nö-
vekszik a méhlepény rendellenes-
ségeinek száma. 

A terhesség ideje alatt dohányzó 
nők újszülötteinek súlya átlagban 
200 grammal kevesebb, mint a 
nemdohányzóké. Sajnos, a fejlődé-
si rendellenességek is gyakoribbak 

a dohányos kismamák magzatai-
nál, éppúgy a koraszülések száma 
is. A rettegett bölcsőhalál is gyak-
rabban fordul elő dohányos kis-
mamák csecsemőinél, s még gyak-
rabban, ha az anya a szoptatás 
alatt is dohányzik. 

A dohányzó anyák kisgyerme-

kei gyakrabban válnak asztmássá, 
sűrűbben kapnak felső légúti 
fertőzést. 

Szomorú, de több vizsgálat bizo-
nyította, hogy a dohányzó anyák 
gyermekei értelmi fejlődésében is 
elmaradnak azoktól, akiknek anyu-
kája sohasem dohányzott. 
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Az alsó érték az erek rugalmasságáról is tájékoztat 

Ellenőriztesse 
A szív mintegy hat liter vért tart 
folytonosan keringésben, hogy biz-
tosítsa a szervezet optimális oxi-
gén- és tápanyagellátását, illetve 
hogy megakadályozza a salak-
anyag lerakódását. Ebben nem-
csak a vér mennyisége döntő fon-
tosságú, hanem az erekben, külö-
nösen a hajszálerekben keringő 
vér nyomása is. 

A magas vérnyomás (hipertó-
nia) jellemző tünetei a fejfájás, szé-
dülés, gyengeségérzet, látászava-
rok, fülzúgás, sápadtság vagy éppen 
ellenkezőleg: bőrpír. Az alacsony 
vérnyomás (hipotónia) szintén kel-
lemetlen tünetekkel, állandó fá-
radtságérzettel és a teljesítőképes-
ség csökkenésével jár. 

Az eddig említett tünetek vi-
szonylag ártalmatlanok. Az idős, 
magas vérnyomásos betegeknél 
sajnos az agyvérzés és a szívin-
farktus veszélye is fennáll. 

Fontos tehát, hogy vérnyomá-
sunkat rendszeresen ellenőriztes-
sük, annál is inkább, mert a szo-
kásos mérési eljárás gyors és fájda-
lommentes. 

A gumimandzsetta és hallgató 
(sztetoszkóp) segítségével történő 
vérnyomásméréskor felfújható 
mandzsettát helyezünk a felkar 
köré, és addig fújjuk bele a levegőt, 
míg a mandzsetta nyomása a fel-
kart összeszorítva elnyomja a 
verőeret. Ekkor a pulzus nem ta-
pintható illetve nem hallható, mi-
vel az érben véráramlás nincs. 

Most a könyökhajlatra helyezzük 
a hallgatót és a levegőt lassan ki-
engedjük a mandzsettából. 

Amint kopogó hangot hallunk, 

és ugyanakkor a pulzus is tapint-
hatóvá válik, leolvassuk a vérnyo-
másmérő állását. Ez az érték a szív 
összehúzódása idején mért, úgyne-
vezett szisztolés nyomás, a vér-
nyomás „felső" értéke. 

Az „alsó" érték a szív telítődése-
kor mért, úgynevezett diasztolés ér-
ték, amely az erek rugalmasságá-
ról is tájékoztat. 

A diasztolés érték a követ-
kezőképpen állapítható meg: aho-
gyan a mandzsettából a szelepen át 
kiáramlik a levegő, a mandzsetta 
nyomása csökken. 

Az élben egy ideig hallható az ör-
vénylő véráram hangja. (Amint az 
örvénylés megszűnik, a hang 
eltűnik.) A vérnyomás „alsó" érté-
két a hang eltűnése előtt olvassuk 
le. 

A diasztolés érték természete-
sen jóval alacsonyabb a szisztolés-
nál. Egészségeseknél a diasztolés 
„alsó" érték 55-90 hgmm, a szisz-
tolés „felső" érték 120-149 hgmm. 
Ha valakinek két napon át a napi 
legalább háromszori vérnyomás-
mérés átlageredménye 149/90 
hgmm felett van, vérnyomása ma-
gas. 

A vérnyomás értéke, illetve a két 
érték viszonya nagyban függ az 
életkortól, az erek rugalmasságától, 
a vér sűrűségétől, attól, hogy vala-
ki a vérnyomásmérés közben áll, 
ül vagy fekszik, és még sok egyéb 
tényezőtől. Ezért csak orvos dönt-
heti el egyértelműen, hogy a mért 
vérnyomásérték betegségre utal-e 
vagy sem. 

A vérnyomás az életkor előre-
haladtával fokozatosan növekszik. 
Ez a növekedés nem kóros: szerve-
zetünk ezzel a magasabb vérnyo-
mással kompenzálja a véredények 
csökkenő rugalmasságát. 

Átgondolt táplálkozás 

Jó, ha tudjuk 
ENERGIA - szervezetünk a tápanyagokat lebontja, egy részüket 
elégeti, így jut hozzá a működéséhez szükséges energiához. A táp-
anyagok energiatartalmát az égésükkor felszabaduló hőmennyiség-
gel jellemezzük, mértékegysége a kilojoule (kJ), illetve a kilokaló-
ria (kcal). 
FEHÉRJE - a fehérjék szervezetünkben az építést végzik. A szív, 
az izmok és egyéb szövetek felépítéséhez szükségesek, de fontos al-
kotórészei az enzimeknek, hormonoknak, valamint a védekezést 
biztosító immunanyagoknak. Fehérje hiányában csökken a szerve-
zet ellenálló képessége, ami hátrányosan befolyásolja a testi-szel-
lemi teljesítőképességet. 
ROST - az élelmi rostok közös tulajdonsága, hogy ellenállnak az 
emésztőenzimek hatásának és csak a vastagbélben élő baktériumok 
képesek lebontani. A rostok tápértéke elhanyagolható, de meg-
könnyítik az emésztési folyamatokat és fontos szerepet játszanak 
a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A rostok a fogyó-
kúránál elengedhetetlenek. 
SZÉNHIDRÁT - energiát szolgáltató tápanyagok, az izmok és az 
agy elsődleges energiaforrásai. A szervezetben felhalmozott for-
mában gyorsan hasznosítható tartalék tápanyag. Hiánya esetén a 
szervezet energiaszükségletét előbb a fehérjékből, majd a zsírokból 
pótolja. 
ZSÍR - jelentős energiaforrás, a zsírokban oldódó vitaminok szál-
lítója. Túlzott fogyasztásukra ügyelni kell, mert energiatartalmuk 
magas, így igencsak hizlalnak. Kerüljük az állati zsiradékokat, 
kivált a disznózsírt, s használjunk növényi olajakat. 

decemberben 
Szegeden és környékén 
Decemberben a Vöröskereszt és a 
szegedi véradó állomás szervezésé-
ben 1749-en 741 bter vért adtak 
Szegeden és környékén. A szegedi 
fegyház- és börtönben 205-en, a So-
mogyi-könyvtárban 14-en, a liang-
szergyárban 13-an, a földhivatalban 
11-en, a Heavytext Újszegedi 
Szövőgyárban 27-en, az Árpád ne-
velőotthonban 10-en, a rendőrka-
pitányságon 48-an, a rendőr szak-

középiskolában 89-en, a Hansági 
Ferenc Alapítványi Középiskolá-
ban 12-en, Bakson 28-an, Doma-
széken 40-en, Pusztamérgesen 56-
an, Rúzsán 60-an. 

Decemberben 49 szívműtétet, 
16 érműtétet és 3 veseátültetést vé-
geztek a szegedi klinikákon. 

Véradás szerdánként 8 és 18 óra, 
a többi munkanapon 8 és 13 óra 
között van. 

Nemcsak idős korban lehetnek vérnyomás zavarok. (Fotóillusztráció: Schmidt Andrea) 

- A vérnyomást rendszerint hi-
ganymilliméterben (hgmm) adják 
meg. Ha a vérnyomás például 
120 hgmm, akkor a mérőműszer 
higanyszála 120 mm-rel emel-
kedik. 

A nem higanyos mérőműszere-
ket szintén ennek megfelelően 
kalibrálják. Újabban a kilopas-

MERESEK 
cal mértékegység (1 hgmm = 
1,33 kpascalj is használatos. 

- Az elektronikus vérnyomás-
mérők működése többnyire auto-
matikus, az érben keringő vér 
hangját a hallgatót helyettesítő 
mikrofon érzékeh és értékeh. 

- Csak a hitelesített műszer 
megfelelő. Ha saját magunknak, 
otthoni használatra vásárolunk 
vérnyomásmérőt, ügyeljünk a 
műszer hivatalos hitelesítésére. 
Kérjünk pontos kezelési tájékoz-
tatót, és próbáljuk ki a készüléket, 
nehogy hamis értékeket kapjunk. 

(Forrás: Családorvos) 

Feketestatisztikák: a Dél-Alföld a legsötétebb 

Beteg 
A halálozási mutatókkal persze 
sehornem büszkélkednek, ám 
vannak olyan térségek ahol az el-
hunytak népességhez mért ará-
nya alacsonynak mondható. A 
Dél-Alföld sajnos nem tartozik e 
régiók közé - derül ki a megyei sta-
tisztikai hivatal munkatársa, Ta-
kács Béláné készítette tanulmány-
ból. 

A három megyét felölelő régióban 
a kilencvenes évtized közepéig a 
halálozások száma évi 21 ezer fős 
átlag körül állandósult. Az 1996-os 
évtől szám szerint valamivel keve-
sebb haláleset történt, de a népes-
ségfogyás miatt a lakossághoz ará-
nyított számok nem javították a 
kimutatásokat. A tanulmányból az 
is kiderül, hogy a halálozások ki-
lenctizede országosan és a Dél-Al-
foldön is négy nagy csoportra kon-
centrálódik: a keringési rendszer 
betegségeire, a daganatos megbe-
tegedésekre, az emésztőrendszer 
betegségeire, valamint valamilyen 
külső ok - baleset, öngyilkosság, 
mérgezés - miatt bekövetkezett ha-
lálozásokra. A régiót megyékre bont-
va, kiderül, hogy Bács-Kiskunban a 
légzőrendszer, illetve az emésztő-
rendszer betegségei miatt halnak 
meg a legtöbben, míg Békés me-
gyében a daganatos megbetegedé-
sekből eredő, Csongrádban pedig a 
keringési rendellenességekből faka-
dó halálozások a leggyakoribbak. 

A körgrafikonon látható, hogy a 
főbb okok milyen arányt képvisel-
nek a halálozási statisztikákban. 

A keringési rendszer különféle el-
változásai következtében a Dél-Al-
földön 2000-ben több mint 10 ez-

A halálozások megoszlása főbb halálokok szerint (%) 

A keringési rendszer betegségei I I 
Daganatok • 

A morbiditás és m 

Az emésztőrendszer betegségei 
Összes többi halálok 

légzőrendszer betegségei 

ren veszítették életüket, a legtöbb ál-
dozatot e betegségtípus szedte. Ez 
a betegség elsősorban az idős em-
bereket sújtja, az elhunytak kilenc-
ven százaléka 59 évesnél idősebb 
volt. A tanulmány szerint az ilyen 
betegségek miatti halálozások a 
nőknél gyakoribbak mint a férfiak-
nál. A számok azt mutatják, hogy 
csakúgy, mint az országban min-
denütt, a déb térségben is a kerin-
gési rendszeri halálozások nagy ré-
szét - közel felét - a szívbetegség 
okozta. Ezen belül a legtöbben he-
veny szívizomelhalás (infarktus) 
következtében veszítették életüket. 
A szívbetegségeket az agyérproblé-
mák és az érelmeszesedés követte 
a halált előidéző okok sorában. A 
szívbetegségből eredő halálesetek 
egyébként inkább a férfiak köré-
ben, míg az érelmeszedés okozta 
problémák a a nőknél gyakoribbak. 
Csongrád megye egyébként mind a 
lakosság életmódját, egészségi ál-
lapotát, mind a halálozások okait te-
kintve kedvezőtlen helyzetben van. 
Az érelmeszesedésben elhunytak 

száma nálunk kiugróan magas, itt 
100 ezer lakos közül 221 fő esett ál-
dozatul e betegségnek Bács- Kiskun 
megyére feleekkora, Békésre pedig 
nyolctized ekkora veszteség jutott. 

Hazánkban és a déli régióban 
egyaránt, minden negyedik-ötödik 
ember halálát a második legretteget-
tebb megbetegedés, a daganatos el-
változás okozza. A régió három 
megyéjében 2000-ben összesen 
4400 ember hunyt el e probléma 
következtében. Bár ezek a kóros el-
változások jellemzően az idősebb 
korosztályt sújtják, megyénkben 
viszonylag magas - 25-26 százalé-
kos - a fiatalabb korban elhunytak 
aránya. Daganatos megbetegedé-
sek terén Békés megye helyzete a 
legrosszabb, a régión belül ugyanis 
e térségnek a legidősebb a népessé-
ge. A tanulmány szerint a daganat 
okozta halálozások 23 százalékáért 
a tüdőrák a felelős, e kór főként a 
férfiakat támadja meg. A női népes-
ségen belül e térségben is a mellrák 
jelenti a legnagyobb fenyegetést. 

O . K . K . 

ásványvíz 
MTI 

Továbbra is az ásványvíz a leg-
népszerűbb alkoholmentes ital 
Németországban: tavaly fejenként 
103,4 liter fogyott belőle. Ez re-
kordmennyiség, és 3 literrel halad-
ta meg a 2000. évi fogyasztást. 

Az ásványvízfogyasztáson belül 
egyre nő a szénsavmentes és az 
alig szénsavas vizek keresettsége 
- közölte nemrégiben a német ás-
ványkutak szövetsége Berlinben. 

Az ágazat forgalma tavaly 2,7 
százalékkal 2,7 milliárd euróra 
nőtt. 

Nem halálos 
a 
Nemrég arról értesülhettünk, hogy 
egy német cég által gyártott ko-
leszterinszint-csökkentő szert 
azonnali hatállyal kivontak a for-
galomból. Az ok az, hogy a sztati-
nok közé tartozó vegyület egy má-
sik típusú, szintén koleszterin-
szint-csökkentő szerrel együtt ad-
va, magas dózisban a betegek ha-
lálához vezethet. 

A hír sokakat megrémített, akik 
egyéb, hazánkban is forgalomban 
lévő koleszterinszint-csökkentő 
szert, elsősorban valamilyen szta-
tint szednek. Fenyegeti-e vajon 
őket is a fenti súlyos mellékhatás 
veszélye? 

A legfontosabb koszorúér-beteg-
ségek kialakulásának kockázata, 
valamint a sztatinszérum szedése 
alapján kimutatható koleszterin-
szintek közötti összefüggést vizs-
gálták olyan koszorúérbetegeken, 
akik egy bizonyos sztatinnal vég-
zett terápiában részesültek. 

Az éveken át tartó vizsgálat azt 
igazolta, hogy a placebóval kezelt 
páciensekkel összehasonlítva a 
sztatin a halálozás kockázatának 
30 százalékos, míg a koszorúér-
eredetű halálozás kockázatának 
42 százalékos csökkenését ered-
ményezte. 

Gyógyszer 

A csontritkulás elleni gyógyszer a 
jelek szerint ha tásos az emlőrák 
gyógyításában is. 

Egy amerikai tanulmány szerint, 
amelyet a Journal of American 
Medical Association című tudo-
mányos szaklapban tettek közzé, 
a csontritkulás egyik gyógyszere, az 
elég széleskörűen alkalmazott Ra-
loxifen egyben a mellrák kockáza-
tát is csökkenti. Ezáltal kiválthat-
ja a mellrák ellen jelenleg alkalma-
zott Tamoxifent: ez ugyanis - bár-
milyen hatásos - súlyos mellékha-
tással rendelkezik, mert növeb a 
méhnyakrák esélyét. 

Az amerikai kutatók 7290, 
csontritkulásban szenvedő, de ad-
dig rákkal nem kezelt nőnek ír-
ták fel a Raloxifent. Egyesek közü-
lük napi 60 milligrammot kaptak, 
mások ennek a dupláját, míg a 
harmadik csoport csak placebót, 
azaz hatóanyag nélküh tablettá-
kat. 

A kutatók emellett pontosan 
mérték mindenkinél az ösztrogén-
szintet, s azt tapasztalták: azok 
a nők, akiknek magas az ösztro-
génszintjük, hajlamosak a mell-
rák kialakulására - ugyanakkor az 
ő esetükben különösen egyértel-
műnek bizonyult a Raloxifen rákel-
lenes hatása. 

Az emlőrák megelőzésének leg-
biztosabb módja azonban a beteg-
ség korai febsmerése, amit a fizi-
kális, illetve a mammográfiás vizs-
gálat tesz lehetővé. Csongrád me-
gyében is megkezdték a emlőrák ál-
tal veszélyeztetett korú nők szer-
vezett szűrését. 
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MEGKERDEZTÜK SZENTESI OLVASOINKAT 

Mit szól a Szirbik-ítélethez ? 

LANTOS GERGELY 
nyugdíjas: 
- Nagyon meg vagyok lepődve. 
Persze korábban már hallottam 
róla, hogy szaktanácsadóként dol-
gozott a Szenteshúsnál és rossz 
tanácsokat adott, üzletszerű csalá-
sért került bíróság elé. Eddig na-
gyon jó véleménnyel voltam róla, 
hiszen sokat fejlődött ez a város. 
De lehet, hogy a választások előtt 
most elgondolkodom, kire is sza-
vazzak. 

