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TIZENKILENC VÁDLOTT

F Ü G G E T L E N NAPILAP, A L A P Í T V A

Szirbik Imre visszalépett
Szirbik Imre lemondott országgyűlési képviselőjelöltségéről az MSZP
Csongrád megyei elnökségének tegnap esti, rendkívüli ülésén. Botka László megyei pártelnök elmondta: az elnökség később dönt arról, kit indít
szocialista színekben egyéni képviselőként az 5-ös számú, szentesi választókörzetben az áprilisi parlamenti választásokon.
„Az utóbbi napokban nemtelen támadások sorozata ért, amit méltatlannak tartok, hiszen tisztességesen láttam és látom el a munkám, ol-

Tizenkilenc vádlott esetében
hozott tegnap jogerős döntést
a Csongrád Megyei Bíróság
Szegeden. Az elsőrendű vádlott,
Makula Gyula és a társaság
többi tagjának bűnei közt
garázdaság, testi sértés, lopás,
berendezések porrázúzása és egy
leszakított fül is szerepel.
7 . oldal

ÁRA: 68 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

1910-BEN

dom meg a feladataimat" - nyilatkozta lapunknak Szirbik Imre döntésének bejelentése után. Amint arról beszámoltunk, Szirbik Imrét és társait egyformán másfél éves, végrehajtásában két évre felfüggesztett szabadságvesztésre és kártérítés megfizetésére ítélte nem jogerősen hétfőn
a Szegedi Városi Bíróság a Szenteshús-per néven ismertté vált ügyben.
Folytatás a 3. oldalon

Tragikus hajnali balesetek Szeged határában

Hárman haltak meg az 5-ösön

SZEBB TEREMBEN
BOLDOGÍT AZ IGEN
Január végén két hónapra
bezárják a szegedi városháza
házasságkötő termét, hogy
áprilisban már megújult
környezetben tudják fogadni
a házasulandókat, és azok
hozzátartozóit. Minden
helyiségbe légkondicionáló kerül,
kicserélik a hangtechnikai
berendezéseket is.
5. oldal
OLIMPIAI ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A Fidesz-Magyar Polgári Párt
mától aláírás-gyűjtési akciót
indít a 2012-es olimpia
magyarországi megrendezésének
érdekében. A Fidesz
az összegyűlt aláírásokat
a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság március 16-án hazánkba látogató elnökének, Jacques
Rogge-nak kívánja átadni.
15. oldal

www.delmagyar.hu

9 770133 025058

Új telefonos
csomagok
februártól
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Hírközlési Felügyelet nyilvánosságra hozta a négyjegyű, 15-tel
kezdődő kódokat, amelyek lehetőséget adnak a fogyasztónak a hívásonkénti szolgáltatóválasztásra.
E szerint amennyiben a Magyarország bármely koncessziós területén
élő ügyfél úgy dönt, hogy belföldi
távolsági vagy nemzetközi hívását
nem azzal a szolgáltatóval kívánja lebonyolítani, amellyel eddig
szerződésben állt, akkor elvileg öt
további társaság közül választhat.
A Matávot az 1515, a V-font az
1553, a Pániéit az 1588, az ételt
az 1522, a V-comot az 1555, míg
a Novacomot az 1599-es tárcsázásával lehet kiválasztani. Ezek az
előhívószámok egyébként akkor
válnak kulcsfontosságúvá, amikor
a fogyasztó egy adott pillanatban
akarja eldönteni, hogy melyik cég
szolgáltatását veszi igénybe távolsági hívás esetén. így előfordulhat,
hogy az ügyfél több - maximum
hat - telefonszámlát kaphat egy
hónapban. Ha a fogyasztó nem
akar kódokat tárcsázni, lehetősége van arra, hogy egy társasággal
szerződést kötve „régi" , megszokott cége valamennyi helyközi és
nem helyközi, valamint nemzetközi hívását továbbítsa.

Csongrád megye területén a Vivendi Telecom Hungary szolgáltat, a társasággal kötött fogyasztói
szerződések továbbra is érvényben
maradnak, azokat nem kell az ügyfeleknek újra kötni - tájékoztatta
lapunkat Lednitzky Péter, a cég
kormányzati és külkapcsolatokért
A Mercedes olyan erővel csapódott a villanyoszlopnak, hogy kettészakadt. Az autó vezetője és utasa azonnal meghalt. Fotó: Karnok Csaba felelős igazgatója, aki azt is elmondta: a Vivendi az első olyan veA másik tragikus baleset nem sokkal ké- zetékes szolgáltató, amely a Matáv
Két súlyos baleset történt tegnap hajnalban kocsi valószínűleg a megengedett sebességet túlSzeged mellett, az E75-ös út városba bevezető lépve haladt Szegedről Balástya irányába, ami- sőbb, az előző helyszíntől mintegy két kilo- területén is versenybe szállt a laszakaszán. Három fiatalember vesztette életét kor megcsúszott, keresztbe fordult, majd az méterre történt. Egy 21 éves fiatalember kivi- kossági távközlési piacon.
úttestről lecsúszva egy út menti villanyoszlop- lágítatlan kerékpárral közlekedett Szeged felé.
a nemzetközi főúton.
A hat hívókód kiosztása egyébA rendőrséget három óra után tíz perccel ér- nak csapódott. Az ütközés olyan erővel tör- A vele azonos irányba haladó Volkswagen ként további lépés a piac liberalitesítették, hogy egy kettészakadt autó gőzölög tént, hogy az autót középen kettévágta a kan- Transporter későn vette észre a fekete ruhát vi- zációja felé: a négyjegyű „szolgála Praktiker, a Cora és a Metró áruházakhoz ve- deláber. A gépkocsi vezetője, egy 33 éves balás- sélő kerékpárost, és hátulról elgázolta. A férfi tatóhívókkal" megszületett az elzető út és a nemzetközi főútvonal keresztező- tyai fiatalember és a 20 év körüli, szintén ba- olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a vi lehetősége annak, hogy a tördésétől néhány méterre. Az eddigi adatok sze- lástyai utasa azonnal meghalt. A baleset körül- helyszínen életét vesztette.
vényben leírtakhoz igazodva kaA. T. j. rácsonytól számított harminc narint egy Mercedes 116-os típusú személygép- ményeit szakértők vizsgálják.
pon belül megjelenjenek a hazai
távközlésben érdekelt cégek az ország minden területén, s megszűnjék a Matáv monopóliuma.
A fogyasztó számára mindez akkor válik valósággá, amikor a szolgáltatók összekapcsolják hálózataikat, s a rendszer technikailag
átjárható lesz.

Röszke: összkomfortos Balkán-kapu

Lékó Péter
első veresége
WIJKAANZEE (MTI)

A régi átkelő fölött eljárt már az idő
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ha valaki egyszer arra szánja el magát, hogy megírja a
napjainkban funkcionáló röszkei határállomás történetét,
jó néhány napig lapozgathatja majd a statisztikákat. A hetvenes évek elején átadott országkapuban ugyanis kamionok
milliói fordultak meg ez idő alatt, a rég szétrozsdált Moszkvicsok és Wartburgok nyomában átgurult nyugati autócsodák száma is csak milliókban mérhető. Azt pedig talán sen-

Az új állomás, sok-sok sávval.
ki nem tudná megmondani, hány útlevelet pecsételtek le
ezen a határon.
Csoda hát, hogy Röszke elfáradt ebben a nagy nyüzsgésben? No de nem kell már sokat várni az új határátkelőre néhány száz méternyire az ütött-kopott vámcentrumtól már
majdnem teljesen elkészült Csongrád megye átadásra váró büszkesége, a XXI. századi követelmények szerint épült
összkomfortos fináncbázis. A 11,3 millió eurós költséggel
zajló beruházás egyik felét a magyar állam, másik felét pe-

Fotó: Karnok Csaba

dig Phare-pénzeket küldve az Európai Unió fizette ki, s aki
mostanság járja körbe a 19 hektáros területet, látja a tornyos-formás épületeket, mást nem is mondhat: igazán jól
hasznosult ez a tengernyi pénz.
De vajon mikor indulhat meg a forgalom az új határátkelőn, hiszen a jugoszláv oldalon még a földmunkákat sem
kezdték meg.
Riportunk a 7. oldalon

A sötéttel játszó szegedi Lékó Péter veréséget szenvedett az orosz
Jevgenyij Barejevtől a hollandiai
Wijk aan Zee-ben zajló hagyományos nemzetközi sakktorna ötödik
fordulójában.
Ez volt a magyar nagymester első veresége. Eredmények, 5. forduló: Barejev (orosz)-Lékó 1-0, Timman (holland J-Morozevics (orosz)
döntetlen, Griscsuk (orosz)-Gurevics (belga) döntetlen, Gelfand
(ízraeli)-Van Wely (holland) döntetlen, Drejev (orosz)-Piket (holland)
1-0, Halifman |orosz)-Adams (angol) döntetlen, Lautier |francia)-Kaszimdzsanov (üzbég) 1-0. Lékó Péternek jelenleg 2.5 pontja van.
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Ami szlovák oldalon
elképzelhetetlen
POZSONY (MTI)
A szlovák fél január 23-án, Németh Zsolt magyar és faroslav
Chlebo szlovák külügyi államtitkár
budapesti találkozóján egyértelmű
válaszokat vár a magyar kedvezménytörvénnyel kapcsolatos szlovák ellenvetésekre. Pozsony levélben juttatta el ellenvetéseit Budapestre. Csütörtökön Pozsonyban
Mikulás Dzurinda miniszterelnök
ismertette Rudolf Schuster államfővel a szlovák fél kedvezménytörvénnyel kapcsolatos stratégiáját,
melynek részleteiről kettejük találkozója után kevés érdemi részletet

„Számháború" alakult ki csütörtökön az orosz hadsereg és a sajtó között arról, hogy valójában mekkorák voltak a szövetségi csapatok
veszteségei ezen a héten Csecsenföldön. A hivatalos jelentések 6
halottról és 6 sebesültról szóltak ez is nagyobb szám, mint bármikor az utóbbi időben - de sajtóér-

tesiilések szerint az elesettek száma valójában többszöröse ennek.
A csecsenföldi egyesített szövetségi erők parancsnoksága röviddel
megjelenése után cáfolta az Izvesztyija című napilap on-line-kiadásának hírét, amely szerint 30 szövetségi katona vesztette életét az elmúlt napokban - többségük katonai konvojok ellen elkövetett bombamerényletekben.

GLÓBUSZ
ÚJABB VÁROSOK BLOKÁDJA
Az izraeli hadsereg csütörtökön a
biztonsági kabinet maratoni tanácskozását követően ismét blokád alá vonta a ciszjordániai Dzsenínt, Túl-Karmot, Kalkiliját és
Nábluszt, Benjámin Ben Eliezer
védelmi miniszter javaslata alapján. Az izraeli lépés válasz volt
azokra a fegyveres támadásokra
amelyek során az elmúlt napokban három zsidó telepes valamint
egy kelet-jeruzsálemi arab vesztette életét.
KOSTUNICA ÉS CIAMPI
Vojislav Kostunica jugoszláv elnök
csütörtökön Belgrádban arra kérte Carlo Azeglio Ciampi olasz államfőt, hogy az Európa Unió oldja fel a Jugoszláviával szembeni
vízumkényszert, és Róma nyújtson
segítséget Belgrádnak a magánhi-

telezőket tömörító Londoni Klubbal szembeni adóssága rendezésében. Az olasz és a jugoszláv államfő belgrádi tárgyalásai után
12,9 millió euró összértékű gazdasági megállapodást írt alá, amely
olasz vállalatok szerbiai befektetéseinek támogatását irányozza
eló.
LEICESTERI
LETARTÓZTATÁSOK
A brit rendőrség letartóztatott 11
személyt terrorizmus és a bevándorlási törvények megsértése gyanújával; kettőjük ellen azonnal vádat emeltek a leicesteri bíróságon
az al-Kaida terrorista szervezethez
való tartozás okán. A városban él
az egyik legnagyobb számú muzulmán közösség. Az őrizetbe vettek otthonában egész nap tartott a
rendőrségi házkutatás.

Powell nem beszélt konkrét összegről

Hosszú távú ígéret
KABUL (MTI)
A Kabulban tárgyaló Colirt ft>well
amerikai külügyminiszter csütörtökön megígérte az új afgán vezetésnek, hogy az Egyesült Államok
„hosszútávra" elkötelezi magát az
ország mellett. Powell ezt sajtókonferenciáján közölte, miután találkozott Hamid Karzai ideiglenes
kormányfővel. A miniszterelnök
úgy nyilatkozott, hogy az amerikai
diplomácia vezetőjének kijelentése
megnyugtatta. Az afgán vezetésben
ugyanis éppen az amerikai támogatás időtartama körüli bizonytalanság okozta a legtöbb kételyt. Powell, akinek személyében 1976 óta

Wolfgang Thierse, a Bundestag elnöke Budapesten

EU: német segítségajánlat

árultak el. Ha a felek január végéig nem tudnak megállapodni, akkor a folyamat későbbi szakaszában Pozsony a külügyminiszterek,
végsó esetben a miniszterelnökök
találkozójától sem zárkózik el.
Dzurinda azonban jelezte: a diplomácia vezetőinek találkozója csak
akkor jöhet szóba, ha Budapest
hajlandóságot mutat a megállapodásra. A szlovák fél ugyanis elképzelhetetlennek tartja, hogy területén egy másik ország törvénye
nyomán kínáljanak olyan előnyöket, amelyekben a lakosság egy része igen, a másik része nem részesülhet.

Csecsen számháború
MOSZKVA (MTI)

SZERDA,

első ízben járt magas rangú amerikai politikus Kabulban, elmondta,
hogy Washington „jelentós mértékben" hozzá kíván járulni Afganisztán újjáépítéséhez. A konkrét
összeget hétfőn jelentik be Tbkióban. Karzai síkra szállt a demokratikus átalakítás mellett, ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy kormánya nem
fogja eltűrni a korrupciót, igyekezve eloszlatni azokat a félelmeket,
amelyek szerint a segélypénzeket
elsikkaszthatják az országban.
Powell ezután Újdelhibe utazott,
ahol megpróbálta rávenni az indiai vezetést a Pakisztánnal való párbeszédre a két ország között kiéleződő feszültség enyhítésére.
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RÖVIDEN
ORBÁN VIKTOR
SZABADSÁGON
Orbán Viktor miniszterelnök január 17-től január 22-ig családja körében szabadságát tölü Ausztriában
- közölte a Miniszterelnöki Hivatal.
A kormányfőt, döntése alapján, szabadsága idején Stumpf István kancelláriaminiszter helyettesíti.
GYORSÍTOTT ELJÁRÁS
Gyorsított eljárással a VIII. kerületi ügyészséghez továbbította a
nyomozó hivatal annak a három
rendőrnek az ügyét, akiket azzal
gyanúsítanak, hogy hajléktalanokat bántalmaztak hétfőn a Dankó
utcai hajléktalan szálló előtt-közölte az Borbély Zoltán, a Fővárosi főügyészség szóvivője.

AZ IPARI TERMELÉS
VOLUMENE
Az ipari termelés volumene 2001
novemberében a szezonálisan és a
munkanaptényezővel is kiigazított
index szerint az előző hónaphoz viszonyítva 1,5 százalékkal, a 2000.
novemberi bázishoz képest pedig
0,8 százalékkal esett vissza - közölte a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) csütörtökön. A hónap elején
közölt előzetes adatok szerint a noÁder János parlamenti elnök (balról) fogadta Wolfgang Thiersét, a Bundestag elnökét az
Országházban.
MTI Telefotó: Kovács Attila vemberi ipari termelés egy hónap
alatt 1 százalékkal nőtt, az egy évBUDAPEST (MTI)
gang Thierse erről azt követően hoz - hangsúlyozta a németorszá- vel korábbitól viszont 0,4 százalékkal elmaradt.
beszélt, hogy csütörtökön tár- gi Szövetségi Gyűlés elnöke.
A Bundestag elnöke szerint mi- gyalást folytatott meghívójával,
Áder János a sajtótájékoztatón
előbb megoldást kell találni arra, Áder Jánossal, az Országgyűlés el- kiemelte: Magyarország 2002 vé- PÉNZÜGYI MEGTAKARÍTÁSOK
hogy az Európai Unió jelenlegi és nökével.
géig képes az EU-csatlakozás A háztartások inflációszűrt pénzügyi
leendő tagállamai között a csatla- Németország mindent meg- mindhárom feltételét teljesíteni,
megtakarítása decemberben a múlt
kozást követően teljes legyen az tesz, hogy az EU bővítésének folya- azaz a kellő gazdasági fejlettséget, év legmagasabb értékét érte el, az
egyenlőség a pénzügyi források- mata ne szenvedjen időveszteséget, a csatlakozási tárgyalások lezárá- előzetes adatok szerint 101,4 milhoz való hozzáférés terén.
és Magyarország, amely vezető sze- sát, illetve a magyar jogrendszer liárd forintot tett ki - tette közzé a
A kétnapos hivatalos magyaror- repet játszik a tagjelöltek között, teljes mértékű hozzáillesztését az Magyar Nemzeti Bank csütörtökön. A háztartások nettó finanszíszági látogatáson tartózkodó Wolf- mielőbb csatlakozhasson az unió- unióéhoz.
rozási képessége a 24 milliárd forint
kamatokba foglalt inflációs komA zsidóság megemlékezése a Parlamentnél
penzációval együtt 125,4 milhárd
forintot ért el.

Zárolt
számlák

BUENOS AIRES (MTI)
Argentínában szerdán ismét tízezrek tüntettek a bankszámlák zárolása és a lakosság további rétegeinek elszegényedése ellen. A fővárosban, Buenos Airesben több száz
teherautó hangos tülköléssel vette körbe a parlament épületét. A
szállítási vállalkozók arra figyelmeztettek, hogy munkahelyek ezrei kerülnek veszélybe, ha nem
oldják fel rövid időn belül a bankszámlákat. A latin-amerikai országban decemberben részlegesen
valamennyi bankszámlát befagyasztották, a tőkemenekítés
megelőzésére.

Hazánk továbbra is
befogadó és toleráns
BUDAPEST (MTI)
A budapesti gettó felszabadulásának 57. évfordulója alkalmából
tartott megemlékezést a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és további kilenc szervezet
csütörtökön a fővárosban, a parlament előtt. A több száz egybegyűlt
előtt felolvasott üzenetében Mádi
Ferenc köztársasági elnök kiemelte, hogy a holokauszt a világ történelmének szégyenfoltja, s az egykori tragédia soha nem feledhető.
A kormány képviseletében Mar-

tonyi János külügyminiszter leszögezte, hogy Magyarország nem kirekesztő, hanem befogadó, toleráns és sokszínűségre törekvő ország, és az is marad.
Demszky Gábor főpolgármester
annak az elvárásának adott hangot,
hogy a köztársasági elnök a tavaszi választások után csak olyan
miniszterelnök-jelöltnek ad majd
kormányalakítási megbízást, aki
„a gettó felépítőinek örököseként
fellépő szélsőjobboldalnak még
hallgatólagos, külső támogatását
sem fogadja el".

TŐKEEMELÉS
A Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma a közszolgálati intézmény csütörtöki közgyűlésén egymilliárd-ötszázmilbó forinttal megemelte a Magyar Rádió Rt. jegyzett
tőkéjét - közölte Szadai Károly, a kuratórium elnöke.
LEZÁRULT MÁV-TÁRGYALÁSOK
A MÁV Rt.-nél 2002-ben átlagosan
9,25 százalékkal emelkedik az alapbér, minden dolgozó megkap alanyi
jogon 7 százalékos béremelést erről állapodtak meg a Vasúti Érdekegyeztető Tanács csütörtöki ülésén
a munkaadó és a munkavállalók
képviselői. Ezzel lezárultak a 2002.
évi bérfejlesztési tárgyalások a munkáltató és a reprezentatív vasutas
szakszervezetek között.

Az Amerikai Magyar Koalíció szava
WASHINGTON (MTI)
Az Amerikai Magyar Koalíció azt
kéri Ronald Weisertöl, az Egyesült
Államok pozsonyi nagykövetétől,
hogy emelje fel szavát a szlovák
tisztségviselők részéről a szlovákiai magyarokkal szemben még
ma is túl gyakran tapasztalható
gyűlöletbeszéd és intolerancia ellen.
Egyebek közt erről számolt be a

Lauer Edith elnökasszony vezette
Magyar Amerikai Koalíció (az
Egyesült Államokban bejegyzett,
országos non-profit szerveződés)
abban a tájékoztatójában, amelyből
kitűnik, hogy a szervezet vezetői az
elmúlt héten megbeszélést folytattak a téli szünet alatt Washingtonban tartózkodó, Jugoszláviában, Szlovákiában, illetve Romániában akkreditált amerikai nagykövettel.

A forró fürdő is jót tesz,

Vfílham Montgomery belgrádi
nagykövet figyelmét a vajdasági
autonómia helyreállítását célzó törekvésekre igyekeztek ráirányítani.
Ronald Weiser pozsonyi nagykövettel szó esett az idén ősszel esedékes szlovákiai választásokról, a
Magyar Koalíció Pártjának szerepéről, a magyar kezdvezménytörvény hatásairól. Azt kérték Weisertöl, emelje fel szavát a szlovák
tisztségviselők részéről gyakran

megnyilvánuló gyűlölet és intolerancia ellen.
Michael Guest bukaresti nagykövettel alaposan megvitatták az egyházi javak visszaszolgáltatásának
kérdéseit, és átadták a nagykövetnek 1632 elkobzott egyházi vagyon listáját. Kérték Michael
Guestet, adjon hangot annak, hogy
ellenzi a román kormányzati tisztségviselők körében növekvő magyarellenes retorikát.
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A tisztiorvosi szolgálat védi a lakókat a veszélyes gázoktól

Egyedi fűtés a panelban
Az Állami Tisztiorvosi és Népegészségügyi Szolgálat szegedi hivatala megerősítette az információt, miszerint az utóbbi években
egyszer sem javasolták egyedi panelfűtés engedélyezését.
- Körülbelül másfél éve többen
is önálló fűtésrendszer-tervekkel
kerestek meg minket, ám népegészségügyi szempontból sajnos
egyik engedélyezését sem támogathattuk. Ennek egyszerű a magyarázata, ugyanis az égéstermékek elvezetését a tervek szerint
mindenki maga oldaná meg, legegyszerűbb az ablakon kidugott
kályhacső. Ez esztétikailag sem
felel meg az előírásoknak, ugyanakkor az egymás alatt elhelyezkedő lakások miatt lehetetlenné
teszi a felsőbb lakások szellőztetését, hiszen a kéményből kiáramló mérgező gázok így a magasabb
szinteken lakókhoz szivárognának be - mondta Hunyadi Ildikó, városi tisztifőorvos.

Tóth Viktor kazánszerelő otthonában a hőszolgáltatótól független fűtésrendszer működik. A
fiatal szakember szerint Szegeden alig tíz panellakásban található egyedi fűtés. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi szervezete nem javasolja a központi fűtésről való leválás engedélyezését, a hőszolgáltató azonban elviekben nem
zárkózik el az egyedi tervektől.
Önálló kazán, lecserélt fűtőtestek és nyílászárók, valamint gondos hőszigetelés: ez a panellakások egyedi fűtésének titka, árulta el Tóth Viktor kazánszerelő. A
fiatal szakember hat esztendeje
még kapott engedélyt szegedi,
Etelka sori házgyári lakásának a
központi rendszertől való önállósítására, ám a hőszolgáltató hivatalosan még azóta sem fogadta el
a kiválást.
- A távfűtők feltétele az volt,
hogy a lépcsőház minden lakója írja alá a mi változtatásunkat, ám az
egyik szomszédunk nem szignálta a kérvényt. így azóta minden hónapban egy hétig használjuk a szolgáltatást, majd bekapcsoljuk a saját rendszerünket. Azonban még
így is megérte az átépítés, hiszen
télidőben a szomszédok által fizetett fűtésdíj felét, nyáron pedig töredékét kell csupán kifizetnünk mondta Tóth Viktor.
A szerelő bemutatta az első emeleti lakás fűtésének eredeti problémáját. A jó néhány évtizeddel
ezelőtt kitalált rendszer szerint
ugyanis egyetlen csőben kering a
meleg víz. Az általában 50-60 fokos melegvizet először a negyedik
emeleti lakásokhoz nyomják föl, a
szakember szerint azonban mire az
leér a földszintre, hőfoka akár a
felére is csökkenhet. Az önálló
rendszer állandó, 70 fokos vizet

Ficzere László, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. műszaki igazgatója
szerint a szolgáltató nem zárkózik és nem is zárkózhat el az önálló rendszerek kiépítésétől. A kiválás feltétele, hogy a hatóságok
támogassák a terveket, és a lépcsőház minden lakója egyezzen bele
a változtatásba.
- A problémákat megoldaná,
ha az épület oldalfalán vezetnék
ki a kályhacsövet, ám az költséges megoldás, mindössze egy ilyen
lakásról tudok Rókuson. EgyébTóth Viktor hat éve még függetleníthette Etelka sori lakását
a központi fűtéstől.
Fotó: Karnok Csaba ként úgy vélem, hogy a központi
fűtés rendszere hatékony, és kékeringet a lakáson belül, az égés- panellakásról tudok Szegeden, ahol nyelmes a lakóknak. Egyetlen hitermék saját kéményen keresztül a miénkhez hasonló megoldást ta- bája, hogy az alacsony átlagkereláltak, de ennél sokkal többen is él- setekhez képest magasnak tűnik
távozik.
- Szerencsére a mi terveinket vezhetnék a rendszer előnyeit. A a szolgáltatás díja, ám a gazdasámég engedélyezte a tisztiorvosi teljes átépítés nem kerülne többe gosság nem indokolhatja az egészszolgálat, ám úgy hallom, hogy 300 ezer forintnál, amit egy-két ségkárosító megoldásokat - nyilatmostanában már nem adnak erre év alatt ki lehet gázdálkodni - vé- kozta a műszaki igazgató.
engedélyt. Összesen körülbelül tíz li a kazánszerelő.
ILLYÉS SZABOLCS

Szirbik Imre visszalépett
Folytatás az 1. oldalról
A Csongrád Megyei Főügyészség
egyébként fellebbezett az ítélet ellen, a testület nem fogadta el, hogy
a bíróság előzetesen mentesítette
a vádlottakat a jogkövetkezmények alól.
Mint ismeretes, az MSZP megyei szervezete Szirbik Imre szentesi polgármestert jelölte az 5-ös
számú választókerületben. Szirbik
a megyei elnökség csütörtöki ülésén bejelentette lemondását.
Mindezt a következőkkel indokolta lapunknak: „Látva a nemtelen
támadások sorozatát, úgy határoztam, hogy emelt fővel lépek vissza

az MSZP országgyűlési képviselőjelöltségtől, mert nem akarom, hogy
az ügy folyamatos felszínen tartásával másoknak is hasonlóan megalázó helyzetet okozzanak." Szirbik elmondta, hogy békében és
nyugalomban szeretné vezetni a
továbbiakban is Szentes városát.
A megyei elnökség tudomásul
vette Szirbik Imre döntését m o n d t a Botka László. A Csongrád

megyei szocialisták elnöke hangsúlyozta: nem változott az MSZP
korábbi álláspontja.
„A szocialista párt továbbra is
sikeres és tisztességes polgármesternek tartja Szirbik Imrét, aki a
köz érdekében dolgozik Szentesért
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és a város lakóiért." Botka megismételte és megerősítette lapunknak adott korábbi nyilatkozatát,
miszerint az ügy nem függ össze
Szirbik Imre közéleti szerepvállalásával. „Másfél évvel ezelőtt egyszer már felmentő ítéletet hozott
a bíróság, és most is megállapították: Szirbik Imrének nem származott gazdasági előnye, nem volt

o
f
v

A vizsgálat
lezárult...
KOVÁCS ANDRAS

Combközépig olajos lett gyermekem csaknem új, drapp színű tréningnadrágja, miután az óvoda rajongásig szeretett, ezermester gondnoka úgy döntött, megolajozza a kerékpárok láncait. A házi vizsgálat során kérdőre vontuk a gyermeket, közösen próbáltuk meg
eldönteni, ki lehet a hibás. Leegyszerűsítettük a feladványt, csupán
két változat maradt: vagy ő a hibás, mert nem figyelt a ruhájára
biciklizés közben, vagy a gondnok, aki csak sötét színű, fáradt olajat talált a szerszámoskam^áhan. Nyelt kettőt a gyerek, összeszorította a száját, majd kibökte: az olaj.
Ez a kis történet jutott először eszembe, amikor kipattant, a
Magyar Posta hazugságvizsgálatnak vetette alá több mint harminc
dolgozóját, hogy megtudja, melyikük szivárogtatta ki a cég és-az
állami megbízásokban meglepő módon bővelkedő őrző-védő vállalkozás - a Defend közötti szerződést. Ez a gyakorlatilag kétszereplős ügy arról szólt, kidobott-e az ablakon néhány százmillió forint közpénzt a posta, ami azután egyenesen a Defend zsebébe hullott vagy sem ?A kettő közül ki a hibás ? Erre a Magyar Posta - szarva közt a tőgyét - hazugságvizsgálamak vetette alá dolgozóit, de nem
azt tudakolta, kiket terhel felelősség a valószínűsíthetően hátrányos
szerződésért, hanem azt, ki szivárogtatta ki a közpénz elköltésének több mint furcsa módját bizonyító szerződést. Ahogy az alaptörténetben - a négy és fél évesek logikájával - az olaj, a postánál
a kiszivárogtató lett minden baj okozója.
Hivatalosan még akár négy hetet is várhatunk arra, hogy az általános omhudsman és az adatvédelmi biztos nyilvánosságra hozza, jogsértő és alkotmányellenes volt a Magyar Posta hazugságvizsgálata, ennyi ideje van a cégnek a reagálásra. Több hónap kell tehát ahhoz, amit az ügy kipattanása után mindenki ösztönösen tudott, azaz sérült a poligráfos vizsgálatnak alávetett postai dolgozók
emberi joga, méltósága. Még akkor is, ha beleegyeztek, mert féltek. Pedig nem ők voltak minősíthetetlenül gyávák, hanem főnökeik.
Persze nem szép dolog iratokat kilopni a páncélszekrényből, titokban lefénymásolni, majd átadni azokat az ellenérdekű félnek,
de hát a magyar sajtótörténet bővelkedik ilyen mocskos fejezetekben. A Tbcsik-ügy iratait is kilopták egykor az Állami Vagyonügynökségtől, ezután lett belőle az évtized botránya, Medgyessyhez pedig betörtek, úgy juthattak hozzá a palotalobbyként elhíresült
anyaghoz. Hozhat bármilyen ítéletet a bíróság, akár mindkét ügy
végződhet felmentéssel, a közvélemény a történések után nagyon
hamar meghozta saját - nem feltétlenül szakszerű - ítéletét.
A postának négy hete van válaszolni az általános ombudsman
és az adatvédelmi biztos jelentésére, de ez már nem számit. Utána pedig hamar elfelejtődik az alapkérdés, veszett-e közpénz a
Defendnél vagy sem.
Csak az érinthetetlenséghől fakadó önkénnyel elrendelt hazugságvizsgálatra fogunk emlékezni.

A csongrádi ipari parkban sem hozhat létre biodízelüzemet

Befuccsolt a program?

anyagi h a s z n a a Szenteshús Kft.

ügyében" - jelentette ki a megyei
pártelnök.
Az MSZP Csongrád megyei elnöksége később dönt az 5-ös számú, szentesi választókörzetben induló szocialista jelölt személyéről.
SZ. c . s z .

Húszmilliárdos támogatás
Többek között a mezőgazdaságban tapasztalható egyre erősebb beruházási kedv is jelzi, hogy az emberek
érzik a kormány segítő szándékát - hangzott el tegnap a Makói Gazdasági Egyesület székházában tartott
agrárfórumon. A rendezvény előadója az országgyűlés
mezőgazdasági bizottságának elnöke, Farkas Sándor
volt, akit Martonosi György invitált Makóra. A fórumon a legtöbb szó a családi gazdaságokról esett.
A családi gazdálkodás és a hozzá kapcsolt támogatási és hitellehetőségek iránt a vártnál jóval nagyobb
az igény - összegezte tapasztalatait a parlament
mezőgazdasági bizottságának elnöke. Farkas Sándor
elmondta: a családi gazdaságok számára eddig a Széchenyi-tervet kiegészítő csomagban tízmilliárd forintos, az agrártámogatási rendszerben ugyancsak tízmilliárdos támogatási keretet különítettek el. Ehhez jön
nagyjából százmilliárdnyi hitellehetőség. Az óriási
igényeket látva azonban meglehet, pluszforrások bevonására lesz szükség. Családi gazdaságot különben
a háromszáz hektárnál nem nagyobb területen termelő,
főhivatásként ezzel foglalkozó, szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező gazdálkodók vezethetnek, családtagjaik közreműködésével.
Farkas Sándor szerint a legnagyobb lehetőséget az
állami garanciákkal megerősített alacsony kamatozású beruházási hitel jelenti. További komoly segítség

az érintetteknek, hogy az agrártámogatási rendszer
alapján igénybe vehető támogatások mértéke a családi gazdaságok esetében átlag tíz százalékkal magasabb,
illetve a földalapú támogatás mértéke is nyolcezer forinttal több hektáronként. Mindez azonban csak a kezdet. A kormány hosszú távú célja a családi gazdaságok megerősítésével, az agrártámogatási rendszer egyszerűsítésével az, hogy az uniós csatlakozásig versenyképessé tegye a magyar mezőgazdasági termelőket.
A jelenleg elérhető támogatások mértéke persze még
mindig töredéke annak, amit az EU-ban kapnak a gazdák, de néhány éven belül, a csatlakozás után, a hazai támogatások mellett a brüsszeli források is megnyílnak.
A családi gazdálkodás iránt Makón és térségében is
nagy az érdeklődés - mondta el itteni tapasztalatait
az agrárfórum házigazdája, Martonosi György képviselő. A városban és a környező falvakban eddig tartott rendezvényeken főként gazdálkodó nyugdíjasok
jelezték, hogy családtagjaikkal együtt a továbbiakban
ily módon termelnének. Mivel az ezzel járó adminisztráció viszonylag egyszerű, a feltételek pedig teljesíthetőek, várható, hogy március körül a makói térségben is jó néhány családi gazdaság kezdi meg tevékenységét.
SZABÓ IMRE

Az ipari park táblájára immár

í kell fölírni a helyi biodízelüzer nevét...

Az országban négy helyen épült
volna biodízelüzem. Az egyik beruházást a Csongrádi Környezetvédelmi Ipari Parkban szerette volna
megvalósítani Asztalos László üzleti partnereivel, ám a terv már
nem válhat valóra. Az országos
program is befuccsolt - adta hírül
a minap az egyik országos napilap.
A csongrádi Plaisir Kft. beruházása - az 1999-ben folytatott első
tárgyalásokon elhangzottak alapján - mintegy 220-230 millió forintba került volna. Aztán később
kiderült, hogy a megvalósításhoz
ennek az összegnek majdnem a
dupláját kellene előteremteni - tudtuk meg a csongrádi üzletembertől.

Mint mondta: a különféle támogatások mellett közel 300 millió forint önerőt igényelt volna a program
megvalósítása. Mivel a csongrádihoz hasonló cipőben járt a másik
három beruházó is, az államkincstárral csak a kunhegyesi cég kötötte meg a finanszírozásra vonatkozó szerződést. A mezőgazdasági
termelőegység részévé váló egyeden
hazai biodízelüzemet megvalósító
személyekkel Asztalos László baráti kapcsolatban van, ezért jól tudja, hogy ők is csak azért vágtak bele a beruházásba, mert a létesítmény által termelt anyagokat olaj, napraforgó-pogácsa stb. - saját gazdaságukban is fel tudják

Illusztráció: Tésik Attila

használni. A biodízelprogramot
Asztalos László alapvetően jónak
tartja, ám a hozzá kapcsolódó támogatási és finanszírozási lehetőségekkel nincs megelégedve. Szerinte túl nagy kockázatot kellett volna vállalnia, ugyanis ma Magyarországon 300 millió forintot csak
jelentős biztosítékokkal érdemes
egy vállalkozásba beforgatni.
A korszerű üzem - mely tucatnyi szakember alkalmazását igényelte volna - a helyi adóbevételek
növelése mellett az olajos magvak
termeltetése révén családok százait juttatta volna biztos megélhetéshez.
M. SZ. J.
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Az alapítvány szelleme

A társaság többszörösére emelte a díjakat

Orvosok és biztosítások
A tavaly év végén megszületett kórháztörvénnyel a közalkalmazotti jogviszonyból kilépő, magánvállalkozóként, vagy szabad szellemi
foglalkozásúként továbbdolgozó orvosra a kórház átháríthatja az anyagi felelősséget vesztett múhibapcr esetén. Ám ez a helyzet még távolabb van, egyelőre a kórházakat terhelik a biztosítási díjak és a
felelősség.
Az ország kórházainak döntő
többségével egyetlen biztosítótársaság, a Hungária köt szerződést
az orvosi műhibákra. A szegedi,
kórház tavaly 2 millió forint biztosítási díjat fizetett, az idén a
biztosító az éves biztosítási díj
összegét 6 millió forintra emelte.
Nárai György főigazgató azt is elmondta, hogy ennek fejében az
idén összesen 20 millió forintos
kár kifizetésére vállal garanciát a
biztosítótársaság. A kórháznak
35 százalékos önrésze van, ami
azt jelenti, hogy elvesztett orvosi
múhibaper esetén a kártérítési
összeg 35 százalékát a kórház fizeti. A szegedi kórháznak tavaly
két peres ügye volt, a bíróság az intézményt egyik esetben sem marasztalta el.

Dervarics Attila: „technokrataként" egy civil szervezetben.
Magyarországon egyedülálló jelenségnek számít, hogy egy város
olyan alapítvánnyal rendelkezik, amely díjakkal ismeri el polgárainak munkáját. Azokét, akik nemzetközi és országos hírnevet szereztek tudományos, kulturális és társadalmi életének. A Szegedért
Alapítvány kurátorai hamarosan, február 14-én újra arról döntenek,
kik kapnak idén alapítványi díjakat, s kik azok, akik pályázati támogatáshoz jutnak. Dervarics Attilát, az alapítvány tizenharmadik
soros elnökét, a Démász Rt. vezérigazgatóját a 2 0 0 l - e s esztendőről
kérdeztük.
Dervarics Attilát tavaly választották azon Szegedért Alapítvány a soros elnökévé, amelyet 1989-ben 8
alapító 9 millió 200 ezer forinttal
hozott létre. Egy éve 160 támogatót tartottak számon, 12 év alatt
összesen 48 díjra és 580 kisebb
összegű támogatásra 63 millió forintot osztottak szét. Az új elnök
természetesen örökölte azt a demokratikus szellemet, amelyben az
alapítvány a nyilvánosság előtt tevékenykedik. Ennek lényege, hogy
bárki bárkit jelölhet egy díjra, majd
az elismeréseket a kuratóriumok
Ítélik oda, a fődíjat leszámítva,
amelyről az elnökség dönt.
Amikor a Démász Rt. vezérigazgatóját 2001 nyarán soros elnökké választották, nem győzte hangsúlyozni: az elnökség tagjai között
„körbejáró" tisztséget attól a Kiss
Piroskától, a CIB Bank szegedi fiókigazgatójátöl vette át, aki szívét-lelkét beleadta az alapítvány
munkájába. Akkor így vallott lapunkban: „A soros elnökség intézményét különösen jó ötletnek
tartottam, mert segítségével minden évben, ha csak egy kicsit is, de
megújulhat az alapítvány. Hiába
van ugyanis az elnökség kezében

a döntés, az elnökök személyisége annyira más, hogy az megjelenik a működésben, a hangsúlyokban, a támogatók megnyerésében
is." Ma már utólag hozzátehetjük:
12 új támogatót vonzott magához
az alapítvány 2001-ben.
Az elnök elmondta, mint a korábbi években, tavaly is sikerült
megőrizni az alapítvány stabil
pénzügyi helyzetét. A bevételek
megközelítették a 16 millió forintot, s az összegből 13 millió
az adományokból származott.
Dervarics Attila különösen arra
büszke, hogy ez idő alatt valósult
meg a régi terv: a tartós támogatók megnyerése. A Szegedért Alapítvány ugyanis nyolc céggel kötött hosszú távra szerződést, ami
azt jelenti, hogy a támogatók vállalták, négy éven át „szinten tartják" a felajánlott összeg nagyságát.
A Döntetnek, a Vivendinek, a Dégáznak, a Démásznak, a MÉHnek, a KÉSZ-nck, a Fószer-Elektroprofilnak, a Medikémiának köszönhetően az alapítvány gazdálkodása immáron kiszámíthatóvá, tervezhetővé vált. Az adakozó
számára pedig nagyobb adókedvezményt jelent a szerződés.

Fotó: Karnok Csaba

A Szegedért Alapítvány különben
továbbra sem politizál, közéleti
kérdésekben nem foglal állást, ami
egyben a közhasznú jogállás feltétele is. Ezért zavaró - mondta az elnök -, hogy gyakran keresik fel
őket olyan kérdésekkel, amelyekkel a Szegedért Egyesület foglalkozik, holott a két szervezet csak a
nevében hasonló.
Jelenleg az alapítvány legnagyobb
rendezvényére, a minden évben
március elején, idén 9-én sorra kerülő díjkiosztó gálaműsorra készül, amelyet ezúttal is a Szegedi
Nemzeti Színházban rendeznek
meg. Gregor József segítségével
nyerték meg a Szegedért Alapítvány szellemének a Magyar Virtuózok Kamarazenekart, Horgas Eszter és Vukán György együttesét, a
HÓRA Táncszínházat, Pavlovits
Dávid gitárművészt, a Szegedi
Ütősöket, s Gál Erika operaénekest.
Vajon a gálaműsor és díjátadás
utáni időszakban, amikor Dervarics Attila az újabb soros elnöknek adja át a stafétabotot, más
emberként úl-e „vissza" a Démász
vezérigazgatói székébe? A vezető
úgy érzi, sokat változott az eltelt
háromnegyed évben. Korábban
nem tudta, hogyan működik egy
olyan civil szervezet, amelyet egy
cél vezérel: továbbadni másoknak
azt, amit kaptak. A Szegedért Alapítványnak köszönhetően annak
szellemiségét, szemléletét most
már egész életében magával hordozza.
FEKETE KLÁRA

A Szegedi Tudományegyetem
orvoskarán Resch József gazdasági igazgató azzal az információval
szolgált, hogy az orvoskarral tavaly decemberben szerződést bontott a Hungária. A kar nem talált
más társaságot, ezért kényszerült
ismét a régi biztosítójával szerződni, a tavalyi biztosítási díj kétszereséért, 30 százalékos ön-

Egyedül
indult haza
az óvodás

résszel. A orvoskar gazdasági igazgatója arról nem adott tájékoztatást, hány vesztes perük volt az elmúlt esztendőben, s ezek mekkora összegű kártérítésekre köteleztek.
Meg nem erősített információink szerint a biztosító társaság
Szegeden kívül Budapesten és
Győrben emelte meg jelentősen az
egészségügyi intézmények biztosítási díját, vélhetően azért, mert
ezekben a nagyvárosokban erös
úgyvédi csoportok dolgoznak a
múhibaperek védőiként.
Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének javaslatira
az Egészségügyi Minisztérium az
idén páyázat útján megbízott egy
céget az új biztosítási modell kidolgozására - tudtuk meg Ari Lajostól, a EGVE elnökétől. A három
hónap múlva elkészülő anyag a
hazai kórházak felelősségbiztosításának megnyugtató megoldására tesz javaslatot.
A tavaly megszületett kórháztörvény értelmében a közeli jövőben a kórházi orvosok közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnése után, magánvállalkozóként

MUNKATÁRSUNKTÓL
Harmadik hete, 2002. január elsején lépett életbe az a jogszabály,
ami kőtelezővé teszi a személygépkocsikban a gyermekülés használatát a 12 évnél fiatalabb és
150 centiméternél alacsonyabb
gyermekeknél.
- Egyelőre még senkit sem büntettek meg amiatt kollégáim, mert
nem szereltette be autójába a biztonsági gyermekülést - nyilatkozta lapunknak 71 iczakov Szilvána
százados, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőrök igazoltatáskor
egyelőre figyelmeztetik az autó
vezetőjét, hogy ügyeljen csemetéje biztonságára.
Egyébként január elseje óta Szegeden és környékén nem volt
olyan baleset, amelyben azért sérült volna meg gyermek, mert az
autóba nem szereltek be gyermekülést.

KALOCSAI KATALIN

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szegeden, az egyetem óvodájából
tegnap délután kiszökött egy kisgyerek. A négyéves B. Dominik a
Kossuth Lajos sugárúti óvodában
kikéredzkedett vécére, majd felöltözött és egyedül hazaindult. A
kisfiú több, nagy forgalmú kereszteződésen és úton, köztük a Kossuth Lajos sugárúton is áthalaladt.
A Nagykörúton egyedül csámborgó gyermekre két fiatal lány
figyelt fel, akik kifagatták, és mivel Dominik meg tudta mondani, hogy hol lakik - hazakísérték. Szerencsére a kisfiúnak nem
esett baja, jó kalandnak fogta fel
a történteket.
Információink szerint az ügyben
fegyelmi vizsgálatot indítottak,
aminek befejezése után kiderülhet, hogy a vécére kikéredzkedő
kisfiúnak hogyan sikerült észrevétlenül felöltöznie és kijutnia az
épületből.

Na, végre! Mivégre 1
Olyan jó rádiós arcod van. Hol vetted? Volt kedvezmény ?Sitty-sutty, elnyelted az áfát? Na, mindegy,
én itt nem tudok bakizni, ha én leirom, hogy na,
végre, még csak azt se mondhatom, hogy kiszaladt
a számon, meg persze ilyen ügyetlen nem lehet az
ember inkább beismerni a tévedést? Fura, nem ezt
szoktam meg. Én legfőnnebb elírom magam, és
hallgathatom napestig, hogy nem legfőnnebb, persze, ez nem elírás. De bakizni ?A brojler csirkét bojlercsirkének mondani ? Ez ám a valami. Még az a
szerencse, hogy nem a szeptemberi napokban jött
elő a bakisorozat, képzelheted, a tornyok, oszt na,
végre. Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatod
magad, hogy csak egy kollegáUs atrocitás közben
pörgött alá a nyelved. Te, van egyáltalán mikrofonengedélyed ? Mert amikor én egyszer bementem a
rádióba állást keresni (jó helyen!), mindjárt mikrofonpróbára mentem. Nem volt könnyű, inkább
lettem volna mikrofonállvány a saját alkatommal.
Nem emlékszem már, mi volt előtte, de úgy kábé
öt kilométert futottam, aztán, ebben a levegőhelyzetben próbáltam felolvasni, azt hiszem, a Délmagyarból. Fiatal voltam még és miegyéb, és olyan volt
a hangom, mint mikor a zongorahangoló üzemre
rázuhan egy helikopter. „Feszülten néztem a húrt."
jut eszembe, a helikoptert tudom utánozni. Egy-

A vállalkozó orvos esetében gyakorlatilag az orvos fizetőképességén múlik, hogy ki tudja-e fizetni vagy sem a kártérítést. A másik kérdés az, hogy a biztosítási díjakat a bérükből képesek leszneke megfizetni?

Nyílt napot
tartottak a TTK-n

Telt ház volt a nyílt napon.

Még nem
büntetnek

vagy szabad szellemi foglalkozásúként maguk vállalnak teljes körű anyagi felelősséget esetleges
műhibáikért.
A Magyar Orvosi Kamara főtitkára, Gyenes Géza a MOK álláspontját fejtette ki, amikor elmondta: a kamara azon az állásponton
van, hogy a törvény végrehajtási
utasításában a vállalkozó és a magánorvosok kártérítési felelősségét
a jövedelmekkel arányosan korlátozni, illetve maximálni kell. Nem
lehet a realitásoktól elszakadva
több tízmilliós kártérítésekre kötelezni az esetleg műhibát vétő
orvost, hiszen attól, hogy ezt az
összeget megítélik a betegnek, az
orvos az irreális pénzeket nem
lesz képes megfizetni. Az orvosi
felelősség kérdése egyébként is
megoszlik majd, hiszen a szabad
szellemi foglalkozású orvos továbbra is az őt megbízó intézménnyel osztozik a felelősségen.
Az új kórháztörvény életbe lépése után azonban a kórházak már
átháríthatják a felelősséget az orvosra, ha ő már nem közalkalmazottként dolgozik.

szer, nagyközönség előtt, mikrofonba, sikerült.
Úgy kell csinálni, próbáld ki, lehet, hogy neked is
bepórög a rotor, úgy kell, hogy a száddal picit csücsörítesz, finoman szívod be a levegőt, és közben
ki-be dugdosod a nyelved, és mintha azt mondanád, hogy töp-töp-töp. Csak jó gyorsan, ahogy a rotor adja ezt a hangot. Állítólag nagyon élethű, főleg
jól kierősítve. El is játszottam egyszer, mikor a
Csabi fontos ügyben telefonált. Tüdőd, melyik Csabi! Utánoztam a helikopter és közben odakiáltottam, mintha messziről jönne a hang: gyere, Csabi, meneküljünk, itt a helikopter. Jó volt, nagyon
tetszett, egészen fölszabadulttá tett, ami abszolút
fontos érzelmi vezérfonal. Nem tudom, te hogy vagy
ezzel, de nekem a szabadság élménye semmivel
sem pótolható, és semmivel sem utánozható - érted, mire gondolok ? Te hogy állsz a szabadsággal ?
Már nem úgy, hogy 30 nap vagy 25, hanem a világ és közted kitáruló szabad űrt (pályát) élvezettel töltöd be, kihasználod az „opciókat"? Vagy
nem ? Na, végre! Ezt ritkán mondják a szabadságharcosok. De hagyjuk is ezt az egészet. Lehet,
hogy már nincs is olyan, hogy mikrofonengedély,
a franc tudja.
Lazíts, mondja az anya.
PODMAN1CZKY SZILÁRD

Aki tegnap késő délelőtt a szegedi
fogadalmi templom felé vette az útját, bizonyára meglepődött, hogy a
máskor csendes téren több száz
fiatal vonult át és ment be a Szegedi Tudományegyetem üvegfalú
oktatási épületébe. A középiskolások a természettudományi kar
nyílt napjára érkeztek. A fiatalokkal pillanatok alatt megtelt az első
emeleti terem, a szervezők még
az ajtót is nyitva hagyták, hogy a
kívül rekedtek is elcsípjenek valamit a tájékoztatóból. Szóvolt többek között a karon való továbbtanulási lehetőségekről, a felvételi
eljárás sajátosságairól és a karon folyó oktatásról is.
A Szegeden tanuló 18 éves Varga Katalin szintén a tájékoztatóra
érkezett. Elmondta, hogy a legtöbb
diáktársával ellentétben ő csak egy
szakra és egy helyre adja be jelentkezési lapját, mert csak azt tudja
elképzelni, hogy biológus legyen.
Mivel Szegeden született és jelenleg is itt él, nem akarja máshol
folytatni tanulmányait.
Barátnője, Túri Matild szintén
idén ballag. Ő Csólyospálosról érkezett és az ő álma is az, hogy
biológus lehessen. Szeretne több

Fotó: Veréb Simon
helyet is bejelölni, de csak a városokat változtatja a jelentkezési lapon, a biológus szak, mint egyedüli lehetőség, biztosan marad.
Hallgató Attila és Juhász Miklós
már nem fértek be a terembe. Nem
aggódtak, egyik ismerősük jegyzetel helyettük, ők majd lemásolják
a fontos információkat. Mindketten Szabadkáról jöttek a magyar
nevén Kosztolányi Dezső Gimnáziumként ismert középiskolából, és
mindketten programtervező matematikusok szeretnének lenni. Gyakorlati okokból második helyen
minden bizonnyal megjelölik a
közkedvelt programozó matematikus szakot is, de csak azért, mert
onnan - tudomásuk szerint - az
egyetemi évek alatt át lehet menni programtervezőnek.
A felvételire még nem kezdtek el
készülni, a mai tájékoztatótól függ,
hogy mit fognak elsőként tanulni,
hogyan gyakorolnak a megmérettetésre.
Bevallották, nem sokat tudnak a
szakok közötti különbségekről,
mert a határon túli vajdasági középiskolákban szinte semmiről
sem tájékoztatják őket.
ASZÓDI ÉVA
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Alternatívák
a víztorony körül
A bérbe adás mellett az ertekesite
is szerepel az IKV Rt. Szent István
tér rendezésére tett javaslatai között - nyilatkozta lapunknak Kerekes Péter. Az Ingatlankezelő és
Vagyongazdálkodó Rt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az általuk
kidolgozott előterjesztésben négyzetméterenkénti 35 ezer forintos
áron, azaz összesen 65 millió farintért javasolják eladásra a Szent
István tér 1882 négyzetméter nagyságú területének tulajdonjogát. A
másik lehetőség, hogy ugyanezen
terület négy évtizedre szóló bérleti jogát 8 ezer forintos négyzetméteráron, azaz 15 millió forintért
értékesítsék, míg a jövőbeni bérlőnek a négyzetméterenként havi
150 forintos, azaz a teljes terület
után havi 282 ezer forintos bérleti díjat is fizetnie kell.
Az IKV Rt. több ingatlanfejlesztő céggel folytat tárgyalásokat a
Szent István tér rendezéséről.
Amennyiben a közgyűlés a későbbiekben elfogadja az IKV Rt. előterjesztését, úgy nyílt pályázaton
értékesítik a terület tulajdon-, vagy
bérleti jogát. A pályázat győztese
maga fedezi a telekalakítás költségét.
Az IKV Rt. előterjesztése alapján
az önkormányzat illetékes irodái el-

Klimatizált helyiségek, korszerű hangtechnika, új berendezések

:szitettek a
amely azonban már csak a tér bérleti jogának határozott időre, negyven évre szóló értékesítését tartalmazza. A közgyűlés jogi és ügyrendi, pénzügyi, és városüzemeltetési bizottsága ezt a határozati javaslatot vitatta meg.
Az illetékes bizottságok kérésének megfelelően a közgyűlés ma
vélhetőleg, nem tárgyalja a Szent
István tér rendezéséről szóló napirendi pontot. Kerekes Péter információi szerint a bizottságok azt
kérik, hogy a főépítész pontosan
határozza meg, milyen jellegű épület emelhető a téren, a már elkészült rendezési tervekkel összhangban.
Makrai László, a városüzemeltetési bizottság elnöke elmondta, a
tér rendezéséről számos terv született a közelmúltban, amelyek
mind a piaci funkcióhoz, mind a
téren álló ipartörténeti műemlékhez, a víztoronyhoz alkalmazkodnak. A bizottság elnöke úgy véli, elsősorban a tér jellegét kell figyelembe venni a terület egy részének
esetleges beépítésekor, és olyan
megoldást találni, amely nem befolyásolja károsan a Szent István
tér köztéri funkcióját.
K. B.

Középiskolai felvételi kis nehezítéssel

Szoros határidők
MUNKATÁRSAINKTÓL
Idén mindössze egy nap van a középiskolai jelentkezések határideje, illetve a középiskolai felvételik
kezdete között. Ez a helyzet gondot okoz az iskoláknak, de nem
könnyíti meg a szülők és a diákok
dolgát sem. Az általános iskoláknak az idén febmár 15-ig kell továbbítaniuk a jelentkezési lapokat
a középiskoláknak, amelyek febmár 16. és március 16. között tartják a felvételi vizsgákat. A szegedi
Deák Ferenc Gimnáziumnak komoly gondot okoz, hogy a jelentkezési lapok febmár 15-én, pénteken érkeznek be az iskolába, az első, írásbeli felvételit pedig febmár
18-án, hétfőn, a szóbeh vizsgát pedig 21 -én, csütörtökön tartják. - A
posta hétvégi üzemmódja mellett
képtelenség az összes, hozzánk felvételizni szándékozó gyereket levélben értesíteni - mondta lapunknak
Kiss Gábor igazgató. Mint mondta, az iskola nyílt napján, vala-

mint a Rendezvényház tájékoztató füzetében is kihirdették a felvételik időpontját. Ezenkívül minden helyi általános iskolát értesítenek, hogy az ott dolgozó tanárok
is figyelmeztethessék a tanulókat
az időpontokra. Dobi Jánosnak, a
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatójának nem okoznak
ekkora problémát a szoros határidők, hiszen a nyolcadikosok csak
febmár 26-án mennek először a
Ságváriba vizsgát tenni. Erről az iskolába járó előkészítősök már tudnak, de szerencsére a többi érintettet is lesz elég idő tájékoztatni.
Ráczné Ábrahám Erzsébet, a
Széchenyi István Szakközépiskola
és Gimnázium iskolatitkára lapunknak elmondta: náluk március 5-én és 6-án zajlanak a felvételi vizsgák. Az iskolatitkár a határidőknél is komolyabb problémának
tartja, hogy egy napon két középiskola is tarthat felvételit. Az időpontokat egyébként a polgármesteri hivatal oktatási irodája jelöli ki.