VÁMOSI IMRENE 
nyugdíjas: 
- Szerintem - párthovatartozástól 
függetlenül - ha valaki lop vagy 
csal, meg kell kapnia a büntetést, 
ami ezért jár. Azt, hogy indul-e 
ezek után a választásokon, szive jo-
ga eldönteni, egyébként személye-
sen nem ismerem. Nekem har-
mincezer forint a nyugdíjam, fel-
háborodással olvastam, hogy ő ta-
valy háromnúllió forint jutalmat 
kapott az év végén. 

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

UDVARIASABBAN 
A 303952656-as telefon tulajdono-
sa elfogadhatatlannak tartja, hogy 
a szőregi busz egyik vezetője udva-
riatlanul reagált utastársa észrevé-
telére. Az sms küldője szerint egy-
előre a buszvezető „él" az utasok-
ból és nem fordítva. 
FIGYELMES BÁNÁSMÓD 
Pénteken az éjszakai ügyeletet al-

P0STAB0NTAS 

lergiás panaszokkal kereste fel a 
302392125-ös telefon tulajdono-
sa. Nagyon jólesett neki az a külön-
legesen figyelmes bánásmód, 
amelyben ott részesült. 

Iilesiel 
a Kapcsolat 

Nyugdíjemelési anomália 
A 2002-es új év - a postaládám meglepetése elsején! 

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökének Aszódi Pál rész-
letes és elég kimerítő ismertetését olvasva kiderült, hogy minek köszön-
hetjük nehéz anyagi helyzetünket. 77. évemben tudom, mit jelent 
nyugdíjból élni, különösen olyan személynek, mint én is. Korábban a 
Mezőkernéi mint rakodó-kocsikísérő kerestem megélhetésemet és on-
nan mentem nyugdíjba. Harminchét, munkában eltöltött év után a Ká-
dár-kormány idején 4340 forint nyugdíjat kaptam a keresetem után. A 
rendszerváltás után - igaz fokozatosan emelkedett a nyugdíjam. 12 
év alatt 40 180 forint lett, és most szeretném felhívni az elnök úr h-
gyelmét az Ön által írott és az én általam is figyelemmel kísért meg-
állapítást: 1 kg kenyeret 3 forintért, 1 kg sertéskarajt 24 forintért, 10 
mázsa szenet 400 forintért kaptam, de sorolhatnám az árakat tovább. 
A szenet veszem ki az árak közül, mert most 10 mázsáért 25 ezer fo-
rintot fizettem ki. Három kormány mutatta meg a ténykedését, két kor-
mányzat már bebizonyította munkájával, hogy a választások újabb for-
dulójával milyen megelégedéssel fogadta a magyar társadalom munká-
jukat... 

JUHÁSZ LAJOS, 
Makó, Révész u. 58. 

Ünnepek után 
A Gyermekélelmezési Alapítvány élelmiszercsomag-akcióján a szente-
si Klauzál Gábor Általános Iskola pályázata kilencven csomagot nyert 
a rászoruló családok megsegítésére. A pályázat megírásában Szécsényi 
Valéria tanárnő vállalt oroszlánrészt, a szállítás megszervezésében pe-
dig jelentős segítséget nyújtott az önkormányzat és a Hungerit Rt., kö-
szönhetően talán annak is, hogy az utóbbinál dolgozik iskolánk volt ta-
nítványa, Kósa Tamás. Sokat segítettek az akció lebonyolításában az in-
tézményünk pedagógusai és 8. b osztályos diákjai is. A segítő szándék 
és a szeretet vezérelte megmozdulás eredményességét és értelmét ter-
mészetesen mindig az jelenti, hogy milyen fogadtatásra talál azoknál, 
akiknek szánják. Elmondhatjuk, hogy azok a családok, amelyek része-
sültek ebben a mintegy 3200 forint értékű juttatásban, mind hálásan 
és köszönettel fogadták ezeket. Sőt voltak olyanok is, akik megkérdez-
ték, hogy ők esetleg kaphatnának-e ilyet. Ezen talán érdemes lenne el-
gondolkodni néhány percet, mert ezek szerint több olyan család léte-
zik, ahol nagy a szükség. Az iskola pedagógusai ezúton mondanak kö-
szönetet mindazoknak, akik segítettek az akció lebonyolításában. 

TIHANYI PÁLNÉ TANÍTÓNŐ 
Szentes 

Tisztelt olvasóink! 
Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is is fogadjuk: 
kapcsolatok@delmagyar.hu, mivel szeretnénk színesebbé, az Önök 
számára még kedveltebbé tenni ezt az oldalt. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, 
szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink 
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség 
véleményével. 

VIDA GYÖRGY 
kőműves: 
- Kevesellem a büntetését. Ren-
geteg embert átvertek és sokáig al-
tatták az ügyet. Ha egy kisember 
kis csalást követ el, egészen bizto-
san nagy büntetést kap, igazságta-
lanul azokkal szemben, akik nagy 
disznóságokat csinálnak. Tudom, 
mert nyilatkozta, hogy ezek után 
mégis indul a választásokon. Ab-
szolút etikátlannak tartom, le kel-
lene mondania. 

KISS ZOLTANNE 
kismama: 
- Jó Isten! Szabadságvesztés - fel-
függesztve? Általában nem ítélem 
el az embereket, de ha ő valóban 
elkövette azt, amivel vádolják, ah-
hoz képest még keveset is kapott. 
Fizessen többet, vagy ha nem tud 
fizetni, ülje le. A kis tolvajokat 
mindig utoléri a törvény, a nagyo-
kat viszont ritkán. Le kellene mon-
dania, szerintem bolond az, aki 
legközelebb rá szavaz. 

ORVOSI ÜGYELETEK 
GYÓGYSZERTÁR 
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál 
tér 3., este 8-tól reggel 7 óráig. 
Csak sürgős esetben! 
BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI 
FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett sze-
mélyeket Szegeden a II. kórház 
(Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebé-
szeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika (Pé-
csi u. 4.), urológiai felvételi ügye-
letet a II. kórház tart. A balese-
tet szenvedett gyerekeket a II. 
kórház baleseti sebészeti osztá-
lyán, az egyéb sebészeti gyermek-
betegeket a sebészeti klinikán 
látják el. 
KÖZPONTI 
ORVOSI 
ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig, 
szombaton, vasárnap és munka-
szüneti napokon reggel 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig. Ambu-
láns rendelés: Szeged, Kossuth 
Lajos sugárút 15-17. szám alat-
ti épületében (a Szilágyi utca fe-
lől). Ügyeleti kihívás telefonszá-
ma: 474-374 vagy 104. 
GYERMEK-
GYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reg-
gel 7.30 óráig, szombaton és 
munkaszüneti napokon pedig 
reggel 7.30-tól másnap reggel 
7.30 óráig. Ambuláns rendelés 
a teljes ügyeleti időszak alatt: 
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17., (a 

Szilágyi utca felől). Elérhetőségi 
telefonszám: 474-374, vagy 104. 
VÉRADÁS 
Az SZTE Vértranszfúziós Állo-
máson (Szeged, Pécsi u. 4/B) hét-
fő, kedd, csütörtök 8-13; szerda 
8-18; péntek 7-13 óráig. 
SÜRGŐSSÉGI 
VÉRSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 
Önkormányzati Városőrség. Tel.: 
06-70-235-0512. 
SÜRGŐSSÉGI 
FOGAMZÁSGÁTLÓ 
AMBULANCIA 
A II. kórház nőgyógyászati osz-
tályán működik. Cím: 6725 Sze-
ged, Kálvária sgt. 57. Állandó S. 
O. S. telefonvonal: 06-60-556-
666. 
HÁZI SZAKÁPOLÁS 
Szegedi Kék Kereszt Szolgálat. 
Tel.: 469-300, 489-215. 
IFJÚSÁGI 
DROGTELEFON 
Munkanapon 8-16 óráig: 436-
355. 
S. O. S. LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 
Éjjel-nappal hívható.Telefon: 06-
8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 . 
CSALÁDVÉDELMI 
TANÁCSADÁS 
Kedden, szerdán és pénteken dél-
után 3 - 6 óráig a családsegítő 
szolgálatnál, Eszperantó utca 1. 
szám alatt, telefon: 498-186. 
ADDIKTOLÓGIAI 
KRÍZISELLÁTÓ, AMBULÁNS 
SEGÉLYSZOLGÁLAT 
(alkohol-gyógyszer) 0 - 2 4 óráig a 
II. kórház pszichiátriai osztályán, 
Kálvária sgt. 57. 

H0R0SZK0P 
; Minden elszalasztott pillanat 

A . | növeli a kudarc lehetőségét, tehát 
nem késlekedhet. Remek formában van, bár 
az időjárás még nem az igazi. 

w I BIKA: Az egyetlen megoldás, ha to-
M | vábbra Is ragaszkodik eredeti el-

képzeléseihez, s nem hagyja eluralkodni ma-
gán a gyengeség érzéseit. 

f v ^ j IKREK: Magánéletével kapcsolatos 
I új elképzelései napjainak minden 

percét betöltik. Az új feladatok különleges cse-
lekvéssorozatra késztetik. 

1 RÁK: Ma úgy érzi, hogy a napsugár 
1 is csak azért süt, hogy önnek örö-

met szerezzen. Ezt a szép napot ne tartogas-
sa csak saját magának. 

A I OROSZLÁN: Ma olyasmit is el tud 
r t | intézni percek alatt, amit egyébként 
órákig kellett volna. így rengeteg ideje sza-
badul fel, amit családjával tölthetne. 

i SZŰZ: Közérzete nem jó, ráadásul 
1 f munkahelyén is intrikákba ütközik. 
Legokosabb lenne, ha nem foglalkozna ezek-
kel a dolgokkal, fordítson hátat nekik. 

MÉRLEG: Nyomott, fáradt hangu-
I j i j I latban van. Próbálja meg termé-

szetes úton javítani közérzetét. Nem butaság, 
hogy sok minden függ az ön táplálkozásától. 

j SKORPIÓ: Igazán szép napja lesz 
W , I ma. Jobbnál jobb híreket kap a tá-

volból, büszkeséggel tölti el egy fiatalabb ro-
kona sikere. Váratlan utazásra hívják. 

t I NYILAS: Olyan elismerésben lesz 
í N I része, amilyenre már régóta vá-

gyott. Ettől mindent és mindenkit más szín-
ben lát, felszabadult és jókedvű. 

^ J BAK: Feszített munkatempója rá-
! nyomja a bélyegét mindenre. Nincs 

türelme a legalapvetőbb dolgokhoz, örökösen 
ideges, hogy nehogy valamit elfelejtsen. 

S VÍZÖNTŐ: Intézze úgy az ügyeit, 
1 hogy egy percet se késsen el a mai 

randevújáról. Legyen feltűnően csinos és 
kedves, ez a játék tetszik mindkettőjüknek. 

w 1 HALAK: Néha, de nem állandóan! Ez 
| a filozófiája, nem szeret az örökös 

együttétet, de az állandó szereplést sem ked-
veli. Szüksége van egyedül töltött órákra is. 

CSOROG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat Bodó Gabriella munkatársunkkal oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között 
hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat ke-
reső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hir-
detésben tehetik közzé mondandójukat. 

TANUKAT KERES 
Segédmotor-kerékpárjával busz-
nak ütközött fiatalember 
(303019540) keresi azokat a sze-
mélyeket, akik esetleg látták a de-
cember 18-án, a Rókusi krt. és a 
Tópart utca kereszteződésénél be-
következett balesetet. 
BESURRANOK 
Besurranó tolvajok garázdálkod-
nak az Alföldi utcában. Olvasónk 
óva int mindenkit, hogy akár csak 
néhány percre is nyitva hagyja aj-
taját. Tőlük ugyanis jelentős össze-
get vitt el két tolvaj, akiket férje 
nem tudott utolérni. 
KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS 
H.-né szegedi, Gutenberg utcai la-
kos azt panaszolta, hogy valaki 
szombaton éjjel hátulról belehajtott 
a házuk előtt parkoló autóba. A 
kárt okozó lelkiismeretlenül elhaj-
tott. 
FERTŐZÉSVESZÉLY 
Sz. I. szerint a romániai munkaerő-
bevándorlás kapcsán az egészség-
ügyi vizsgálatokra az eddiginél na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni. 
Veszélyes lehet akár csak egy gom-
bafertőzés elterjedése is. 
FŰTÉSSZÁMLA 
G. Jenő olvasónk felháborodva hív-

ta szerkesztőségünket, miután 
megkapta a távhő-szolgáltatótól a 
legúpibb számlát. A nyugdíjemelés 
ugyanis, amit a kormány biztosí-
tott, messze elmarad a szolgáltatói 
díjti: 1 lésektől. Meddig mehet ez 
így, i dezi olvasónk. 
SZ ESI PIAC 
A R.: >czi utcai zöldség-gyümölcs 
áru helyre ígért fedett asztalok 
elk ilte iránt érdeklődött több 
szí i olvasónk. Idovika Sán-
doi a városellátó intézmény 
szí itási csoportvezetője kérdé-
sül te elmondta: leszabták az 
aro >kat, de a nagy hideg miatt 
azol i igasztását egyelőre nem tud-
ják elvégezni. Az érintettek türel-
mét kérik. 
SMART-KÁRTYA 
Virághné újszegedi olvasónk rend-
szeresen vásárol a Tescóban. El-
vesztett Smart-kártyáját ugyan, az 
ígéret szerint pótolják. A hölgy 
azonban már másfél hónapja vár-
ja a kártya megérkezését. Szerinte 
a versenyszemlélettel ez nehezen 
egyeztethető össze. 

PANNON 
" » " Az élvonal. 

G S M 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
MARÓTI ÁDÁM 
Január 14., 4 óra 10 perc, 3930 g. 
Sz.: Hunyadvári Zita és Maróti 
Zoltán (Üllés). 
SZENTES 
KARDOS MÁTÉ 
Január 11., 18 óra 30 perc, 3480 
g. Sz.: Karikó-Tóth Rita és Kardos 
András (Kunszentmárton). 
BESZE ADRIENN 
Január 11., 19 óra 5 perc, 3870 g. 
Sz.: Gál Erzsébet és Besze Zsolt 
Sándor (Szentes). 

DÁVID AKOS 
Január 11., 19 óra 8 perc, 3870 g. 
Sz.: Mészáros Gyöngyi és Dávid Jó-
zsef (Csanytelek). 
MICSIK BENCE 
Január 11., 14 óra 50 perc, 2830 
g. Sz.: Német Mónika és Micsik 
Pál (Mezőkovácsháza). 
HORVÁTH ESZTER 
Január 12., 0 óra 26 perc, 2970 g. 
Sz.: Sági Katalin és Horváth Fe-
renc (Csanytelek). 

Gratulálunk! 

Csetri Lajos 
professzor emlékére 
(1928-2001) 
2001. december 25-én meghalt Csetri Lajos irodalomtörténész, a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának emeritus 
professzora. Súlyos beteg volt, mégis nehéz elhinni, hogy nem lát-
hatjuk többé jellegzetes alakját a szegedi utcákon, a bölcsészkar fo-
lyosóin. Hosszú évtizeken keresztül elhitette velünk, hogy az okos 
ész által irányított mértékletesség legyőzhet minden kórt, hogy az ő 
története a túlélés sikerének példázata. 1945 novemberében csont-
soványan tért haza a franciaországi hadifogságból, lábon hordozva 
az izzadmányos mellhártyagyulladást. Az alattomos betegség lassan-
ként tönkrette jobb tüdejét, és az operáihatatlannak nyilvánított be-
tegnek az orvosok 27 éves korában nyugodt, öreguras életmód mel-
lett is néhány évet mertek jósolni csupán. Csetri Lajos akkor kezd-
te tudatosan kidolgozni a túlélés taktikáját. Betegsége ellenére elvé-
gezte a szegedi egyetem bölcsészkarának magyar nyelv és irodalom, 
később német szakát. Érdeklődése hamarosan irodalomesztétikai, 
elméleti kérdések felé fordult, és egyetértve azokkal az MTA Iroda-
lomtudományi Intézetében gyülekező kutatókkal, akik a sztálini 
időszak örök realizmus elméletével szemben a stílus-és irányzattör-
téneti iskolát igyekeztek rehabilitálni, igen fontos tanulmányokat adott 
közre a korstílusok és a stílusirányzatok problematikájáról. Amikor 
azonban a kultúrpolitika irányításában Köpeczi Béla helyett Aczél 
György került előtérbe, kényszerűen váltania kellett. 1963 óta a 
bölcsészkar magyar irodalmi tanszékén dolgozott. Nagy tanulmányt 
adott közre a kor hazai irodalomszemléletének nyelvfilozófiai alap-
jairól, majd hgyelme Berzsenyi életműve felé fordult. Róla írta kan-
didátusi disszertációját, kutatásainak eredményeit pedig Nem soka-
ság hanem lélek című, 1986-ban megjelent könyvében összegezte. 
A címbe emelt Berzsenyi-idézet egyben saját világ- és életszemléle-
tének pontos kifejezője. A később érdeklődését mindenekelőtt a 19. 
század eleji magyar irodalmi nyelvújítás nyelv- és irodalomszemlé-
letének kutatása kötötte le. Meglátásait akadémiai doktori disszer-
tációjában foglalta össze, mely Egység vagy különbözőség? címmel 
1990-ben könyv formában is napvilágot látott. Mindazok persze, akik-
nek abban a szerencsében lehetett részük, hogy Csetri tanár úr elő-
adásait hallgathatták a szegedi egyetemen, jól tudják, hogy mennyi 
mindenről beszélt még az említetteken kívül is. Mindig papír nél-
kül, pontosan szerkesztett, szinte nyomdakész mondatokban: nagy 
tudása, széleskörű olvasottsága, pontos memóriája mindenkit lenyű-
gözött. Nyugdíjas éveit megnehezítette a betegség. Nemrég egy sze-
gedi konferencián szelíd öniróniával obsitos irodalomtörténésznek 
nevezte önmagát, mégis dolgozott Berzsenyi prózai dolgozatainak kri-
tikai kiadásán. Szívügye volt ez a munka, amelyet azonban nem ada-
tott meg befejeznie; a feladat most már ránk, tanítványaira vár. 