Ötnapos beázás egy felsővárosi panellakásban
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Szépül a házasságkötő terem
Január végén két hónapra bezárják a szegedi városháza házasságkötő termét, amely teljes
átalakítás után, áprilisban fogadja ismét a nászra készülőket.
Minden helyiségben légkondicionáló berendezéseket szerelnek
föl, kicserélik a hangtechnikát, s
új képzőművészeti alkotásokkal
díszítik a termet.
Tavaly nyáron nem csak az esküvővel járó izgalmaktól melegedtek
ki a szegedi városháza házasságkötő termének félóránként cserélődő
vendégei. A régi levegőbefúvó gép
gyakran fölmondta a szolgálatot, s
ilyenkor a frigyre lépő pár és a
násznép egyaránt kénytelen volt
tűrni a kánikulát.
A kellemetlenség igen sok embert érintett: megtörtént, hogy
egyetlen napon 39 esküvőt tartottak a teremben, ahol egy forgalmas nyári napon akár háromnégyezer ember is megfordult.
Az elavult hangtechnika is sok
bosszúságot okozott, ezért az ünnepélyes eseményt még emelkedettebbé tévő zene inkább zavarta,
mintsem boldogította volna a jelenlévőket.
Mindez már nem sokáig lesz így:
februárban megkezdődik, s március végére már be is fejeződik a házasságkötő terem fölújítása. Minderről Lengyel Györgyi, a szegedi
polgármesteri hivatal kancellárasszonya tájékoztatta lapunkat.
Elmondta, hogy csupán az épületgépészeti és hangtechnikai berendezések cseréje több mint 25
millió forintba kerül. A rekonstrukció nem csak a közönség elől rejtett gépek korszerűsítésére terjed
ki: a hatvanas-hetvenes évek fordulójának hangulatát idéző terem
külsejében is megújul.
A helyiség új díszeinek tervei
hamarosan elkészülnek. A feladatra Sági József belsőépítészt, Vízhá-

A hatvanas évek hangulatát őrző falak közt tízezrek mondták ki a boldogító igent.
nyóné Kiss Edit lakberendezőt, Kligl
Sándor szobrászművészt és Fejér
Csaba festőművészt kérték föl.
A Széchenyi térre néző, hatalmas
ablakok előbukkannak a függönyök alól, így a teremből kilátás
nyílik Közép-Európa egyik legszebb
terére.
Nem csupán a nagytermet, de
valamennyi helyiséget klimatizálják. Bővítik a kiszolgáló- és mellékhelyiségeket, amelyekben alkalmanként nehezen forgolódtak a
mindinkább divatba jövő, abron-

csos szoknyába öltözött menyasszonyok. Megépül a régen hiányzó teakonyha is.
A fölújítás nettó összköltsége 40
millió forint. Ahol lehet, takarékoskodnak is: a székeket megtartják,
csupán a kárpitot húzzák át. Új bútorokat kapnak viszont a főszereplők: kicserélik az anyakönyvvezető asztalát, a házasulok és a tanúk székeit.
A csupán hétvégenként megnyitott házasságkötő terem a jövőben
„polgári szalonként" is szolgál, s

Nyilvánosak a vélemények
Szegeden a polgármesteri hivatalban függesztik ki a választói névjegyzéket - jelentette be tegnapi
sajtótájékoztatóján Mezey Róbert.
A jegyző elmondta: az áprilisi parlamenti választások helyi központja a Huszár utcai okmányirodában lesz.
Mezey Róbert kitért a pénteki

közgyűlés napirendi pontjaira, közülük kiemelte a szemétszállítási
kedvezmények visszaállításáról
szóló egyéni képviselői indítványt.
A jegyző beszámolt a polgármesteri hivatal negyedik minőségbiztosítási auditálásáról is.
A tájékoztatót követően Mezey
Róbert bejelentette: a Gallup Inté-

zet által készített közvéleménykutatás eredményét megismerhetik a város polgárai. A jegyző a sajtó képviselőinek már tegnap átadta a dokumentumokat. A fölmérés
legérdekesebb eredményeit néhány
napon belül részletesen ismertetjük.

Fotó: Schmidt Andrea

NYILAS PÉTER

A Szebi Rt.
alakuló
közgyűlése

től. A szobák azóta is sötétek: csupán a nagyobbik szoba konnektoraiban van áram. A néni esténként gyertyát gyújt, mert zseblámpája nincsen.
Időközben az egyébként is több betegségtől szenvedő, idős asszony teljesen kimerült, ma már nyugtatókkal sem tud aludni. Legjobban az bántotta, hogy
semmibevették, hetekig bizonytalanságban tartották.
Lakásbiztosítása nincs, az elektromos hálózat fölújítására nincs pénze. A fölső lakás tulajdonosa január első hetében - közel egy hónappal a beázás
után - került elő, s igen segítőkésznek mutatkozott,
vállalta a kár rendezését. Gondi Árpád közös képviselő szerint keveset segített volna, ha személyesen a
helyszínre siet: a fölső lakásba úgysem tudott volna
bejutni. Az új tulajdonos nem jelentkezett nála, így
címét sem tudhatta. Hozzátette, hogy ha az ingatlanközvetítő iroda időben kinyitja a lakást, sokkal hamarabb megjavíthatták volna a csőtörést.
Samu Attila, az Androméda Albérlet- és Ingatlanközvetítő Kft. ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott,
hogy mihelyt hívták őket, a megbeszélt időpontban
ott voltak a lakás előtt - ám sem a közös képviselő,
sem a szerelő nem jött el. így valóban csak egynapos
késéssel kezdhettek a javításhoz. „A bérlő és a tulajdonos adatait természetesen bizalmasan kezeljük,
ezért nem adhattuk ki a címeket. Nehezítette a helyzetet, hogy az albérlő éppen kórházban volt" - tette
hozzá Samu Attila.
A néni ötödik hete tölti estéit gyertyafény mellett.
A villanyszerelőkre vár, s előre retteg a porral-piszokkal járó fölfordulástól.
NYILAS PÉTER

K.B.

K. B.

Zárlatos vezetékek, forró falak, sötétség

A lámpa helyett gyertya világít.

akár százfős konferenciák méltó
színhelye lehet.
A fölújítás időpontjául azért választották éppen az év másodikharmadik hónapját, mert az anyakönyvvezetők tapasztalatai szerint
ekkor házasodnak a legkevesebben.
A fölújítás alatt a Generali-Providencia Biztosító Rt. nagytermében - ahol „csúcsidőben" már tartottak esküvőket - mondhatnak
igent a házasulandók.

Csütörtökön tartotta alakuló ülését a Szegedi Beruházó és Ingadanhasznosító (Szebi) Rt. közgyűlése,
igazgatótanácsa és felügyelőbizottsága. Az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó (IKV) Rt., a Szegedi
Parkolási (Szepark) Kft., és a'Szegedi Vásár- és Piacüzemeltető Kft.
által közösen alapított részvénytársaságot szerdán hiánypótlási kérelem nélkül jegyezte be a cégbíróság.
A Szepark 51, az IKV 25, a piacigazgatóság 24 százalékban tulajdonos az új cégben.
A Szebi Rt. elsődleges feladata a
Tisza Lajos körúti, 200 autó befogadására alkalmas, többfunkciós
parkolóház felépítése és üzemeltetése, valamint a Mars tér rekonstrukciójának koordinálása. Emellett az új projecttársaság alkalmas
egyéb városi ingatlanberuházások
tervezésére, irányítására, lebonyolítására is. A cég törzstőkéjét a tervek szerint a jelenlegi 20 millióról
hatvan napon belül 260 milhó forintra emelik.
A Szebi Rt. vezérigazgatói feladatait Dobos József, az IKV Rt.
műszaki csoportjának korábbi vezetője látja el. Az igazgatótanács elnöke Nemes László, a Szepark Kft.
igazgatója. Az igazgatótanács tagjai: Kerekes Péter, az IKV Rt. elnök-vezérigazgatója és Balogh László, MDF-es országgyűlési képviselő. Az igazgatótanács tagjai munkájukért nem tartanak igényt anyagi ellenszolgáltatásra.
A felügyelőbizottság elnöke Lipták Tibor, tagjai Tóth László ügyvéd, független önkormányzati képviselő, és Gyömbér László, az MDF
megyei elnöke.

- a bejárati ajtót nyitó kulcs csak késve került elő

Öt napon át áztatta a szennyvíz egy nyugdíjas szegedi asszony lakását. A villanyvezetékek tönkrementek, a két szobában több mint egy hónapja nem lehet lámpát gyújtani.
„Kikísértem a komaasszonyomat, amikor észrevettem, hogy a fürdőszobaajtó fölött egyre erősebben
szivárog a víz. Ruhákat tettem alá, de csak folyt,
megállíthatatlanul" - mutatta az előszoba falán a
beázás helyét a néni. A téglamintás tapéta nagy darabon gyűrötten csüngött alá, alóla előtűnt a csupasz
beton. A mennyezetet jókora foltban sárgára színezte a víz.
Mindez december 8-án, szombaton történt. Az
asszony hiába hívta föl a ház közös képviselőjét, sem
otthon, sem mobiltelefonján nem érte el. A karbantartó szolgálat szerelője másnap kijött ugyan, de a fölső, hatodik emeleti lakásba nem tudott bejutni. A lakást, amelynek ablakából egy asszony tavaly az utcára zuhant, az elhunyt leánya egy ingatlanközvetítő kft. közreműködésével adta ki.
A beázást elszenvedő asszony közben tovább telefonálgatott - hiába. Segítség sehonnan sem érkezett,
a víz pedig szivárgott tovább.
Az ingatlanközvetítő képviselője a vízszivárgás harmadik napján nyitotta ki a lakást. A szerelő újabb két
nap múlva fejezte be a szétcsúszott szennyvízcső javítását. Munka közben ő is alaposan elázott: hiába
kérte a fölső lakókat, az öt lakás egyikében valaki „elengedte a vizet"; a néni előszobáját elöntötte a zuhatag.
A beázás tönkretette a villanyvezetékek egy részét
is. A betonfal szinte fölforrósodott a zárlatos kábelek-

Fotó: Karnok Csaba
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A Kincstári Vagyoni
Igazgatóság

• 1

AKCIÓ!

munkavédelmi és
tűzvédelmi előadói
Szeged, Kölcsey u. 5.
( A Royal mellett)
A mindennapok
luxusa!

A pályázattal kapcsolatban
érdeklődni a 62/420-286
számon lehet.

I .y

és Szabadtéri Játékok

értékesíti

a Csongrád,
József A. u. 3. sz.
alatti ingatlant.

V

20% kedvezmény!

\ ásárláskor kérjük felmutatni!

hirdető

O -

UJ ;

sí

AKCIÓ!

Budapesti székhelyű, országos hálózattal rendelkező élelmiszer. Ital, vegyi áru
nagykereskedelmi cég Csongrád megye területére üzletkötő munkatársat keres.
Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Értékesítési területen szerzett tapasztalat
• Határozott fellépés, jó kommunikációs képesség
• Nagy munkabírás
• B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű
Ha szeretne egy elismert, országos szinten működő cég csapatában dolgozni,
ahol a feladatokkal és a teljesítménnyel arányos jövedelem várja, akkor küldje
el fényképes, szakmai önéletrajzát a megjelenéstől számított 10 napon belül
„Megbízható 11671392" jeligére a Sajtóházba.

A z 11 j l . | 1 J . | C ] l.^j C 1 c j ^^^
saját M u r á n y i üzlet!
R
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a NEGYEDIK

munkakör betöltésére
szakvizsgával rendelkező
munkatársat keres.
Jelentkezni lehet
Kocsis József műszaki igazgatónál
a 62/479-279/311-es számon.

megjelenést
ajándékba kapja.

ÖTÖT szeretne? Legyen!
Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is
megjelentetjük!

[ SZEGEDI

505 farmernadrág
Ifi-AM-Ff
10 990 Ft
551 kék bársonynadrág
45-490TÍ - » 10 990 Ft

ag

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban HÁROM
alkalommal megrendeli,

A Szegedi Nemzeti Színház

nyilvános

pályázat útján

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.

A Murányi Kereskedőház, az elmúlt tíz év legjelentősebb
hazai alapítású, nemzetközi márkákat forgalmazó
szórakoztató és háztartási elektronikai
kereskedelmi áruházlánca,

1

lehetőséget kínál bővülő hálózatában
üzietei

FRANCHISE RENDSZERŰ)
ÜZEMELTETÉSÉRE.
Ha Önt érdekli egy egyedülálló befektetési lehetőség,
vállalkozó szellemű és szívesen csatlakozna egy
dinamikusan fejlődő, minőségi kereskedelem mellett
elkötelezett vállalkozáshoz, akkor hívja

A részletekről érdeklődjön
értékesítési tanácsadójánál,
vagy a 62/567-835-ös telefonon!
(Az akció azonos

tartalmú

vonatkozik.
az Apróbörze
Akcióink

2002.

apróhirdetésekre

Ajánlatunk

kizárólag

oldalra

érvényes!)

február

1-tői

érvényesek.

YAGY ALAPTERÜLETŰ
RAKTÁRHELYISÉGEK KIADOK!
Szeged,
Budapesti u. 4. s z . alatt
• 500 és 1000 nm alapterület, külön bejárattal
• kereskedelmi és szolgáltató csomópont közelében
• kiváló rakodási és tárolási feltételekkel
• fűthető
• egyszerű módon elhatárolható területekkel
• adminisztrációs és rakodási szolgáltatásokkal
A további feltételekről tájékoztatást ad
a COOP Szeged Rt. vállalkozási és felszámolási igazgatósága,
a Szeged, Szent István tér 16. szám alatti
irodaházban
(telefon: 62/482-182/118 mellék),
e-mail: vallalkozas@coopszeged.hu.

TEHERGEPJARMU ALKATRÉSZ
K i s -

//

i

4

N

n n f i y k n r n s k n d o l e m

6724 Szeged, Kossuth L sgt. 113.
K f t . Tel/fai: 62/473-740

felnikft@vnet.hu

Korona Zoltán vezérigazgatót
az alábbi telefonszámok valamelyikén
3 4 5 - S 2 0 G ,

"

l

3 4 5 - 8 2 0 7 ,

HVB^Hungary

0 B / 3 0 / 3 4 3 0 9 0 0

Legyen r é s z e s e
sikereinknek!

A HVB Bank Hungary Rt.
multinacionális kereskedelmi bank
szegedi fiókjába munkatársat keres

pénztáros
munkakör betöltésére.

K I

Flvárásaink:
- k ö z é p f o k ú iskolai v é g z e t t s é g
- érvényes valutapénztárosi v i z s g a
- valutapénztárosi területen s z e r z e t t gyakorlat
- legalább e g y é v e s banki tapasztalat
- alapszintű angol- v a g y németnyelv-tudás
- j ó kapcsolatteremtő és -ápoló k é s z s é g

mURMYI
WWW.MURANYI.COM

A m e n n y i b e n Ön a fenti k ö v e t e l m é n y e k n e k megfelel,
fényképpel ellátott s z a k m a i önéletrajzát
a megjelenéstől számított 8 napon belül j u t t a s s a el
h o z z á n k , h o g y a k ö l c s ö n ö s ismerkedést
megkezdhessük.
Címünk:
HVB Bank H u n g a r y Rt.
6 7 2 2 S z e g e d , K o s s u t h Lajos sugárút 1 8 - 2 0 .

" M E G Y E I

PÉNTEK, 2002. JANUÁR 18.

Jelentős vadkárok
az országutakon
Kit terhel a felelősség, ha gépjármű vaddal ütközik, az autó összetörik,
az állat pedig kimúlik? A kihívott rendőr az ilyen esetekben azt vizsgálja, hogy a sofőr betartotta-e a KRESZ szabályait, valamint a területet kezelő vadásztársaság mindent megtett annak érdekében, hogy a vad
ne menjen a közútra. Ezek figyelembevételével állapítják meg a felelősséget.
Évente több ezer vad pusztul el a közutakon. A gépjárművezetőknek
elsősorban az erdős területeknél, valamint kukorica- és búzatáblák közelében kell ügyelniük, hiszen főleg ezeken a területeken lehet utakon
keresztül haladó állatokra számítani. A vadak jelentős részét éjszaka ütik
el a járművek. A reflektorok elvakítják az őzeket, nyulakat, így könnyen
bekövetkezhet baleset.
Minden esetben rendőri intézkedést kell kérnie a gépjármű vezetőjének, ha vadállattal ütközik. Az ügyben államigazgatási eljárás keretében indul vizsgálat - tudtuk meg Gasztály Zoltán főtörzszáslóstól, a
Csongrád megyei főkapitányság munkatársától. A rendőr azt vizsgálja, hogy az autós betartotta-e a KRESZ szabályait: például figyelembe
vette-e a kihelyezett veszélyjelző táblát a sofőr, és körültekintően közlekedett-e, felkészült-e az esetleges veszélyre, vagyis arra, hogy kiugorhat járműve elé egy őz vagy nyúl.
A rendőr azt is megvizsgálja, hogy az adott területet kezelő vadásztársaság mindent megtett-e annak érdekében, hogy minél kevesebb
vad jöjjön ki a közútra. Megnézi, hogy az „aszfaltkígyó" közelében
nincs-e etető vagy dagonyázóhely, esetleg vadásznak-e a közelben. Ilyen
esetekben a társaság is felelős lehet, mert az úthoz „szoktatta" a vadakat.
Az esetek többségében nem terheli felelősség sem az autóst, sem a
vadásztársaságot, mondta a főtörzszászlós, aki megjegyezte: az a tapasztalatuk, hogy a jármű vezetője felkészült a veszélyre, de féktávolságon
belül ugrott ki elé egy szarvas, a vadászok pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy az állatok ne az utak mentén kóboroljanak.
Ha azonban a rendőr azt állapítja meg, hogy a sofőr hibájából következett be a baleset, akkor szabálysértési eljárás keretében teszik felelőssé. Ilyenkor a vadásztársaság élhet kárigénnyel és feljelentheti a baleset
okozóját, mert elgázolta egyik értékes vadját. A kötelező biztosítás pedig fedezi a kár egy részét. Ha az derül ki, hogy az autós nem tudta elkerülni az ütközést az állattal - és persze van cascója is -, akkor a biztosító kifizeti a járműben keletkezett kárt, természetesen az önrész
feletti részt.
Kisebb nemes vad elütésénél néhány sofőr a csomagtartóba rejti „áldozatát" és nem tesz bejelentést az esetről. A levesnek szánt fácán, nyúl,
esetleg a bőréért „megmentett" róka többnyire csekély kárt okoz a gépjárműben, ezért a jármű tulajdonosa nem tesz bejelentést. Pedig a törvény szerint ilyenkor is értesíteni kell a rendőrséget.

ő z e k (és autók] veszélyben.
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Tavaszra elkészül az új határállomás Röszkén, a magyar oldalon

Összkomfortos Balkán-kapu
Kicsi is, csúnya is, elavult is, de
mégiscsak a mi határállomásunk.
Hosszú éveken át ezzel a megértő szeretettel figyeltük mi,
Csongrád megyeiek Röszkét, régiónk balkáni kapuját. Aztán egyszer csak mind morcosabban
kezdtük el számonkérni az államot, ugyan mikor épít már új
határállomást körzetünkbe? Hiszen a régi - finoman fogalmazva is - nem igazán felel meg már
régóta a követelményeknek. A
kis kapacitású határállomás nem
egyszer „bedugult", előfordult
olyan, hogy a Jugoszláviába guruló kamionok sora kinyújtózkodott a Maty-éri evezőspályáig. A
panaszok eljuthattak a messzi
Budapestig, mert már a nyolcvanas években megindultak a
kormányközi tárgyalások arról,
miként is formálják át magyarok
és jugoszlávok a röszkei határ
képét. Csak éppen határállomás
nem épült.

-"A magyarországi rendszerváltás
és a szerbiai háború idején mindkét ország sokkal nagyobb gondokkal küszködött, mintsem erre
a határállomásra költsék a milliókat - idézte fel a tíz évvel ezelőtti
időket Bunyevácz Miloje, a Vámés Pénzügyőrség Dél-alföldi
Regionális Parancsnokságának osztályvezetője tegnap délelőtt Röszkén. - Aztán az ezredfordulóhoz érve, a határ mindkét oldalán egyre
sürgettőbbé vált a röszkei gondok
megoldása. Született is megállapodás: európai uniós segítséggel olyan
új határátkelőt kell építeni a röszK.T.
kei pusztára, amely aztán évtizedek múlva is képes lesz levezényelni az itt átrobogó forgalmat.
Phare-támogatással a magyar oldalon megkezdődött a beruházás, s
mint jól látható - mutatott Bunyevácz úr a régi határátkelőtől
néhány száz méterre kiépült objektumra - a kivitelezők gyorsan is,
szépen is dolgoztak. Néhány hét
múlva már átvághatják a magyar
határállomást átadói a nemzetiszínű szalagot.
Ami a gyorsaságot és a szépséget
illeti, panaszkodnivalónk tényleg
nincs - derült ki számunkra is a terepszemle során. Alig több mint
egy év alatt 19 hektáros földterületen olyan impozáns vámbázis
épült ki, amelynek párja sincs orFotó: Karnok Csaba szágunkban. A 11,3 millió eurós

Az ország egyik legszebb határátkelője lesz.
(2,7 milliárd forint) költséggel megvalósuló országkapuban kétszer
hatsávos személygépjármű-forgalmi útvonal készült el, kétszer két
sávon gumihatnak itt a buszok, s
külön útvonalon haladnak majd a
kamionok. Ez utóbbiak rakományát fedett vizsgálótérben nézhetik át a fináncok, de elkészült az
óriáskocsik számára kétszer 69
parkolóhelyes terminál is. Helyet
kapott az új határállomáson a veszélyes árukat szállító kamionok
töltésekkel védett parkolója, míg az
épületekben a legkorszerűbb technikai eszközöket szerelik fel az átadásig az irodákban, az oktatótermekben és tárgyalókban. Összkomfortos körülmények között
dolgozhatnak majd a spedíciók
munkatársai, a növényvédelmisek
és az állategészségügy szakemberei, mint ahogy a pénzváltóknak
sem lesz okuk a panaszra.
- Nyitott és fedett raktárak is
épültek az új röszkei határra. A
lefoglalt járműveket - mert hogy
ilyenek biztos állomásoznak majd
Röszkén - például az időjárás viszontagságaitól is óvja majd a kor-

szerű óriási garázs. Röszke különlegessége pedig - tudtuk meg a sétánkra elkísérő vámtisztektől dr.
Csóti Gábor századostól és Csóré
Zoltán főhadnagytól - , hogy ez az
ország első olyan határállomása,
amelyik kifejezetten autópályára
készült.
Ez persze nagyon dicséretes dolog - vetettem közbe - , csak van
egy gond: autópálya pedig sehol. Az
E5-ös még mindig Kiskunfélegyházánál horgonyoz, s ki tudja, mikor
éri el Röszkét?
Am gyorsan kiderült - momentán ez a kisebbik baj. Ugyanis a régi 5-ösön megközelíthető az új határállomás, csak éppen aki ide begördül kocsijával, nem utazhat tovább. Mert hiába építették fel sztrádájukat a jugók Nistől egészen a
magyar-jugoszláv határig, déli
szomszédunk országkapujából eddig még egy picinyke alap sem készült el.
- A kormányközi tárgyalások során abban egyeztek meg a felek,
hogy lehetőség szerint egy időben
adják át mind a két határállomást,
még pedig legkésőbb 2003 végig. -

Dorongokkal támadtak, fület szakítottak, berendezést törtek, Szegedről mégsem tiltották ki őket

Mérsékelték Makuláék börtönbüntetését
Tizenkilenc vádlott esetében
mondott jogerős ítéletet a Csongrád Megyei Bíróság tegnap Szegeden. A népes társaság számláján garázdaság, testi sértés és lopás is szerepelt. A határozat többnyire mérsékelte a büntetések
mértékét.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Több bűncselekményt is elkövetett
az a banda, amelynek tagjai tegnap
hallgatták meg a megyei bíróság dr.
Maráz Vúmosné vezette tanácsának döntését. Az első eset időpontja: 1999. december 9. Az ügy másodrendű vádlottja, Kovács Lajos és
társai Szegeden, az Etelka sori
sportcsarnok parkolójában keveredtek vitába S. Róberttel, akinek
később, a tettlegességkor a túlerővel szemben már nem sokat tudtak segítem barátai sem. Kovácsék
késekkel, dorongokkal támadtak,
S.-t - aki egyébként utcai harcosként volt közismert - megszúrták,
az egyik füle pedig leszakadt a verekedés során.
Az elsőrendű vádlott, Makula
Gyula a Sing-Singben búcsúztatta az esztendőt 1999-ben. Szóváltásba keveredett néhány vendéggel, mire a rendezők, a biztonsági őrök kirakták a szűrét.

A vádlottak állva hallgatták a bírói ítélet indoklását.
Nehezen tudta ezt megemészteni. Vitapartnereit telefonon kereste meg, találkozóra hívta őket,
mondván, őt kár érte, miattuk
veszett el a nyaklánca és a karkötője. A fiatalemberek el is mentek
az ÖMV-benzinkúthoz, ahol két-

három tucat emberből álló
„fogadóbizottság" várta őket ütőszerszámokkal, vascsövekkel felfegyverkezve. A három férfinak
nem sok esélye maradt, bár autón
érkezett a baráti segítség, később
pedig a rendőri, mire Makula és

töttek ki a vádlottak, ahol ugyan
nem bukkantak az általuk keresettek nyomára, de ha már ott voltak,
akkor verekedtek. Összetörték a
berendezés egy részét, és a vendégeket is ütlegelték. A garázdaságon és a testi sértésen túl, szinte
már csak apróság: a banda két tagja a Tescóból 54 ezer forint értékű árut lopott el.
A tizenkilenc vádlott közül 16an álltak már bíróság előtt más
ügyben. Az elsőfokú határozat büntetési tételeit 6-8 hónappal mérsékelte a megyei bíróság. Ennek oka
az volt, hogy a sportpályánál megtámadott S. Róbertnél a fül leszakításával nem maradandó fogyatékosságot, hanem csupán maradandó sérülést okoztak a vádlottak,
ez pedig jelentős különbséget jelent
a cselekmény súlyának megítélésében. Dr. Maráz Vilmosné tanácsa azt is kimondta, hogy a városi bíróság eljárási hibát vétett, amikor a tárgyalásokról és az ítélethoFotó: Miskolcri Róbert zatalról kizárta a nyilvánosságot.
Makula Gyulának 1 év 8 hónacsapata igyekezett elmenekülni a pot, míg Kovács Lajosnak 2 évet
kell börtönben töltenie, társaik
helyszínről.
Az elsőrendű vádlott nem adta büntetése 1-3 esztendőig terjed.
fel könnyen, núvel másnap a Sing- A bíróság elutasította az ügyészség
Sing biztonsági embereinek kere- kezdeményezését, hogy a (főként
sésére indult, hogy velük is rendez- csanyteleki származású) vádlottaze a számlát. Az Aramis bárban kö- kat tiltsák ki Szeged területéről.

Fotó: Karnok Csaba

tudtuk meg Bunyevácz Milojétől.
- Az ismert körülmények miatt
Jugoszlávia nem tudott eddig pénzt
szánni az építkezésre. Mára már elkészültek ugyan a határ déli oldalának tervei, de a kivitelezésre még
várni kell. Am nem akarunk úgy
járni, mint Battonyán és Méhkeréken - azokon a településeken a
magyar határállomás felépítése
után hosszú hónapokig nem üzemeltek a létesítmények, mert a
szomszédos Romániában késlekedtek a kivitelezéssel. Január végén éppen ezért abban szeretnék
megállapodni a jugoszlávokkal,
hogy ha ideiglenes megoldást választva is - mondjuk egy olyan út
kiépítése jöhetne szóba, ami visszavezeti a forgalmat a régi röszkei
határállomás vajdasági épületeihez de induljanak meg a kocsik
az új határon, terveink szerint a régi országkaputól sem kellene búcsút venni - azok a járművek lépnek majd ott át, amik a KRESZ előírásai szerint nem közlekedhetnek
az autópályán - tudtuk meg Bunyevácz Milojétől.
BÁTYI ZOLTÁN

Tanácstalan
diákok
MUNKATÁRSUNKTÓL
A pályaválasztási intézetek megszűnése óta a munkaügyi központok a végzős középiskolásoknak is
segítenek abban, hogy megtalálják a számukra megfelelő továbbtanulási lehetőséget vagy szakmát.
A felsőoktatási felvételi kérelmek
benyújtása előtti hetekben sok iskoláscsoport keresi fel a Csongrád
Megyei Munkaügyi Központ Foglalkozási Információs Tanácsadóját. tegnap a szegedi Tömörkény
István Gimnázium tanulói tájékozódtak a pályaválasztási lehetőségekről.
Az 1994 óta működő tanácsadóban több mint háromszáz olyan filmet lehet megtekinteni, amelyek
mindegyike egy-egy foglalkozást
mutat be. Sőt, személyes adataikat betáplálhatják egy pályatervezést segítő számítógépes programba is, amely a tanácsadás modern
formájának számít.
A munkaügyi központ osztályvezető pszichológusa, Kukla Mária
azt tapasztalja, sok diák tanácstalan, amikor pályaválasztás előtt
áll, és gyakran szüleik sem igazán
tudnak nekik segíteni. Ilyenkor
mindenképpen hasznos lehet
munkaügyi szakember véleményét
megkérdezni.

Családi kör
AZ O T T H O N

MELLÉKLETE

A DÉLMAGYARORSZÁGBAN

ÉS A D É L V I L Á G B A N • S Z E R K E S Z T I :

A szegedi ásványgyűjtő a földtanról, a szépségről és a rendről

Járom a macskaköves utam

- Ebbe a „szentélybe"a
család
többi tagiának is van bejárása i
- természetesen van, de ritkán
jönnek. Tlidják, hogy ez az én birodalmam, minden centimétert
számon tartok. A rendszeres tisztításuk például hatalmas feladat, és
rajtam kívül senki nem nyúlhat a

GIZELLA

Könyvajánlat
- szülőknek
Bruno Bettelheim:
Az elég jó szülő - könyv a gyermeknevelésről

ORSZÁGOS VISZONYLATBAN SZEGEDEN NEM SOK ÁSVÁNYGYŰJTŐ ÉL,
GIMESI ISTVÁN A RITKA KIVÉTELEK
KÖZÉ TARTOZIK. OTTHONÁBAN
KÉTEZER-HÁROMSZÁZ DARABOT
RENDEZETT PÉLDÁS RENDBE. A
POLCOKON EGYMÁS UTÁN SORJÁZNAK A KÜLÖNBÖZŐ SZÍNBEN POMPÁZÓ KVARCKRISTÁLYOS CSILLÁMPALÁK ÉS VASSZULFIDOK. A
SZEGEDI GYŰJTŐ ÉVEK ÓTA ELNÖKSÉGI TAGJA A MAGYAR MINEROFIL
TÁRSASÁGNAK. AMI A HAZAI ÁSVÁNYGYÜJTŐK MUNKÁJÁT SEGÍTI.
- Milyen szobában ülünk most ?
- Ez a tudományos bagolyváram, ahol a kétezer-háromszáz darabos ásványgyűjteményem mellett a szakirodalommal foglalkozó
könyveim és folyóirataim is helyet kaptak. Az ásványokról rendszeresen publikálok, a témáról pár
éve könyvet is írtam. Főleg a Kárpát-medence ásványvilágát gyűjtöttem össze. Idegenvezetőként is
dolgozom, így Európa majdnem
minden országába eljutottam. Mivel a természetben nincs rendetlenség, az ember a saját maga gyűjtötte világában is szeretne rendszert
alkotni. Míg a világon megtalálható négyezer ásványból körülbelül
nyolcszázat tudunk kézbe venni,
addig Magyarországon közel ötszázat ismerünk, ebből kettőszáznegyvenhét nekem is megvan. A
gyűjtemény csak egy része látható a polcokon, a többit szakszerűen erre kialakított szekrényekben
helyeztem el. Vigyázni kell rájuk,
hiszen bizonyos mértékig olyanok,
mint az emberek, fejlődnek, idővel
kopnak, vannak, amelyek nem bírják a fényt, és egyszer bizony ezek
is elpusztulnak.

LÉVAY

„Ennek a könyvnek az a célja, hogy arra bátorítsa a szülőket, igyekezzenek a saját fejükkel végiggondolni a gyereknevelés bizonyos
kérdéseit. Remélem, a könyvben található példák segítenek nekik
abban, hogy jó megoldást találjanak a gyermeknevelés során felmerülő bármiféle problémára. Erre irányuló erőfeszítéseik révén válnak majd elég jó szülővé, ami mind önmaguknak, mind gyermekeiknek javára válik. A születés pedig a gyermek életében a legcsodálatosabb esemény. Minél jobban élvezik mindazt a maguk módján, ami ebből következik - a szülő a gyermeknevelést, a gyermek
azt, hogy a szülő neveli - , annál boldogabb lesz az életük. Ha ez a
könyv valamelyest hozzájárulhat, hogy ez a lehetséges boldogság
valósággá váljék, akkor elmondhatom, hogy elérte a célját." - írta
könyvéről a szerző, Bruno Bettelheim. (Cartaphilus Kiadói Kft.]

Horváth Éva-Szepesi Dóra:
Boldog szülő, boldog gyermek - Életmódkalauz

Fotó: Schmidt Andrea
gyűjteményemhez. A feleségem
így ismert meg és elfogadott ilyennek, mindenben pártfogol. A lányomat pedig próbáltam bevezetni az ásványtan gyönyörűséges világába, bizonyos fokig érdekli is, de
nem erre teszi le a nagy esküt, hanem a színház érdekli.
- Az ásványgyűjtés
szimpla
hobbi vagy már szenvedély ?
- Attól függ, ki csinálja: ha valaki hivatásszerűen végzi, annak bizonyára munka, ha az esztétikum
miatt gyűjti őket, akkor valószínűleg hobbi, és ha ezt a hobbit valaki szinte hivatásszerűen űzi, akkor már szenvedélyévé vált. Egész
életemet az egészségügyben töltöttem, jelenleg az ÁNTSZ-nél
dolgozom mint járványügyi felügyelő, emellett gyűjtöm harminchat éve az ásványokat - szenvedélyesen. Szinte minden szabadidőmet ennek szentelem.
- Hogyan kezdődött:
- Elég korán. Gyönge fizikumú
gyerek voltam, orvosi tanácsra a
szüleim nyaranta az ország legszebb tájaira vittek el kirándulni.
Mint minden gyerek, ilyenkor
mindenféle vackot, a fületlen bögrétől a falevélig összeszedtem. Köz-

tük volt jó néhány kőzet is, ami
minden évben egy nagy dobozban
felkerült a padlásra. Pár évvel később előkerültek a „kincseim",
amiket akkor már közelebbről is
meg tudtam határozni, hiszen pontosan emlékeztem, hogy hol találtam őket. Miközben nézegettem a
legszebb darabokat, elgondolkodtatott a kiapadhatatlan sokféleségük és különlegességük. Ezt az érzést még csak fokozta Dzsida László és Dzsida Ottó: Kis ásványgyűjtő könyve, amit egy alkalommal
kaptam ajándékba. Lépten nyomon a kristályokról, azok szerkezetéről írtak, aminek a rabja lettem. Mérföldkőt jelentett az életemben Koch Sándor, az egyetem
híres tanszékvezetője, aki bizalmába fogadott cs tizenhét évig jártam hozzá rendszeresen, naphosszat beszélgettünk az ásványokról és a szépségről. Ez az ismeretség nagyon mély nyomot hagyott
bennem. Ekkortól már tudatosan
pásztáztam a környezetem, Szegeden is körbenéztem és örömmel
láttam, hogy milyen szép a városunk.
- Kevés ember lehet, aki ásványtani szemmel nézi a várost.

- Igen, ezt nagyon szomorúnak
tartom. Pedig ilyen szempontból is
nagyon érdekes volt régen, és ma
is ez a város. Szegeden rengeteg
kőfajta található. A Brüsszeli
körúton nőttem fel, akkor még bazaltkockákból volt kirakva az egész
út, egy életre belém vésődött ez a
kép. Ma is nagyon kevesen veszik
észre, hogy a Híd utcában hosszú,
faragott, gránit szegélykövek találhatók. Gyönyörűek.
- Mire tanítja meg az embert az
ásványok gyűjtése l
- A természet szeretetére. Az
ásványgyűjtésnek köszönhetően
megismerhettem a mérhetetlen
gazdagságát és ezáltal is megtanultam becsülni a természetet. Manapság nagyon sok szó esik a környezetvédelemről, anélkül hogy
földtant tanítanának az iskolában. Ezt nagyon nagy hibának
tartom. Hét éve vezetem a szegedi Százszorszép Gyermekház ásványtani szakkörét, amit kultúrmissziónak tekintek, hiszen ez a
tevékenység egyben leletmentés
is. Talán az ifjabb nemzedék a jövőben jobban odafigyel a környezetére.
LÉVAY GIZELLA

A gazdi fertőzte cirmos?
MTI PANORÁMA
Némely állatbarátot aggaszt a lehetőség, hogy
kedvenc Bodri kutyájától vagy Cirmos macskájától fertőző betegséget szedhet össze. Ez
azonban fordítva is megeshet. Kanadai kutatók
legutóbb 16 olyan, dokumentumokkal alátám a s z t o t t e s e t e t i s m e r t e t t e k , a m i k o r lovak,

macskák cs kutyák veszélyes staphylococcus fertőzésben betegedtek meg. A kutatók ismeretei
szerint valamennyi a gazdájától vagy éppen az
állatorvostól fertőződött. A szóban forgó kórokozó a methicillin antibiotikummal szemben rezisztens staphylococcus aureus (MRSA).
Nemregen főleg kórházakban azonosították,
ahol gyakran támadott meg nyílt sebbel kezelt
idősebb személyeket vagy súlyos betegeket.
Érintetlen immunrendszerrel rendelkező egészséges emberekben azonban alig tud kárt tenni. „Meglehetősen pontos adatok birtokában vagyunk olyan esetekre vonatkozóan, amikor a
gazdák a felelősek állataik MRSA-fertőződéséért" - mutatott rá Donald Low, a torontói Mount-Sinai Kórház vezető mikrobiológusa.
A kanadai tudósok által megvizsgált elsó páciens egy kilencéves kutya volt. Az állat egyik
szeméről 2000 elején műtéti úton cisztát távolítottak el. Jóllehet antibiotikummal kezelték,
a műtét után hosszan tartó gyulladás fejlődött

ki nála, amelyről kiderült, hogy MRSA-fertőzés
okozta. A kutya gazdáját 1999 végén rákbetegséggel megműtötték és a kórházban MRSAbaktériummal fertőződött. Genetikai vizsgálatok kiderítették, hogy a baktérium egy és ugyanaz volt gazdánál és kutyájánál. A kutatók ismeretei szerint ez a kórokozó állatklinikákon is terjed. Qucbecnek ugyanazon a klinikáján azonos fertőzéssel kezeltek két macskát és egy kutyát. Arra is rájöttek a kutatók, hogy egy telivér paripa MRSA okozta kelést kapott, miután
két nappal korábban bőrrákkal megoperálták egy
nagy állatklinikán. A ló gazdáját, egy asszonyt
különben kilenc hónappal korábban szintén
műteni kellett - orrában a kutatók MRSA-baktériumot izoláltak, amely azonos volt a lovon
keletkezett kelés kórokozójával. Az amerikai
egészségügyi hatóságok szerint a kórokozók köztük a staphylococcus aureus is - az évtizedek során nemcsak a penicillinnel, hanem már
a methicilinnel szemben is rezisztenssé váltak. Ezért a szakértők már jó ideje óva intenek
a túlzott antibiotikum-adagolástól a gazdaságokban tartott állatok esetében, mert ez elősegítheti a rezisztens mikrobák fokozott mértékben
történő átvitelét állatról emberre. A kanadai
kutatók fentiekben ismertetett megállapításai
pedig arra a további veszélyre utalnak, hogy a
kórokozók emberről állatokra is átvihetők.

Miként válhat a család erőforrássá? A hasznos nevelési tanácsokon
kívül 103 finom, egészséges, a gyerekek ízlésének megfelelő - de a
család valamennyi tagjának is kifejezetten ajánlott - ételrecepttel
is kiegészül a könyv. Az ismert vegetáriánus szerzőpáros sok szülő és pedagógus kifejezett kérésére írta meg legújabb cletmódkalauzát. A fiatalodás művészete és a Harmónia az ételben, harmónia
az életben című könyveik sikere, valamint főzőtanfolyamaik tapasztalatai után most kibővítik a tanácsadás körét. Az ősi forrásokból
is merítő szemléletmód ötvöződik a modern európai pszichológiai és pedagógiai elvekkel. A tanácsadó a születés clőttőí egészen 18
éves korig kíséri figyelemmel a csemetéket. (Bioerergetic Kft.)

Dr. S. H. Jacob: Gyermekünk fejlődő értelme
Az értelmi fejlődés csaknem befejeződik az iskoláskor elérése előtt.
A Gyermekünk fejlődő értelme kiegyensúlyozott és mindenki számára hozzáférhető programot biztosít a gyermek korai intellektuális fejlődésének első hat szakaszára. A könyvben található több mint
200 játék és játékos elfoglaltság nem a mechanikus tanulásra vagy
magolásra épít, hanem könnyű és játékos formában gazdagítja a
szülő és gyermek interakcióit. (Alexandra Kiadó)

A kreatív unalom...
(MTI PRESS)
A különféle programokkal túlzsúfolt életmód csökkenti a kreativitást, tompítja a fantáziát. Az unalom erősíti az értelmet. Angol kutatók ezzel a meglepő bejelentéssel lepték meg a pedagógusokat és
a szülőket. Szerintük a mai gyerekek kreativitása azért csökken,
mert nincs idejük unatkozni. Zeneóra, tánciskola, úszótanfolyam,
különféle sportfoglalkozások és
nem utolsósorban a televízió elótt
töltött órák, valamint a számítógép bőséges program választéka
tompítja a gyerekek fantáziáját.
Teresa Belton, az East Egyetemen

végzett kutatás koordinátora egyebek között erről beszélt a sajtónak. „A versenyszellem, az állandósult tevékenység, a gyors siker
igénye, a rafinált időtöltés immár
életviteli normává vált. A tétlenség,
a holt idő nem kaphat létjogosultságot" - mondta a doktornő, aki
szerint főleg a serdülőket érintik
ennek az időzavarnak a problémái. A kutatás - mint a Daily Mail beszámolt róla - abból a több,
mint négyszáz fantasztikus témájú fogalmazásból is merített, melyet 10-11 éves gyerekek írtak. A
legtöbbjük dolgozatából a rajzfilmek és a tv-sorozatok köszönnek

PENTEK, 2001. JANUAR18.

Finnországban a gyerekek is rendszeresen szaunáznak

Az életadó lékek
Ha a horgász kimondja a „lék"
szót, többnyire a lékből kiemelt
csukákra, sügérekre, süllőkre gondol - lásd a mellékelt képet. De
léteznek más lékek is, amelyek
életfontosságú szerepet töltenek
be az állóvizeken. Ezek azok a horgászatkor használtnál sokkalta terjedelmesebb, lehetőleg minél nagyobb, s folyamatosan nyitva tartandó - lékek, amelyeket a
vízkezelők vágnak, és „levegőzhet" rajtuk keresztül a tó, a
holtág.
Miként biztosítja a lék a vizek
levegőzését? Lehetővé teszi a levegő oxigénjének közvetlen bejutását a vízbe, s a jégen vágott ablak világossághoz, napfényhez
juttatja a lebegő algákat, amelyek fotoszintetizációjából a víz
oxigéntartalmának jelentős hányada adódik. A fotoszintetizáció
úgy is elősegíthető, ha a jégről
nagy felületen, sávokban eltakarítjuk havat. Ám a lékelés nem
nélkülözhető: nemcsak az oxigén bejutását biztosítja, hanem az
iszapban keletkezett káros gázok
eltávozását is lehetővé teszi. Ezek
jelenléte még oxigénhiány nélkül is végzetes lehet a halakra, és

egyéb, vízi szervezetekre. A lékelés tehát fontos dolog - és a lékek
folyamatos nyitva tartása is
minél több ideje borítja jég a vizeket, annál inkább.
A halállomány védelme minden vízkezelőnek érdeke s kötelessége - hívja föl a figyelmet Láda Gáspár, a Horgászegyesületek
Csongrád Megyei Szövetségének
ügyvezető elnöke. (Ő maga is lékvágáson vett részt éppen, amikor felhívtuk telefonon.) A megyében már nagyon sok helyütt
megkezdődtek a lékelési munkák. Szegeden a repülőtéri tórendszer (Keramit, Gumis, Tejes, az ivadéknevelésre használatos Rab-víz), és a Fehérpart-Szilvás lékelését egyaránt elvégezte a
vízkezelő egyesület, s gondoskodik a lékek nyitva tartásáról is, tehát nem fenyeget téli halpusztulás. A Mártélyi-holtágon is vágtak már lékeket a vásárhelyi horgászok, és holnap, szombaton
újabb lékvágási akció lesz. Reggel
9-kor Sárgásban kezdődik, s
Mártélynál folytatódik; a szervezők várják önkéntes jelentkezők
részvételét is.
F.CS.

Testet-lelket kényeztető
A SZAUNÁZÁS EGYSZERRE KIKAPCSOLÓDÁS ÉS FELFRISSÜLÉS,
AMELY JÓTÉKONY HATÁSSAL VAN A
TESTRE, A SZELLEMRE ÉS A LÉLEKRE. KÉNYEZTETI A BŐRT, JAVÍTJA A
KÖZÉRZETET, ERŐSÍTI AZ ELLENÁLLÓ-KÉPESSÉGET. HASZNÁLATA KÜLÖNÖSEN TÉLEN AJÁNLOTT. FINNORSZÁGBAN A HŐLÉGFÜRDŐ CSALÁDI
PROGRAM, OTT A GYEREKEK MÁR
EGY-KÉT ÉVES KORTÓL RENDSZERESEN SZAUNÁZNAK.
A klasszikus szauna fenyőből készült fakabin, melyben a hőmérséklet elérheti a 100 fokot. Akinek
pénztárcája engedi és megfelelő tere is van hozzá, otthon is kialakíthat vagy építtethet szaunát. A
szaunakabinok 400 ezer forintnál
kezdődnek, az árat a méret és a fa
minősége határozza meg. Ma már
Magyarországon is rendkívül sok
méretben ésformábankapható akár
kül-, akár beltéri hőkabin, és a legtöbb gyártó egyedi tervezést és kivitelezést is vállal. A legkisebb szaunák 1,5 négyzetméteresek, a legnagyobb előre gyártott családi hőkabin
6 négyzetméteres. Mivel a rendszeres és jelentős hőmérséklet-változás,
a páratartalom ingadozása komoly
megterhelést jelent, fontos, hogy a
kabin megfelelő fa alapanyagból készüljön. Van, aki a finn lucfenyőre
esküszik, mivel az ottani időjárási
viszonyok miatt a fa nagyon lassan
nő, így nagyon ellenálló. De kapható szauna kanadai vörös cédrusból,
afrikai abachi fából és hemlock fenyőből, sőt, hazai alapanyagból is.
A változatosság nemcsak a méretekre és az alapanyagokra jellemző,

hanem az ajtóra, a berendezési tárgyakra, a világításra és természetesen a kályhára is. Az első elektromos
szaunakályhák az 1960-as években
jelentek meg, és ma is ezt a technológiát használják. A szaunaköveket
itt elektromos fűtőszálak melegítik
fel. Vannak olyan fűtőtestek, amelyek szauna és gőzfürdő funkcióban is üzemeltethetők, és egyre nagyobb divat az infraszauna.
A szaunázás „működési elve" a
következő: a testhőmérséklet a normális 37 fokról 42fokraemelkedik,
a véredények kitágulnak, a szövetek
vérellátása fokozódik, hamarosan
megjelennek az izzadtságcseppek A
szaunázás nagyon jót tesz a bőrnek. A forróság hatására bőrünk
anyagcseréje két-háromszorosára
fokozódik. A felső hámréteg megduzzad, az elszarusodott bőrsejtek
fellazulnak, és a zuhany alatt
könnyen lemoshatok, különösen a

Egzotikus fűszerek

• Horgászat lékből. A „levegőztető" lékek ennél sokkal nagyobbak. Fotó: Tésik Attila

Oldalborda
HAGYMÁS PECSENYE
Megtisztítunk, és karikákra vágunk fel kiló vöröshagymát, majd kanálnyi zsírban, vagy három evőkanál olajban üvegesre pároljuk. Egy percig
átsütünk rajta egy kiló megsózott marhafelsált vagyfehérpecsenyét,majd
aláöntünk fél liter testes vörösbort. Mellékarikázunk egy-egy szál sárgarépát és petrezselyemgyökeret, négy szem borssal, két szem borókabogyóval, egy babérlevéllel, meg csipetnyi kakukkfűvel fűszerezzük. Fedő alatt,
lassú tűzön puhára pároljuk, közben a húst időnként megfordítjuk, hogy
a pecsenyelé mindenütt érje. Ha a leve elfőne, kevés vízzel pótoljuk. Végül a húst deszkán vékony szeletekre vágjuk, a visszamaradt levét áttörjük vagy turmixoljuk, és szűrőn átöntve a húshoz tesszük. Nagyon finom
mellé a krumplipüré, a rizs, vagy a már-már majdnem elfelejtett párolt
gersli (árpagyöngy).
TÖLTÖTT KACSA
Tejben megáztatunk, kinyomkodunk, összemoizsolunk és összedolgozunk
egy zsemlét egy nyers tojással, két megtisztított, apróra vágott almával,
a kacsa elkapart májával, meg nagyon apróra összevagdalt szívével és zúzájával. Sózzuk, borsozzuk, és egy csapott kiskanálnyi majoránnával ízesítjük. Hosszábanfelvágjuka kacsát, a belsejét bedörzsöljük majoránnával, szorosan beletömjük a tölteléket, végül a nyílást hústűvel vagy fogpiszkálóval összetűzzük, illetve összevarrjuk. Kevés olajat megforrósítunk,
átsütjük rajta a kívülről is megsózott kacsát, és 2 deci almabort (más fehérbor is jó) aláöntve puhára pároljuk. Megtisztítunk és cikkekre vágunk
még egy fél kiló almát, és a kacsa mellé téve 5-10 percig pároljuk. Amikor elkészült, a húst tűzálló tálra tesszük, és a sütőben ropogós pirosra
sütjük. Tálaláskor köré rakjuk a vele párolt almát, és meglocsoljuk a közben sűrűre beforralt levével.

SORRA NYÍLNAK NÁLUNK IS AZ EGZOTIKUS-INDIAI, KÍNAI - ÉTTERMEK, AHOL MEGISMERKEDHETÜNK
MÁS KULTÚRÁK KÜLÖNLEGESEN
FŰSZEREZETT ÍZEIVEL, AMIT TERMÉSZETESEN OTTHON IS KI SZERETNÉNK PRÓBÁLNI. MIÉRT IS NE,
HISZEN ÁZ ALAPANYAGOK DÖNTŐ
RÉSZE NÁLUNK IS BESZEREZHETŐ.
• OLASZORSZÁGBÓL
ERBE FINI (FINOM FÜVEK)
Franciaországban fines herbes névre hallgat. Számos változata létezik, mert minden különleges aromás fűszer a keverék alkotórésze
lehet. Közéjük sorolható a szurokfű (oregano), a kakukkfű, a rozmaring, a bazsalikom, a tárkony,
a menta, valamint a metélőhagyma, a turbolya, a mogyóhagyma,
a koriander, az édeskömény, a zsálya, a petrezselyem és az izsóp.
Nálunk is kapható olyan paradicsommártás, amelyet ezekkel a finom füvekkel készítenek.
• INDIÁBÓL
GARAM MASALA
Nagyon sok változatban, vidékenként eltérő módon készítik. Álta-

lában fahéj, babérlevél, kömény,
koriander, fekete bors, szegfűszeg
és szerecsendió virág az alapanyaga. A fűszereket megpörkölik és
összetörik, ettől lesz a garam masala barna színű. Egy változat:
összekeverünk és porrá törünk egy
kiskanál szegfűszeget, két kiskanál
fahéjat, egy kiskanál koriandert,
egy kiskanál gyömbért, egy kisakanál szerencsendiót, egy kiskanál
köményt. Húsokhoz és mártásokhoz használják.
CURRY
Legalább 15-féle fűszerből készül.
Fő alapanyaga a kurkumagyökér és
a currylevél, a kömény, a koriander, a mustármag, a fekete bors, a
gyömbér, a chili és a szerencsedió,
a fahéj és a szegfűszeg. Többféle
változata létezik, és Európában
mindenképpen szelídebb az íze,
mint az erőset kedvelő indiai konyhában.
• KÍNÁBÓL
ÖTFŰSZER-POR
Egy-egy rész őrölt fahéj, szegfűszeg, csillagánizs, édeskömény és
gyömbér egyenlő arányban. A
gyömbér helyettesíthető fekete
borssal, csillagánizzsal.

vagy a hideg vizes medence. Ilyenkor a meleg hatására kitágult véredények gyorsan összehúzódnak. A lehűlést nem szabad „megspórolni",
csak a meleg-hideg hatások váltakozása hozza létre a szaunahatást, az
izzadás önmagában nem elegendő.
Két szaunaforduló között érdemes
10-15 percet puha, meleg törülközőbe burkolva relaxálni, a meleghideg váltást pedig egy-egy alkalommal legalább háromszor kell végigcsinálni. Fontos, hogy a szaunázás
végeztével sokat igyunk, hiszen az
izzadás komoly vízveszteséggel jár.
A legjobb, ha ilyenkor csak ásványvizet fogyasztunk. Szaunázás után
ne használjunk tusfürdőt és szappant, mert az izzadás során romlik
a bőr pH-értéke, és a tisztítószer
ilyenkor csak árthat. A bőrápoló
krém viszont segít megőrizni a
szaunázás jótékony hatását.
KECZER GABRIELLA

KULINÁRIA

Tiramisu
- Juronics módra
JURONICS TAMÁS, A SZEGEDI
KORTÁRS BALETT CSAPATÁNAK
NÉPSZERŰ KOREOGRÁFUSA ÉS
MŰVÉSZETI VEZETŐJE, ÉTKEZÉS
UTÁN DESSZERTKÉNT LEGSZÍVESEBBEN TIRAMISUT FOGYASZT
SZEGED EGYIK LEGISMERTEBB
MŰVÉSZE MOST ÉPP B U D A P E S TEN AZ ÚJ NEMZETI SZÍNHÁZBAN
PRÓBÁUA AZ EMBER TRAGÉDIÁJÁT
Juronics Tamás bevallotta,
hogy ó maga nem tud főzni, ennek ellenére nem éri be akármivel, ami az ételeket illeti és egyáltalán nem veti meg a finom
ízeket. Annyit elámít az olvasóknak, hogy kedvence nem igényel túl nagy szaktudást, sőt az
olasz háziasszonyok is tudják,
hogy a Tiramisut szinte lehetetlen elrontani, hiszen elkészítésekor még a sütőt sem kell begyújtani. A finom édesség titka a
hozzávalók minőségében rejlik.
Az olaszok szerint, ha az ember
Tiramisut eszik, akármilyen bánatos is, biztosan jobb kedvre
derül.
- Ha négy személynek készíti
az ember, akkor legalább 400 de-

kagramm babapiskóta kell hozzá, anút brandyvel összekevert
cukrozott kávéval kell jó alaposan meglocsolni. A krém elkészítéséhez 50 deka mascarpone
sajtkrém szükséges, ezt sajnos
ma még csak nagyobb élelmiszerüzletekben lehet beszerezni. A masearponet ízlés szerint
cukorral, csipet sóval és 6-7 tojásfehérje felvert habjával keverük össze és a puhára ázott babapiskótára öntjük. Tálalás előtt
jó, ha a hűtőben állni hagyjuk
legalább fél napig, hogy a különböző ízek összeérjenek. Tetejét
kakaóporral díszítjük, amit egy
mintásra kivágott zsírpapír felett szórunk a sütemény tetejére, mert így különböző alakzatok
rajzolódnak ki a tetején.
A. É.

Gyógyító füvek

NARANCSTORTA

Habosra keverünk 20 deka vajat vagy Rama margarint 17 deka cukorral meg egy csomag vaníliás cukorral. Hozzáadunk 4 tojássárgáját, egy
narancs lereszelt sárga héját, és egy fél narancs kifacsart levét. Felváltva keverjük össze 15 deka liszttel, 5 deka darált dióval vagy mandulával, 1 mokkáskanál sütőporral, meg a tojások kemény habbá vert fehérjével. Kizsírozott, kb. 25 centi átmérőjű tortaformában tűpróbáig sütjük, majd deszkára borítva kihűtjük. A tetejét kissé megszurkáljuk, és
megöntözzük 2 narancs kifacsart levével. Bevonjuk narancsos mázzal,
és ha az már megkeményedett, vékony narancsszeletekkel díszítjük.

kimondottan erre a célra készült
dörzsszivacsok segítségével. A forró és a hideg váltakozásafeszesséteszi a bőrt, az intenzív értréning és
a bő vérellátás pedig serkenti az
anyagcserét és kilökik a szervezetből a felesleges vizet és a méreganyagokat. A szaunázás erősíti az
immunrendszert is: belső szerveink hőmérséklete megemelkedik,
ez a folyamat aktivizálja vérünk ellenanyagait, melyek fellépnek a kórokozók ellen.
A kezdő szaunázók inkább az alsó padokon helyezkedjenek el, ott a
hőmérséklet jóval alacsonyabb, hiszen a meleg levegőfelfelészáll, míg
a hideg alulra kerül. Az ideális
szaunázási idő 8-12 perc. Ezután
jön a szaunázás lényege: a hirtelen
hőmérsékletváltozás. A jó keringésfenntartás érdekében először célszerű egy pár lépést tenni a hűvös
levegőn, majd jöhet a hideg zuhany

• Télen a friss zöltségek ízeit fűszerekkel helyettesíthetjük

A fűszerek régen sokkal nagyobb szerepet játszottak a háztartásokban,
mint manapság. Illatuk miatt velük frissítették, fertőtlenítették a levegőt. A régi kor emberei édes illatú növényeket szórtak a padlóra, fűszeres gömböket tartottak az övükben, levendulás zsákocskákat tettek a
szekrénybe és a ruhásdobozokba. A régi háztartásokban a kert gyógynövényeiből készítettek szappanokat, mosószereket, kenőcsöket, szájvizeket és gyógyszereket.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

Jó-e a szegedi parkolási rend i7

BOZÓKl JÁNOS
szobafestő:
- Szerintem jól kitalálták ezt a szegedi parkolási rendszert. Én Jászdózsáról jöttem, de Budapestre járok dolgozni. Itt, Szegeden sokkal
jobban meg van oldva a parkolás,
mint a fővárosban. Jegyet is tudtunk venni, és helyet is könnyen
találtunk a környéken. Pesten pedig gyakran egyáltalán nincs parkolóhely.

CSIMA BELA

munkanélküli
- Ha az ember eljön ide vidékről,
megtesz száz kilométert, honnan
tudhatná, hogy milyen a parkolási rendszer ebben a városban. Engem is most büntettek meg. Nincsenek megfelelően tájékoztatva
azok, akik nem idevalósiak. A televízióban is mondták, hogy jogellenes ezeknek a büntetéseknek a
behajtása.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

PECKHAM JÚLIA
lanuár 11., 8 óra 15 perc, 3500 g.
és
PECKHAM EMÍLIA
Január 11., 8 óra 16 perc, 2900 g.
Sz.: dr. Fenyvesi Anna és dr Peekham W. Donald (Szeged).
VARGA ESZTER ANNA
Január 16., 14 óra 47 perc, 3280
g. Sz.: Jenei Mária és Varga Gusztáv (Szeged).
TAMÁS KATALIN MÁRIA
lanuár 16., 20 óra 15 perc, 2300
g. Sz.: Tamás Katalin és Virág László (Gyula).
NAGY FRUZSINA
lanuár 16., 8 óra 37 perc, 4020 g.
Sz.: Nógrádi Zsuzsanna és Nagy
Lajos (Szeged).
LAJKÓ LAURA
Január 16., 10 óra.6 perc, 4090 g.
Sz.: Raj Erika és Lajkó András (Kecel).
JUHÁSZ GRÉTA LAURA
Január 16., 12 óra 50 perc, 3300

TÓTH ILDIKÓ
eladó:
- Úgy gondolom - a kórházaknál
teljesen fölösleges a fizetőparkoló
rendszer. Ha valaki orvoshoz jön,
nem tudja meddig fog parkolni,
mennyit kell várnia a vizsgálatra.
Egyedül jöttem én is, nem tudok
óránként kiszaladgálni az autóhoz. Az árak is magasak, és mégsem nyújtanak semmilyen szolgáltatást.