SZAJBÉLY MIHÁLY 
Szegedi Tudományegyetem 

mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu


JJ C I I K T I N K K C I I ! 

2.10 Aktív 
2.50 Vers éjfél után 

RTL Klub 
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Top-
shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 
222. 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 
1X35 Delelő Benne: 1X35 Ünnepnaptár 12.30 
Kavalkád 13.00 Híradó - Déli kiadás 13.10 Te-
leparti Játék 14.00 Hélene és a fiúk 14.25 Jack 
és Jill 15.15 Milagros Perui filmsorozat, 156 
15.40 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villám-
játék 15.45 Receptklub 15.55 Híresek és gaz-
dagok 16.20 Csak egy szavadba kerül! Telefonos 
villámjáték 16.25 Maria Mercedes 
17.15 Üstökös 
17.20 Mónika 
18.05 Találkozások Sztármagazin 
18.30 Híradó - Esti kiadás 
18.55 Legyen ön is milliomos! 
19.25 Fókusz 
19.55 Barátok közt 
20.25 Harmadik műszak 
2X15 Szupermozi: Halálhágó 
23.30 Híradó - Késő esti kiadás 
23.45 Művészbejáró: Rémálom 

az Elm utcában 2. 
- Freddy bosszúja 

X15 Fókusz (ism.) 
X45 Divatklip 

Duna TV 
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a 
nap Reggeli hírmagazin 8.30 Műsorismertetés 
8.40 Határok fölött (ism.) 9.05 Kónya-Conia 
(ism.) 9.40 Vad sziklafalakon Angol ismeretter-
jesztő filmsorozat 10.10 Párizs-blues Amerikai ze-
nés film 1X50 Híradó 12.00 Déli harangszó, 
műsorismertetés 12.05 A tudomány kincsesháza 
(ism.) 12.35 Mozgókép (ism.) 13.05 Kilencedik 
emelet Magyar dokumentumfilm 13.45 Beavatás 
(ism.) 14.00 Műsorajánlat 14.05 Maga a rette-
gés Amerikai dokumentumfilm-sorozat 14.55 Eu-
rópa-közeiben Nemek közötti egyenlőség 
15.00-16.00 Heuréka! Megtaláltam! Tudomá-
nyos, innovációs, ismeretterjesztő magazin 15.30 
Heuréka diákkör 16.00 Klipzóna 16.15 Egyéni ér-
dek Francia ifjúsági tévéfilmsorozat 16.40 Morzsa-
lét Magyar filmetűd 16.55 Öt órai zene 17.00 Ka-
lendárium 1755 Műsorajánlat, reklám 18.00 Hír-
adó, sport 18.30 Mese 18.55 Hej, hej, helyes be-
széd! 19.00 Gazdakör 19.30 Pumukli kalandjai 
Német-magyar animációs mesesorozat 20.00Vá-
logatás Gyarmathy Lívia filmjeiből 2X45 Híradó, 
sport 2X00 Tavalu, az álomsziget Német színes fan-
tázia-játékfilm 23.25 Mozart és Salieri Magyar 
film 0.35 Hírek 0.40 Műsorismertetés 0.45 
Vers 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 

6.30 Hírek. Közlekedés. Időjárás. Gazdaság 7.00 
Krónika. Sport 7.19 Körzeti időjárás-jelentés 7.30 
Hírek. Közlekedés. Időjárás 8.00 Krónika. Sport 
8.19 Mindennapi tudomány 8.30 Hírek. Közle-
kedés. Időjárás 8.47 Gyógyír 9.00 Hirek. Közle-
kedés. Időjárás 9.04 Napközben 10.00 Hírek. 
Közlekedés. Időjárás 1X00 Hírek. Közlekedés. 
Időjárás 1X20 Itt vagyunk! 1X35 Az elmés ne-
mes 12.00 Déli harangszó 12.02 Déli krónika 
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.00 
Hírek. Közlekedés. Időjárás 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Tanúim lesztek! 14.00 Hírek. Közle-
kedés. Időjárás 14.04 Társalgó 15.00 Hírek. 
Közlekedés. Időjárás 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 
Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 
16.53 Hasznos tudnivalók 17.00 Hírek. Közle-
kedés. Időjárás 17.05 Európa-klub 18.00 Es-
ti krónika 19.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 
19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.49 
Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Hírek. Közlekedés. 
Időjárás 20.04 Aranyemberek. Pás Sándor 
20.35 Madách Imréről - elfogultan 21.00 Hí-
rek. Közlekedés. Időjárás 21.04 Műsorajánló 
21.05 Nemzetközi vallási híradó 21.35 Ha-
gyományápolók 22.OO Késő esti krónika 22.30 
Tér-idő 23.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás. Kenő 
23.04 Operákból, daljátékokból és operettekbei 
0.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás 0.10 Himnusz 

PETŐFI 
4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Időjárás 4.32 
Hajnali dallamok 5.00 Hírek. Időjárás 5.30 Hí-
rek. Időjárás 5.55 Állomáskereső 6.00 Hírek. Idő-
járás 6.03 Kívánságreggel 6.30 Hírek. Időjárás. 
Sport 6.33 Közlekedés 7.00 Hírek. Időjárás 
7.03 Közlekedés 7.30 Hírek. Időjárás. Sport 
7.33 Közlekedés 8.00 Hírek. Időjárás 8.03 
Közlekedés 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a Pe-
tőfi rádióban 9.01 Hírpercek 9.50 Apró-cseprő 
10.00 Hírek. Időjárás 10.03 Közlekedés 10.50 
Gordiusz-plusz 1X00 Hírek. Időjárás 1X04 
Közlekedés 1X05 Sporthírek 1X38 Zöld jelzés 
1X48 Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nó-
ta 13.00 Verkli 13.01 Hírek. Időjárás. Sport 
13.06 Közlekedés 13.50 Vízállásjelentés 
14.00 Csúcsforgalom 15.00 Hírek. Körzeti idő-
járás 15.05 Közlekedés 16.00 Közlekedés 
17.00 Háztól házig 17.01 Hírek. Időjárás 
17.04 Közlekedés 18.00 Közlekedés 18.01 
Kölyökrádié 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.00 
Hírek. Időjárás 19.04 Sportpercek 19.15 Uni-
kum 20.00 Váltóhang 21.00 Hírek. Időjárás 
2X04 Rádiószínház. Bomló világ 22.00 Bon-
ben 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó 0.00 
Éjfél után... 1.00 Hírek. Időjárás 2.00 Hírek. 
Időjárás 3.00 Hírek. Időjárás 3.03 Kedvelt me-
lódiák 4.00 Hírek. Időjárás 4.03 Operaénekesek 
nótafelvételeiből 

RÁDIÓ SZEGED 
Szeged 93.1 MHz 5.55 22.30, Szentes 
66 29 MHz 5.55 9.00 
5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk. 
Zanati Zsófia. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth) 
6.20 Taxis tarifák. 6.30 Hírek, tudósítások a 
Dél-Alföldről, programajánlat és szegedi lapszem-
le. 6.45 Reggeli párbeszéd: interjú Matolcsi 
Györggyel. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7 20 
Akutális beszélgetés: behívó nőknek. 7.30 Hírek, 
tudosítások a Dél-Alföldről, körzeti időjárásjelen-
tés. 7.45 Országos lapszemle, programajánlat és 

Ma reggel 8.30 Fogadóóra Oktatási magazin 
9.00 Ausztrál Open teniszverseny Közvetítés Met-
bourne-ből 13.00 Híradó délben 13.55 Isme-
retlen ismerősök 14.20 Forrás Életmód magazin 
14.50 Gershwin: Kék rapszódia 15.10 Napra-
kész magazin 17.05 Iskola utca 18.00 Határ-
átkelő Közéleti szolgáttatémagazin 19.30 Esti 
mese Varjúdombi mesék. Töf-Töf elefánt 19.50 
Théma 20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek, 
időjárás 20.40 XX. századi történetek 2X35 
Ausztrál Open teniszverseny A napi események 
összefoglalója 23.05 Záróra 0.05 Éjszakai te-
lefon - Balé Júliával X40 Aktuális 2.05 Parasz-
tok Lengyel tévéfilmsorozat, 10. Boryna halála 
2.55 Világhíradó 3.20 Betűvető 3.50 Nép-
rajzi értékeink Gyertyamártó Mezőtúrról 3.55 Is-
kola utca (ism.) 4.50 Panoráma Szaniszló Ferenc-
cel 5.15 Szellők szárnyán... (ism.) 

6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor 
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.). 
7.30 Sport (ism.). 8.00 Zenevonal. 10.00 Iro-
dalom a filmvásznon - M. Solohov: Emberi sors. 
1X40 Zenevonal. 13.00 Képújság 15.00 Ze-
nevonal. 17.50 Szeged 2000 18.001100 
év Európa közepén, 53. rész. 18.30 Mese. 18+45 
Közös nevező. 
19.00 Híradó. 
19.30 Estelő - szórakoztató 

és információs műsor 
20.30 Pokoli utazás. Amerikai film. 
22.00 Híradó (Ism.). 
22.30 Képújság. 

Telin TV 
22.00 18.00 Hangos képújság. 18.00 Tele-
magazin 19.00 Törzsasztal 20.30 Szivacs 
2X00 Diagnózis (ism.). 

TKTV 
E-mail: info@tktv.hu 
httpAvww.tktv.hu 
15.00 17.30TKTV Képújság 17.30 19.00 
TKTV „Kedd délután". 

VTV Makó 
7.00 A hétfői adás ismétlése. 9.53 Képújság. 
18.00 Műsorajánló. 18.05 Első szerelem, 4 
rész. 18.30 Fókusz - könyvtár. 19.00 Híradó 
19.10 A bilincs szorításában. Amerikai film. 20+43 
Híradó (ism.). 20.53 Képújság. 

Vásárhelyi TV 
16.00 Egészségmagazin. 16.40 A növények ma-
gánélete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 
18.00 Mozidélután. 20.00Híradó. 20.15 A nap 
kérdése. 20.20A bilincs szorításában. Amerikai film. 
22.00 Fgészségmagazin. 22.30 Híradó (ism.). 
22.55 A növények magánélete. O.OO-tól Képúj-
ság 

a hálózatos műsor tartalma. 8.00 BBC világhír-
adó Londonból. 8.15 Útkereső 9.00 Hírek időjá-
rás jelentés, útinform. 9.05 9.05 11.57 
Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 10.00 
Hírek időjárás-jelentés, útinform. 10.05 Magyar 
Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 1X00 Hírek, 
időjárás-jelentés, útinform. 11.05 A körzeti stú-
diók közös műsora. 1X45 Hírvonal 12.00 Dé-
li Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a 
Dél-Alföldről, meteor, útinform. 13.00 Hírek, me-
teor, útinform. 13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 
14.00 Hírek, meteor, útinform. 14.05 Zenés 
délutáni randevú Varga György szerkesztővel 
(e-mail: zdr@freemail.hu. 15.00 Hírek, időjárás-
jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin -
szerkesztő: Zanati Zsófia. 16.00 Hírek, meteor, 
útinform. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, 
lapelőzetes. 17.15 Sport. 17.45 Hirek tudósí-
tások a Dél-Alföldről, meteor, útinform 18.00 
Esti Krónika (Kossuth) 18.30-tól 22.30 : Or-
szágos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és 
a Regionális Stúdiók műsora. 

RÁDIÓ 88 
FM 9 5 . 4 Tel.. 6 2 4 4 4 0 8 8 www.radio88.hu 
5.55-tői 8.55-ig félóránként, 9.55-tol 1 8 . 5 5 
ig óránként hírek, időjárás. 6.40.7.40.8.40. 
1X40 és 15.40-kor sporthírek. 
6.00 Ébresztő (GenschepSövényi Tibor). 10.00 
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show 
(Száraz Ferenc). 19.00 Pótkerék - autósmaga-
zin (Vass Imre). 20.00Arcok. (Vass Imre). 22.00 
Éjszakai zenemix. 

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY 
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok 
a 97,6 MHz-en. Szerkesztőségi telefon: 6X533 
677, telefax: 62533 678 Adástelefonok: 
6X533 777 és 6X533 778 SMS 30 
26-77-777 Címünk: Hódmezővásárhely, Sza-
badságtér 7X, (piaccal szemben.) 
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor, féló-
ránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgála-
ti magazinműsor: szociális ellátások változásai 
2002januárjában. Vendég: Kristóné Szlovák Mar-
git, a Csongrád Megyei Államháztartási Hivatal Csa-
ládtámogatási és Szociálisellátási Irodájának előadó-
ja. 12.00 Hírösszefoglaló 13.00 A nap kérdé-
se. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hír-
mondó. 16.00 Üzenőműsor a Totherm '98 Kft. 
támogatásával. 17.00 Óránként hírek. 19.20 Es-
ti mese 20.15 SMS műsor Gyula vitézzel és Zsol-
ti vitézzel. 23.30 Dél-alföldi Hírmondó (ism.). 

RÁDIÓ SZENTES 
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hall-
ható a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szen-
tes.hufadioszentes.ram Az adás ideje alatt hívha-
tó telefonszámok: 63315-472 és 315 482 
E-mail: radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó 
műsorok: Helyi és térségi hírek - minden éra 30 
percében Tisza Menti Krónika - hétköznap: 17.15 
től 17.45-ig 6.00 Ébredjen ránk! Zenés éb-
resztő. Benne: naptár, évfordulók, útinform, lap-
szemle. 9.00 Riportok - interjúk 10.00 Zene-
óra. 11.00 Programajánló 12.00 Zene-özön 
13.00 Szerkesztik a hallgatók. 14.00 Zeneóra 
15.00 Agóra - délutáni magazin Amiről a mú-
zeumi tárlók mesélnek. Szentes testvéri szálai. 
17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei 18.00 
Zene-érdekességek 19.00 Esti mese 20.00 
Zenés éjszaka. 

SZÍNHÁZMŰSOR 

MOZIMŰSOR 

RÁDIÓMŰSOR 

KEDD, 2002. JANUAR15. 

TELEVÍZIÓ-MŰSOR 

Nyeremények 
250 000 Ft 

értékben! 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 
89.9.05-1X00 Naprakész magazin 1X05 
Derült égből egy család 12.00 Déli harangszó 
12.01 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 21 Jó-
reménység foka 15.00 Betűvető 15.30 Várat-
lan utazás 16.20100 kép a XX. századból 
16.30 Kisokos 
17.00 Érintő 
17.30 Katolikus krónika 
18.00 Híradó hatkor 
18.15 Esti mese 
18.35 Chicago Hope Kórház 
19.22 Szót kór a természet 

Vaddisznó 
19.30 Híradó este 
19.53 Sporthírek, Időjárás 
20.05 Önök kérték! 
2X00 Beszélgetés Orbán Viktor 

miniszterelnökkel 
2X30 Panoráma 
22.00 Aktuális 
22.20 Híradó este, időjárás 
22.30 Téli olimpia előtt... (ism.) 
22.35 Théma 
22.50 Lendületben 
23.20 TS Műkorcsolya EB. 
0.20 Kárpáti krónika 
0.25 Világhíradó 

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin. 
Benne: Faluvilág9.00-1X45 Délelőtt a TV 2-vel 
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Me-
xikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsoro-
zat 10.10 Ablak Európára 10.40 Közvetlen aján-
lat 1X40 Mi, magyarok 1X45 Riviéra Európai 
koprodukciós sorozat 12.20 Csapodár csalogány 
Amenkai vígjátéksorozat 12.45 A dadus Amerikai 
vígjátéksorozat 13.10 Észak és Dél Amerikai ka-
landfilmsorozat, 7.15.00 Gazdag ember, szegény 
ember Amerikai filmsorozat, 6 15.55 Kapcsoltam 
Telefonos vetélkedő 16.15 Sebzett szívek Mexikói 
filmsorozat 16.45 Lucecita Argentin filmsorozat 
17.10 Barátok és szerelmek 
17.35 Szeretni 

beindulásig 
18.00 Aktív 
18.30 Tények Hírműsor 
19.00 Nincs kegyelem 
19.55 Jó barátok 
20.25 Pillangó 
23.00 Jó estét, Magyarország! 
23.45 A szicíliai 

Du. 6 óra: Szenbvánéji álom - színjáték. Radnób-bér-
let, kiemelt helyárral. 

BÁBSZÍNHÁZ 
De. 10 óra: Búbos vitéz. Szundi-bérlet. 

BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM 
Du. 4 és este negyed 8 óra: A Gyűrű Ura - a Gyűrű 
szövetsége. Színes, m. b. amerikai film. 

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA 
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 éra: 
Fűbenjáró bűn. Színes angol vígjáték. 

B E L V Á R O S I M I N I P L E X K A M A R A 

Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Sötét ablak. Színes 
francia ttiriller. 

GRAND CAFÉ 
Este 7 óra: A második bőr. Spanyol film. R.: Gerardo 
Vera; este 9 óra; A boldogságtól ordítani. Amerikai film. 
R.; Todd Solondz. 