SCHULLER JÓZSEF
gépkocsivezető:
- Egy óra alatt már háromszor
mentek el előttem az ellenőrök.
Budapesten is hasonló a rendszer,
azzal a különbséggel, hogy ott mágneskártyás automaták vannak, és
be lehet állítani, ki, mennyi ideig
akar.várakozni. Az egyszerűbb. Ha
itt hagyom a kocsit és elmegyek jegyet venni, mire visszajövök, biztos megbüntetnek.

• CIKKÜNK VISSZHANGJA
g. Sz.: Gulyás Éva és luhász Árpád
(Kistelek).

Szirbik Imre nehéz órái

VÁSÁRHELY

Igen tisztelt Polgármester Úr!
Megdöbbenve értesültem az Ön elmarasztalásának híréről. Hirtelen
nem is tudom, hogy kit sajnáljak jobban: Önt-e, avagy Szentes városát? Vagy éppen az egész magyar közéletet, mert íme ismét megfogyatkozott azoknak a hivatott vezetőknek a száma, akik egyelőre még „nem
sárosak".
De hát sajnálkozással nem érhetem be! Krisztus papja vagyok, ennélfogva nem rejthetem véka alá hitemből származó mondandóimat.
Nekem akkor is tudnom kellene kimondanom a szükséges szót, ha Ön
végérvényes hatállyal bűnös volna, és azt el is ismerné. De mert nem
ez a helyzet, ezért úgy szólok Önhöz, mint aki lelkiismerete mélyén ez
ügyben tisztának érzi magát.
Polgármester Úr! Ön a múlt év pünkösdjén megjelent könyvemhez
előszót írt, és benne a következőket: „Az írások az adott hét konkrét
eseményeihez kapcsolódnak ugyan, de az aktualitás szinte csak ürügy
az örök értékekre való figyelmeztetésre. Arra, hogy az egészre figyelő szeretet, a pillanaton felülemelkedő bölcsesség több annál, mint a kétes
múló dicsőség, legyen az a társadalmi, politikai vagy egyéb területe az
életnek..." Nagyon hálás voltam akkor szavaiért, de most, hogy Ön lett
a szomorú aktualitás, van-e jogom arra, hogy elnémuljon bennem az
egészre figyelő szeretet, s azt mondjam gyáván: sajnálom, zavarban van
a bölcsességem, mert nincs kedvem a megvádoltak mellé állni.
Világnézeti vonatkozásban nem pendülünk egy húron, viszont igen
sokan állítják, hogy keresztény Magyarországon élnek. Hát ezek nevében, és mindazokéban is, akiknek embersége a helyén van, hadd biztassam Önt! Ha az Ön lelkiismerete tiszta, akkor tartson ki igaza mellett, s ne kerüljön maga alá, Szentes városa jó híre miatt sem.
Nem tudom, van-e elég önbizalma, és meri-e a tiszta lelkiismeretet
felruházni - ha kell - isteni erővel. De egy hívő lelkipásztortól próbálja meg jó szívvel elfogadni, hogy sok jó ember nevében Önért és Ön helyett is így imádkozza a 16. zsoltár kezdő szavait: „Hallgasd meg,
Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi...!"
Polgármester Úr! Mikor e sorokat papírra vetem, pontosan 22 éve,
hogy meghalt édesapám. Még pontosan emlékszem, mit mondott akkor, mikor apáti rangot kaptam. Ezt mondta: „Örülök, de annak jobban, hogy pap vagy." E pillanatban neki is hálás vagyok, hogy Szirbik
Imre nehéz órájában pap lehettem. Édesapám utolsó rám vetett pillantását most is érzem. Ezt sugallja: „Jól van, ez papi munka volt." A többi már az Igazság Lelkének a dolga.
VÁCI LÁSZLÓ
nyugalmazott apátplébános,
Szentes város díszpolgára

KOVÁCS GERGŐ
Január 16., 4 óra 20 perc, 3870 g.
Sz.: Bíró Éva és Kovács Attila (Maroslele).

MAKÓ
KISS BERNADETT REGINA
Január 16., 21 óra 5 perc, 2750 g.
Sz.: Nyári Krisztina és Kiss Károly
(Kiszombor).
PAPANETT NIKOLETT
Január 17., 10 óra, 3250 g. Sz.:
Erdei Katalin és Pap Tibor (Makó).
SZENTES
GYÖNGYÖSSY
JÁZMIN
Január 16., 11 óra 48 perc, 3200
g. Sz.: Kurucz Edit és Gyöngyössy
Géza (Csongrád).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
I KOS: Magabiztossága visszatért,
* I sőt a jókedve is. Minden erejével a
kizökkent lelkiállapota megváltoztatására törekszik. Erőfeszítése sikerrel jár.

r A j MÉRLEG: Ma sokkal könnyebben
I megérteti magát, s rengeteg energiája felszabadul, amit a saját épülésére
használ. Elballag egy fitneszszalonba.

f M t j BIKA: Ne legyen annyira beképzelt,
*
• hogy azt gondolja, mindent el tud
intézni egyedül. Sokkal jobb, ha segítséget
kér.

W
j SKORPIÓ: Csak át kell hogy vészel^ ' je a mai napot, mert kissé megzavarodott. Nem biztos abban, hogy ami most
elkezdődött, a kedve szerinb lesz.

i IKREK: Önnek manapság sok tisz«tázatlan magánügye van. Addig nem
lehet nyugodt, amíg ezeket nem teszi rendbe. Vegyen egy mély lélegzetet, s kezdje el.

J k . í NYILAS: Optimizmusa ma sokat se»gft abban, hogy ne húzza fel magát.
A sokféle ember sokfélét mond, és sokfélét
akar elérni. Ki kell hámoznia az igazságot.

I RÁK: Nehéz a munkára koncent™ * rálnia. A siker érdekében meg kell
tennie mindent, mert munka nélkül elveszíti az önkontrollját.

jíp

BAK: Fontos megállapodást köthet,
• legyen nagyon figyelmes. Egy háztartási problémájához szakembert kell hívnia, s ez kiadással jár.

Q j

OROSZLÁN: Apró félreértések miatt
' ma többször meg kell szakítania
munkáját, így eredményessége sokat csökken. Kiborul és hazamegy.

j VÍZÖNTŐ: A reggel eseménytelen, de
*
• hamarosan nagyon fontos ügyben
hívják telefonon. Az ön magabiztossága lenyűgözi tárgyalópartnereit.

/ V 3 SZŰZ: Személyes ismeretségeit ál»landéan kihasználja a saját ügyel intézésére. Egy idő után a másik fél kezdi kellemetlen kötelességnek érezni.

Jj<

HALAK: Nem szereti a kicsinyes ru' tinfeladatokat. de ma akad néhány.
Ilyenkor mindig ingerült lesz és nagyon gyorsan szeretne túl lenni a dolgon.

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630218-lt-ll-es számra az SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
SZEMETDÍJ
Felháborító és anyagilag lesújtó a
szemétszállítás 918 Ft-ra emelése
a kedvezmények megszüntetésével.
Most az október 12-én hozott rendeletet felülvizsgálják. S.O.S.
204128372 érkezett ez az sms.

a gáz fűtőértékével, mikor egy egész
délelőtt kell egy rizsespipi elkészítéséhez. írta a 702343066-os mobiltelefonról olvasónk.

GÁZFŰTŐÉRTÉK
Ne mondja senki, hogy nincs baj

a Kapcsolat

(jJesiel

PIACI ARAK
Mi mennyibe kerül a dorozsmai nagybanin ?
GYÜMÖLCSÖK
Körte 320, Külföldi szőlő 460, narancs 135-155, citrom 180, mandarin 16Q-250, grapefruit 220, banán 230, kivi 240, idared alma
80-100, golden alma 80-100 forint kilónként. A kókusz 120, ananász 250 forint darabonként. A datolya 130 forint dobozonként.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Sütőtök 30, uborka (kígyó)
600-650, paradicsom (fóliás)
350-450, vöröshagyma 35-40, li-

la hagyma 80, fokhagyma 260-300,
burgonya 35, káposzta 25-30, kelkáposzta 120-150, kínai kelkáposzta 140-150, kelbimbó 280-300,
cékla 30-40, fekete retek 35-45,
sárgarépa 35-45, zeller 80-100,
jégcsap retek 150-200, csiperke
gomba 350 forint kilogrammonként, gyökér 220-250, a petruska
20-30 forint csomónként. Az erős,
hegyes paprika 40-70, paprika (tölteni való) 550-600, karalábé
120-140, kaliforniai paprika 500,
saláta 100-120 forint darabonként.

TISZTELT OLVASOINK!
Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen 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 olvasóink nézeteit tükrözik,
amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
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CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható a 06-209432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált
tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
ORVOSI ÜGYELET
Ö. S. olvasónk telefonált Hódmezővásárhelyről és elpanaszolta,
hogy este fél héttől tíz óráig várakozott az éjszakai orvosi ügyeleten. Az orvos ugyanis betegnél
volt. Ő lázasan és egész napi munka után, végül kénytelen volt orvosi ellátás nélkül hazamenni.
Olvasónk ezt tarthatatlan helyzetnek véli. A betegek biztonságos
ellátása érdekében még egy ügyeletes orvos kellene egy ekkora városban.
KÖSZÖNET
Balogh Beáta, négy gyermek édesanyja telefonált a szerkesztőségbe, hogy háláját és köszönetét tolmácsoljuk két húsz év körüli fiatal lánynak, akiknek feltűnt, hogy
az utcán egyedül közlekedik egy
négyéves kisfiú. A gyermek úgy

határozott tegnap délután, hogy
hazaindul és ezt véghez is vitte.
Nem messze az otthonuktól vette pártfogásba a két fiatal lány és
kísérte haza a gyermeket.
KOFASOR
Nyári Ferenc József azért hívott
minket, hogy örömét fejezze ki a
Mars téri piac rekonstrukciója miatt. Ha elkészül, reméli, hogy a
kofasor nejlonfóhája tetejéről nem
csorog a hólé a vásárlók nyakába.
MAMMOGRÁFIA
A inammográfiai vizsgálattól tartó hölgyeknek üzeni dr. V Béláné,
hogy ő már túl van rajta, és köszönetet érdemlő gyors, pontos ellátásban részesült.

PANNON GSM

" " ' Ax élvonal.

ORVOSI ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben.
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
MA ÉS VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben,
Semmelweis u. 6. szám) veszi fel
és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet
a n. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
A balesetet szenvedett személyeket
a II. kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!)
ügyeletet a Sebészeti Klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház
baleseti sebészeti osztályán, az
egyéb sebészeti gyermekbetegeket
a Sebészeti Khnikán látják el.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig tart. Ambuláns rendelés: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. szám alatti épületében (a Szilágyi utca felöl), tel.:
474-374.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
NAPPALI ÜGYELET
Rendelési idő: Hétköznap 13 órától 7.30-ig, szombaton, vasárnap
és munkaszüneti napokon: 7.30
órától másnap reggel 7.30 óráig.
Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti időszak alatt: Szeged, Kossuth
L. sgt. 15-17., (a Szilágyi utca
felöl). Elérhetőségi telefonszám:
474-374. Súlyos állapotú, nem
szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
Szombaton és vasárnap a központi ügyeleti szolgálaton (Kossuth
Lajos sgt. 15-17.).
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
szombaton és vasárnap:
Újszentiván: dr. Varga István, Újszentiván. tel.: 277-165. A kübekházi betegek ellátása a szegedi
ügyeleten történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felől). Tel.: 474-374.
Forráskút, Üllés: dr. Vereczkey Csa-

ba, Forráskút. Tel.: 287-034 és 0630-9-952-023.
Pusztamérges, Öttömös: dr. Trischler Anna, Pusztamérges, Kossuth
u. 36. Tel.: 286-740.
Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék: ügyelet a Mentőállomáson,
Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
Szatymaz és Zsombó betegeinek
ellátása a hét végén, valamint
munkaszüneti napokon a szegedi
ügyeleten történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felöl), tel.: 474-374.
Kisteleken szombaton: dr. Csajbók Éva és dr. Jeszenszky Emma;
vasárnap: dr. Szilágyi Csaba és dr.
Jeszenszky Emma a Mentőállomáson, Kossuth u. 17. Tel.: 104;
597-040 és 598-610.
KISÁLLATÜGYELET
Január \ 8-vóJ 25-ig: úr. Szalai János.

Rendelő: Szeged, Körtöltés u. 23.
tel.: 06-30-9-532-698.
KÖRZETI ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Szombaton reggel 6 órától hétfőn
reggel 6 óráig:
Szeged-Felsőváros, Északi városrész, Petőfitelep, Baktó, Tápé és
Algyő: dr. Komáromi János, Szeged,
Dorozsmai út 122/B. tel.: 461750.
Szeged város egyéb közigazgatási
területén: dr. Komáromi János,
Szeged, Dorozsmai út 122/B. tel.:
461-750.
Szőreg, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Klárafalva: dr.
Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa
M. u. 19/B. Tel.: 06-60-364-440.
Domaszék, Röszke: dr. Herczeg
István, Szeged, Pacsirta u. 9. tel.:
498-225 és 06-20-9-289-836.
Baks, Csengele, Dóc, Ópusztaszer,
Kistelek, Pusztaszer: dr. Sikter András, Kistelek, Petófi u. 1SYA. tel.:
364-153.
Balástya, Sándorfalva, Szatymaz:
dr. Szigeti Gábor, Szeged, Fürj u.
110.
tel.:06-30-297-4435.
Mórahalom, Zákányszék: dr. Tóth
Ferenc, Mórahalom, Bartók B. u.
1. Tel.: 06-60-480-475.
Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa: dr. Sümegi Sándor,
Ásotthalom, tel.: 291-361.
Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó: dr. Sugataghy Ferenc, Szeged,
Sándor u. 43. tel.: 492-128 és 461 265.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni.

AJANLO
A BÁLINT SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(Temesvári krt. 42.) 18 órakor:
„Fényárnyékok Barcstól Budapestig" címmel irodalmi beszélgetés
és baráti összejövetel Veress Miklós
60. születésnapja tiszteletére. Közreműködik Dálnoky Zsóka előadóművész, az est házigazdája Kiss Ernő a Szegedi írók Társaságának titkára.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
a Royal Szállóban 18 órakor: szege-

diként az RTL Klubban. Julesz Gábor újságíróval Kocsor Erika a Szegedi Körzeti Tv Stúdió szerkesztője beszélget.
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN
18.30 órakor a klinikai halál állapotáról jelenségeiről és kutatásáról Liptay-Wagner András tart előadást; a B galériában megnyílt Szűcs
Árpád festőművész kiálh'tása. Megtekinthető munkanapokon 10-től
18 óráig.

•
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K ö z é p i s k o l á k ,

t a n

f o l y a m

s z e r v e z ő k

TELEVIZIOMUSOR

f i g y e l m é b e !

Ml "TASSAK B E I S K O L Á J U K A T É S O K T A T Á S I K Í N Á L A T U K A T

S . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág
6.00 Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat. 92 9 . 0 5 - 1 1 . 0 0 Naprakész
magazin 11.05 Derült égből egy család Mazel
Tov. avagy sok boldogságot! 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 12.55 Téli olimpia
előtt... 13.00 Körzeti magazinok 13.50 Nyitott stúdió Magyarszováti népdalok 14.00
„Száz vasutat, ezeret..." A magyar vasutak története. Sáfrány József ismeretterjesztő sorozata. 2
A kiegyezésig 14.30 Formatervezett élővilág
Angol természetfilm-sorozat, 2 Az anyagok hatalma 15.05 Évgyűrűk Nyugdijasok műsora
15.30 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 15. A csókolózás művészete 16.20 100
kép a XX. századból Magyar kultúrtörténeh dokumentumfilm-sorozat, 10.
16.30 Tűzfal Informatikai magazin
17.05 Forrás Életmódmagazin
17.35 A Black Rose-vár titka
18.00 Híradó hatkor
18.10 Esti mese
18.30 Ablak Közéleti
szolgáltatómagazin
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Ula ákác
21.35 ...hol nem volt...
22.00 Aktuális
22.25 Híradó este, időjárás
22.30 Téli olimpia előtt... (ism.)
22.35 Théma
22.55 TS Műkorcsolya EB.
Közvetítés Lausanne-ból
0.25 Kárpáti krónika
0.30 Világhíradó

OKTATÁSI MELLÉKLET: k
SEGÍTSÉGÉVEI,.

MEGJEIXNÉS

IDŐPONTJA:

Délniagyarors/.áp: és Délvilág:
Szegedi Hirdető:
Vásárhelyi Mustra:
Szentes-Csongrádi Mustra:
Makói Mustra:

JANUÁR

24.

január
január
január
január

23.
24.
25.
25.

ÁLLAMI ISKOLARENDSZERBEN
MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEKNEK
50% KEDVEZMÉNY A NAGYKERETES
IIIRDETÉSI ÁRBÓL!
A gyermek későbbi pályaválasztását
meghatározza a m e g f e l e l ő középiskola.
SEGÍTSÜNK DÖNTENI A DIÁKOKNAK
ÉS SZÜLEIKNEK.
További felvilágosításért hívja
értékesítési tanácsadóinkat
vagy a (>2/567-888-as telefonszámunkat!

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin, Benne: Faluvilág9.00-11.45 Délelőtt a TV
2-vel Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10 Autóexpó 200210.40
Közvetlen ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.45
Riviéra Európai koprodukclós sorozat 12.20 Csapodár csalogány Amerikai vígjátéksorozat 12.45
A dadus Amerikai vígjátéksorozat 13.10 Észak és
Dél Amerikai kalandfilmsorozat, 10 15.00 Gazdag ember, szegény ember Amerikai filmsorozat.
9 15.55 Kapcsoltam 16.15 Sebzett szívek
Mexikói filmsorozat 16.45 Lucecita Argentin filmsorozat
17.10 Barátok é s szerelmek
Mexikói filmsorozat
17.35 Szeretni beindulásig
Spanyol-argentin
filmsorozat
18.00 Aktív
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Fort Boyard Az erőd Kalandjáték
19.55 Jó barátok
20.25 Activlty

é l e i é t a l a p v e t ő e n metfltatái-ozza az elsíi i s k o l a , a h o v á jár,
a z e l s ő p e t l a j s ő g t t s . a k i t ő l t a n u l , a z e l s ő k ö z ö s s é g , antelv
> i s e i k e d é s l m i n t á t m u t a t ~ / á m á r a . É p p e n e z é r t tiagv s ú l y a
van a n n a k a d ö n t é s n e k , amelyet a -zfllők h ú z n a k : melyik
á l t a l á n o s i s k o l á b a í r a s s á k f i u k a t vagy l á n y u k a t . I l y e n k o r
« o k m i n d e n t m é r l e g e l n e k : g y e r m e k ü k k é p e s s é g e i t , a z iskoláról szóló vélekedéseket, a tanító nénivei
váló b e s z é l g e t é s t a p a s z t a l a t a i t . H a s o n l ó a n f o n t o s választ á s e l ő t t á l l n a k a k ö z é p i s k o l á b a k é s z ü l ő fiatalok, a k i k n e k későbbi pályafutását, továbbtanulási lehetőségeit befolyásolja. hol folytatják k ö z é p f o k ú t a n u l m á n y a i k a t , l ap u n k - két részletben - e z e k b e n a fontos d ö n t é s e k b e n
p r ó b á l s e g í t e n i a d i á k o k n a k és s z ü l e i k n e k , a z i s k o l á k n a k
p e d i g e g y e n l ő f e l t é t e l e k m e l l e t t l e h e t ő s é g e t a d u n k , hogy
Itemutassák magokat és oktatási kíoáiatnkal.
és oktatási kináiaiüfcas OKTATÁSI MELLÉKlETúnk segítségévei.

MAROSHOLDING Kft.
(6722 Szeged, Hajnóczy u. 18., Cgsz.: 06-09-001605)

SZÍNHÁZMŰSOR

mint a Szegedi Ruhagyár Rt. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72., Cgsz.: 06-10-000090)
felszámolója nyilvános pályázat útján értékesíti az adós cég vagyontárgyait együttesen
és az alábbi csoportosításban.

II.

Este 7 éra: Szerelmi bájital - vígopera. Vaszy-bédet.
KAMARASZÍNHÁZ
Este 7 óra: Portugál - tragikomédia. Bérletszünet.

„SZEGEDI GYÁREGYSÉG" vagyoncsoport
A jelenleg is működő és értékesítésre kerülő gyáregység együttes irányára
240 millió forint.
Az l-es vagyoncsoporton belül 1/1., 1/2. és 1/37 vagyonelemek külön-külön
is értékesíthetők az alábbi bontásban:
L/1. A 25850/14. helyrajzi számú 9237 nm területű „üzemi terület" megnevezésű
belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 72. szám alatt helyezkedik el.
Irányár: 210 millió Ft, azaz - Kettőszáztízmillió - forint.
1/2. Textilruházati tevékenység végzéséhez használatos műszaki berendezések, gépek,
felszerelések és egyéb eszközök.
Irányár: 42,1 millió Ft, azaz - Negyvenkettőmillió-egyszázezer - forint.
1/3. TIMAX ALFA Kft. (Cgsz: 06-09-007136, székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 72.) 2 900 000 forint névértékű, 97%-os közvetlen irányítást biztosító üzletrésze.
Irányár: 2,9 millió Ft, azaz - Kettőmillió-kilencszázezer - forint.

BÁBSZÍNHÁZ
Du. fél 3 óra: Egy kis Mozart bohócokkal. Csipkerózsika-bérlet

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. 4 és este negyed 8 óra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű
szövetsége. Színes, m. b. amenkai film.
BELVÁROSI MHHPUDC FHJWTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Üvegbgris. Színes magyar film.
Du. 3, negyed 6és este fétSóra: Daloka második emeletről. Színes svéd film.

A 25850/7. helyrajzi számú 11591 nm területű „üzemi terület" megnevezésű
belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 72. szám alatt helyezkedik el.
Irányár: 170 millió forint, azaz: - Egyszázhetvenmillió - forint.

QRAND CAFE
Este 7 óra: Hetedik pecsét. Svéd film. R.: Ingmar Bergman; este 9 óra: Táncos a sötétben. Dán film. R.: lars
von Trier.

III. A 25850/10. helyrajzi számú 2067 nm területű „üzemi terület" megnevezésű
belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, valamint a 25850/12. helyrajzi számú,
24 nm területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányada, amelyek természetben 6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 72. szám alatt helyezkednek el.
Irányár: 33 millió forint, azaz - Harminchárommillió - forint.

Atlantisz: 13.45 óra. Csocsó: 18,20,22 óra. A Gyűrűk
Ura: 14,17.15,20.30,23.45 óra. Lovagregény: 17.30,
20,22.30 óra. Kutyák és macskák: 14,16 óra. Harry
Potter: 14,17,20,22.45 óra. Csajok a csúcson: 16,
18,20,22 óra. Dr. Szöszi: 18,20,22 óra. Ne szólj száj:
13.15,15.30,17.45,20,22.15óra. Jay és Néma Bob:
13.30,15.45 óra. Zoolander: 13.30,15.30 óra. Amerikai Pite 2.: 13.30,15.45,18,20.15,22.30 óra.

IV. A 25850/11 helyrajzi számú 1711 nm területű „üzemi terület" megnevezésű
belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 72. szám alatt helyezkedik el.
Irányár: 29 millió forint, azaz - Huszonkilencmillió - forint.
V.

A 25850/13- helyrajzi számú, 5156 nm területű „üzemi terület" megnevezésű
belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely természetben 6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 72. szám alatt helyezkedik el.
Irányár: 105 millió, azaz - Egyszázötmillió - forint.
A fenti irányárak

áfát nem

tartalmaznak!

A részletes pályázati leírás a Cégközlöny 2002. január 10-i számában jelent meg.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó Pályázati Tájékoztató az adós cég
Szegedi Ruhagyár Rt. „Fa" titkárságán vehető át (tel.: 62/488-288).

21.00
22.25
23.00
23.45

Szilveszteri Dáridó
Dáridó top 10
Jó estét, Magyarország!
Világsztárok
Frfderikusszal
0.15 Polip
2.15 Aktív
3.05 Arany János: Epilógus

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10
Top-shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 225 9.50 Teleparti Játék 10.40 Topshop 11.35 Delelő Vidám show. Benne: 11.35
Ünnepnaptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó
- Déli kiadás 13.10 Teleparti Játék 14.00
Norm-show Amenkai vígjátéksorozat. 10 14.25
Jack és Jiíl Amerikai filmsorozat, 27 15.15 Milagros Perui filmsorozat, 159 15.40 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.45 Receptklub 15.55 Híresek és gazdagok Argentin
filmsorozat, 351. 16.20 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték 16.25 Maria Mercedes Mexikói filmsorozat, 159-160
17.15 Üstökös Sztárkereső
17.20 Mónika A klbeszélöshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
Magyarország
legnépszerűbb
kvízjátéka Vágó Istvánnal
19.25 Fókusz Közszolgálati
magazin
19.55 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 1403-1404.
20.25 Szupermozi: Óvó bácsik
22.00 Igaz történetek:
0.30 Híradó - Késő esti kiadás
0.50 Fókusz, időjárás-jelentés
(Ism.)
1.20 Divatklip

Duna TV

Minden gyermek

I.

11

H I R D E T É S "

M Ű S O R -

DESZKI FALUHÁZ MOZI
Este 7 óra: Kutyák és macskák. Színes, m. b. amerikai vígjáték.
VÁSÁRHELY
Du. 4 és este 7 óra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövetsége. Színes, m. b. amerikai film.
Í

MAKÓ
Este 8 óra: Kardhal. Színes amerikai krimi.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Kutyák és macskák. Színes, m. b. amerikai vígjáték; este 8 óra: Tök állat. Színes, m.b. amerikai vígjáték.

5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 -8.30 Indul
a nap Reggeli hírmagazin 8.30 Műsorismertetés
8.40 Összkép Kulturális híradó 9.05 A szellem
órája Palócföld határok nélkül 9.45 A Brusznyaiper 10.10 Minden szerdán Magyar játékfilm
11.40 Az ezredév Magyar animációs film 11.50
Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés
12.05 Miért? Kérdések a közéletről 12.30 Zöldkalendárium 12.55 Beleszülettem a kisebbségi
sorba Portréfilm Glon Nándorról 13.45 Repülőgép-anyahajé Amerikai ismeretterjesztő film
14.35 Megnyerhetö-e bombázással a háború?
Amerikai ismeretterjesztő film 15.30 Vad sziklafalakon 16.00 A tudomány kincsesháza Ismeretterjesztő magazin 16.30 Célkeresztben 16.55
Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsorajánlat. reklám 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 19.00 Udvarház Az építkezés, lakáskultúra és
ingatlanpiac magazinia 19.30 A holnap világa Angol ismeretterjesztő filmsorozat 20.00 Az eljövendő élet Olasz tévéfilmsorozat 21.30 Testamentum Magyar kisfilm 21.45 Híradó, sport 22.00
Gyilkossághoz öltözve Amerikai játékfilm 23.40
Mai magyar dzsessztőkör 0.40 Hírek 0.45 Műsorismertetés, vers

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika. Sport 5.00 Reggeli krónika. 5.39 Falurádió
6.00 Krónika. Sport 7.00 Krónika. Sport 7.19 Körzeti időjárás-jelentés 8.00 Krónika. Sport 8.19
Mindennapi tudomány 9.04 Napközben. 11.04
Cigánytélóra 11.35 Az elmés nemes 12.00 Déli
haranguó 12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma?
12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Vallási műsor 14.04 Péntek kávéház
15.05 Szóljon hozzá! 15.55 Kamatozó forintok
16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyaroruágról
jövök..." 16.53 Haunos tudnivalók 17.00 Hírek.
Közlekedés. Időjárás 17.05 Holnaprakész 18.00
Esb krónika 19.05 Határok nélkül 19 3 0 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Hírek.
Közlekedés. Időjárás20.04Aranyemberek. PDebrenb Piroska 2035 Madách Imréről-elfogultan 2L05
Fórum 21.05 Tetten ért szavak 21.55 Szélé
22.00Késő esb krónika 22.30Fórum - az Idő tükrében 23.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás. Kenő
23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Himnusz
PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok 5.00
Hírek. Időjárás 5.55 Állomáskereső 6.03 Kívánságreggel 8.46 ZökKsportlreggel 9.00 Délelőtt a Petőd rádióban 9.50 Apró-cseprő 10.54 Gordiuszplusz 11.00 Hírek. Időjárás 11-04 Közlekedés
11.05 Sporthírek 11.15 „Régi idők dalai " 1198
Zöld jelzés 11+48 Korkérdés 12.00 ló ebédhez uól
a nóta 13.00 Verkli 1330 Vízállásjelentés 14.00
Péntektől péntekig 16.00 Közlekedés 17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiusz-játéktér 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum 20.00
Váltóhang 21.04 Húszas stúdió 22.00 Dzsesszkoncertek 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó
23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után.. 2.22 Éjuakai Rádiószínház 38 percben. Interurbán 3.03 Melódiákoktól 44.03 Magyar nóták, csárdások
d 9 3 , 1 MHz 5 . 5 5 2 2 . 3 0 . Szentes 6 6 . 2 9
MHz 5 . 5 5 9 . 0 0 5 . 5 5 Alföldi hírmondó. Zenés
hírműsor. SzerK.: Reigl Endre. Műsorismertetés, időjárás-jelentés. úbnform. 6 . 0 0 Reggeli Krónika (Kossuth). 6 . 2 0 Jegyzet. 6 . 3 0 Hirek, tudósítások a DélAlföldről. programajánlat és uegedi lapuemle. 6 . 4 5
Reggeli párbeszéd: Posta Net. 7 . 0 0 Reggeli Krónika
(Kossuth). 7 3 0 Aktuális beszélgetés: csatomázás Kiskunhalason 7 . 3 0 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről.
körzeti idő|árás-jelentés. 7 . 4 5 Oruágos lapszemle
és programajánlat. 8 . 0 0 BBC világhíradó Londonból.
8 . 1 5 Péntek reggeli jegyzet. 8 . 3 0 Lemezmusba.
9.00
Hírek időjárás-jelentés, útinform
9 . 0 5 1 1 8 7 Hétfőtől péntekig: Kossuth -Napközben. 1 2 . 0 0 Déli Krónika (Kossuth). 1 2 . 4 5 Hirek.
tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, úbnform. 1 3 . 0 0
Hírek, meteor, úbnform. 1 3 . 0 5 Hétfőtől péntekig:

5.42 Hajnali gondolatok 5+45 Agrárvilág 6.00 Ma
reggel 8.30 Panoráma Szamuk) Ferenccel 9.00
Ausztrál Open teniszverseny 13.00 Híradó délben
13.55 Koffer Kedvcsináló kuKtltúrák külföldön
14.20 Magyar ház Palackposta 14.45 Magyar ház
15.15 Naprakész magazin 17.05 Iskola utca
18.00 TS Magyarország- Horvátország, Barátságos jégkorongmérkőzés Közvetítés Dunaújvárosból
19.35 Esti mese 19.50 Théma 20.05 Híradó
este 20.30 Sporthírek 20.40Századunk 21.05
Magyaroruág2002 21.30Ausztrál Open temuverseny A napi események összefoglalója 22.55
Záróra 23.55 Éjszakai telefon - Fodor Jánossal
1.30 Aktuális 1.55 Parasztok 2.50 Vllághíradé
3.10 Magyar ház (ism.) 3.40 Musica Histonca
Haydn: Baryton-tnó 3.50 Iskola utca (Ism.) 4.45
Forrás Életmódmagazin 5.10 Manyika halhatatlansága (ism.)