PLAZA CINEMA CITY 
Amerika kedvencei; 18,20 óra. Attantis; 13.45,15.45 
óra. Csocsó; 18, 20 óra. A Gyűrűk Ura; 14,17.15, 
20.30 óra. Lovagregény: 17.30, 20 óra. Kutyák és 
macskák: 14,16 óra. Harry Mhf í 14,17,20 óra. Ere-
dendő bűn: 13.30,15.45 óra. Dr. Szöszi; 18,20 óra. 
Ne szólj száj: 13.15,15.30,17.45,20 óra. Jay és Né-
ma Bob; 14.15,16.15,18.15,20.15 óra. Zoolanden 
14,16 óra. Amerikai Pite 2.: 13.30,15.45,18,20.15 
óra. 

VÁSÁRHELY 
Du. háromnegyed 6 óra: Atlantisz - az elveszett bi-
rodalom. Színes, m. b. amerikai rajzfilm; este 8 óra: 
Eredendő bűn. Színes francia krimikomédia. 

MAKÓ 

Este 7 óra: Üvegtigris. Színes magyar vígjáték. 

SZENTES 
Du. tél 6 és este 8 óra: Amerikai pite 2. Színes, m. b. 
amerikai vígjáték. 

a Délmagyarországban 
és a Délvilágban újra 

találkozhatnak 

KOSSUTH 
4.25 Rákóczi-induló 4.30 Hírek. Közlekedés. 
Időjárás 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika. Sport 
5.00 Reggeli krónika 5.30 Hírek. Közlekedés. 
Időjárás 5.39 Falurádió 6.00 Krónika. Sport 

mailto:info@tktv.hu
mailto:zdr@freemail.hu
http://www.radio88.hu
mailto:radioszentes@mail.tiszanet.hu
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2 9 Üzlethelyiség 

Albérletet kínál 

• BELVÁROSI sétálóutcában 
85 nm. kétszobás, magasföld-
szint lakás kiadó, irodának Is. 
06/20-9-763-903 (Szeged). 
• EGYETEMHEZ közeli, egy-
szobás lakás kiadó. (Szeged) 
06/30-266-1267 

Autó 

• AUDI 100 2.8 E . 1991-es, 
metálfekete eladó. Extrák: klí-
ma, ABS, szervo, el. ablak. el. 
tolótető, kp. zár, riasztó, alufel-
ni stb. Érd.: 30/9858-958, Sze-
ged. Irányár: 1.530.000 Ft. 

Állást keres 

• FÉRFI, ped.-müv.-szervező 
tanár szabadidő-szervező 
vagy nevelőtanári állást keres 
ifjúságvédelmi, illetve „drog-
prevenciós" gyakorlattal Sze-
ged, 06/62/311-968, 06/20-
3858-992. E-mail: nomadbz© 
freemail.hu 

U Állást kínál 

• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo-
lyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel. Részletre. 
62/472-028. 
• A SZÉKKUTASI Általános 
Művelődési Központ sporttele-
pére gondnoki állást hirdet. Je-
lentkezni lehet írásban, leadá-
si határidő február 15. A pályá-
zatokat Székkutas, József At-
tila u. 1. alá, Tembel Tibor igaz-
gató részére kérjük leadni. 
• BETÉTI társaság víz-, gáz-, 
központifűtés-szerelőket fel-
vesz, 06-20/428-1671. (Sze-
ged) 
• DÉL-MAGYARORSZÁGI 
magáncég vezetői feladatokra 
átképezhető fiatalt felvesz. Dip-
lomások előnyben. Szeged, 06-
30/9-559-664. Kizárólag mai 
• ELADÓT felveszünk Sze-
ged központjában lévő divat-
áruüzletünkbe. Jelentkezés ja-
nuár 17-én, csütörtökön, 10-
13.00-ig az üzletben: Kígyó 
Üzletház. Dower Divat (Kígyó 
u.-Kiss M u. sarok). 
• FELVÉTELRE keresünk 1 
fő szakképzett szakácsot ás 1 
fő benzinkutast. Érd.: 62-
424-966. 

• FIATAL, szegedi, pálya-
kezdő mérlegképes könyvelőt 
keres cégünk. Felhasználói 
szintű számítástechnikai isme-
ret (Word. Excel) szükséges. 
Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 62/553-333. 
• GYAKORLOTT virágkötőt 
felveszek. Telefon: 06-30-
9837-804. (Szeged) 
• IPARI szövetkezet felvétel-
re keres lakatos és forgácso-
ló szakmunkásokat. Bérezés 
megegyezés szerint. Ér-
deklődni: Szeged, Szevafém, 
426-422, munkaügy. 
• LAKATOS szakképzettségű 
munkatársakat keresünk fel-
vételre, változó munkahelyre. 
Érdeklődni munkanapokon, 8~ 
16 óráig az alábbi telefonszá-
mon: Szeged, 06-62-251-747, 
a megjelenéstől számított 2 
hétig. 
• NAGYFAI Bv. Intézet felvé-
telre keres szakképzett ápolót 
bruttó 80.000 Ft bérbesorolás-
sal, egyéb juttatásokkal, szük-
ség esetén szállást biztosl-
tunk. Jelentkezés: 62/267-241, 
267-293. 
• NÉMETORSZÁGI ottho-
nunkba, négyéves kisfiunk 
mellé keresünk baby-sittert, 
könnyű háztartási munkával 
együtt, minimális németnyelv-
tudás elegendő. „Baden-Würt-
temberg 011571036" jeligére a 
Sajtóházba. 
• OLAJFÚRÓSZIGETEK , 
luxushajók, segédmunkák kül-
földön - mindenkinek! Tele-
fon: (06-1) 384-04-77. www 
westherald. hu 
• ORSZÁGOS kereskedelmi 
cég keres még 20 fő munkatár-
sat! Részmunkaidő Is megold-
ható. Kereseti lehetőség 60-
90 E Ft. Időpont-egyeztetés: 
62/424-626. (Szeged) 
• SZEGED környéki vegyipa-
ri cég üzemvezetői munkakör-
be munkatársat keres. Feltéte-
lek: középfokú végzettség, 5 
év közvetlen termelésirányítá-
si gyakorlat. Bérezés és egyéb 
juttatások megegyzós szerint. 
A részletes önéletrajzot 
„Üzemvezető 011571030" jel-
igére kérjük a Sajtóházba. 
• SZEGED plazai Solisunba 
pultos munkatársakat kere-
sünk. Tájékoztatónk meghall-
gatása: 06-20/431-31-51. 
• SZEGEDI oktatásszervező 
cég keres jó kommunikációs 
készséggel rendelkező, önál-
ló munkavégzésre alkalmas 
munkatársat. Érdeklődni: 62-
421-260 
• SZEGEDI állandó lakos, C 
kategóriás gépjármű-vezetői 
engedéllyel rendelkező, fegy-
vesvizsgás személy- és va-
gyonőrt keresünk felvételre. 
06-20/424-4379. 
• VAGYONVÉDELMI kft 
szegedi objektumba vállalkozói 
formában vagyonőröket keres. 
Jelentkezni: 62/426-844. 
• ÉPÜLET- és bútorasztalost 
felveszek Fizetés gyakorlattól 
függően. Érdeklődni: 06-30-
9-286-923, Szeged. 
• ÁLLANDÓ üzemelésű pék-
ség 8 órás váltott műszakban 
dolgozó, szakképzett és gya-
korlattal rendelkező pékeket, 
cukrászokat keres. Jelentkez-
ni hétköznap 10-15 óráig a 
62/542-055-ös telefonszámon. 
Szeged. 
• ÁLTALÁNOS Iskola történe-
lem-magyar szakos tanárt al-
kalmaz határozott időre. Tel.: 
30/278-2595. 

Ha Ön műszaki 
középfokú 

végzettségű, 
és rátermettséget érez 

ahhoz , hogy e g y 
d inamikusan fej lődd 

vállalatot képvise l jen , 
akkor j e l e n t k e z z e n 
nálunk értékesítői 
munkakörbe, ahol 

e g y ö s sze szokot t § 
csapat é s mé l tó 2 

kihívások várják. 
Krd.: 06-62/548-880 

NONSTOP T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 (üzenetrögz í tő Is) 

Állást kfnál 

Megszakítás nélküli munkarendben dolgozó 
üzemünkbe középiskolai végzettséggel határozott, 

rugalmas munkavállalók jelentkezését várjuk 

- GÉPKEZELŐI MUNKAKÖRRE, 
valamint 

- RAKTÁRKEZELŐ MUNKAKÖRRE: f 
• targoncavezetői képesítéssel 

• számítógép kezelésének ismeretével 
• néhány éves raktárkezelői gyakorlattal. 

Jelentkezni lehet: RotaPack Rt. 
(Szeged, Dorozsmai út 35.) időpont-egyeztetéssel, 

munkanapokon 9-15 óra között, (62) 553-280/107 
melléken, Márkusné Magyar Katalinnál. 

Apró börze 
Hirdetését már 70 postahivatalban is feladhatja 

Ipari szövetkezet 
K E R E S 

F E L V É T E L R E 
felsőfokú végzettséggel, 
számítógép-ismerettel, § 

angol- vagy németnyelv- í 
ismerettel. 

anyaggazdálkodási 
csoportvezetői 

munkakörbe 
munkavállalót. 

Műszaki végzettség előnyt jelent. 

Önéletrajzot kérünk 
a Szegedi Vos- és Fémipari 

Szövetkezet 
munkaügyére eljuttatni. 

Ipari szövetkezet 

KERES 
FELVÉTELRE 
gépészmérnöki vagy 

üzemmérnöki 
végzettséggel, 

számítógép-ismerettel 
munkavállalót 

technológusi 
munkakörbe. 

Tervezésben jártasság előnyt 
jelent. 

Önéletrajzot kérünk 
a Szegedi Vas- és Fémipari 

Szövetkezet 
munkaügyére eljuttatni. 

Bérlemény 

• BOLDOGASSZONY sgt 
elején 30 nm-es, földszinti he-
lyiség hosszú távra, csendes 
tevékenységre kiadó. Tel.: 30-
281-3979, Szeged. 

Q b í Bútor 

• BÚTOROK (70 évnél ré-
gebbi), tollnemü, teljes ha-
gyaték felvásárlása! 06-
62/216-324, 06-30/383-7116, 
Szeged. 

„STIL" B Ú T O R B O L T 

Koloniál és rusztikus bútorok 
széles választéka, méretre gyártott 

beépített szekrények tükrös és 
bútorlapos kivitelben. 

Kézi perzsaszőnyegek 
modem és hagyományos mintával. 

Szeged, Mérey u. 2. § 
T.: 62/543-010 = 

Q Egészségügy 

• „CANDIDA ALBICANS" 
gombafertőzés terápiája szak-
természetgyógyászati ren-
delőben: 431-422. (Szeged) 

Egyéb 

• KÜLFÖLDI befektetők ré-
szére eladó ingatlanokat ke-
resünk. 06-1/210-49-04. 

3 Elveszett 

• ALCATEL (kék előlapos) 
telefonomat elvesztettem 10-
én. Becsületes megtalálója je-
lentkezzen! 06-30/435-58-59, 
Szeged. 
• VÁSÁRHELY, KAZINCZY 
utcából elkóborolt egy kister-
metű, hím, fehér kutyus. A 
nyomravezető magas jutalom-
ban részesül. Telefon: 62-
230-436. 

Építési telek 

• ALSÓVÁROSON építési 
teleket vagy bontható házat 
keresek. (Szeged) 06/30-
266-1267. 

Gépjárművez.-képzés 

• CARSCHOOL Autósiskola 
tanfolyamot indít január 17-én. 
Igény szerint délelőtti órákban 
is. Szeged, Tisza L. krt. 62. 
62/424-025. 
• CSILLAG AUTÓSISKO-
LA Szeged, Londoni krt. 10. 
62/426-433. 
• CSISZÁR Autósiskola. Sze-
ged, Zárda u. 6/A. Személy-
gépkocsi-, motor-, segédmo-
torvezetői tanfolyam indul janu-
ár 17-én, 16 órakor. Diákked-
vezmény. Részletfizetés! 62-
444-970. 

Gép, szerszám 

• FASZÁRÍTÓ áron alul el-
adó, bérbe adó. Szeged, 06-
302-195-701. 

Haszonállat 

• HÁROM HÓNAPOS Süldő 
(10 db) eladó. Szeged, Kálvá-
ria sgt. 91. 

Járműalkatrész 

• JAPÁN autóbontó Mada-
rason. 79/458-197, 06-20-
322-4145. 

Bérlemény 

Szeged, Zárda u. 7. szám alatti magánházban 
1 db 3 szobás, 69 nm-es, 1 db 2 szobás, 59 nm-es, 

1 db 1 szobás, 32 nm-es és 1 db garzonlakás, 25,4 nm-es 
B É R B E A D Ó . 

Ugyanitt nagy belmagasságú, boltíves, 140 nm-es pince 
B i R B E A D Ó . 

Érdeklődni: 8 - 2 0 óráig a 30/9589-óó3-as telefonon, j 
8 - t 7 óráig a 62/499-814-es telefonon 

Élelmiszer 

AKCIÓ - Nyers 
hátsó sonka 

- Nyers 
első sonka 

a Mars téri 
Enter Kft. húsboltjában! 

Várjuk kedves 
vásárlóinkat 

a Piaccsarnokban, 
az élöhalassal 

szemben. 
Ne felejtse, idén 

korábban jön a húsvéti 
nyuszi! 

B ő r ö s 
k a r a j 

- Formázott 
császárszalonna 

690Ft/*9 

670 ™fl 
7 5 Q FT/KG 

m í m 

720 - Bőrös 
nyakas 

Amíg a készlet tart. 
Ezenkívül nagy választékban 

kaphatók természetes és műbelek. 

Hirdetmény 

NYÍLT NAP 
A TISZA L A J O S K Ö N N Y Ű I P A R I 

S Z A K K Ö Z É P I S K O L Á B A N 

2002. január 17-én, 15.00 órától 
Szeged, József A. sgt. 115. 

Magánház 

S Z E G E D E N EXKLUZÍV, 
BELVÁROSI , 6 S Z O B Á S 

MAGÁNHÁZ KIADÓ 
LAKÁSNAK, IRODÁNAK. 

ÁR: 1000 FT/NM/HÓ. 
ÉRD.: (62) 484-703. 

• 4 SZOBÁS, max. 130 nm-
es, 10-20 éves, jó állapotú csa-
ládi házat keresek Szegeden. 
Garázs, kisebb, lehetőleg par-
kosított udvar feltétel. Alsóvá-
ros, Hattyastelep, Újpetőfite-
lep. Fodorkert előnyben. Ár.: 
14 millió Ft-ig.Tel.: 62/473-523, 
06-20/974-58-74, 06-30-
299-39-56. 
• FERENCSZÁLLÁSON 4 
szobás magánház sok mellék-
épülettel, nagy udvarral, dupla 
kerttel eladó. 06-30/95-31-049. 
• KERESÜNK házakat, la-
kásokat, telkeket vevőinknek. 
Szeged, 62/401-490. 
• PETŐFITELEPI, 3-as utca, 
kétszobás, előkertes, felújított 
magánház eladó. Érd.: 06-20-
427-5618. 

Szeged-belvárosi, 
Pusztaszeri utcai, 

265 nm-es, exkluzív, 
6 szobás, háromszintes, 

2 garázsos 

magánház eladó. 
Ár: 3 4 M Ft . 

Érdeklődni , 
a ( 6 2 ) 4 8 4 - 7 0 3 - a s i 

telefonon. 

Oktatást vállal 

• ANGOL-NÉMET nyelvtan-
folyamok a belvárosban, 20-
9-844-843. (Szeged) 
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo-
lyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel, részletre. 
62/472-028. 

3 p ••• Panellakás 

• MAKÓN, POSTA utcai, 2 
szoba-hallos, IV. emeleti lakás 
eladó. 06-30/95-31-049. 
• SZEGED, Hont F. utcában 
1+2-es lakás 4.700.000, ga-
rázs 1.200.000. Telefon: 62-
486-203. 
• SZEGED, Zöldfa utcában 
III. emeleti, 2 szobás, parket-
tás lakás 3.750.000. Tel.: 62-
486-203. 
• S Z E G E D , Építő utcában 
2+2-es, V. emeleti lakás 
4.750.000. Tel.: 62/486-203. 
• ÉSZAKIBAN II. emeleti. 
1,5-es lakás 4.200.000. Tel.: 
62/486-203 Szeged. 

13 éve működő 
Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA 

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT. 
AVértói úti OTP mellett i 

Rókusi krt. 1/A.Tel.: 486-203. 
Nyitva: H.-Cs.:8-I l-ig, 15-18 óráig 

Lakások, ingatlanok 
adásvétele, értékbecslése 
teljes körű ügyintézéssel. 

Régiség, ékszer 

• QUINT GALÉRIA: MÜVÉ-
S Z E T T Ö R T É N T É S Z szak-
értő által É R T É K B E C S L É S T 
és eredetiségvizsgálatot GA-
RANCIÁVAL vállalunk. 6720 
Szeged, Kölcsey u.4. 62-
42-27-26,06-30/9431-411. 
• KORREKT áron, készpén-
zért vásárolok régi bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
régiségeket. Hagyatékok fel-
számolása. Szeged, 62-
494-141, 06-30/9252-945. 
• RÉGISÉGEK vétele, Sze-
ged, József Attila sgt. 29. 
62/310-614, 10-17 óráig. 
• R É G I S É G K E R E S K E D É S 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, vitrintárgyakat, min-
denféle órát, tollneműt, teljes 
hagyatékot is! Vidékre is díjta-
lan kiszállás, azonnali kész-
pénzfizetés! 06-62/216-324, 
06-30/383-7116, Szeged. 