6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor.
7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.). 7.30 Esti zóna (ism ). 8.00 Zenevonal. 9.00 Közgyűlés élő közvetítés a városházáról. 18.00 Kozéleb Kávéház
- teritéken a Magyar Demokrata 18.30 Mese.
18.45 Közös nevezd. 19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató és
információs műsor.
20.30 Városháza.
21.00 Rendezte - Szabó István:
Budapesti mesék.
22.25 Híradó (Ism.).
22.55 Képújság.

Telin TV
22.0& 19.00 Hangos képújság. 19.00 Diagnózis. 20.00Tiszatájék - megyei magazin. 20.30
Szegedi parkolás 2002 20.45 Kozéleb Kávéház
a Royalban: beszélgetés egy szocialista „polgár-mesterrel". Vendég: dr ToUer László Pécs város polgármestere Házigazda: dr. Géczy József országgyűlési képviseld.

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

VTV Makó
7.00 A csütörtöki adás ismébése. 9.46 Képújság 18.05 Ébredés. 18.30 Erdei Grúnwald Mihály - A teremtőtől a végrtélebg sorozat. 19.00 Híradó. 19.10 A kung fu szelleme Hongkongi akciófilm. 20.40 Híradó (ism.). 20.50 Képújság

Vásárhelyi TV
16.00 Bencze-sbow. 16.40 Kövek a víz alatt természetfilm. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 18.00 Egészségmagazin. 18.30 Képes
Sport. 20.00 Híradó. 20.15 A nap kérdése (ism.).
20.20 A kungfu szelleme. Hongkongi tilm. 22.00
Bencze-show 22.30 Híradó (ism) 22.55 Kövek
a víz alatt (ism.). O.OO-tól Képújság
Kossuth. 1 4 . 0 0 Hirek. meteor, úbnform. 1 4 . 0 5 Zenés délutáni randevú, Varga György szerkesztővel, email: zdr@freemail.hu 1 5 . 0 0 Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 1 5 . 0 5 Délutáni magazin. Szerkesztő: V. Horvát Péter 1 5 . 1 0 Érdekességek az autós világból. 1 8 . 0 0 Hírek, meteor, úbnform 1 6 . 1 5
Zene. 1 7 . 0 0 Hirek időjárás-jelentés, útinform.
1 7 . 1 5 Sporthírek. 1 8 . 0 0 Esb Krónika. (Kossuth).
1 8 . 2 0 Sportidő-plusz. 18.30-tól 2 2 . 3 0 ír Oruágos nemzebségi műsorok Kossuth URH adón és a
Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ BB
FM 9 5 . 4 Tel: 6 2 4 4 4 - 0 8 8 . www.radio88.hu
5.55-tol 8 . 5 5 ig félóránként. 9 . 5 5 és 1 8 . 5 5
ig óránként hírek, időjárás. 6 . 4 0 7 . 4 0 . 8 . 4 0
1 1 . 4 0 és 15.40-kor sporthírek.
6 . 0 0 Ébresztő (GenscherSövény Tibor) 1 0 . 0 0
Napközi (Bende Gábor). 1 4 . 0 0 Délutáni show (Száraz Ferenc) 1 7 . 0 0 Vigadó Mix (DJ p_e_t) 2 0 . 0 0
Chart show (Bende Gábor). 21.00 Fresh Jam (DJ
p_e_t). 0 . 0 0 Éjuakai Zenemix
RADJÓ 7 V Á S Á R H E L Y
Naponta 5.00-től 2 4 óráig uerkesztett műsorok a
9 7 , 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel 6 3 3 - 6 7 7 , telefax: 5 3 3 - 6 7 8 Az adás Kteje alatt hívható telefonszám: 8 3 3 - 7 7 7 és 5 3 3 - 7 7 8 . SMS: 3 0 - 2 6 7 7 7 7 7 Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér
7 1 (piaccal uemben).
5 . 0 0 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: tájékoztató a középiskolákban folyó képzésiéi az általános Iskolák felvételije kapcsán. Vendégek: Árva László, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Németh Kriszbn Tibor, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója,
Hajdú János, a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola igazgatója, Darida Péter, a Kossuth Zsuzsanna Műuaki Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium Igazgatóhelyettese. 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló.
1 3 . 0 0 A nap kérdése 1 3 . 3 0 Humorpercek.
1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó 1 8 . 0 0 Sportturmix.
2 0 . 0 0 Péntek esb kaleidoszkóp. 2 3 . 3 0 Dél-alföldi hírmondó (Ism.).
RÁDIÓ SZÍNIBB
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallható a 1 0 6 0 MHz-en. Interneten www.uentes.hutadiouentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonuámok: 6 3 3 1 5 4 7 2 és 3 1 5 4 8 2 F-maiL radioszentes@mail.buanet.hu Állandó műsorok: helyi
és térségi hírek - minden óra 3 0 percében Tisza
Menb Krónika - hétköznap 17.15-tő! 17.45-ig
6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, úbnform, lapuemle. 9 . 0 0 Riportok - interjúk. 1 0 . 0 0 Zeneóra 1 1 . 0 0 Programajánló.
1 2 . 0 0 Zene-ózón . 1 3 . 0 0 Szerkesztik a hallgatók.
14.00Zeneóra 1 5 . 0 0 Délutáni Magazin. Interjúk,
nportok. Kompok - kikötők a Tiuán. 1 7 . 1 5 Tiua
Menti Krónika. A nap hírei 1 8 . 0 0 Zene - érdekességek. 1 9 . 0 0 Esb mese. 2 0 . 0 0 Zenés éjuaka.
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KISTEHERAUTÓK

Nincs már benzin, gáz,
duruzsol a STEYR TD/JJ* —
licence

^R^md

AKCIÓ! EURO II.
2

1 9 8

0 0 0

Nyitott, zárt,
dobozos, billenős,
3 és 6 személyes
kivitelben! Minden

U

i

Cégünk egy külföldi tulajdonú, nemzetközi
építőipari vállalatcsoport magyarországi
vállalata, amely termékrendszerervei piacvezető
pozícióban van Magyarországon

munkatársat keresünk dél-magyarországi
(Pécs vagy Szeged) területekre.

Ft-tól

Feladatuk az lesz, hogy a

vállalat mély- és magasépítési, illetve
épületgépészeti termékrendszereivel
kapcsolatos műszaki szaktanácsadást
nyújtsanak, a meglévő ügyfélkapcsolatokat
ápolják és új ügyfeleket kutassanak lel.

típus

4x4 kivitelben is!
Kedvező finanszírozási
lehetőség!

Ideális jelöltünk felsőfokú építőmérnöki

épületgépészeti végzettséggel és hasonló
területen szerzett tapasztalatokkal, továbbá
jogosítvánnyal rendelkezik,
kreatív és nagy teherbírású.

HASZNÁLTAUTÓÉRTÉKESÍTÉS!

,

Az ár az áfa értéhét nem tartalmazza

Érdeklődni:

Dlász Kft., Mol Ipari Park, Algyő

Tel.: 62/517-443. Mobil: 06-30/357-52-15
Nyitva: H.-P.: 8-15-ig

MEGÉRI

A

PÉNZÉT...

- MiNidiszkoNt, FFRENCSZÁLLÁS, PFTŐF1 S. U. 68.
Míní ABC, Tanács VíImos RÚZSA, FELSZABADULÁS U. 17.
• 100 Ft-os jellegű bolt K1SZOMBOR, JÓZSEF A. U. 11.
• Zöldség-gyüMölcsbolt (DoMbiék)
MAROSLELE, KOSSUTH ÚT 64.
• Libor ANtalNé ÜLLÉS, MEZŐ IMRE U. 29
- SzereNcsevár, SZEGED, TESCO

1106 Bp„ Jászberényi út 38-72. A ép. II. em.
Mályinká József részére

\

— ' —

HORVÁTH FERENC
temetésén megjelentek, mély
gyászunkban osztoztak,
ot 1671782
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, testvér és rokon,

NÉMETH IMRE
52 éves korában váratlanul elhunyt,
temetése január 22-én, 12 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család

január 8-án, Szegeden eltemettük.
Köszönet mindazoknak,
akik életét szeretetükkel
megszépítették, akik utolsó
útjára elkísérték, és emlékét jó szívvel megőrzik.

MIHÁLY ISTVÁN,

KÁNTOR LAJOST

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

életének 73. évében elhunyt,
temetése 2002. január 21én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.

utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetet mondunk
a bőrklinika és az I. kórház
orvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért.

Gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam
volna tőletek, de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

TÖRÖK IMRE

RÓZSA SÁNDOR

78 éves korában elhunyt, temetése 2002. január 21-én,
14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló család

temetésén részt vettek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

t

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, nagymamánk és dédmamánk,

50 éves korában elhunyt, temetése január 23-án, 13 órakor lesz a református temetőben.

ALMÁSI
JÓZSEFNÉ
SZALMA ROZÁLIA,

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

PÉTER SÁNDOR
75 éves korában váratlanul
elhunyt, temetése 2002. január 21-én, 14 órakor lesz
a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

I! I X7I K7X

l

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

HABIK TIBORNÉ
HÍDVÉGI ESZTER

oi 1471583

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettúnket,

Gyászoló család

nix7inxx

életének 80. évében elhunyt,
temetése január 21 -én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
A gyászoló család,
Szeged, Sándorfalva

feladhatja!
—1

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettúnket,

KOPASZ ISTVÁNT
velünk utolsó útjára elkísérték,
és virágaikkal, részvétükkel fáj.dalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
'

,111X71X77

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

.'.."•.

H

.•

PÁLINKÁS ATTILÁRA,
I
\

V

halálának 10. évfordulóján.

/
*

Szerető szüleid, bátyáid, sógornőd,
unokaöcséid

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
ismerősöknek, munkatársaknak, akik

RUTAI
SZILVESZTERNÉ
temetésén részt vettek. Köszönetet mondunk a fertőzőkórház
orvosainak és nővéreinek, akik
élete megmentéséért fáradoztak. Külön köszönet a Nazarénus Öregotthon dolgozóinak,
akik több éven át ápolták és
sok szeretettel körülvették.
0U469419
Gyászoló család

'

JENOVAI FERENC
halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja

MAK0
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet a közeli és
távoli
rokonoknak,
szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk,

ÖZV HORVÁTH
JÓZSEFNÉ
BAKOS A N N A
temetésén megjelentek, sírjáravirágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk háziorvosának, a neurológiai osztály orvosainak és
ápolóinak odaadó és fáradságos munkájukért. A földeáki
szarvasmarhatelep dolgozóinak és az Egyetértés Tsz vezetőségének a küldött koszorúkért.
Gyászoló család, Földeák

GULYÁS
MIHÁLYNÉ
PALLAGI ROZÁLIA
temetésén megjelentek, sírjára virágot és koszorút helyeztek.
Gyászoló család, Makó
.,,,,„„„,
és Balatonfüred

+

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak
a közeli és távoli rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
akik szerettünk,

FODOR LÁSZLÓ

A gyászoló család, Makó

011671589

f

„Könnyes szemmel állunk néma sírod
mellett, siratjuk drága emlékedet."
Fájó szívvel emlékezünk

FÜZESI SÁNDOR

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

halálának 3 éves évfordulójára.
Családja, szülei, testvére

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:

JÓNAI JÓZSEFNÉ
RIEGER KATALIN,

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-í Kegyeleti Kft., 6791 Szeged,
Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 Márvány Kft.
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/259-058 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L.
krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged. Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.:
62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft.,
6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési iroda Szeged, Török
u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban velünk éreztek.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,

oi 1671570

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975

Szomorú szívvel emlékezünk

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

életének 73. évében elhunyt,
"temetése január 23-án, 12
órakor lesz a Belvárosi temetőben.

-.«"

ÖZV BÁLINT
DÁVIDNÉ
KOVÁCS ERZSÉBET
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
0H570870
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudajuk,
hogy a szerető férj, apa, nagyapa,

9200 Mosonmagyaróvár-Újudvar,
Evzc Tamás utca
ld,ge:.HÓS".
Pályázatokat nem küUünk vissza. /

Fájó szívvel emlékezünk,

011671344

„Foghatnánk a kezed, simogatnánk, könnyünk hiába
hull, utadra indultál. Drága
édesanyánk, bár még szólhatnál, szívünk szakad bele, hogy
itthagytál."

44. életévében elhunyt. Hamvait 2002. január 22-én, 14
órakor helyezzük örök nyugalomba a Tápéi temetőben.

—

DR. BULLA GEZAT

011671408

HORVÁTH I.
TIBORNÉ
KURAI IBOLYA

is

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

SZEGED

~ vállalkozót ~
keres, ah az adott terület disztribúáöját látja et
Feladatai: - rendelések fék/étele,
- raktárkezelése. - kiszállítás.
Elvárásaink:- középfokú végzettség,
- 'vállalkozói igazolvány. • kereskedelem
területén szerzett gyakorlat, - 25-40év közötti
éleikor, - kalonaviseltség, -jogosítvány, telefon.
Ha a jelentkező rendelkezik hűtött raktárral,
illetve erre a célra alkabnas helyiséggel,
a szükséges gépkocsikat a
Kaiser Food Kft biztosítja.
Kérjük, hogyfényképpel ellátolt önéletrajzát
a megjelenéstől számítolt 5 napon belül küldje d
a következő dmre: Kaiscr-Food Kft.,

H1RDETES1 LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS

vagy

Hirdetése ;t már 70 p o s t a h i v a t a l b a n

Gyászközlemények

KAISER
Próbáljon ön is szerencsét, tegyen tagja
sikeres csapatunknak!
Az ország több ezer boltjába jutnak el nap
mint nap a KAISER termékek, amelyek az
ínyenc húsevőknek készülnek.
A Kaiser Food Étebniszer-ipari Kjt. üzletkötői
csapatának bővítésére, húsipari terméket
értékesítésére,
Csongrád megye területén élő

Csongrád megye területén,
bérlemény céljából.
Jelentkezni lehet:
Kaiser-Food Kft.,
9200 Mosonmagyaróvár- Újudvar,
Esze Tamás u. 9.,
.
tel.: 96/214-899,
\
fax: 96/214-977.
/

III ACO Magyarország Bt.

—-

szelvény

RAKTÁRHEL
YISÉGET
KERES

Fényképes szakmai pályázataikat jövedelmi
igény megjelölésével az alabbi címre várjuk:

-

Hirdetési

/ á Kaiser FoodÉUlmiszer-ipan\
Kft. 50-70nr-ts, hűtött

További növekedésünkhöz 2 fő

termékmenedzser

PÉNTEK, 2002. JANUÁR 18.

KIS IMRÉNÉ
HEGEDŰS LÍDIA
Hódmezővásárhely, Magyar
u. 8. szám alatti lakos 91 éves
korában elhunyt. Temetése január 18-án, fél 11 órakor lesz
a vásárhelyi római katolikus
temetőben.
0,1671683

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Felejthetetlen

DR. BENCZÉDI
ZSÓFINK
elvesztésekor küldött számtalan
egyúttérző, vigasztaló gondolatot, virágözönt köszöni
oi i67i 197 a megrendült család

ü

Albérletet kínál
Autó
Állást k e r e s
Állást kínál
Bérlemény

• U | Bútor
Egyéb
Eltartást vállal
É p í t é s i telek
Építőanyag
Garázs
Gépjárművezető-képzés

13

Haszonállat

14

Háztartási gép

15

Hirdetmény

m

Akciót
Gyári felújított
lengéscsillapítók
-10%
Szeged, A l f ö l d i u .
Bécsi k r t . sarok.
Telefon: 6 2 / 4 4 0 - 3 8 6

Közlemény

2
^
ü

Állást keres

Lakásfelszerelés
Á l l á s t kínál

Magánház
Növény
Oktatást vállal
Panellakás
Régiségek
Ruházat
Szakképzés

u

Sport, hobbi
Szolgáltatás
Talált
Tanfolyam

32

Társközvetítés
Termény
Téglaépítésű lakás

35
36

Tüzelőanyag
Üdülés

m
m

Üdülő

H

Albérletet kínál

Üzlethelyiség

• BELVÁROS közelében igényesnek bútorozatlanul, 80
nm-es lakás, számlaképesen
50.000 + rezsivel kiadó. Szeged, 62/444-522.

• OPEL Astra Caraván 1,4
GL 16 szelepes, négyéves,
metálzöld, riasztóval, rádiómagnóval, távirányítóval, szervizkönyves, 70 500 km-rel,
1,580.000-ért eladó, 20/9512107. (Szeged).
• GÉPJÁRMŰÁTÍRATÁS
teljes körű ügyintézése biztosításkötéssel, sorban állás nélkül. Szeged, Madách u. 15.
62/422-737, 30/2895-809.
• GÉPJÁRMÜÁTÍRATÁS,
biztosításkötés.
Szeged,
Madách-Párizsi krt. sarok,
(7.30-17.00) 62/425-043,
„Körgyűrű".
• LADA 1500-as, 1994-es,
benzin-gázüzemű, kevés kmrel, megkímélt, újszerű állapotban eladó. 63/312-883.
Szentes.
• MAZDA E2200 kétéves, piros, hatszemélyes, zárt furgon
téli-nyári gumikkal, riasztóval
vonóhoroggal első tulajdonostól kölcsönátvállalással, szervizkönyvvel eladó, 2.600.000ért. Érd.: 06-20/9-563-673,
Szeged.

• ...HÖRMAN ajtó- és kapurendszerek szereléséhez és
gyártásához lakatos szerelőket
keresünk. Szeged: 06-209436-116.
• A G E L L É R T Szabadidőközpont fiatal, érettségizett, sportos hölgyet keres recepciós állás betöltésére, február 1-jei munkakezdéssel.
Érd.: munkaidőben 62/556700. (Szeged).
• A GENERÁLI-PROVIDENCIA Biztosító Rt. 2 fő értékesítési menedzsert felvesz
pénzügyi-befektetési területre. Diploma, gyakorlat előny,
alkalmazotti munkaviszony lehetséges. Nyugati szintű jövedelem. Érd.: 62/566-109 telefonon.
• A MEDIKÉMIA Rt. felvételt
hfrdet spray töltő-kiszerelő
munkakör betöltésére. A felvételnél előnyt jelent a középiskolai végzettség. Jelentkezés: előzetes telefonon való
egyeztetés alapján a 488-777/
182 melléken 8-15 óráig. (Szeged).
• A MEDIKEMIA Rt. felvételt
hirdet üzemi lakatos munkakör betöltésére. Felvételi követelmény: szakmai végzettség. Előnyt jelent: érettségi,
targoncavezetői jogosítvány,
pneumatikában való jártasság.
Jelentkezés: előzetes telefonon való egyeztetés alapján
a 62/488-777/182 melléken
8-15 óráig.
• A MERCATOR Kft. keres
élelmiszer gyakorlattal rendelkező 4 és 6 órás áru-összekészítő mukatársat, targoncavizsga előny. Jelentkezni lehet
személyesen Szeged, Kenyérgyári út 2. sz. alatt hétfőtől péntekig 9.00 -16.00 óráig a megjelenéstől számított egy héten
belül.
• A ROLAND Divatház Rt. a
Szeged Plazában lévő üzletébe ELADÓI munkakör betöltésére pályázatot hirdet. Jelentkezni fényképes szakmai
önéletrajzzal az üzletvezetőnél
lehet. ARAMIS& CRETTI FÉRFIDIVATHÁZ, Szeged Plaza.
Kossuth L. sugárút 119.
• A RÚZSAI Egészségügyi
és Családgondozó Központ
családgondozót keres. Szakképesítési feltétel: 15/1998. (V.
30.) NM-rendelet előírásainak
megfelelően. Saját gépjárműhasználat alkalmazási feltétel. Jelentkezni: 62/285-037 telefonszámon az intézmény vezetőjénél.
• FIATAL, keveset futott, 1300as Lada kombit keresek megvételre. Érd.: 06-30-9580-566.

Á l l á s t kínál

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEGEDI MUNKAHELYRE
KERES MUNKATÁRSAT
LABORVEZETŐ-GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS
munkakörbe.
A munkakör betöltésénél követelmény:
- vegyész végzettség
- minőségirányítási rendszer ismerete.
Előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete
- műanyagipari tapasztalat
A pályázati anyagokat „Minőségorientáció 11671410"
jeligére kérjük a Sajtóházba eljuttani 2002. január 26-ig.

Az ÓNIX Kft.
7

a Bérkert utcai
telephelyére
szakmai gyakorlattal rendelkező

bútorasztalosokat

keres!

Érdeklődni: munkanapokon: 8-16 óra között.

Silló Ferencnél: 20/937-59-15.

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

24
HONT F. utcai 5 emeletes
épületben 4. emeleti, 72 nmes, 2+2 szobás lakás 4,6 M
Ft, ugyanott 17 nm-es garázs
1,3 M Ft. Felvilágosítás:
62/555-821, 30/9047-045,
Szeged.
SZENTES központjában
kétszobás, 2. emeleti panellakás garázzsal vagy anélkül eladó. 06-30/9659-135.

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

FIAT, LANCIA
ALFA ROMEO
Autósbolt

• BÁDOGOZÁS, csatornázás tavalyi áron. Határidős
munka, tíz év garancia. Boros
Gábor, bádogos 06-702-124787, 06-209-231-719.

Könyv
gfpi

• OPEL Kadett 1,3 kombi
(1988) megkímélten, extrákkal eladó. 695.000 Ft. Tel.:
06-20/9285-548. Makó.
• OPEL Kadett 1,3 (1987)
megkímélten, extrákkal eladó.
485.000 Ft. 06-20/9285-548.
Makó.
• SKODA-120L, 1989-es,
megkímélt, szép állapotban eladó. 63/312-883. Szentes.

Járműalkatrész
Kert
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• BELVÁROSI kávéházba
szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk.
Szeged, 06-30/9382-182, 0630/2620-483.
• BLUE Light Bűnmegelőzési Iroda felvételre keres biztonsági őröket azonnali kezdéssel Csongrád város területéről. Érd.: mindennap 8—18-ig,
06-30/925-2991.
• D+S Produkció különleges
képességekkel, tulajdonságokkal, történetekkel rendelkező
embereket, manökeneket keres műsoraihoz. Szeged, 0660/306-598.
• FELVÉTELRE keresünk 1
fő szakképzett szakácsot. 0630/40-52-401, Szeged.
• FIATAL, szegedi, pályakezdő mérlegképes könyvelöt
keres cégünk. Felhasználói
szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel) szükséges.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 62/553-333.
• FITNESS stúdióba fiatal,
érettségizett lányt keresünk
pultos munkakör betöltésére.
Fényképes önéletrajzot a „Fitness 011671496" jeligére a
Sajtóházba kérjük.
• FŐVÁROSI központú 12
nagyvárosban irodával rendelkező brókercég min. érettségivel rendelkező munkatársakat
keres. Szeged, 06-30/3586111.
• GÉPJÁRMŰALKATRÉSZkereskedőt azonnali belépéssel felveszünk szegedi munkahelyre. Elvárások: reveláns
szakismeret és gyakorlat, ker./közg. végzettség, jogosítvány.
Fizetés: megegyezés szerint
+ bonus csomag. Tel.: 30-405-

Bérlemény

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
SZECOLOR |
DEPÓ,
6 7 2 4 Szeged,
Bakay N. u. 52.
Tel.: 6 2 / 4 6 7 - 6 4 7

• BÚTOROK (70 évnél régebbi), tollnemű, teljes hagyaték felvásárlása! 06-62/216324,06-30/383-7116, Szeged.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064,
Szeged.
• TOLLFELVÁSÁRLÁS Tescóval szemben. Szeged, Rókusi 25. Tel.: 06-62/489-603.
• ÚJ állapotú, kétszemélyes
ágyneműtartós fotelágy eladó.
Irányár: 28.000,459-669, Szeged, este.

„STIL" BÚTORBOLT
Kolóniái és rusztikus bútorok
széles választéka, méretre gyártott
beépített szekrények tükrös
és bútorlapos kivitelben.

Kézi perzsaszőnyegek
modem és hagyományos mintával.

Szeged, Mérey u. 2. 3
• KÜLFÖLDI munkahelyre
T.: 62/543-010
I
keresünk sertés- és mariiacsontozó, valamint marhavágó
szakmunkásokat. 06-20/9288498.
Konyhabútor
• MEGBÍZHATÓ takarítónőt
nStúdió
keresünk 6 órában. „Gyógyszertár 011570249" jeligére
Nézze meg
a Sajtóházba.
• NAGYFAI Bv. Intézet felvébemutatótermünkben
telre keres szakképzett ápolót
bruttó 80.000 Ft. bérbesorolással, egyéb juttatásokkal,
szükség esetén szállást biztosítunk. Jelentkezés: 62/267241, 267-293 .
legújabb modelljeit.
• NEMZETKÖZI számításSzeged, Brüsszeli krt. 3.
technikai cég keres 2 főt oktaTel.: 62/542-470
tásszervezői munkakörbe. Feladata: számítástechnikai tanfolyamok szervezése a már
meglévő érdeklődőknek. Ideális jelentkezőnk fiatal, lendületes, jól kommunikáló, min.
középfokú végzettséggel, gép,
RAKTARI
kocsival és értékesítési területen szerzett gyakorlattal rendelPOLCRENDSZEREK
kezik. Jelentkezni a hirdetés
megjelenésétől számított 1 héSzeged, Brüsszeli krt. 21.
ten belül 14-18-ig a 62/556lel: 62/541-905. Tel./fax: 62/491-011
644 telefonszámon (hétköznapokon).
• P É K szakmunkást felveT_ E g y é b
szek! Érd.: 62/496-770-es telefonon lehet.(Tápé).
• HORDOZHATÓ és beépít• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo- hető cserépkályhák kompletlyam indul Szegeden, Hód- ten, berakással eladók. Vásármezővásárhelyen garantált hely, Gyöngy u. 11.62/232-039.
munkalehetőséggel, részletre. • KÍNAI horoszkóp készítése:
62/472-028.
jellemrajz, tanácsadás. Felbé• VENDÉGLÁTÓ-IPARI üz- lyegzett válaszborítékért tájéletekbe működő kft. keres ke- koztatjuk. 6801. Hódmezőváreskedelmi érettségivel, gya- sárhely, Pf: 214.
korlattal és szgk.-val rendel- • VÁGÁSÉRETT nyárfa-,
kező, agilis hölgyet üzletve- akácfaerdőt vennék. Szeged,
zetői munkakörbe. Fényképes 06-20/9466-657.
önéletrajzokat a Bacchus 2000
Kft. Szeged-tanposta Pf. 150
címre kérjük.
EREDETI FINN
• ÉLELMISZERIPARI gya
korlattal rendelkező, felsőfokú
szakirányú végzettségű, laboINFRAKABINOK
ratóriumi vizsgálatokban járházhoz szállítva, összeszerelve
tas, ISO-9002 minőségbizto
sítási és HACCP-rendszerrel
KÜL- ÉS BELTÉRI
kapcsolatos ismeretekkel, köMEDENCÉK
zépfokú angolnyelv-tudással
komplett kivitelezése.
és Word/Excel környezetben
10 éve működő referenciák.
felhasználói szintű számítóSzegeden, a Szent György 5. sz.
gép-kezelői tudással rendelkező munkatársat keresünk.
KORALL
Érd.: Agora Rt., 6728 Szeged,
USZODATECHNIKA
Budapesti út 4.
Nyitva: h.-p.: 8-16. Tel.: 323-797
• ÉTTERMÜNKBE, 5-ös
főútvonal mellett, csinosnak
mondott női felszolgálókat felveszünk állandó munkára. Né8 E l t a r t á s t vállal
met-angol nyelvtudással rendelkezők előnyben. Tel.: 06- • KÖZÉPKORÚ hölgy egy
20/73-74-73.
gyermekkel eltartási szerződést kötne, lakásért, ingatlanért, ottlakással. „Segítsük
Szegedi raktáráruház
egymást 11671633" jeligére
keres P C - s pénztárgéa Sajtóházba.
pes gyakorlattal ren- :
delkező
HHDITÉSFELVÉTEL

88-20.

az ALNO

konyhabútorok

Építési telek

9

• TÁRSASHÁZAK építésére alkalmas telkeket keresünk
Szeged belterületén. Információ: 555-821, 30/9047-045 telefonokon.
10

Tel.: 3 0 / 2 4 9 - 1 1 8 1 .

MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1., Divatáruüzlet,
l e l . : 621281-212.
9 - 1 7 éra.
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• ÉPÍTÉSI terület feltöltésére alkalmas földet átveszünk.
Információ: 555-821 vagy
30/9047-045 telefonokon.
(Szeged).

SVÉD FAARU
KIS- ES
NAGYKERESKEDÉS
Asztalos minőségű luc és
borovi szelezetlen
fenyőpallók, lambéria és
hajópadló különböző
méretekben,
ii svéd importból!
SZEGED, NAPOS ÚT 7.
f/l Dunaferrel
kereskedni

szemben.)

akarunk!

Mi Önnel is

Keressen bennünket!

• ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy Szeged, Harangláb
utca 53. sz. épület földkábeles becsatlakozását január 18án a Démász Rt. feszültség
alá helyezi!
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A házilagos kivitelezés
a legolcsóbb!

- Franciaágy-takarónak szteppelt
anyag méterre kapható
- Bútorszövetek, plüssök és
mindenfajta kárpitosfelszerelés
beszerezhető boltjainkban!

Kárpitoskellék Kereskedés
Szeged, Lengyel u. 5.
62/426-468
Hódmezővásárhely,
Dél u. 5. 62/246-719

Tel.: 70/312-7627.62/547-565. fax: 547-566

GÍE2
• CSABA utca 41. szám alatt
garázs 1.500.000 Ft-ért eladó.
Szeged, 06-20/9331-700.
• GARÁZS, Hont Ferenc utcai trolivégállomásnál eladó!
Hevederzáras, külön villanyórás, 17 nm-es. Szeged,
62/491-079, 06-30/9433-864.

B^fflBBBD
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.
• JAKAB CSABA Autósiskolája. Szeged, Vitéz u. 13-15.
62/422-335.

13
• SERTÉSFELVÁSÁRLÁS
100-150 kg között. Legmagasabb piaci áron. 62/290-016,
06-30-409-6912, Zákányszék.
• TETRA-H tenyésztojás kapható. Sándortalva, 62/251-637.

14
• C-12-ES gázkazán, 40.000
Ft-ért, kombi gyermekágy
12.000 Ft-ért, jó állapotban eladó. Érd.: 62/42-41-42 vagy
06-30-92-82-570, Szeged.

15
„Hódmezővásárhelyi
Útépítő Kft. Fuvarigazolás
Szegedi
Főépítésvezetőség

Szeged
2"

számú bélyegző
elveszett,
2001. december 20-tól
visszamenőleg érvényét
veszíti.

Tápai Antal
Szakközépés Szakiskola
(roll 624. Sz. Ipari
Szakmunkásképző Iskola)
6 7 2 5 Szeged, Kálvária sgt. 86.
lel.: 62/558 4 8 0

pályaválasztási nyílt
napot tart
2002. január 21-én, 15 órakor.
J

Járműalkatrész

• JAPAN autóbontó Madarason. 79/458-197, 06-20/3224145.

msma

Barkácsoljunk otthon!

Nyitva tartás: h.-p.: 8-16. sz.: 8-13.

SZAUNÁK

pénztárost.

KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk készpénzért. Antikvárium, Szeged, Vitéz u.
13-15. Tel.:62/423-325.

§
í
=

részletfizetés.

KORREKT áron készpénzért vásárolok, régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
régiségeket. Hagyatékok felszámolása. Szeged, 62/494141,06-30/9252-945.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
vásárol antik bútorokat, festményeket, vitrintárgyakat, mindenféle órát, tollneműt, teljes
hagyatékot is! Vidékre is díjtalan kiszállás, azonnali készpénzfizetés! 06-62/216-324,
06-30/383-7116, Szeged

QUINT G A L É R I A
FOLYAMATOSAN
VÁSÁROL
T E L J E S HAGYATÉKOT,
FESTMÉNYEKET,
MŰTÁRGYAKAT,
MAGÁNKÖNYVTÁRAT,
KÖNYVEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET.
6720 S Z E G E D ,
K Ö L C S E Y U. 4.
62/422-726,
06-30-309-431-411.
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• BELVÁROSI, ZÁRDA utca
7. alatti, 190 nm-es magánház, 140 nm-es boltíves, nagy
belmagasságú pincével, 340
nm telekkel. Ár: 27 M Ft. Felvilágosítás Szeged: 555-821,
30/9047-045 telefonokon.
• K E R E S E K Szegeden 4szobás 120 nm körüli családi
házat, csatornázott utcában.
Irányár: 17 M Ft. 06-30-9281723.
• SZEGED-BELVÁROSI,
Nagykörúton belül, 700 nm-es
telken 400 nm-es új épület +
110 nm-es régi építésű ház eladó. Irodaháznak, orvosi rendelőnek is alkalmas 62/443008.
• SZEGED-KECSKÉSTELEPI komfortos, két szobás +
lakókonyhás, kertes ikerház
egyik fele telekkönyvileg rendezetten eladó, vagy belvárosi
lakásra cserélhető. Tel.:
62/452-142.
• TÁPÉ, Budai N. Antal u.57.
alatti magánház eladó. 30/98546-72.
• ZÁRDA utca 7. sz. alatti
magánházban 1 db 3 szobás
69 nm-es, 1 db 2 szobás 59
nm-es, 1 db 1 szobás 32 nmes, 1 db garzonlakás 25,4 nmes eladó: 110 ezer Ft/m2 áron.
Ugyanitt nagy belmagasságú
boltíves 140 nf-es pince 70 E
Ft/m2 áron eladó. Információ:
tel: 555-821, vagy 30/9047045 telefonokon. (Szeged).
• ÚJSZEGEDEN, 1100 nmes telek két téglaházzal (egy
régi és egy 15 éves, összkomfortos) eladó. Érd.: 62/401 -834.
Növény
• FEKETEFÖLDI vetőburgonya eladó. Tel: 62/221-759,
Vásárhely.
• GYÖKÉR ládázva eladó
Érd.: 06-30/499-2831, 0630/207-8963. Makó.
• LUCERNAMAG kis- és
nagytételben folyamatosan
kapható. Deszk, 62/271-440.

i

szakképzés indul =
épületbejárási
gyakorlattal, Szegeden.
Vizsgáztatás ugyanitt;
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J Könyv

INGATLANKÖZVETÍTŐ/
FORGALMI
ÉRTÉKBECSLŐ s

AKCIÓ!
Mim
frottírköntös

2900 Ft ért.
ALFA ZÓNA
Szeged Nagyáruház
emeletén,
a lépcsőtől jobbra

•

HIRDETESFELVETEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Takácsné Miklós
Zsuxsanna
hétfő-csütörtök
16-18-ig
627291-703.

1

Tel.: 06-30/358-6664,
62/544-179, Kovácsné.

Szolgáltatás

DUGULASELHARITAS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
S Z E G E D , 62/485-774.
• CSEMPÉZÉST, padlóburkolást,
gipszkartonozást,
kőművesmunkát vállalunk. 0630/342-7499.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával. (Szeged és
Csongrád megye). 06-30/
9457-577, 06-62/533-999,
Szász Péter.
• ELJEGYZÉS, esküvő, keresztelő, családi események
videózását vállalom. Irányár:
5-35.000 Ft. 06-30/85-28-768,
Szeged.
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-557, 06-30/9550-537.
• KAPUTELEFON Üzlet
Minőségi (olasz) és intelligens
(magyar) termékek forgalmazása 10 éves szerelési tapasztalattal. Szeged, Szilléri sgt.
24. (9-12, 14-17). Tel./fax:
62/439-138, 70/31-41-709.
• KOMBIKAZÁNOK, gázvízmelegítők javítása hétvégén is. Kormányos, 62/458722. (Szeged).
• KUTYAKIKÉPZŐ iskola,
állatpanzió. Kutyaközvetítés.
06-30/9434-570. Szeged.
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
A Hórukkra számíthat! 06-70311 -7906, 62/251 -559,62/277332. Szeged környéke.
• MASSZÍROZÁS egyéni
igény szerint Szegeden. 0630/303-6085.
• MENEDZSERAUTÓK karbantartása, javítása, műszaki
vizsgára történő felkészítése
számlával. Tel.: 30-405-88-20.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó,
Égetőnél, árengedménnyel.
498-130, 489-603, 06-60/381147.
• REDŐNYT reluxát, szalagfüggönyt 30%-kal olcsóbban
Makrostartól, 62/288-619,
30/9384-330.

Ruházat

30% 5 0 %
COUTITRY STORE
^ Sgeged, higyó u. 1.
KABÁTVÁSÁR
0/ márl9 9 0 0 Ft-tól
/U

és Life Style ING vásár

CLASSIC Férfidivat Szeged, Somogyi u. 17/b

jjj O k t a t á s t vállal
• FRANCIA nyelvből gyermekoktatási, érettségire, szigorlatra való felkészítést vállalok. Egyéni és kiscsoportokban is. Érd.: 06-20-372-1064,
Szeged.
• MATEMATIKA, analízis
fizika oktatása ötödiktől egyetemig. Gyorssegély, ZH-ra, kol
lokviumra. 62/435-264,70/2520405.

A KODÁLY TERI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

iskola-előkészítő
foglalkozásokat

Sport, hobbi

ÉV ELEJI ÁRZUHANÁS!
^ ^ ^ ^

Amíg a készlet tart!

adidas
Eg/eS
ter^e

;Kekf

e

• SZEGED-GYÁLARÉT, második utcai, balról a második
telek gázzal, villannyal, vízzel
szerszámossal eladó. 62/480450.

indít január 22-én, kedden
16.30-kor és azt kővetően
minden kedden ugyanebben
az időben, összesen nyolc
alkalommal.

SZEGED, Kárász u. 2.

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

Minden édeklődőt szeretettel
vár iskolánk tantestülete.
Szeged. Kodály tér t.
Tel.: 62/548-157.

HIRDETÉSI LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS
Mini ABC, Tanács Vilmos
Ruxsa, Felszabadulás u. 17.

14
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Fiatalokkal is győzelem

CSÜTÖRTÖK, 2002. JANUÁR 17.

Szombaton, 18 órakor: Békéscsabai ENK-Liss-HNKC - újrajátszás

Hatvan százalék esély?
Szombaton, 18 órakor elérkezik az
igazság pillanata, vagyis végre sor
kerül az újrajátszásra ítéltetett
Békéscsabai ENK-Liss-HNKC NB
l-es női kézilabda-mérkőzésre. Az
ellenfél trénere, Szabó Károly már
nyilatkozott elvárásairól; most
következzen Farkas József, a Vásárhely vezetőedzője.
- Elég sok időnk volt a felkészülésre - vélekedett a szakember
- , hiszen múlt hét kedden játszottunk utoljára bajnokit. Teljes erőbedobással gyakorolt mindenki, a pályán szeretnénk, akarjuk bizonyítani az igazunkat. Jó
hír, hogy Jancsarova szerdán elkezdte a tréningeket, kérdés, milyen állapotba kerül szombatig.
Csáki térde ismét megroppant, a
szerepléséhez nem sok reményt

fűzök. Pedig már úgy volt, hogy
vállalja a játékot, amikor szerdán
bekövetkezett a baj... A titkos
fegyver? Az első meccsen Nikohccsal nem tudtak mit kezdeni a
csabaiak, azt hiszem, ez azóta
sem változhatott, ezt kívánjuk
maximálisan kihasználni a támadások során. A védekezésünket
illetően még nem döntöttem,
hogy a hatosfalat, vagy a zavarót
választom. A viharsarkiak gólzsákja, Vass Gabi tőlem dobhat tizenöt gólt is, csak a társai ne villogjanak. Az esélyek? Minden
szentnek maga felé hajlik a keze...
Úgy gondolom, nekünk hatvan
százalék esélyünk van a sikerre, a
hazaiaknak pedig negyven. Remélem, nem bizonyulok rossz
jósnak. A keretünk erős, de sok

múlik azon mit bírunk kihozni
magunkból. Ebben sokat segíthet
a közönségünk. Tüdjuk, hogy
rendkívül felfokozott a várakozás
a meccsel kapcsolatban, és ennek
szeretnénk is megfelelni.
•
Hódmezővásárhelyről és Szegedről is indul szurkolói busz január 19-én a Békéscsaba-Liss-HNKC
mérkőzésre. A megyeszékhelyről
13.30-kor a Szeged étterem elől
startobiak (érdeklődni a 06-302549048-as telefonon lehet], míg a
Hódtói Sportcsarnoktól, bevárva
a szegedi csoportot, 14 órakor indul a busz. Utóbbi járattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Szabó Lászlótól kapható a 06-303916592-es telefonszámon.
IMRE PÉTER

Schumacher
eltökélt

A listavezetőt fogadja a Szegedi DRE a hétvégén

Bajusz (labdával) négyszer, Doros (5) ötször talált a lazareváci kapuba.

KÉZILABDA
A jugoszláviai Arandjelovacon
edzőtáborozó Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának minden kívánságát lesik a házigazdák. A vendégszeretet nem véletlen, ugyanis a
Belgrádtól délre, kb. nyolcvan kilométerre elhelyezkedő kisvárosban hozzá vannak szokva az idegenek jelenlétéhez. A helyi női
kézisek például az EHF-kupa nyolcaddöntőjének visszavágójára készülnek a görög rivális ellen szombaton rendezik ezt a találkozót -, míg a Picken kívül macedón
focisták és kézisek, valamint dzsúdósok gyakorolnak Arandjelovacon az idei feladatokra.

F T l Szolgáltatás
• VÁLLALATOK, magánmegrendelők! Lakások, irodák,
lépcsőház, külső-belső festés,
mázolás, kőmüvesmunkálatokat vállalunk. Nyugdíjasok 10%
engedmény! Nadobán János,
06/30-2711-931, (Sándorfalva).
• W E B - L A P készítése korrekt árakon. Szeged, 0620/544-60-46.
• ÜVEGEK, T Ü K R Ö K (Szeged, Teréz u. 42., 425-555)
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! SZILÁNK Több, mint
üveg.

Esküvői
meghívók
BÉLYEGZÖKÉSZÍTÉS
óra
alatt
is!

1

GRAVÍROZÁS
névjegy, szórólap, kitűző
S a l i b e r
Szeged, Oroszlán u. 3. T.:326-151
TERMOPLAN
ablakok több méretben
5500* Ft-tól (felújított).

FAROSTLEMEZ
BELSŐ AJTÓK (ÚJ)

A macedónok meg akarták ragadni az alkalmat, és felkészülési
meccset szerettek volna játszani
a Tisza-parti legénységgel. Dragan
Djukics edző azonban olyan feszített - és hozzá kell tenni, nagyon
kemény - programot írt elő a tanítványoknak, hogy abba nem fért
bele az újabb teszttalálkozó. A szegedi játékosoknak a napi két mozgás mellett eddig még arra sem
volt idejük és erejük, hogy szétnézzenek Arandjelovacon. A műsor monoton, de a jövő szempontjából rendkívül hasznos: a szállodán és a sportcsarnokon kívül mást
nem fedeztek még fel Bajuszék. A
szerda délelőtti edzés után késő
este lépett pályára másodszor a jugoszláviai túráján a Pick. Djukics
tréner a Krusevac elleni első

• INOYENES is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásávall HUNIT-Magyarország (62) 424
484.
• TIZENÖT százalék kedvezménnyel iratkozhat be a
Sterling House februárban induló angolnyelv-tanfolyamaira
a Ságvári Gimnázium 207-es
szobájában, csak január 21én és 22-én, 15-18 óráig. Szeged, 62/424-766; 62/544000/33-63.
• TÁRSASTÁNC! Lányformációhoz partnernélküli társastáncos 9-16 éves lányokat
vér a GM Alapfokú Táncművészeti Iskola. Ingyenes képzés.
Szeged. 06-30/9387-617.
• ÜVEGFESTÓ tanfolyam indul ismét Szegeden. Civil Közösségi házban, január 2f -én
(hétfőn). Érd.: 06-70-275-4001.

ff!

edzőmeccset követően, a másodosztály másodikjával, a Lazarevaccal szembeni újabb találkozón főleg
a fiataloknak adott lehetőséget.
Ok pedig éltek az alkalommal, és
az első féhdőben kitűnően védekezve, 21-8-ra elhúztak. A második
harminc percben még növekedett
is az előny, köszönhetően a visszatért kapus, Fekete Róbert nagyszerű védéseinek. A vége: Pick Szeged-Lazarevac 3 8 - 2 2 (21-8). A
szegedi gólszerzők: Ilyés 7, Laluska 5, Doros 5, Vadkerti 5, Bajusz
4, Somogyi 4, Bécsi 3, Eklemovics
2, Oszlánczi 2, Németh.
A szegediek pénteken és szombaton is játszanak, mégpedig a lazarevaci nemzetközi tornán, jugoszláviai együttesek társaságában.
MÁDI JÓZSEF

Január 25-től 27-ig
TALPMASSZÁZS tanfolyam.

március 1-jétől 3-ig
TESTMASSZAZS tanfolyam

lesz a Fagyöngy
könyvesboltban:
Szeged. Bartók Béla tér 9. :
(átjáróban) 06-70/247-20-31,
06-1/323-01-29 (tel./fax)

SZEGEDI
Tudományegyetem
JGYTFK Szakképzési
Intézete 2002 februárjától

ROMÁN NYELVBŐL
nyelvvizsgára előkészítő
tanfolyamot szervez, g
Jelentkezés: Szeged,
S
Boldogasszony sgt. 6.
°
62/544-740 és 62/546-054.

Tanfolyam

DIPLOMÁSOK,

FIGYELEM!

A B6F Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara
az alábbi másoddiplomás képzést indítja Szegeden:

Közgazdasági szakokleveles mérnök
Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtőt:

közvetlenül a györtötöl.
5900* FMM.

-

SCHUMFLCHER

1

ABLAKOK
megrendelésre, akciós oronl
BELSÖFLJTÓ-FLKCIÓ!

+ y-r. _ —
ÁdSííjy^

Székesfehérvár, Móri út 16.
K
" Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig

Farkas Zsuzsa Tel.: 20/9770 237,62/249-271
www.minerva90.hu • E-mail: minerva90@axelero.hu

*az árak ez dMt nem

tartalmgzzdk.
Tel.: OMO/312-2M
E j

Talált

• 2 0 0 2 . december 15-én a
Széchenyi téren női karórát találtam. Érd.: 62/486-664. Szeged.
• S Z E G E D I Kábetelevfzió
előtt új babakocsit találtunk.
Érdeklődni az ügyfélszolgálatunkon. 62/471-222.
( J J Tanfolyam
• SZEMÉLY-, vagyonőri tanfolyam indul Szegeden, Hódmezővásárhelyen garantált
munkalehetőséggel. Részletre.
62/472-028.

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA
SZEGEDI
KONZULTÁCIÓS KÖZPONT

gazdasági informatikusokat
és m ű s z a k i i n f o r m a t i k u s o k a t
képez
FELVÉTELI V I Z S G A N I N C S I
Munka mellett végezhető,
péntek délutáni és szombati oktatással.
/Távoktatás, átjárható félévek,
hallgatócentrikus oktatás, vizsgáztatás.}
Érd munkanapokon 8-14 óráig a 6 2 / 4 2 4 - 1 5 4 - e s ,
ill. a 2 0 / 9 - 2 4 5 - 7 5 6 - o s telefonszómokon.
E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu
web: www.gdfszeged.ini.hu
Internetpartnerünk a TISZANET
(*] t Í N K Í i S ö l

ón

Fotó: Kamok Csaba

PH

Röplabdarangadó
Szombaton, 12.30-kor rangadót
rendeznek a női röplabda NB Iben: a második helyezett Szegedi DRE a listavezető Miskolci
VSC-t fogadja az Etelka sori munkacsarnokban. Az esélyekről Hulmann Zsoltot, a hazaiak trénerét
kérdeztük:
- Különleges jelentőségű ez a találkozó, hiszen a borsodiak már
extraligás erősséget képviselnek.
Elég, ha csak azt említem meg,
hogy a soraikat erősíti két egykori válogatott, Nyári Virág és Kastner Veronika is. De mi sem vagyunk „rútabbak", az SZDRE-ben
is akadnak olyan emberek, akik
akár extraligás együttesekben is
kezdők lehetnének. Gondolok itt
például Dobos Ildikóra, Komáromi
Veronikára vagy Vakulya Andreá-

Társközvetítés

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

Termény
• J Ó minőségű kisbálás lucernaszéna, szalma, szár eladó.
Maroslele, Dózsa u. 32.
62/256-152.
• KUKORICA, búza eladó
Tel.: 62/294-201. Földeák.
•
NAGYBÁLÁS pusztai
fűszéna 3500 Ft/bála, kukorica 2.200 Ft/mázsa, Makói
hosszú gyökérmag 3.000
Ft/kg, nagyméretű, belovagolt,
herélt 5 éves angol telivér eladó. Érd : egész nap 62/213531. Makó.

P l

ELADÓ
A RLBIIM A B C

tulajdonjoga
Össz.-olapterület 4 7 2 nm.
Cím: Szeged, Kossuth _
Lajos sgt. 6 9 - 7 1 .
?
Érd.: 3 0 / 2 1 0 - 5 1 7 2 =

Tüzelőanyag
• AKÁCFAAKCIÓ 1150/mázsa díjtalan szállítással, mindenfajta szén megrendelhető.
70/259-1039, 72/267-101,
Pécs.
J

Üdülés

• NEMESNÉPEN7/ÉJ, 2
főre 20-tól. 06-30-9554-790.

PIROSKÁT VET,
SIKERT ARAT!
ELADÓ:
• 78-95 % közötti
csirakfipessóűü.
I. osztályú. fémzárolt,
_
csávázott HAGYMA VETŐMAG,
• igány szerint csiraszámra,
vagy kg mennyiségre kiszerelés,
• különböző mérette kalibrálás.
• viszonteladók, gazdaboltok részére
kedvezmény.
• utánvéttel szállítás.
• előrendelés telvétel.
• vetőmag minősítő és származási
bizonyítvány (földalapú támogatás),
• igény szerint nemzetközi zárás.

Eladási ár: 5.000 7 000 FtAg
Információ:

06-30/3915-754 0 6 - 3 0 / 9 3 5 9 894.

E J

• APARTMAN részvény üdülési joga eladó. 44. hét (4 fős).
Keszthely, Abbázia Hotel. Érd.:
62/486-289, 18 óra után.
• HŐSZIGETELT faház tökéletes állapotban eladó.
Deszki építési telket beszámítok. Ár: 1.300.000,-Ft. Deszk,
62/496-734.
Kiskunságban
kúrtajellegü. 200 nm-es
nyaraló 5000 nm bekerített I
területtel, öt szobával,
udvaron fürdőmedencével
ELADÓ.

Téglaép. lakás

IrAny&r 2 9 M F t .

• B E L V Á R O S H O Z közeli,
kétszobás szerkezetkész lakás sürgősen eladó. Szeged,
62/431-652.
• BELVÁROSI, háromszobás, 92 nm-es lakás eladó.
Szeged, 06-20/437-2600.
• FÖLDSZINTI, másfélszoba
kerttel, panelre cserélhető.
Szeged, 62/478-820.
• SZEGED, KECSKEMÉTI
utca 21/B. II. emelei 1 + 2 szobás lakás + garázs eladó.
62/281-228.
• SZEGED-ALSÓVÁROSI
hatlakásos társasházban II.
emelet + tetőéri négyszoba +
hallos, 2 fürdőszobás lakás eladó. 62/443-730.
• Ú J S Z E G E D , Hargitai utcai
63 nm-es földszinti lakás eladó. Érd.: 06-20/9205-807.

Ént : 06/30-911-37-99

ff!
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ra. Ez a meccs arra is jó lesz, hogy
felmérjük: amennyiben feljutunk
a legjobbak közé, ott mire lehetünk majd képesek. Az esélyek?
Ha jól röplabdázunk, legyőzhetjük riválisunkat. De a sikerhez legalább négy játékosunk kiemelkedő
teljesítménye kell; egy, vagy két jó
produkció biztos, hogy kevés lesz.
Sok múlhat a húzott nyitásokon és
üzon, hogy a kivédekezett labdákból milyen hatékonysággal tudunk
visszatámadni. Ez a miskolci derbin nem számított az erősségeink
közé. Sérültünk, betegünk nincs,
azaz a legjobb összeállításban léphetünk pályára. Igyekszünk visszavágni az őszi vereségért, szeretnénk megszakítani az MVSC nagy
sorozatát.

Üzlethelyiség

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel
kapcsolatos észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
«

ZÖLD
számon
tehetik meg.

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

Üzlethelyiség

lOI'KOMI.ON V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a
a tulajdonát képező, korábban Vágóhídként
működő (Tótkomlós, 153 hrsz.-ú,
Tótkomlós, Békéssámsoni u., teleknagyság
2290 m 2 , beépített t e r ü l e t 2 1 3 nT)
m e t f h i rtlet

FIORANO (MTI)
A riváhsoknak rossz, a négyszeres
világbajnok szurkolótáborának jó
hír: Michael Schumacher a 2002es Forma-l-es szezont is sikeréhesen várja.
- Soha nem volt gondom a motivációmmal. A négy kerék mindig
meghatározta az életemet - mondta a jelenleg Olaszországban síeléssel pihenő csillag, aki a hét elején
váratlanul megjelent a Ferrari fioranói tesztpályán, s azonnal pályacsúcsot ért el. A német klasszis azzal magyarázta az idő előtti próbát,
hogy sok idő telt el az október
14-i szezonzárás óta.

I.P.

• KÍGYÓ utcán, Klauzál téren
üzlethelyiségek kiadók. Érd.:
06-20-961-3713. (Szeged).
• NAGYÁRUHÁZ passzázssorán 86 nm-es üzlethelyiség
kiadó, 06-30/9456-775. (Szeged).
• S Z E G E D Belvárosában.
Kölcsey 11. alatt, 30-45 nm-es
irodahelyiség kiadó. 62/426693, 426-689.
• S Z E G E D E N az Attila utcában 20 nm utcafronttal 104
nm-es üzlet + 4 nm szociális
helyiség, riasztóval felszerelve
kiadó. Érd.: 06/30-9550-747es telefonon, 8-19 óráig.
• VÁLLALKOZÓK, figyelem!
Hódmezővásárhelyen főútvonalon, irodaháznak, zálogháznak, telephelynek teljesen berendezett ingatlan eladó.
70/249-25-08.
• Ú J S Z E G E D E N a Bérkert
utca-Marostői utca sarkán 106
nm-es üzlethelyiség kiadó.
Érd : 06-30/200-1944.

injf<itluntít

FORMA-l

értékesítésre
i.

Érdeklődni lehet:
J u h á s z Pál polgármesternél
Cím: Polgármesteri Hivatal Tótkomlós, Fő u. 1.
Tel.: (58/462-535.

Gratulálunk

^^OLDOQSZÜLETÉSNAPO^^L

Ország-világ tudja meg,
Nyári

Antal,

Szövegen, 60 éves

lett!

Szeretettel köszönti
felesége: Mária, Ildikó
és unokája Peti

RÖSZKERE,

Magyart
Béláné
Vecsernyés
Piroskának
névnapja alkalmából sok
boldogságot kíván
férje Béla, gyermekei
Mónika, Balázs, Bence
és a család többi
apraja-nagyja
Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetöirodáinkat!

ADEL-

MAGYARORSZÁG
NAPILAP

KÉZBESÍTÉSÉRE
Szegedre és Petőfitelepre
munkatársakat keresünk.
Jelentkezni lehet:
délelőtt 9-12 óráig az 567-865-ös
telefonszámon.
Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők
előnyben.

•
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Bosznics nélkül
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Na turtex-Szedeák férfi A csoportos kosárlabdacsapata napi két
edzéssel készül a vasárnapi, MAFC
elleni, a nyolc közé jutás szempontjából fontos bajnoki mérkőzésre. A
fővárosiakkal kapcsolatban, szegedi szempontból, pozitív döntést hozott a Bosznics-ügyben a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsé-

ge. E szerint az újonnan igazolt, jugoszláv irányító - aki korábban,
soproni színekben sok borsot tört a
Tisza-partiak orra alá - nem játszhat a Szeged ellen, mivel a mérkőzés
eredeti időpontjában még nem volt
a MAFC játékosa. Vasárnap 12.30kor szurkolói busz indul a Szeged Étterem elől a MAFC-Naturtex mérkőzésre. Jelentkezni a 30/207-7409
telefonszámon lehet.