Ruházat 

• MOLETTEKNEK női felső, 
szoknya, nadrág 2400-tól. Sze-
ged, Mérey u.-Mars tér sarki 
divatáru. 

S z u p e r T u r i 

Debrecenből! 

FELNŐTT- ÉS 
GYERMEKRUHA-

VÁSÁR! 

2002. január 16., 
szerda, ( 

Ö órától 17 óráig. ! 
JATE-klub j 

2 3 Szolgáltatás 

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S 
1000 FT-TÓL, 1 ÉV 

GARANCIÁVAL! 
S Z E G E D , 62/485-774. 

• KUTYAKOZMETIKA Sze-
ged, Retek u. 12/B. 06-30-
234-9799 
• KÖLTÖZTET? Szállíttat? 
A Hórukkra számíthat! 06-70-
311-7906, 62/251-559, 62-
277-332. Szeged környéke. 
• LAKSPED. Költöztetés, ne-
héz tárgyak szállítása, belső 
rakodás, lomtalanítás hétvé-
gén is. Dobozokat, rekeszeket 
biztosítok! 62/497-358,06-60-
304-690. 
• REDŐNY, reluxa, szalag-
függöny, harmonikaajtó Égető-
nél árengedménnyel. 498-130, 
489-603, 06-60/381-147. 

D U G U L A S E L H A R I T A S ! 
S Z E G E D E N É S 

C S O N G R Á D 
M E G Y É B E N . 
62/533-999. 

3 Sport, hobbi 

EuroSport E ez Vjtf /VJ é r t i 

A K C I Ó S N I K E H É T ! 
Szeged, NagyJ. u. 4. 

T.: 62/420-633 
Ny.: H.-P. 10-18 Szo. 9-13. 

Szeged, Nagy J. u. 1. 
T.: 62/451-675 

Ny : H.-P. 10-18. Szo. 9-13. 

Közlemény 

KÖZLEMÉNY 
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) megbízásából 

a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által 
a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítő 38. számában 
(2001. szeptember 19.) értékesítésére kiírt pályázat 

eredményéről. 
A Szeged-Szőreg, Szerb u. 37 . alatti, 1371. hrsz.-ú, | 

belterületi (felépítményes) ingatlan értékesítésére R 
beérkezett pályázatok elbírálásra megtörtént. S 

A pályázat nyertese: 
Mester Patent Építőipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Bt. (Szeged-Szőreg, Ikon sor 2.) 

C s o n g r á d Megye i Rendőr- főkap i tányság 

MUNKÁLTATÓK 
MUNKAÜGYI ANYAGÁT 

E L K É S Z Í T I , 
R E N D B E HOZZA 

MUNKAÜGYI 
S Z A K É R T Ő . 

S Z E G E D , M É R E Y 6/B 
62/422-431. 

• TÁRSASHÁZAK közös 
képviselete: Szeged, 62-
484-790/112 mellék. 
• ÉPÍTŐIPARI vállalkozás 
vállal magán- és társasház-, 
csarnok- és egyéb építést, be-
tonozást stb. Kulcsrakészen is. 
Szeged, 06/20-541-11-36. 
• ÜVEGEZÉS, K É P K E R E -
T E Z É S (Szeged, Teréz u. 42., 
425-555). Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! SZILÁNK* 
Több mint üveg. 

M A R O S D C £ Í B > M P E R 

6772 DESZK, 
Alkotmány u. 43. 

BÁNYAHOMOK, 
BARNAHOMOK, 

szállítása. 
Megrendelhető telefonon: 

62/271-407 

TERH0PLÓN 
a b l a k o k több méretben 
5500* Ft-tól (felújított). 

FAROSTLEMEZ 
BELSŐ AJTÓK (új) 
közvetlenül a gyártótól, 

5900* Ft-tól. -

SCHUMACHER 1 
ABLAKOK 8 

megrendelésre, akciós dronl 
BELSÖf l JTÓ-f lKCIÓ! 

*az árak az dfát nem 
tartalmazzák. 

Tel.: 06-60/312-256 

Társközvetítés 

• SZEGEDI társkereső klub 
hangulatos rendezvényekkel, 
62/430-814. 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
MÓRAHALMON: 

Szegedi u. 1., 
Divatáruüzlet, 

Tel.: 62/281-212.9-17 óra. 

Tanfolyam 

• B B B B D 
tovAbikífzö kft CSONOIÁD MlOYtl KÉFVISIIITI 

INGYENES 
irodavezető 

+350 órás angol 
alapfokú nyelvvizsgára 

felkészítő 
tanfolyamot indít 
a Kereskedelmi 

és Idegenforgalmi 
Továbbképző Kft. 
munkanélküliek 

részére. 
Jelentkezés: munkaügyi 

kirendeltségeken. 
Felvilágosítás: 425-805 

T é g l a é p í t é s ű l a k á s 

• ALSÓVÁROSON 3 szobás, 
92 nm-es, új társasházi lakás 
12.300.000.Tel.: 62/486-203. 
Szeged. 

Hajós utcában, novemberben induló, 
6 lakásos társasházban III. emeleti, 65 
nm-es, 3 szobás és III. emeleti, 45 nm-
es, 2 szobás lakások leköthetők 112 000 
Fl/nm szerkezetkész áron. Átadás 2002. 
aug. 

>ra utcában induló társasházban 
75, 65 és 38 nm-es lakások leköthetők 
130 000 Ft/nm áron. 
Bárka utcában 144 nnves, 1 -3 szobás 
lakás szoc. pol.- és kedvezményes hitelle-
hetőséggel 105 000 Ft/nm áron eladó. 
Érd. : 0 6 - 6 2 - 4 2 0 - 8 2 8 

Üdülés 

• HAJDÚSZOBOSZLÓI 
szállodába 5 éjszakás üdülé-
si lehetőség 2 főre sürgősen el-
adó! Időpont: január 17-től. Tel.: 
30-2657-454, irányár: 35 ezer 
Ft. 

Üzlethelyiség 

• BEVEZETETT gazdasági 
társaság tehermentesen, 10 
éves múlttal, személyes okok-
ból, reális áron eladó. Érd.: 
60/382-669. (Szeged) 
• KÁRÁSZ utcán. Klauzál té-
ren üzlethelyiségek kiadók. 
Érd.: 06-20-961-3713. (Sze-
ged) 
• SZEGED, KALVARIA sgt 
24. alatti, egy 163 nm-es, egy 
125 nm-es irodahelyiség ki-
adó. Érdeklődni: Polygon Kft., 
62/558-558, Tóth Éva ügyin-
tézőnél. 
• TÁPÉN ipari célú Ingatlan 
eladó vagy kiadó. 62/479-564. 

Tanfolyam 

DIPLOMÁSOK, FIGYELEM! 
A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara 

az alábbi másoddiplomás képzést indítja Szegeden: 

Közgazdasági szakokleveles mérnök 

Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtől: 

8000 Székesfehérvár, Móri út 1 6 . 

Tel.: 22/501-665 mn. : 9 - 1 5 óráig 

Farkas Zsuzsa Tel.: 2 0 / 9 7 7 0 - 2 3 7 , 6 2 / 2 4 9 - 2 7 1 

www.minerva90.hu • E-mail: m i n e r v a 9 0 @ a x e l e r o . h u 

y Kft. 

A Szegedi Ifjúsági Ház Kht. induló tanfolyamai: 

2002. február 18.:Virágkötő 
2002. február 20.: HR-munkatárs 

© 

2002. március 18.:Varrómunkás 
2002. március 19.: Kéz- és lábápoló, műkörömépítp. — 

Munkanélküliek, gyesen lévők, rokkantnyugdíjasok kérhetik 
11 munkaügyi központ egyéni támogatását. 

Jelentkezés: Szeged, Felső Tisza-part 2.Tel.: 62/423-638 

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA 
SZEGEDI 

/ T S I S T KONZULTÁCIÓS KÖZPONT 

gazdaság i informatikusokat 
és műszaki informatikusokat 

képez. 
FELVÉTELI VIZSGA N I N C S I 

Munka mellett végezhető, 
péntek délutáni és szombati oktatással. 

(Távoktatás, átjárható félévek, 
hallgatócentrikus oktatás, vizsgáztatás.! 

Érd .: munkanapokon 8 - 1 4 óráig a 62/424-154 -es , 
ill. a 20/9-245-756 -os telefonszámokon. 

E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu 
web: www.gdfszeged.ini.hu 

Internetpartnerünk a TISZANET 

N TITTSFLUIFEEI ÓN 

Gratulálunk 

Boldog születésnapot ^ f a 
F E K E T E MELINDÁNAK É S MILÁNNAK 
S O K ÖRÖMÖT, BOLDOGSÁGOT, 
J Ó E G É S Z S É G E T , S I K E R E S 
É L E T E T KÍVÁN 

^ ^ APA, ANYA, MISI 

http://www.minerva90.hu
mailto:minerva90@axelero.hu
mailto:rozsa@mail.tiszanet.hu
mailto:malincsa@tvnetwork.hu
http://www.gdfszeged.ini.hu
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DRÁMA AZ INTERNETEN! 
A r t h u r M i l l e r A s a l e m i b o s z o r k á n y o k c í m ű d r á m á j a 

a S z e g e d i N e m z e t i S z í n h á z b a n é s a W e b R á d i ó b a n 
Avagy: a művészbarát a Nagy TeSó 

A Szegedi Nemzeti Színház, a Médiaweb (WebRádió), a Szegedi Tudomány-
egyetem Angol-Amerikai Intézete és a Re Wing Lab egy színház- és informa-
tikatörténeti szenzáció megvalósítására vállalkozott. A Re Wing Lab ötletének 
szakmai továbbfejlesztésével egy olyan internetes információforrást indítanak 
be közösen, melynek lényege, hogy az érdeklődők számára betekintési lehetősé-
get nyújtanak egy színmű megvalósításának kulisszatitkaiba. A forrás a Nagy 
TeSó elnevezést kapta. A színház és informatika világában eddig egyedülálló 
módon, az internet segítségével nyomon követhető egy darab próbafolyama-
tának sora, ami a próbákon rögzített álló- és mozgóképes szelvényekből épül 
fel. A projekt honlapjának gerincét az egymásra épülő, próbákon rögzített anya-
gok alkotják. Ehhez a központi struktúrához kapcsolódnak olyan adatbázisok, 
melyek a nyersanyaggal, a színművel, a drámával, a szerzővel kapcsolatos konk-
rét információkat, illetve elérési csatornákat tartalmazzák. Megismerkedhetünk 
a rendező, a díszlet és a jelmeztervező terveivel, a koncepcióval, melyből a 
színmű a szemünk előtt összeáll a virtuális térben. A szegedi egyetem tanárai-
nak közreműködésével a honlap tudományos dimenzióval is gazdagodik, le-
hetőséget adva arra, hogy a site multimédiás oktatási segédeszközként is funk-
cionálhasson. A Nagy TeSó honlapján a laikus érdeklődők és a szakemberek 
nem csak a színmüvei és alkotóikkal, hanem egymással is kapcsolatba kerül-
hetnek, gondolatokat cserélhetnek, társaloghatnak a különböző fórumokon. 
A Nagy TeSó honlapja a WebRádió (www.webradio.hu) élő színházi rovata-
ként indul be 2002. január 16-án. Az elsó megjelenés még csak az alapok be-
mutatását jelenti, hiszen a darab próbái még ekkor folyamatban vannak, így 
a rögzített elemek a „nézők" szeme láttára épülnek be Thália virtuális temp-
lomának falaiba. A február elsejei premierig a dráma négy jelenetének próbá-
it tekinthetik meg az érdeklődők, és erre a sorozatra helyezik fel a kupolát az 
elsó előadáson rögzített képsorok. 

A Nagy TeSó segítségével az eddigieket meghaladó archiválási rendszer jön 
létre. Nem csak egy hang, kép felvételsorozat, nem csak sárguló újságkivágások, 
plakátok és műsorfüzetek rögzítik az adott színdarab történetét, hanem egy 
olyan komplex rendszer áll rendelkezésre, ami még a laikus publikum és 
a szakma megnyilvánulásait is dokumentálja. 

Keresse a drámát az interneten! www.webradio.hu 
A jő közönség fél siker! Szegedi Nemzeti Színház 

ALBASTART FELSŐOKTATÁS 

Felsőfokú OKJ képzések nappali és levelező tagozaton, 
2002. február l-jétől: 

- idegenvezető 
- irodavezető 

- mérlegképes könyvelő 
- komplex kiilker-vám képzés 

23 év alatt nappali tagozaton a képzés ingyenes, kollégium biztosítható. 
Jelentkezés: Székesfehérvár, Várkörút 52. 

Telefon: 22/348-095, 320-669. „,,„„,„ 

KAISER 
Próbáljon Ön is szerencsét, legyen tagja 

sikeres csapatunknak! 
Az ország több ezer boltjába jutnak el nap 

mint nap a KAISER termékek, amelyek az 
ínyenc húsevőknek készülnek. 

A Kaiser Food Élelmiszer-ipari Kft. üzletkötői 
csapatának bővítésére, húsipari termékei 

értékesítésére, 
Csongrád megye területén élő 

~ vállalkozót ~ 
keres, aki az adott terület disztribúcióját látja el 

Feladatai: - rendelések felvétele, 
- raktárkezelése, -kiszállítás. 

Elvárásainké középfokú végzettség, 
- vállalkozói igazolvány, - kereskedelem 

területén szerzett gyakorlat, • 25-40 év közötti 
életkor, - katonaviseüség, - jogosítvány, telefon. 
Ha a jelentkező rendelkezik hűtött raktárral, 

illetve erre a célra alkalmas helyiséggel 
a szükséges gépkocsikat a 

Kaiser Food Kjt. biztosítja. 
Kérjük, hogyfényképpel e/látott önéletrajzát 

a megjelenéstől számított 5 napon belül küldje el 
a következő címre: Kaiser-Food Kft., 
9200 Mosonmagyaróvár -Újudvar , 

Esze T a m á s utca 
fihp.HÚS-

\ Pályazatokat nem küldünk vissza. / 

Beruházásokkal, 
vagyongazdálkodással 

foglalkozó társaság 1 fő 

titkárnő-irodavezetőt 
keres 4-6 órai napi 

elfoglaltsággal. 

Feladata: 
a társaság adminisztrációs 
tevékenységének ellátása 

az ügyvezető felügyelete mellett. 

Elvárások: 
• minimum középfokú 

végzettség 
» hasonló területen 

megszerzett gyakorlat 
• számítógépes ismeretek 
• szervezőkészség 
• önállóság 

Szakmai önéletrajzokat 
a megjelenéstől számított 

1 héten belül várjuk 
„Irodavezető 011671093" 

jeligére a Sajtóházba. 

/ a Kaiser Food Élelmiszer-iptm\ 
Kft. 50-70 nr-es, hűtött 

RAKTÁRHEL YISÉGET 
KERES 

Csongrád megye területén, 
bérlemény céljából s 
Jelentkezni lehet: 
Kaiser-Food Kft., 

9200 Mosonmagyaróvár- Újudvar, 
Esze Tamás u. 9., 

_ tel: 96/214-899, y 

\ fax: 96/214-977. / 

S Z E G E D I 

hirdető 

A Délmagyarország Kiadó keres vállalkozókat: 

boltokat, 
vegyeskereskedeseket, 

büfékét 

DÉLMAGYARORSZÁG 
DÉLVILÁG 

atöONGRÁDMEGl m 
A Délmagyarország és a DéMóg hétvégi különszáma 

i 
árusítására 

Csongrád megye összes településéről. 

Érdeklődni: 62/567-860 

Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
férj, édesapa, nagyapa, dédtata és rokon, 

N É M E T H I S T V Á N 

75 éves korában elhunyt, temetése január 
16-án, 14 órakor lesz a Sándorfalvi felső 
temetőben. Gyászmise előtte 13 órakor 
a templomban. 

Gyászoló család, Sándorfalva 

+ „ Elcsitul a szív, mely 
értünk dobogott, pi-
hen a kéz, mely ér-

tünk dolgozott. Számunkra 
te sosem leszel halott, örök-
ké élni fogsz, mint a csilla-
gok." 
Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a drága gyer-
mek, szeretett férj, édesapa 
és nagyapa, 

G É M E S P É T E R , 

Balástya, Tanya 130. sz. alat-
ti lakos 60 éves korában vá-
ratlanul elhunyt, temetése 
január 18-án, 10.30 órakor 
lesz a Balástyai temetőben. 

Gyászoló család 

„Beteg voltam, de nem bú-
csúztam el senkitől. A halál 
könyörtelen volt, el kellett 
mennem. Búcsúzom így min-
denkitói, akik ismertek és sze-
rettek, Isten veletek." 
Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy szerettünk, 

MÁRTA G Y U L Á N É 
Z S I D I KATALIN 

hosszú, súlyos betegség után 
elhunyt, temetése 2002. janu-
ár 17-én, 10.00 órakor a Bor-
dányi temetőben. Gyászmise 
9 órakor. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

M Á R T O N LAJOSNÉ 
B L I D Á R M Á R I A 

81 éves korában elhunyt. Kí-
vánságára szűk családi körben 
örök nyugalomba helyeztük. 

oii4á9i3i Gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

LÉVAI 
S Z I L V E S Z T E R N É 
P Ó P I T Y I L O N A , 

volt gyálaréti lakos 60 éves 
korában elhunyt. Búcsúztatá-
sa 2002. január 18-án, 14 óra-
kor lesz a Gyálaréti teme-
tőben. 

0H 570404 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

HORVÁTH F E R E N C 
MAV-főfelügyelő 

83 éves korában váratlanul 
elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása január 17-én, 
13 órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából. Gyász-
mise 8 órakor a rókusi temp-
lomban. 

Gyászoló család, Béketelep 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesapánk, 

ÚJHÁZI T I B O R 

78 éves korában elhunyt. 
Temetése 2002. január 18-án, 
11 órakor az Alsóvárosi 
temetőben. 

oii67io55 Gyászoló fiai 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

Ö Z V S Z Ö G I 
J Ó Z S E F N É 

M Í G H PIROSKA 

81 éves korában elhunyt, teme-
tése január 16-án, 11 órakor 
lesz a Mórahalmi temetőben. 
Előtte gyászmise 10 órakor. 
Minden külön értesítés helyett. 
oná7io6o Gyászoló család 

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy 

VÁRI F E R E N C 

51 éves korában elhunyt, te-
metése 2002. január 17-én, 
14 órakor lesz a Belvárosi 
temetőben. 

Gyászoló családja 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

KÁDÁR 
S Á N D O R N É 

N A G Y E S Z T E R 

72 éves korában, hosszú szen-
vedés után csendben elhunyt. 
Végakaratának megfelelően 
szűk családi, baráti körben 
január 14-én, 12 órakor a Bel-
városi temetőben hamvait 
örök nyugalomba helyeztük. 

01.671049 Gyászoló család 

„Mikor a lelkem roskadozva 
vittem, csöndesen és váratla-
nul átölelt az Isten." 
Megrendülten tudatjuk, hogy 

KOPASZ I S T V Á N 

oki. gépészmérnök, az Olaj-
terv ny. osztályvezetője 73 éves 
korában visszaadta lelkét Te-
remtőjének. "temetése január 
17-én, 11 órakor a Belvárosi te-
metőben, az engesztelő szent-
mise 12.30-kor a dómban lesz. 

Gyászoló felesége 
dr. Pálfy-Budinszky Eszter, 
9 gyermeke és 31 unokája 

Tudatjuk, hogy 

RUTAI 
S Z I L V E S Z T E R N É 

temetése január 17-én, 13 óra-
kor lesz a református teme-
tó1*11' 0.167.072 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

D O B Ó M I H Á L Y 

temetésén megjelentek és gyá-
szunkban osztoztak. 
0H570348 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

H Á M O R G Y Ö R G Y 

temetésén megjelentek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 
0H 569706 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettün-
ket, 

M A T U S Z K A ANTALT 

utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel mély fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

0U67I052 A gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 

B O D Ó B É L Á R A 

halálának 3. évfordulóján. 

,,57,1897 Családja 

GYÁSZHÍR 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

SAJTI I M R E , 

a Dobó Ferenc Horgász 
Egyesület és a Horgászegye-
sületek Csongrád Megyei 
Szövetségének volt elnöke 
76 éves korában, 2001. de-
cember 31-én elhunyt. Az 
elhunytat a két horgászszer-
vezet saját halottjának te-
kinti. Drága barátunk ham-
vasztás utáni búcsúztatása 
2002. január 18-án, 10.30 
órakor lesz a Kincses te-
metőben. 

IFájó szívvel tudatjuk, 
hogy édesanyánk, 

Ö Z V H E G Y I 
F L Ó R I Á N N É 

CZ. N A G Y 
J U L I A N N A , 

Hódmezővásárhely, Gyulai u. 
27. szám alatti lakos 2002. ja-
nuár 12-én, 94 évesen el-
hunyt. temetése 2002. janu-
ár 16-án, 14.30 órakor lesz a 
Kincses temetőben. 

Gyászoló család 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR 

+ „Megállt a szív, megállt 
a kéz, nincsen szó az 
ajkadon, szívünkben 

örökké élsz, mert szeretünk 
nagyon." 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

Ö Z V HORVÁTH 
J Ó Z S E F N É 

BAKOS A N N A , 

Földeák, Kossuth u. 40. szám 
alatti lakos 89 éves korában el-
hunyt. temetése január 16-
án, 10 órakor lesz a Földeáki 
temetőben. 

Gyászoló család, Földeák 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

B O R B Á S F E R E N C , 

Hódmezővásárhely, Dáni u. 
93. szám alatti lakos 72 éves 
korában váratlan hirtelenség-
gel elhunyt, "temetése január 
16-án, fél 3 órakor lesz a vá-
sárhelyi római katolikus te-
metőben. 
„,,47„9n4 Gyászoló család 

Szomorúan tudatjuk, hogy 

ARACSI M Á R I A 

91 éves korában elhunyt (Nagy-
mágocs Kastély Otthon), "te-
metése január 16-án, 13 órakor 
lesz a római katolikus te-
metőben. 

Gyászolják unokahúgai 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettünk, 

B A Z S Ó G Y Ö R G Y 

temetésén megjelentek és virá-
gaikkal, részvételükkel fájdal-
munkban osztoztak. Külön kö-
szönjük a vásárhelyi onkoló-
giai osztály kezelőorvosainak 
és nővéreinek áldozatos mun-
káját. 

oii67io7o Gyászoló család 

SZENTES 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

+Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

B O L D I Z S Á R P É T E R 
M I H Á L Y 

temetésén megjelentek, fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek. 

Gyászoló család 
Tisztelt Hirdetőink! 

Gyászközlemény megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

http://www.webradio.hu
http://www.webradio.hu
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Kapros Anikó kiesett Kresák Józseffel szerződést bontott a Szegedi VE 

Esti meccs a Vasas ellen 
'^FFR^1**"'''''"^ "'*" TÜI ÉJ 

W f t i M i i l l 
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A védekezésen sok múlhat az angyalföldiek ellen. 

Majdnem bravúr 

VÍZILABDA 

Nem a legszerencsésebben 
kezdődött a Tabán TTafik Szeged 
férfi vízilabdacsapata számára az 
OB I rájátszása: a Tisza-partiak 
10-2-es vereséget szenvedtek a do-
bogóra esélyes BVSC otthonában. 
Az eredmény, illetve a különbség 
mértéke azonban csak azok szá-
mára meglepő, akik nincsenek tisz-
tában a két csapat felkészülési kö-
rülményeivel. 

- Manapság már nem lehet pro-
fi szinten így dolgozni, ahogy azt mi 
tesszük - jegyezte meg Horváth Vik-
tor, a trafikos alakulat edzője. -
Hosszú távon kihatással lehet ez a 
csapat teljesítményére. Hónapok 
óta rossz körülmények közepette 
gyakorolunk, így még a velünk azo-
nos szinten lévő gárdák ellen is hát-
rányba kerültünk, nemhogy a ná-
lunk lényegesen erösebbekkel szem-
ben. 

A tréner elmondta, őt egyáltalán 
nem lepte meg a hét végi eredmény. 
Nagyjából erre számított, mert bár 
aránylag fegyelmezetten játszottak 
Molnárék, de a hetek óta „mel-
lőzött" labdás gyakorlatok végered-
ménye nem lehetett más, mint ez 
a nagy különbségű vereség. 

- Az egyébként is siralmas hely-
zetünket még az is nehezíti, hogy 
a mi együttesünk gyakorlatilag egye-
temi különítmény - folytatta a szak-
ember. - Közel tízen járnak egye-
temre, főiskolára. Ezt csak azért 
említem, mert épp most van náluk 
a vizsgaidőszak... A BVSC-nél pél-
dául nincs ilyen jellegű probléma; 
ott elmondták a pólósoknak, vagy 
vízilabdáznak vagy tanulnak. 

Sok idő nincs keseregni a múlton, 
hokiap ismét vízbe kell szállniuk a 

Aranyos 
lányok 

ATLÉTIKA 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közelmúltban rendezték meg az 
FTC fedett pályás gyermek atléti-
kai bajnokságot az 1990-es, '9l-es 
és a '92-es korosztálynak. A viada-
lon közel háromszáz versenyző, há-
rom számban (60 m gát, 60 m sík, 
távolugrás) mérte össze tudását, fel-
készültségét a műanyag borítású 
futófolyosón. A szervezők az SZVSE 
fiatal atlétáit évek óta szívesen lát-
ják vendégül, alak ezúttal sem okoz-
tak csalódást. Az éremgyűjtést Fó-
ris Katalin ('92-es születésű) kezd-
te, 60 méter síkon 9.06 másodper-
ces idővel lett első. A 11 éves lá-
nyoknál Miklós Judit 8.82-vel tör-
te át a 9 másodperces „álomha-
tárt". Újabb sikere azt jelentette, 
hogy 2000 januárjától zsinórban ó 
a bajnok. A következő korosztály-
ban Györki Andrea futamában a 
harmadik lett (8.7l-es időivel), Szla-
tárovics Orsolya pedig, mezítláb tel-
jesítve a távot, 8.20-as egyéni rekor-
dot ért el, s ezzel nyerte is a számot. 
A fiúk is jól szerepeltek az erős 
mezőnyben: Gömöry Gyula 8.45 
nip-es, Tűhegyi Boldizsár pedig 
8.59-es egyéni rekordot ért el. A tá-
volugrásban Fóris negyedik lett, 
Miklós viszont itt is megvédte 
elsőségét. A t2 éves lányoknál 
Györki 3 cm-rcl(!) megelőzve vetély-
társát végzett az élen, s ez már az 
SZVSE fiataljainak az ötödik ara-
nyát jelentette. Eredményeik: 

Lányok, 92-es születésűek, 60 m: 
1. Fóris Katalin, távolugrás: ...4. 
Fóris 335 cm; 9l-es születésűek. 60 
m: 1. Miklós Judit 8.82 mp, tá-
volugrás: 1. Miklós 382 cm; 90-es 
születésűek, 60 m: 1. Szlatárovics 
Orsolya 8.20 mp, ...5. Györki 8.71 
mp, távolugrás: 1. Györki Andrea 
413 cm. Fiúk. 90-es szi'iletésüek, 60 
m: ...4. Gömöry Gyula 8.45 mp, 
...7. Tűhegyi Boldizsár 8.59; tá-
volugrás: ...4. Gömöry.-

szegedieknek Weszehvszkyék szer-
da este fél nyolckor a Komjádi uszo-
dában a Szuperkupa-győztes, a baj-
nokságban második helyen álló Va-
sasnál vendégeskednek. Eredetileg 
a Szeged lett volna a meccs házigaz-
dája, de mert még nem adták át a 
felújított sportuszodát, a pályavá-
lasztójogot felcserélte a két klub. 

- Az angyalföldiek egy fokkal ta-
lán még a vasutasoknál is erősebb 
ellenfél, így a piros-kékekkel szem-
ben sem számíthatunk semmi jó-
ra - vázolta az esélyeket a tréner. -
Remek játékosállomány, nagy célok, 

RÖPLABDA 
A szegedi NB l-es női röplabda-
csapatok ötvenszázalékos teljesít-
ményt produkáltak az idei első 
fordulóban. A hazai környezet-
ben játszó SZNRC szoros 
meccsen szenvedett vereséget a 
Kalocsától, míg az SZDRE fölé-
nyes győzelmet aratott a sereg-
hajtó Ajka vendégeként. 

SZEGEDI NRC-KALOCSA 
2:3 
(-24,21,19,-18,-11) 
NB l-es női röplabdamérkőzés. Szeged, 
50 néző. Vezette: Szabó. 
SZNRC: Bodó, NÉMETH, Müller, Léderer, 
SZÉL, SZABÓ K. Csere : Lányi, Bakacsi, 
Hatala. Edző: Szalai Mátyás. 

A találkozó előtt a két csapat egy-
formán állt, csupán jobb szettará-
nyával előzte meg a Kalocsa a nyol-
cadik Szegedet. A hátsó régióban (is) 
minden meccsnek jelentősége van, 
mert az egymás elleni eredménye-
ket magukkal viszik a bentmaradá-
sért vívandó rájátszásba az együtte-
sek. Bár ott még két kört játszanak 
a gárdák. A több mint kéthetes szü-
net, a labdahiány meglátszott a ha-
zaiak teljesítményén. Az első szett-
ben már 17:9-re is vezetett az 
SZNRC, de innen fordított és nyert 
a Kalocsa. A következő két felvonás-
ban a házigazdák alakítottak emlé-
kezetesebbet, mégsem sikerült cél-
ba érniük Némethéknek. Az 
SZNRC hullámzó teljesítményt 
produkált, játékosai elemi hibákat 
vétettek, ennek csakis vereség lehe-
tett a vége. 

Szalai Mátyás: - Sajnálom, 
hogy kiengedtünk a kezünkből 
egy már megnyert meccset. A Ka-
locsát itthon Jeltétlenül meg kel-
lett volna vernünk, bár az is igaz, 
hogy ennyi edzésmunkával nem 
lehet győzni. 

és még ennél is nagyobb szponzo-
ri nyomás - talán így tudnám jel-
lemezni holnapi riválisunkat, "ter-
mészetesen kizárólag a tisztes 
helytállás lehet a célunk. 

Akárcsak a BVSC otthonában, 
szerdán sem szerepel a Tisza-parti-
ak között az eddig elsősorban bekk 
pozícióban számításba vett Kresák 
József. Horváth Viktortól megtud-
tuk, ez a „helyzet" a jövőben sem 
változik majd. 

- Az ügyről nem szeretnék 
hosszasan beszélni, ezért álljon itt 
a lényeg: többszöri fegyelmezetlen-

AJKA-SZEGEDI DRE 0:3 
(-12,-15,-19) 
NB l-es női röplabda-mérkőzés. Ajka, 50 
néző. Vezette: Tomanóczy, Újházi. 
SZDRE: DOBOS. Vakulya, Duba, KOMÁRO-
MI, Kádár Németh, Kiss. Csere : BAKOS, 
Lestár, Turí, Kovács T. Edző: Hulmann 
Zsolt. 

Az első szettben tíz pontig tartot-
ta a lépést a vendégekkel az Ajka, 

Fotó: Miskolczi Róbert 

sége miatt Kresákkal szerződést 
bontottunk. Bár kevesen vagyunk, 
mégis meg kellett ezt lépni. A figye-
lem mindenek felett! 

- Nem tagadom, megviselt az 
eset, egy világ dőlt össze bennem -
kommentálta a vezetőség döntését 
a pólós. - Át kell még értékebiem 
a velem történteket. Tizenöt £7 
után nem így képzeltem el a szege-
di pályafutásom lezárását. Ha fen-
ne lehetőségem, mint ahogy eddig, 
a jövőben is megtennék mindent az 
együttes érdekében. 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

utána már az SZDRE akarata ér-
vényesült. 

A szegediek jól szerváltak és a 
támadásaikat is rendre eredmé-
nyesen fejezték be. A második és 
a harmadik játszmában már a cse-
réket is pályára küldte Hulmann 
Zsolt edző, de jelentősen ekkor 
sem változott a játék képe. A ha-
zaiakat statisztaszerepre kárhoz-
tatta az extraligás tagságra pályá-
zó Tisza-parti alakulat; nyugod-

TENISZ 
BUDAPEST (MTI) 

A férfi címvédő Andre Agassi vasár-
napi visszalépése után tegnap a 
nők mezőnyéből is játék nélkül 
„esett ki" az egyik legnagyobb 
esélyes, Serena Williams. A szintén 
amerikai csillag még pénteken, 
Sydneyben szenvedett bokasérü-
lést, s ebből nem sikerült felépül-
nie. A főtábla nyitó napján a pályán 
is történtek váratlan események: 
kiesett a Roland Garroson már há-
romszor diadalmaskodó Gustavo 
Kuerten. A brazil ötjátszmás 
mérkőzésen kapott ki a francia /u-
lien Bouttertől, igaz, szinte végig 
csípősérülés hátráltatta. Emiatt el-
képzelhető, hogy műtét, s többhe-
tes kényszerszünet vár az egykori 
világelsőre. 

Magyar szempontból rosszul si-
került a rajt: Kapros Anikó 4:6, 
6:3,8:6-ra kikapott a 31. helyen ki-
emelt olasz Francesca Schiavoné-
tól. Pedig a juniorok között két év-

_sí 
ZÁGRÁB (MTI) 

- Soha nem fordult még elő az al-
pesi sí történetében, hogy két 
testvér ugyanazon napon nyert 
volna. 

A hétfői horvát újságok nagy 
terjedelemben írnak arról, hogy 
a Kostelic testvérpár közel állt 
ehhez a bravúrhoz. 

A 22 éves lvica a svájci Wen-
genben győzött férfi műlesiklás-
ban, sérülésekkel bajlódó 20 éves 

Fotó: Gyenes Kálmán 

tan kijelenthetjük: a két csapat 
nem volt egy súlycsoportban. Az 
esélyeknek megfelelően Komáro-
miék könnyed, magabiztos sikert 
arattak. 

Hulmann Zsolt: - Ilyen sima 
győzelemre számítottam a sereg-
hajtó ellen. Azt azonban meg kell 
említenem: a következő forduló-
ban, a Miskolc elleni rangadón 
több szükséges a sikerhez. 

I. P. 

vei ezelőtt egyesben és párosban is 
diadalmaskodó tinédzser a döntő 
játszmában 4:1 -re vezetett, de nem 
tudott élni a nagy lehetőséggel. A 
128-as főtáblán még négy magyar 
(Mandula Petra, Kuti Kis Rita. Gu-
bacsi Zsófia, valamint Sávolt Atti-
la) szerepel, valamennyien ma mu-
tatkoznak be. 

A kiemeltek közül továbbjutot-
tak, férfi egyes: Kafelnyikov (orosz, 
4.), Grosjean (francia, 5.), Hen-
man (brit, 6.), Ivanisevic (horvát, 
10.), Canas (argentin, 12.), Johans-
son (svéd, 16.), Portás (spanyol, 
18.), El-Ajnaui (marokkói, 21.), 
Arazi (marokkói, 22.), Enqvist 
(svéd, 24.), Novak (cseh, 26.), Ru-
sedski (brit, 28.), Vinciguerra (svéd, 
31.), Robredo (spanyol, 32.) 

Női egyes: V Williams (amerikai, 
2.), Hingis (svájci, 3.), Szeles (ame-
rikai, 8.), Farina-Elia (olasz, 11.), 
Maleeva (bolgár, 13.), Coetzer (dél-
afrikai, 15.), Schett (osztrák, 17.), 
Raymond (amerikai, 18.), Beda-
nova (cseh, 21.), Kremer (luxem-
burgi, 28.), Schiavone (olasz, 31.), 
Hantuchova (szlovák, 32.). 

húga, a tavaly Világkupa-nyer-
tes Janica erejéből azonban az 
ausztriai Saalbachban „csak" a 
2. helyre futotta az összetettben. 

- A vasárnapi műlesiklás nyi-
tó futamában már az első kapuk 
után hátfájdalmai voltak, ame-
lyek nem szűntek meg a máso-
dik futamra sem. Nem tudom, 
hogy bárki más egyáltalán vál-
lalta volna-e a folytatást - érté-
kelt Vedran Pavlek, Janica edzője. 

A Kostelic család, bár nem ter-
vezte, a síterepekről Janica sérü-
lésének gyógyítása érdekében né-
hány napra hazatért Zágrábba. 

Díjazott 
Héjjá 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közelmúltban a „Csongrád me-
gye Sportjáért" kitüntető emlék-
plakettet vehette át a Hódiák SE at-
létáinak vezetőedzője, Héjjá An-
tal. 

Több mint negyedszázados ki-
emelkedő, eredményes szakmai 
munkáját ismerte el ezzel a megyei 
önkormányzat. 

Héjjának több esztendeje rend-
szeresen szerepelnek a bai, lányai 
a világversenyeken. A kitüntetés át-
vételére is egy edzőtáborból tért 
haza, amelyen Zsótér Mártával, a 
Bethlen Gábor Református Gim-
názium 11. évfolyamos tanulójá-
val, válogatott hétpróbással vett 
részt. 

Zsótér tartja magasugrásban a 
vásárhelyi városi csúcsot 165 cen-
tivel, amit a tavalyi, Debrecenben 
rendezett ifjúsági világbajnoksá-
gon ért el. Jelenleg a Héraklész-
program támogatottja. 

Biztos, hogy még hallani fogunk 
az edzőről és tanítványairól, hisz 
Mártin kívül Gombos Sándor. Sza-
bó László, Nagygyörgy Kata, Adok 
Roland és Vári Beáta is ígéretes te-
hetsége korosztályának, rendszere-
sen szerepelnek a válogatottban 
is. 

Horgászhír 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A deszki Maros Ponty HE éves 
rendes közgyűlését január 20-án 
(vasárnap), 9 órakor tartja a falu-
házban. 

Amennyiben a megadott idő-
pontban a közgyűlés nem lesz ha-
tározatképes, úgy a következő 
időpont ugyanaznap, 9.30. 

A vezetőség kéri a tagokat, hogy 
minél nagyobb számban jelenje-
nek meg, de rajtuk kívül is min-
den érdeklődőt szeretettel várnak. 

Otthon vereség, idegenben siker 

Szél Márta jó játéka is kevés volt a Kalocsa elleni győzelemhez. 
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Tánc, vastaps, örömünnep 

Deák Attila (labdával) szárnyalt a Körmend ellen. Fotó: Miskolczi Róbert 
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REFLEKTOR Győzött 
a Vásárhely 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

TISZAÚJVÁROS-
VÁSÁRHELY 108-110 
(22-26,17-20,26-17, 
27-29,16-18) 
NB I B csoportos férfi kosárlabda-mérkő-
zés, Tiszaújváros, 300 néző. 
Vásárhely : PARÁDY (4518) , BÚZÁS 
(253) , UTASI (223) , Böszörményi (2), 
JÁHNI (143) . Cserék : Haddad (2), Kováts 
( - ) . Edző: Valaczkay Győző és Polányi 
Géza. 

Jól kezdett a vendég gárda, rög-
tön magához ragadta a játék irányí-
tását. Különösen a harmincadik 
születésnapját ünneplő Parády Pé-
ter volt elemében, minden helyről 
a gyűrűbe talált, ontotta a ponto-
kat. A két rutinos kosaras, Búzás 
és láhni is szebbnél szebb dolgokat 
művelt, így a fébdőben hétpontos 
vezetésre tett szert a Vásárhely. A 
második játékrészben feljöttek a 
hazaiak, az utolsó pillanatban 
egyenhtettek. A hosszabbítás is-
mét Parádyéké volt, így hatalmas 
csatában, bravúrgyőzelmet köny-
velhettek el a Valaczkay-tanítvá-
nyok. 

Egyed viszi 
a zászlót 
BUDAPEST (MTI) 

A Salt Laké City-i téli oümpia ha-
zai előkészítő bizottságának dön-
tése alapján Egyed Krisztina gyors-
korcsolyázó lesz a magyar csapat 
zászlóvivője. A küldöttség nagyobb 
része február 3-án, kora reggel kel 
útra, és Amszterdam, valamint 
Minneapolis érintésével aznap meg 
is érkezik Utah állam fővárosába. 

BUDAPEST (MTI) 

Egy összehasonlítás szerint az 
1999-től a 2002-es év végéig tar-
tó időszakban a sportfejlesztésre 
szánt költségvetési források össze-
ge 50,51 milliárd forintot tesz ki, 
ebből a futball 10,02 milliárddal 
részesül. 

- Magyarországon minden má-
sodik sportoló labdarúgó, de csak 
minden ötödik forint jut erre a 
sportágra, ráadásul ennek a dön-

ATHÉN (MTI) 

A Török és a Görög Labdarúgó-
szövetség megnevezte azt a 4 -4 
várost, amelyek otthont adhat-
nak a 2008-as Európa-bajnokság-
nak. A közös rendezésű tornát 
Ankarában, Isztambulban, Anta-
lyában és Izmirben, illetve Szalo-
nikiben, Voloszban, Heraklion-

BUDAPEST (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá-
sa szerint a 2. heti nyeremények a 
jövedelemadó levonása után a kö-
vetkezők. A totóban 13 plusz egy 
találatos szelvény egy volt, nyere-
ménye 7 milbó 186 ezer 90 fo-
rint. 13 találatos szelvény 2 volt, 
nyereményük egyenként 1 millió 
512 ezer 861 forint. 12 találatos 
szelvény 80 volt, nyereményük 

KOSÁRLABDA 

Reggie Elliot táncolt. Az amerikai 
játékos a Körmend ellen aratott 
győzelem (90-88) után így ünne-
pelt a pálya közepén. Volt is oka az 
örömre, hiszen a Naturtex-Szede-
ák A csoportos férfi kosárlabda-
csapata hatalmas bravúrt hajtott 
végre, a honi bajnokság egyik leg-
jobb gárdáját verte meg. Ami még 
a diadal mellett nagyon fontos volt, 
hogy a szegedi közönség a csapat 
mellé állt, a mostani összecsapá-
son is nagyon sokat segítettek a 
szurkolók a biztatásukkal. 

Visszatérve az újonc Tisza-par-
üakra, két elvesztett találkozó után, 
most igazi csapatként játszottak, 
több kosaras is kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott. Nézzük őket: a 
kapitány, Ledon Green és honfitár-
sa, Reggie Elliot szebbnél szebb ta-
lálatokat jegyzett a mérkőzésen. 
Nyilas István és Balogh Zoltán ak-
kor adott pluszerőt a társaknak, 
amikor erre nagy szükség volt, s az 
előbbinek a döntő pillanatban sem 
remegett meg a keze. Kiss Zsolt 
negyedik negyedben szerzett há-
rompontosa pedig újabb szegedi 
vezetést eredményezett. Deák At-
tila a tőle megszokott dobóformá-
ját hozta, tüzelt, méghozzá ered-
ményesen. A fiatal, juniorváloga-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három pont. Ez a kosárlabdában 
nagyon kevés, most mégis soknak 
tűnik a Szeviép-Szeged női együt-
tese számára. Szoros meccset ját-
szott Szekszárdon a Tisza-parti 
gárda az A csoportos bajnokságban 
(71-68), de a végén nem sikerült 
önfeledten ünnepelni. Ha csak egy 
kicsivel mutat jobb formát néhány 

tő része a stadionrekonstrukciós 
program fedezete - jelentette ki 
Deutsch Tamás ifjúsági és sport-
miniszter hétfői sajtótájékozta-
tóján. 

Számos adatot említve kiemel-
te, hogy míg az 1990 és 1998 kö-
zötti időszak legjobban finanszí-
rozott évében 3,25 milliárd forint 
volt az állami támogatás, addig ez 
az összeg 1999-ben és 2000-ben 
9,6-9,6-ra, tavaly pedig már 17,6 
milliárdra emelkedett. 

ban és Patraszban bonyoh'tanák le. 
Az említettek mellett még Ma-
gyarország, Skócia, Oroszország, 
Horvátország Bosznia-Hercego-
vinával, illetve Svédország, Nor-
végia, Finnország és Dánia szin-
tén közösen jelezte rendezési 
szándékát. 

A pályázat beadási határideje 
május 31., döntés decemberben. 

egyenként 42 ezer 549 forint. 11 
találatos szelvény 984 volt, nyere-
ményük egyenként 3459 forint. 
10 találatos szelvény 8061 volt, 
nyereményük egyenként 704 fo-
rint. 

A góltotóban 6 találatos szel-
vény nem volt. 5 találatos szel-
vény egy volt, nyereménye 136 
ezer 417 forint. 4 találatos szelvény 
31 volt, nyereményük egyenként 
6601 forint. 

tott Tanács Attila védekezésben 
rutinos játékosokat idéző mozdu-
latokkal kapdosta a lepattanókat, 
sőt: még arra is maradt energiája, 
hogy Charles Edmonsonnak ad-
jon egy akkora sapkát, hogy attól 
az amerikai játékos percekig kábu-
latba essen. 

Fontos volt ez a győzelem, hiszen 
a ZTE elleni kiesési rangadó után 

kosaras, akkor most vérbeli bravúr-
ról beszélgethetnének a szimpati-
zánsok. 

Hiába remekeltek a kinti embe-
rek, a centerek gyenge produkciót 
nyújtottak, sok-sok pontot dob-
tak róluk, s a lepattanó labdák 
szerzésében is gyengének bizonyul-
tak. Király Sándor vezetőedző mér-
ges is volt a meccs után, hiszen 
most tanítványai igazán közel áll-

LABDARÚGÁS 
Három, a szakmában elismert 
szakember vezetésével tartotta 
meg az idei első továbbképzését 
a Csongrád Megyei Labdarúgó-
szövetség edzőbizottsága. A tré-
nerek véleménye alapján az 
összejövetel rendkívül gyakorla-
tias volt. 

Igazán kimerítő, közel háromórás 
konzultáción gyötörte a huszonhá-
rom edző a szegedi makkosházi 
általános iskolában Egervári Sán-
dort. Persze, a Dunaferr szakve-
zetőjének - aki a jelenlegi klubja 
mellett az MTK-val is nyert már 
magyar bajnoki címet - volt is mi-
ről mesélnie. A megjelentek első-
sorban a dunaújvárosi gárda tak-
tikai felkészítéséről és az élvonal-
ban a negyedik helyen álló gárda já-
tékrendszeréről faggatták. Termé-
szetesen az utánpótlás is szóba ke-
rült, a mesteredző pedig, bár az 
utóbbi években nem foglalkozott a 
gyerekek képzésével, ebben a témá-
ban szintén kielégítő válaszokat 
adott. A gyakorlati jellegű kérdések 
után Egervári a decemberben 
megalakult Magyar Labdarúgó-
edzők Testületének elnökeként a 
szervezet létrejöttéről számolt be. 
Az érdeklődők megtudhatták, hogy 
az MLT a trénerek érdekképvisele-
te, amelyhez a mesterek az osztály-
tól függő, egyszeri belépési díj be-
fizetése után csatlakozhatnak. -
A grémiumnak elsősorban az Eu-
rópai Unióban lesz jelentősége, 
amikor az UEFA egységes képzé-
si szintjeit szigorúan be kell tarta-
ni - mondta Egervári. 

Az MLSZ megyei instruktora, 
Lóczi István a védekezési rendsze-
reket, eljárásokat és taktikákat (tér-
félkiürítés, le- és kitámadás) ele-

a hazafelé vezető úton fagyott volt 
a légkör a buszon. Már ekkor több 
játékossal elbeszélgetett Bonifert 
Domonkos vezetőedző, éppen Ta-
nácsnál időzött a legtöbbet. Úgy 
látszik, ez a fejmosás használt a na-
turtexes fiúknak, hiszen alaposan 
feljavult a teljesítményük. Elkép-
zelhető, hogy sokan legyintenek: 
„Ugyan már kérem, de a fontos 

tak a meglepetéshez. Sokáig nem 
szomorkodhatnak a szegediek, hi-
szen vasárnap hazai környezet-
ben, a szedeákosok által híressé 
vált oroszlánbarlangban, a Dugo-
nics András Piarista Gimnázium-
ban a sereghajtó Zala Volán gárdá-
ját fogadják. 

A győzelem pedig nagyon fontos 
lenne, hiszen ezzel meglépnének a 
riválisoktól. 

mezte. Szóba került a világ labda-
rúgásában szinte mindenhol elter-
jedt, 4-42-es szisztéma, amelyet 
Magyarországon, az NB I-ben ta-
valy mindössze három együttes 
(MTK, Dunaferr, Vasas), az ősszel 
viszont már a csapatok nyolcvan 
százaléka alkalmazott. - A megyé-
ben alig találni olyan gárdát, ame-
lyik átállt a vonalvédekezésre. A két 
NB II-es klub, a Makó és a Szeged 
eszerint játszik, ám rajtuk kívül 
nehéz újabb példát találni - magya-
rázta a szakember, aki a Bayern 
mesterének, Ottmar Hitzfeldnek a 
tizenegy pontos edzői alapelvével 
is megismertette az összejövetel 
résztvevőit. 

idegenbeh meccseket nem tudták 
megnyerni a szedeákosok!" Ez 
tényleg így van. Eddig ezeken a 
derbiken nem sikerült begyűjteni 
a győzelemért járó pontokat. A 
mostani győzelem azonban azt 
mutatja, hogy életképes a szegedi 
kosárlabda, elérheti, hogy a leg-
magasabb ligában maradjon. Reg-
gie Elliot az örömtánc után az öl-
tözőben csak annyit mondott: 
„MAFC, MAFC!" Közben pedig a 
fejére mutogatott. Ez is jelezte, 
hogy a tengerentúli játékos már a 
többieket is arra figyelmeztette, 
hogy a győzelem után mindenki er-
re a sorsdöntő mérkőzésre készül-
jön. Tisztában vannak ezzel a fő-
városiak is, hiszen Mészáros Ist-
ván, az egyetemisták trénere a leg-
utóbbi bajnokijuk után már üzent: 
„Vasárnap nyerünk!" 

Érdekesség, hogy a meccs már a 
zöldasztal mellett elkezdődött. Az 
elmúlt héten a MAFC leigazolta az 
egykori soproni Bosznicsot. A bu-
dapestiek szeretnék játszatni a Na-
turtex ellen az irányítót, azonban 
mivel ez egy elhalasztott mérkőzés 
lesz, az eredeti időpontban nem 
volt még leigazolva a játékos. Mi 
lesz a döntés? Ez a napokban eldől, 
hiszen az MKOSZ-ben is keresik 
a kérdésre a választ: melyik csapat-
nak van igaza? 

SÜLI RÓBERT 

AZ ÁLLÁS 
1. GYSEV 9 0 961-414 1.000 
2. Pécs 8 1 738-379 0.944 
3. Soproni Postás 6 2 596-465 0.875 
4. Szekszárd 6 2 616-512 0.875 
5.BSE 5 4 664-564 0.778 
6. Diósgyőr 5 4 671-638 0.778 
7. Szolnok 5 4 590-635 0.778 
8.Szeged 2 7 496-687 0.611 
9. BEAC 2 7 407-718 0.611 

10. Nagykanizsa 1 9 526-905 0.550 
11. Zala Volán 0 9 455-803 0.500 

A nap zárásaként Kolozsvári Já-
nos, a CSLSZ edzőbizottságának 
elnöke háromnegyed órás bemuta-
tót tartott az Ajax együttesénél al-
kalmazott mozgáskoordinációs fel-
adatok jelentőségéről. 

A gyakorlatias továbbképzés 
egyetlen negatívuma volt, hogy a 
szép számmal kíváncsiskodó után-
pótlásedzők mellett a régió felnőtt-
csapatainál dolgozó trénerek közül 
csak néhányan (például Csák Zol-
tán, Szalai István, Paksi Péter, Ta-
kács Zoltán, Laczkó István) jelen-
tek meg. Talán szégyen a tanulás? 
- tették fel a kérdést, jogosan, az 
előadók. 

M. J. 

IORDANESCU A KAPITÁNY 
Hivatalosan is Anghel Iordanes-
cu lett a román labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya. A ta-
pasztalt tréner két és fél éves szer-
ződést kötött a szövetséggel. 

AMATŐR-KUPA 
Befejeződött a Csongrád Megyei 
Szabadidősport-szövetség szerve-
zésében az Amatőr-kupa kispályás 
labdarúgótorna megyei döntője. 
Mórahalmon a nőknél és Szente-
sen, a Klauzál általános iskolában 
a férfiaknál is szentesi siker szüle-
tett. Végeredmény, nők: 1. Szentes, 
2. Mórahalom, 3. Kistelek, 4. Sző-
reg, 5. Mórahalom II., 6. Algyő. 
Férfiak: 1. Gyökerek (Szentes), 2. 
FIPO (Szentes), 3. TPK (Szentes), 
4. Reszter (Szentes), 5. Makó I., 6. 
Makó II. 

VETERÁNOK NEVEZHETNEK 
Február 17-én és 18-án rendezik 
meg Szegeden, a Déri szakközép-
iskola sportcsarnokában a Keve-
rő-kupa veterán kispályás labdarú-
gótornát. Jelentkezni Török 
Györgynél lehet a 06-62/442-315-
ös telefonszámon. 

VÁROSI BAJNOKSÁG 
Szentesen négy ligában 35 csapat 
részvételével a féüdejénél tart a te-
remfoci Hungerit-kupa. A csopor-
tok állása: 
A CSOPORT 
1. Piros Nudli 5 4 1 0 16-2 13 
2. Takarékszöv. 5 3 1 1 10-9 10 
3. FNM1. 5 3 0 2 12-6 9 
4. Biochip 5 3 0 2 8-6 9 
5. Viki Shop 4 2 1 1 6-6 7 
6.Taverna 3 2 0 1 5 - 4 6 
7. Csongrád Víz 6 1 1 4 4-8 4 
8. Mini Élelmiszer 5 1 0 4 3-13 3 
9. Nexus 4 0 0 4 2-14 0 

B CSOPORT 
1. Zenner SE 6 T 1 2 23-12 10 
2. Papp Bt. 5 3 1 1 9 - 7 10 
3. Szentesi TE ifi 5 2 2 1 10-7 8 
4. Környezetügyi Bt. 6 2 2 2 12-12 8 
5. FIPO 6 2 2 2 10-13 8 
6. Foci 2000 6 2 1 3 10-19 7 
7. Fanta 6 2 0 4 5-10 6 
8. Mester Müvek 4 0 4 0 8-8 4 
9. Bundás Liba 4 1 1 2 7-8 4 

C C S O P O R T 
1. Laver 2000 Bt. 5 4 0 1 1 6 - 6 12 
2. Venezia 6 4 0 2 15-11 12 
3. FNM II. 5 3 1 1 13-5 10 
4. Colo-Colo 4 3 0 1 17-5 9 
5. Izomláz 5 3 0 2 9-9 9 
6. Káosz 5 1 2 2 6-10 5 
7. Árpád Agrár Rt. 5 1 1 3 6-13 4 
8. Unicum 7 0 0 7 3-26 0 

D C S O P O R T 
1. Rendőrség 6 6 0 0 18-5 18 
2. Nosztalgia 5 3 0 2 25-9 9 
3. Hungerit Rt. 5 3 0 2 15-10 9 
4. Démász Rt. 5 3 0 2 6-4 9 
5. Belvárosi Favágók 4 2 0 2 7-7 6 
6. Loki 5 2 0 3 9-10 3 
7.AL-K0 5 1 0 4 4-18 3 
8. Tisz Ablak 5 0 0 5 1-23 0 

FOCITORNÁRA 
NEVEZHETNEK 
Február 15. és 17. között harma-
dik alkalommal rendezik meg a 
röszkei sportcsarnokban a Zebra 
Market-kupa teremfocitornát. Ér-
deklődni és jelentkezni Papdi 
Lászlónál lehet a 06-62/273-250-
es, vagy a 06-7ö336-69-03-as te-
lefonszámon. 

GYEREKEK JÁTSZOTTAK 
Kiskundorozsmán, az Orczy sport-
csarnokban két korosztálynak ren-
deztek kispályás labdarúgótornát. 
Eredmények, '86-87-esek: 1. Do-
rozsma A (Szászi András, Gábor 
Tamás, Fekete Gergő, Magyar Bé-
la, Mangó Ferenc, Harmos Zsolt, 
Németh Péter, edző: Gábor An-
tal), 2. Gyálarét, 3. Tisza Volán 
'87, 4. Dorozsma B, 5. Sándorfal-
va, 6. Kistelek. A gólkirály Har-
mos Zsolt, a legjobb játékos pedig 
Gábor Tamás lett. 

'92-esek: 1. Tisza Volán A (Na-
csa Péter, Szil Balázs, Kormányos 
Kolos, Militár Iván, Vágó Levente, 
Vágó Fanni, Lajkó Ádám, Fröh-
heh Tamás, Bánóczky Dániel, edző: 
Hűvös Gábor), 2. Tisza Volán B, 3. 
Zsombó, 4. Dorozsma. A gólki-
rálynak járó különdíjat Vágó Le-
vente kapta. 

Nyolcadik helyen a Szeviép 

Focira megy minden 
ötödik forint 

Szégyen lenne a tanulás? 

Az MLSZ instruktorát, Lóczi Istvánt elgondolkodtatta a megyei 
felnőttcsapatok edzőinek érdektelensége. Fotó: Gyenes Kálmán 
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A mobilkód 
FARKAS CSABA 

Thakács egyik napról a másikra elfelejtette mobil-
telefonja PIN-kódját, á s a készülék a harmadik be-
kapcsolási próbálkozásra zárolta magát. Mintha 
nem pittyegtette volna be Th. tíz év alatt minden 
reggel, félálomban, automatikusan, fejből, az adott 
kombinációt: még arra sem emlékezett, hány 
számjegyű volt a kód. ..Nyilván négy, de nem le-
hetetlen. hogy öt", mondta magában (esetleg hat') 
Amikor otthon fiókkirámolás módszerével előke-
reste a kódot tartalmazó cetlit, a papírról ismeret-
len számsor tekintett rá. „Hát ez szép", összege-
zett Th., s elballagott a mobiltelefon-társaság ügy-
félszolgálati irodájálxi, visszakapcsoltatni mobil-
ját. 

A belvárosi, exkluzív irodában még nem járt Tha-
kács, és az itt tapasztalt stílus is új volt számára. Leg-
alábbis azt szokta meg: hivatalos helyen az embe-
rek feszülten intézik ügyeiket, igyekeznek minél 
gyorsablxin eldarálni mondandójukat, de mert so-
sem lehetnek biztosak abban, hogy a pult túlfelén 
ülő tisztviselő - akitől minden függ - jól érti-e, amit 
mondanak, sót többnyire ők, az ügyfelek is csak fé-
lig-meddig értik saját ügyüket, újra s újra nekikez-
denek. kívülálló-módra makogva, a hivatalnok bikk-
fanyelven pontosít. Ás így tovább, és így tovább -
minden egyes forduló följebb viszi őket az inge-
rültség csigalépcsején, s végül már ordítoznak egy-
mással. (Közben bevillant Th.-nak: az éjjel olyas-
mit álmodott, hogy egyszer csak ismeretlen helyen 
találja magát, szürke, lerobbant, sikátorszerű utcá-
Ixin, minden kihalt, sivár.) A mobiltelefon-társa-
ság központi irodájába - inkább szalon volt. mint-
sem iroda - ugyanakkor, föntiekkel ellentétben, 

úgy tűnt, az emberek pusztán ráérő idejüket eltöl-
teni térnek be. Az ügyfél kényelmesen, zavar nél-
kül előadta mondandóját, a munkatárs válaszolt, 
a válaszból Thakács csak annyit hallott: az irodá-
ba betérőnek többféle lehetőség közül áll módjában 
választani, megjelölve a legmegfelelőbbet. „Legyen 
talán ezT, jutott el Th. -hoz egy töredékmondat. „Van 
egy másik megoldás is ", hallotta aztán. („Sosem jár-
tam ott, de tudom: létezik. Vajon hol?", kérdezte ma-
git az újra s újra előtörekvö, szürke utcáról Thakács.) 
Annyira civil hanghordozással beszélt a pult két 
oldalán ügyfél és munkatárs - ráérősen latolgatva 
egy-egy részproblémát -, hogy szinte nem lehetett 
tudni, mikor kinél van a szó. Thakácsot kezdte dü-
híteni a ráérösség, az ö ideje betáblázva, ő nem ér 
rá korreferátumot hallgatni, ő nem szabadidős te-
vékenység gyanánt tartózkodik itt, hanem muszáj-
ból, őt az egész nem érdekli, kapcsolják vissza te-
lefonját, ésszeva'. 

„De ráértek, bázeg de ráértek ", tette hozzá az em-
lítettekhez (magában), majd eszébe jutott: talán 
azért ez a stílus, mert itt nem hivatal s kisember áll 
egymással szemben, hanem egy üzleti vállalkozás 
szolgál ki egy üzletfelet. „Mint régen a lóvásár", így 
Th., az eladó ismerteti az áru előnyeit, a vásárló 
meggyőződik azok valódiságáról, meghányva-vetve 
mindent, ami kell. Mire idáig jutott Thakács, már 
sorra is került, és visszakapcsolták mobilját. „Hogy 
felejthettem el ezt a kódot;", kérdezte magától, 
már kmn az irodából, mert a számsor immár egy-
szerű és világps volt. „A hely, ahol álmomban jár-
tam". motyogta. Tlidta, az elfelejtett kód valamikéjjp, 
igen. ezzel van összefüggésben. 

„Petróleumlámpa, milyen szép a lángja..." A Bckés megyei Szeghalmon élő Kéki József 30 éve gyűjti 
a míves tárgyakat. Ő inkáhh a festett üveget, a fajanszot és a majolikát, vagyis a különlegességet értékeli 
alámpákban. MTI Telefotó: Oláh Tibor 

Bush falt és félrenyelt Tévécsatorna 
melegeknek 

KEDD, 2002. JANUÁR 15. 

Marad a borongós, nyirkos idő 

Többnyié borult, párás, helyenként ködös dóváttafo Gyen*; va© mérésékeit les* 
a légmozgás A hómérsékletkora délután -1 és -2Mi hfirűlaUtuL 
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A hét végé* gyökeres váltoás nem várható, a frontok messze eieriftk hatónkat 
«t a térséget ts. Az önös sfltálás, tószáfengózás mellett, esette* kisebb havazásra 
lehet szánton AhőméréséMetahét folyamán akgvátoak 

Muol* MucV MacO° Maxrl° 
MFEK'3' 

Borai Borai Berni Borult 

Vízállás: 
A Tisza Szegednél 197 cm (hőfoka 0 °C), Csongrádnál 80 cm, Mind-

szentnél 151 cm. A Maros Makónál 74 cm. 
A Nap kel: 7.27, nyugszik: 16.20. A Hold kel: 8.54, nyugszik: 18.09. 

Nő a szökésveszély 

WASHINGTON (MTI) 

George Bush amerikai elnök vasár-
nap néhány másodpercre elájult a 
Fehér Házban, amikor tévénézés 
közben félrenyelt egy falat perecet, 
és fuldokolni kezdett. A tévében 
futballmeccset nézett az elnök, 
amikor a szerencsétlen félrenye-
lés történt. Orvosa, Richárd Tlibb 
ezredes a médiának utóbb beszá-

molt arról, hogy Bush az elmúlt na-
pokban rossz közérzetre panaszko-
dott. Ez az állapot párosult a felre-
nyelés miatti hirtelen oxigénhi-
ánnyal, ami a szívműködés lelas-
sulását és a néhány másodpercig 
tartó ájulást kiváltotta. "Thbb dok-
tor szerint az elnök most már jól 
van. Amikor elájult, esés közben az 
arcán kisebb zúzódásokat szenve-
dett. 

NEW YORK (MTI) 

Homoszexuálisoknak kíván külön 
tévécsatornát indítani a Viacom 
amerikai médiakonszern. A cég 
MTV (Music Televison) és Show-
time nevű televízióscégei jelenleg 
tanulmányozzák a melegkábeltévé 
beindításának lehetőségét. A Via-
com stratégái úgy látják, hogy „egy 
eddig nem megfelelően kiszolgált 
nézői szegmensről van szó". Az új 
csatornának még nincs neve és az 
indulás időpontja sincs kitűzve, de 
Gene Falk, a Showtime alelnöke 
szerint ha minden jól megy, egy 
éven belül megkezdődhet az adás 
a meleg tematikájú kábeltévén. A 
homoszexuális csatorna fizetős 
lesz, de a szokásosnál valamivel 
alacsonyabb tarifával és némi rek-
lám is vegyül műsorába - írta a 
The New York Times. A meleg-
csatorna a témába vágó ismeretter-
jesztő showműsorokon, riporto-
kon, dokumentumfilmeken kívül 
bemutatási lehetőséget kíván biz-
tosítani olyan homoszexuális té-
májú független művészfilmeknek 
is, amelyek nemigen láthatók a ha-
gyományos csatornákon. A Via-
com mindkét televíziós cége foglal-
kozott már meleg témákkal olyan 
sorozatokban, mint az MTV-féle 
„Real World" és „Undressed", vagy 
a Showtime 1980-as években in-
dult családsorozata, a „Brothers", 
illetve annak drámaváltozata, a 
„Qucer as Folk", amely már a má-
sodik szezonjába lépett. 

A I K -

Tengeri hal 
a folyóban 
PL0CE (MTI) 

Nem a Neretvából folyik a víz a 
tengerbe, hanem a tengervíz öm-
lik a Neretvába - jelentette a hor-
vát rádió. 

Csaknem 80 évvel ezelőtt, 
1923-ban volt legutóbb olyan ala-
csony szintű a Neretva folyó 
vízállása torkolatvidékén, Met-
kovicnál, mint ezekben a napok-
ban. 

Érezhetők már ennek mező-
gazdasági és hidrológiai követ-
kezményei, és a majdnem telje-
sen kiürült víztározók miatt ve-
szélybe került az áramtermelés is. 
A Plocénél az Adriai-tengerbe 
ömlő folyó mentén egészen Capl-
jina hercegovinai városkáig szi-
várog a talajba a sós tengervíz, és 
földek alkalmatlanokká válnak 
a termelésre. 

Metkovicban tengeri halat fog-
nak a folyóból - mondta a rádió. 

Telitalálatra 
váró ország 
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá-
sa szerint a 2. héten az ötös és a 
hatos lottó nyereményei a kö-
vetkezők. 

Az ötöslottón telitalálatos szel-
vény nem volt. A négyesekre 903 
ezer 301, a hármasokra 9289, a 
kettesekre 694 forintot fizetnek. 
A Joker játékban, az első nyerő-
osztályban nyereményt elért szel-
vény nem volt. 

A hatoslottón sem volt talála-
tos szelvény. 5+1 találatos szel-
vény 7 darab, egyenként 3 millió 
748 ezer 669 forintot érnek. Az 
öttalálatosokra 152 ezer 28, a 
négyesekre 3187; a hármasokra 
707 forintot fizetnek. 

ISTEN ÉLTESSE! 
LÓRÁNT, LORÁND 
A Lóránt, illetve a Loránd férfinév 
a germán Roland névből keletke-
zett az r és 1 hang fölcserélődésé-
vel. Eredete a germán Hruoland. 
Elemeinek jelentése: dicsőség és 
merész, szabadon fordítva: vak-
merőségével dicsőséget szerzett 
harcos. Egyéb névnapok: Alfréd, 
Aurél, Gujdó, Imbert, Klarissza, 
Kolos, Mike, Mikeás, Mór, Móric, 
Sándor, Szigfrid, Vitus. 

A NAP VICCE 
- Mondtál valamit, kisfiam? - kér-
di a tanár a felelő diáktól. 
- Nee-em - nyögi az izzadó nebu-
ló. 
-Akkor jól hallottam... 

BANGKOK (MTI) 

Hogy a börtönökből ne szökdösse-
nek ki a rabok a labdarúgó világ-
bajnokság miatt, Thaiföldön en-
gedélyezik az eb'télteknek a mérkő-
zések megtekintését. Metxsnézés-
re beszökni viszont nem lesz iga-
zán érdemes, mert a mérkőzéseket 
nem élőben látják a rabok, hanem 
csakis videofelvételről. Élő közve-

LESZK0VAC (MTI) 

Lehetséges, hogy már 15 ezer év-
vel ezelőtt is gyártott az emberiség 
rozsdamentes acélt, egy amatór 
régész ugyanis fél méteres rozsda-
mentes acéltűt talált a dél-szerbiai 
Leszkovac közelében. Ez az eddig 
ismert legrégibb ilyen anyagú tárgy, 

títés esetén ugyanis fogadási láz 
lenne úrrá rajtuk, ami azután tett-
leges nézeteltérésekhez is vezet-
hetne - magyarázták illetékesek. 
Thaiföldnek összesen 137 börtö-
ne van, mindegyik háromszoro-
san túlzsúfolt. A labdarúgó világ-
bajnokság május 31-én Dél-Kore-
ában kezdődik és június 30-án Ja-
pánban ér véget - jegyezte meg a 
Reuter. 

az 50 centiméter hosszú tű akár 15 
ezer esztendős is lehet. A lelet Hi-
szar községben került felszínre, 
ahol már hosszabb ideje folynak 
ásatások kelta és még régebbi te-
lepülések feltárására. A tű tényle-
ges korának megállapításához még 
további vizsgálatok szükségesek -
jelentette a dpa. 

„Űzd ki a gonosz szellemeket!" - olvasható a japán fiatalok 
homlokpántján, akik jéghideg rituális fürdő keretében mossák le a 
bűn szennyét. A sintoisták a tokiói Kanda Mjodzsin szentélynél 
tartották be a hagyományt. MTI Telefot<VAI'/Kaszahara Kacumi 

Rozsdamentes tű 