Az éllovas ellen
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hatalmas csatában, hosszabbításban győzött legutóbb az NB I B
csoportos kosárlabda-bajnokságban a Hódmezővásárhely. Valaczkay Győző és Polányi Géza tanítványai a tiszaújvárosi, kétpontos siker (110-108) után újabb bravúrra készülnek, ugyanis ma, 18 órakor az éllovas Kecskemét látogat a

Hódtói sportcsarnokba. A vásárhelyi csapatnak jót tett a győzelem,
amely feldobta a játékosokat. A
következő rivális egyértelműen a
feljutásban bízik, több, az A csoportot is megjárt kosaras alkotja a keretét. Am a vásárhelyiek a közönség hathatós támogatásával szeretnének meglepetést okozni. A
trénerpáros minden kosarasára
számíthat a találkozón.

Fociban győztek
a ságváris tanárok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Három csoportban tizenhárom
csapat kezdte meg Gyenge Balázs
és Révész Gábor szervezésében a
kispályás labdarúgó Pedagógus-kupa küzdelmeit. Ásotthalomról az
öt együttes miatt a szegedi Krúdy
egyenes ágon került egyből a négy
közé, a keresztbe játszásba pedig az
ásotthalmi Bedő és a szegedi JATE,
Domaszékről két szegedi iskola, a
Ságvári és a Radnóti, míg Mórahalomról a Vásárhelyi Bástyák és a
Békéscsaba jutott. A végső győzelmet végül az összesen harminckilenc gólt elért Ságvári gimnázium
tanárai szerezték meg.
A csoportok
végeredményei,
Ásotthalom: 1. Krúdy 9, 2. Bedő 9,
3. JATE 6,4. Bethlen (Hódmezővásárhely) 3, 5. Corvin (Hódmezővásárhely) 3 ponttal. Azonos pontszámnál az egymás elleni ered-

mény (Krúdy-Bedő 2-1, Bethlen-Corvin 5-3) döntött.
Mórahalom: 1. Vásárhelyi Bástyák 9, 2. Békéscsaba 6, 3. Móra
(Szeged) 3, 4. Hansági (Szeged) 0
ponttal.
Domaszék: 1. Ságvári 9, 2. Radnóti 6, 3. Pusztamérges 3., 4. Németh (Hódmezővásárhely) 0 ponttal.
Keresztbe játszás: Bedő-Békéscsaba 1-2, Vásárhelyi BástyákRadnóti 2-0, Ságvári-JATE 6-4.
Az elődöntőben: Békéscsaba-Vásárhelyi Bástyák l - l (hetesekkel
2-3), Ságvári-Krúdy 5-3. A 3. helyért: Krúdy-Békéscsaba 5-3, a
döntőben: Ságvári-Vásárhelyi Bástyák 4-1.
A négyes döntő különdíjasai, a
legjobb kapus: Molnár Károly (Vásárhelyi Bástyák), a legjobb játékos:
Tóth Károly (Ságvári), a gólkirály:
Gera Norbert (Krúdy).

Szegedi bemutatkozásra készülődik a Szeviép a ZTE ellen

Már az év elejétől folyamatosan
gyakorol a Bertók SC Szentes OB
PB-s férfi vízilabdacsapata. Egyko-

hatodik helynél többet v á r n a k a

ri játékosuk, a Reims gárdája
edzőjének, Fülöp Tibor kedvéért
történt ez a korai kezdés. A francia gárda ugyanis egy héten át a
Kurca-parti városban edzőtáborozott, melynek végén előkészületi
találkozót vívott a legutóbbi másodosztályú magyar bajnokkal.
- A gallok 7-5-re legyőztek bennünket, de mentségünkre szóljon,
ők jóval korábban kezdték a felkészülést, mi egy hónap után akkor voltunk először vízben - magyarázta a „bizonyítványt" Pásztor
Antal eázö. A trénertől megtud-

szurkolók.
- Katasztrofálisan kezdtük a pontvadászatot, sok időbe került, míg kikecmeregtünk a gödörből - emlékezett a tréner. - Valahogy nem haraptak annyira a srácok, nem vették
már annyira komolyan az edzéseket, mint az előző évadban. Ennél
is nagyobb problémát okozott a
minőségi átalakulás: a nyáron kilenc
játékos távozott a klubtól. Ezeknek
a tényeknek tükrében tulajdonképpen elégedettek lehetünk az őszi
hatodik helyezésünkkel, amely egy
kicsivel akár jobb is lehetett volna.

VÍZILABDA

A Fidesz-Magyar Polgári Párt mától aláírás-gyűjtési akciót indít a
2012-es olimpia magyarországi
megrendezése érdekében. Ezt tegnapi sajtótájékoztatóján jelentette be
Pökomi Zoltán.
A pártelnök azt mondta, hogy a
Fidesz helyi szervezeteinek képviselői - neves sportolókkal együtt Budapest számos pontján várják a
csatlakozni vágyókat, a jövő hét
elejétől pedig az ország több más városában is megkezdődik az akció. A
Fidesz az összegyűlt aláírásokat Jac-

ques Rogge-nak, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság március 16-án
Magyarországra látogató elnökének
kívánja átadni.
A politikus emlékeztetett arra,
hogy Magyarország több ízben foglalkozott már komolyan az ötkarikás játékok megrendezésének gondolatával. Mint mondta, ez nemcsak a sport, hanem a kultúra területén is fontos esemény, és jelentős
gazdasági vállalkozás. Véleménye
szerint az olimpia megrendezése
egyfajta gyorsítópályára helyezné
Magyarországot az EU-csadakozást
követő első években. A 2012-es

ÚJJÁSZERVEZŐDTEK
Hódmezővásárhelyen újjászerveződött és újraindult a téli városi kispályás lalxlarúgó-bajnokság.
A Toti-Lancast-kupára húsz csapat
adta le a nevezését, amelyelcet két,
nagyjából azonos erősségű csoportba sorsolták. Az első két fordulót
a hét végén rendezik a Hódtói
sportcsarnokban, a program, január 19. (szombat), elsó forduló, 8
óra: Boby-Boby Security, 8.45: Kék
Tlilipán-Penna Club, 9.30: V-Tabak-Padlógáz, 10.15: Balek-Viktória, 11: Silstár-Fémvill (mind
Sárga csoport), 11.45: T-Boy-Argentin Tangó, 12.30: HFC ifi—
Lánglovagok, 13.15: Csirió-Toti,
14: Csaó FC-BB Security, 14.45:
T + M Sport-Bar-Bár (mind Kék
csoport), (anuár 20. (vasárnap),
második forduló, 13óra:Csirió-BB
Security, 13.45: Toti-Bar-Bár,
14.30: Csaó-Lánglovagok, 15.15:
T + M Sport-Argentin Tangó, 16:
HFC ifi-T-Boy (mind Kék csoport),
16.45: Boby Security-Padlógáz,
17.30: Fémvill-Boby, 18.15: Balek-Penna Club, 19: Silstar-Viktória, 19.45: Kék Tulipán-V-Tabak
(mind Sárga csoport).

KOSÁRLABDA
Veres Mónikához, az egykori válogatott kosarashoz nagy reményeket fűztek a Szeviép-Szeged vezetői. A Soproni Postásból a Tiszaparti városba szerződött játékos
azonban a jövőben már nem húzza magára a Szeviép mezét, ugyanis közös megegyezéssel szerződést
bontott ő és a klub. A szakítás
végleges, hét végén már visszaköltözik a hűség városába. Miért
döntött a távozás mellett? - kérdeztük a bedobó poszton szereplő
játékost, akit telefonon értünk
utol.
- Kevés bizonyítási lehetőséget
kaptam, sokkal többet szerettem
volna szerepelni. A nyáron éppen
azért igazoltam a Szegedbe, mert
előző csapatomnál, a Postásnál is
általában a cserepadon ültem. Úgy
éreztem, annál sokkal több van
bennem, mint hogy csak perceket töltsek a pályán. Már a Szekszárddal szembeni bajnoki előtt
felmerült bennem, hogy befejezem, de bíztam benne, hogy elég
időt kapok a bizonyításra. Sajnos,
nem így történt, az Atomerőmű ellen is csak nyolc perc jutott számomra. Ez kevés! Nem szeretek
így játszani, ha hosszabb „pihenő"
után kell pályára lépnem, akkor
nem tudok felpörögni, megfelelő
ritmusban kosárlabdázni. A vezetőkkel és a csapattársaimmal
nagyon jó volt a kapcsolatom. A
klub első emberei végig korrektül
bántak velem, minden kérésemet
teljesítettek. Csak a trénerrel, Király Sándorral romlott meg a viszonyom. Ezek nem viták és nézeteltérések voltak, főként a mellőzé 1
sem miatt kerültem vele konfliktusba. Mihez kezdek ezután? Harmincegy éves vagyok, de érzek
magamban annyi erőt, hogy néhány évig még kosárlabdázzak.
Egyelőre nincs csapatom.
Király Sándort váratlanul érte
Veres bejelentése.
- Meglepett Móni lépése - közölte a szakember -, hiszen erre azért
nem számítottam. Hallottam az
indokait, melyek kicsit megdöb-

Gondolok itt arra, hogy egy-két
meccsen nem csak rajtunk múlt,
hogy a betervezettnél kevesebb pontot gyűjtöttünk
A szakember szerint a dobogóra
kerülésre kevés az esély, de azt
mindenféleképpen elvárja a csapattól, hogy minimum egy hellyel
feljebb kapaszkodik a tabellán. A
játékosok is így gondolkodnak, a
korábbiakhoz képest lelkesebben,
nagyobb odafigyeléssel végzik edzéseken a gyakorlatokat. Pásztor eddig különösen Czirok Csaba, Szabó Róbert és dr. Bertók Gyula munkájával elégedett. - Amennyiben a
többiek hozzáállásban felzárkóznak melléjük, eredményes tavaszi
szezon elé nézhetünk.
A bajnokság második köre március 16-án kezdődik.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

FALMÁSZÁS, BÁRKINEK
Az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban felállított mászófalat bárki kipróbálhatja a szakemberek segítségével az alábbi időpontokban:
hétfő és szerda 19.30-tól 22 óráig,
csütörtökön 18-tól 20-ig.
CSAPATOKAT VÁRNAK
Febmár 15-én, 16-án és 17-én a
röszkei sportcsarnokban rendezik
meg a Zebra Markét-kupa teremlabdarúgó-tornát. Jelentkezni Papdi Lászlónál lehet a 06-70336-6903-as, vagy a 06-62/273-250-es telefonszámon.

Csapat n é l k ü l maradt az egykori válogatott.

bentettek, hiszen az általam vezetett statisztika szerint 26,8 percet
töltött átlagban meccsenként a
pályán az A csoportos bajnokságban, a Szeviép színeiben. A vezetők egyöntetű véleménye volt,
hogy engedjük el, így a továbbiakban nélküle dolgozunk tovább.

olimpia rendezésével kapcsolatban
2004-ben lesz az első erőpróba: ekkor választják ki az összes jelentkező
közül az öt versenyben maradó kandidálót. Döntés a helyszínről: 2005ben. Fokorni Zoltán jelezte, hogy az
ISM-ben a jövő héten bontanak
tendert, hogy kiválasszák azt a konzorciumot, amelyik az olimpiai pályázatot előkészítheti.
A budapesti olimpia megrendezésére vonatkozó kezdeményezés támogatására kérte az MSZP híveit
Medgyessy Péter szociahsta miniszterelnök-jelölt és Kovács László
pártelnök.

Fotó: Schmidt Andrea

Máris itt a következő nagy feladat, vasárnap először játszunk a
szegedi közönség előtt. Szeretnénk
a Dugonics András Piarista Gimnáziumban győzelemmel bemutatkozni a hazai publikumnak a
ZTE ellen.
SÜLI RÓBERT

Viszlát, magyarok!
TENISZ
MELBOURNE (MTI)

nalista) és a spanyol Carlos Moya
(1997-ben veszített a végjátékban)
nem lesz büszke arra, hogy ezúttal
már a 2. körben kiesett. A nőknél
továbbra is érvényesül a papírforma,
a legnagyobb sztárok bejutottak a

A korábbi napok csillaghullása u t á n

legjobb 3 2 közé. A magyarok szá-

csütörtökön elmaradt a melboumei nemzetközi teniszbajnokságon az
igazi nagy meglepetés a férfiaknál,
de így is négy kiemelt búcsúzott. Az
amerikai Andy Roddick (13.) bokasérülés miatt a második szett elején feladta a mérkőzését, de ekkor
a horvát Ivan Ljubici már 7:6, 3:2re vezetett. Két korábbi döntős, a
franciaArnaud Clément (tavalyi fi-

mára véget ért az ausztrál Grand
Slam-torna; Mandula Petra 1 óra 46
perc alatt a thaiföldi Tamarine Tanasugarntól, míg Sávolt Attila 1 óra
4 perc alatt a svájci Roger Federertől szenvedett vereséget. A magyarok eredményei, 2. forduló,
egyes, férfiak: Federer (svájci)-Sávolt
6:2, 7:5, 6:4, nők: Tanasugarn
(thaiföldi)- Mandula 2:6, 6:2, 6:2.

Sportműsor
Péntek

BUDAPEST (MTI)

REFLEKTOR

Veres és a lehetőség

Sikeres bertókos tavasz?
tuk, a programban heti négy edzés
szerepel, mely közül az egyik kétkapus játék valamelyik Szentesi
VK-s utánpótlás-együttessel.
Rá is fér a csapatra a sok gyakorlás, hiszen a címvédőtől az őszi
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Kosárlabda
NBI Besöpört, férfiak: HódmezővásárhelyKecskemét, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 18.
Szabadidősport
Providencia-sportnap, Szentes, városi sportcsarnok, 9.
Teke
Szeged városi bajnoksága: Finister Kugh-Euroteke II., Belvárosi Tekeklub, 16; Santé—Szilién Biztonságtechnika, Pick-pálya, 16.30; GLB SE-Benitel, Belvárosi Tekeklub, 18.

Szombat

Kézilabda
„Jövő bajnokai" torna, lányok, Szentes, városi
sportcsarnok, 8.30.
Röplabda
NB I, nők: Szegedi DRE—Miskolci VSC, Szeged,
Etelka sori munkacsarnok, 12.30.
Teke
NBI, férfiak: Hódmezővásárhelyi TE-Zalaegerszeg, Szeged, Belvárosi Tekeklub, 11.
Teremlabdarúgás
Citroen-kupa, Makó, városi sportcsarnok, 8.20.

Toh-kupa, 1. fordul*Vásártiely, Hódtói Sportcsarnok, 8.
Torna
XII. szegvári meghívásos tornaverseny, Szegvár,
tornacsarnok, 9.

Vasárnap

Kézilabda
„Jövő bajnokai" torna, fiúk, Szentes, városi
sportcsarnok, 8.
Kosárlabda
NBI A csoport, nők: Szeviép-Szeged-Zalaegerszeg Szeged, piarista gimnázium, 16.30.
Labdarúgás
Előkészületi mérkőzés: FC Szeged-Tiszasziget,
Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 11.
Teremlabdarúgás
Citroen-kupa, Makó, városi sportcsarnok, 9.
Tob-kupa, 2. forduló. Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 13.
Újév-kupa, Szeged, Topolya sori sportcsarnok, 8.

Hétfő

Futsal
NBII: Domaszék SE-Charlton-Gellért, Domaszék,
sportcsarnok, 19.30.

ÖREGFIÚK FOCIZNAK
Febmár 16-án és 17-én rendezik
meg Szegeden, a Déri szakközépiskolában a Keveró-kupa veterán teremlabdarúgó-tornát. Jelentkezni
Török Györgynél lehet a 0662/442-315-ös telefonszámon
ÉLEN A VÁSÁRHELY
Az NB II-es sakkcsapatbajnokság
5. fordulójában megyei rangadót
rendeztek, amelyen a Hódmezővásárhely legyőzte a Makói SVSEII.t. Eredmények: HSSE-MSVSE II.
9:3, Szentesi Spartacus-Kalocsa
6:6, Baja-Békés 9:3, Bega Márton
SE-Tákisz 3,5:8:5, Orosháza-Portál SE Szeged II. 9,5:2,5, Gyula-Kecskemét 3:9. Az állás: 1. Vásárhely 43,5, 2. Kecskemét 40,5,
3. Orosháza 36, 4. Tákisz 35,5, 5.
Kalocsa 32,5, 6. Baja 31,5, 7. Bega Márton SE 28, 8. Szentes 27,5,
9. Békés 24, 10. Makó 24, 11.
Gyula 19, 12. Szeged 17 ponttal.
KISTÉRSÉGI KÉZILABDA
Az „Aranyoldalak" kistérségi női
kézilabdatornán továbbra is menetel a Székkutas (A csoport, Makón voltak a meccsek) és az Üllés
(B csoport, Ásotthalmon játszották
a partikat). Eredmények. A csoport: Makó-Békéssámson 21-7,
Székkutas-Maroslele 27-7, Makó-Székkutas 10-20, Békéssámson-Maroslele 14-8, Székkutas-Békéssámson 29-8, Makó-Maroslele 17-9. Az állás: 1.
Székkutas 12, 2. Makó 8, 3. Maroslele 2 (64-106), 4. Békéssámson
2 (67-130) ponttal. A következő
forduló programja, január 27. (vasárnap), Békéssámson, 9 óra: Békéssámson-Makó, 10: Maroslele-Székkutas, 11: Békéssámson-Maroslele, 12: Székkutas-Makó, 13: Makó-Maroslele, 14: Békéssámson-Székkutas. B csoport:
Ásotthalom-Bordány 31-7, Mindszent-Üllés 12-24, Üllés-Bordány
23-10, Ásotthalom-Mindszent
32-18,
Mindszent-Bordány
26-13, Ásotthalom-Üllés 28-28.
Az állás: 1. Üllés 11,2. Ásotthalom 9, 3. Mindszent 4, 4. Bordány
0 ponttal. A következő forduló
programja, január 26. (szombat),
Mindszent, 9 óra: Mindszent-Bordány, 1(1: Ásotthalom-Üllés, 11:
Bordány-Üllés, 12: Ásotthalom-Mindszent, 13: Bor dányÁsotthalom, 14: Mindszent-Üllés.
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Csillogó hóbútorok

Gyalázó
mérleg

FARKAS CSABA

CANBERRA (MTI)

Tél közepén a világ megáll. Szokványszínü immár, nem fehér a város, a hó sehol, mégis jelen írtuk volna pár napja még, a legújabb havazás
előtt. S folytattuk volna: az itt is. ott is föllelhető,
fókaszínre fagyott, tükrösre tömörült, métermagas
hórakíisok oly megszokott várostartozékok ilyentájt, hogy ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének, nyomukban komoly hiányérzet
keletkezne.
Nem is hárakások ezek, sokkal inkább hóbútorok, veli'tk rendezi be a várost a tél. Ezt a koromszínűre komorult, embermagas hegycsúcsszerűséget, mely - lám - csillog és csillog, fagyosra kopva,
mint a fekete gyémánt, a járdán, s amely mellett
épp most megy el Thakács, gyerekek honlták össze
hetekkel ezelőtt, a tél elején. (Csak kupacba hordták. nem hóemberbe: mostanában Thakács nem
lát hóembert, a hóember ma idejétmúlt figura, ha
egyáltalán foglalkozni kezdenek a hóval a gyerekek,
félbe-szerbe hagyott rakás lesz belőle többnyire.
Klasszikus hóemberre, repedtfazék-fejfedővel, répaorral, szemet-szájat formázó széndarabkákkal,
évtizedekkel ezelóttröl, de főként televíziós reklámokból s hasi mlóklxtl emlékszik Thakács.) - Amaz
pedig, a járda szélén, közvetlenül az út mellett, nem
is hegycsúcs: hegyvonulat, földrajzkönyvek ábrázolják így a lánchegységeket. Keletkezése kétirányú
volt. a téltörténeti harmadkorban - azaz még karácsony előtt -, a járdáról az úttest felé lapátoltáktologatták a havat az emberek, az úteströl a járda
felé kotorta a ferdére állított tolölappal szélvészgyorsán száguldó hódúró. és már kész is volt. Itt-ott há-

gók szalxlalják - némelyek mindenáron az utca közepén akarnak átvágni a túloldalra. Át is vágnak,
megroppan alattuk a hegylánc, nekik pedig telemegy a hócipőjük, bár eléggé valószerűtlen: bármi
férne még bele azon a sok mindenen kívül, amivel már rég tele lett, hótól teljesen függetlenül. Tél
közepén megáll a világ.
A hó, ha esik, nem a „hull-a-pelyhes...", melynek pihéi olyan puhán szállingóznak le - s akkorák is , mint a nyárfalevél. Télközépen apró szemű hódara jő a fehér égből. Ily hó eshet (igen, e hó
tényleg ..esik ", és nem „hull") New Founillandon,
a tél tudj' Isten, hanyadik hónapjában, amikor az
emberek már nem is számolják, mennyi idő van
hátra a tavaszig, belefagytak a télbe, véli Thakács.
Vagy akár az Arktisz környékén, a Ferenc József-földön. ixlanézz, egy jegesmedve, ahol-e! Csak úgy eszi
a havat, megszomjazott a sózott hering után, amit
darabonként dobált elé az eszkimó („ekszkimó",
amint Stand néni mondja), kilométereken át, hogy
távol tartsa magától. Hirtelen földrengés, de hiszen - ekkor jövünk rá -, nem földön járunk: félméteres tengerjég, amin gyaloglunk. alatta az ötméteres, esupa-gömbölyüség, mosolygós, porcelánfekete-fehér gyilkos bálna (azaz orka): meglátott minket a víz alól, s most hátával föl akarja törni alattunk a jeget. Igyekezzünk gyors' a partra! Jut
eszünkbe: hol itt a part I... Körülnézünk északi fény
helyett sötétség délben, Északi-sark helyett Kossuth
Lajos sgt.-Nagykörút sarok, köröttünk - tél közepén a világ megáll - szénszínű, csillogó hóbútorok.

Eltávolították a gyalázó mérleget
Ausztrália egyik legforgalmasabb
bevásárlóközpontjából, mert a szerkezet vérig sértett több méretkezőt.
A mérleg érme bedobásával működött, és amellett, hogy szigorúan
kiírta, hány kilós személy állt rá,
a túlsúlyosakat elmarasztaló megjegyzésekkel illette. „Szállj le rólam,
kövér disznó!" - ezzel a felirattal
küldött el egy hölgyet. Egy urat, aki
a karácsonyi szünetben felszedett
magára pár dekát, azonnal hájfejnek titulált. A klienseknek nem
tetszett a gyalázkodás, jól lehordták a tréfa miatt a melbourne-i bevásárlóközpont illetékeseit. Ők viszont ezen igencsak elcsodálkoztak, mivel a mérleget nem súlykommentáló programmal állíttatták szolgálatba. Mindezek után a
gyalázkodó testsúlymérőt azonnali hatállyal felfüggesztették „állásából" és visszaadták gyártójának.

Fejvesztő
nyiratkozók
OLMÜTZ (MTI)

Lábatlan
nadrágtolvaj
VANCOUVER (MTI)

A kanadairendőrségkeres egy lábatlan férfit, aki nadrágokat lopott egy
ruházati szaküzletből. A tolószékhez
kötött férfit 10 pantalló elcsenésével gyanúsítják szemtanúk vallomásai alapján. Bűntársa segített neki megszökni egy autón, amelyről
később kiderült - mint a Reuter írja
hogy szintén lopott. A bolti
szarkák Vancouver egyik elővárosi
bevásárlóközpontjában garázdálkodtak, kihasználva a karácsony előtti
tülekedést. A furcsa párost összesen
1600 dollár értékű nadrág és dzseki eltulajdonításával gyanúsítják.

Euróhatár
Neki is csúszik a jég. A címvédő Irina Szluckaja elesett szabadkorcsolyázás közben a svájci Lausanne-ban rendezett Európa-bajnokságon.

MTI DslefoUVEPA/Fabrice CofriniCsak kötegnyi euróbankjegy meg-

Kutyahúsipari gondok
SZÖUL (MTI)
Elmaradt a dél-koreai országos kutyahúsipari kongresszus az állatvédők heves tilakozása miatt. Az eredeti terv szerint legalább száz, ebhúsételekre szakosodott vendéglős akart részt venni a konferencián, amelyen szövetségbe szerettek
volna tömörülni. Emellett meg

MADRID (MTI)

akarták vitatni a kutyahúsipar kilátásait, fejlesztési stratégiáját és
azt a kampányt, amely népszerűsítené az ebből készülő étkeket a
nyár eleji labdarúgó világbajnokságra érkező külföldi turisták körében. A rendezvényhez az ebhúsvendéglősök a dél-koreai főváros
peremén béreltek épületet egy állami tulajdonú telefontársaságtól.

evése káros az egészségre, néhány
papírpénztől nem lesz semmi bajunk. Az egészségügyi határérték
négyszáz bankó körül húzható meg
- állítja Eugenio Domingo Solans,
az Európai Központi Bank tanácsának tagja. Bár a puding próbája az
evés, Solans mégsem a saját tapasztalataira hivatkozott, amikor újságírók az euróevés egészségügyi következményeiről faggatták, hanem
szakértői véleményre. Eszerint mérgező anyag is van a nyomdafestékben, ám csak 400 bankjegynyi
mennyiség elfogyasztása esetén válik számottevővé hatása.

Nemcsak a hajukat, de gyakran a
fejüket is elveszítik azok a férfiak,
akik a morvaországi Olmütz központjában felkeresik a Berenika
férfifodrászati szalont. Az ilyén helyeken szokásos szolgáltatásokat
ott ugyanis meglehetősen lenge öltözetű hölgyek nyújtják a férfiak
nem kis örömére. így bizonyára
nem véletlen, hogy hajvágás közben még a rövidlátók is az orrukon
hagyják pápaszemüket. Kamii Moucka, a szalon tulajdonosa azt állítja, hogy a fodrásznők eredeti öltözékével vendégeinek akar kedveskedni, örömet szerezni. A szalonban jelenleg hat csinos, fiatal
hölgy foglalkozik a férfiak fejével.
Mindegyikük átlátszó fehér palástban dolgozik - ez oldalt teljesen
nyitott, s csak egy nem túl széles
elülső, illetve hátsó része van. A palást alatt már csak a bugyi található, amely véletlenül szintén átlátszó anyagból készült. A kezdeti bizonytalanság után az érdeklődés
hatalmas, s néha napokat kell várni míg az ember - a férfi - sorra kerül. Előzetes időpontkérés nélkül
ma már be sem lehet jutni. A szalon csak 18 éven felülieket szolgál
ki. A szolgáltatások minőségére
eddig senki sem panaszkodott, bár
problémáink is vannak a kuncsaftokkal - magyarázza Moucka.

KEDD, 2002. JANUÁR 15.
Borult, k ö d ö s idö
Készítette:

Egyelőre folytatódik a borult, párás, ködös idö. Néhol előfordul hószállingózás, ónos
ködszitálás. Gyenge marad a szél, még mindig hideg idő várható.
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További kilátások
Az időszak elején még nem változik az idő, utána viszont a jövő hét elején több
fokos enyhülés valószínű. Hosszú idő után végre kisüt a nap, ha nem is lesz tartós a
napsütés. Napközben jóval fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 176 cm (hőfoka 0 °C), Csongrádnál 55 cm,
Mindszentnél 125 cm. A Maros Makónál 46 cm.
A Nap kel: 7.25, nyugszik: 16.24.
A Hold kel: 10.07, nyugszik: 21.22.

Skoda az IKESZ-Mi
az I z a b e l l a h í d lábánál.

IKESZ Autócentrum

Teletan 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2
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Kórházi humortan
LONDON (MTI)
Kórházi humortanfolyamot tartanak Nagy-Britanniában a külföldi
ápolónőknek, hogy jobban elboldoguljanak munkájukkal. A kurzus
keretében a nővéreknek egyebek
közt vidám brit show-részleteket
mutatnak be, s politikai karikatúrákkal próbálják rávezetni őket arra, hogy miként használják a humort a britek a legkülönfélébb helyzetekben. Az ápolónők számára

még külön „kórházi szólásszótárat" is összeállítottak, amelybe
3100 brit idióma került. „A kórházak stresszes területek, ezért mindenki igyekszik humorral elviselhetőbbé tenni az ottlétet" - idézte a Reuter Catharine Arakeliant,
a tanfolyam vezetőjét. A viccek
megértésével javul a kapcsolat a betegek és az ápolók között, és az
utóbbiak nagyobb örömet találhatnak munkájukban - tette hozzá.

ISTEN ÉLTESSE!
PIROSKA

Két magyarázat képzelhető el a Piroskáról. Bonfini I. László királyunk
leánya nevét „Piriska"-ként említi.
Másrészt: a latin Prisca név magyaros olvasatából alakulhatott ki a
Piroska. Népszerűségét Arany János: Toldi szerelme nőalakjának is
köszönheti. A latin név jelentése: régi, egykori, tiszteletre méltó. Egyéb
névnapok: Beatrix, Özséb, Pál.

A NAP VICCE
- Mondja, miért lehet fegyvereket
is kapni az ön hangszerboltjában?
- Egyszerű a magyarázat az árukapcsolásra. Ha valaki megvesz
tőlem egy trombitát, másnap jön
a szomszédja, s kér egy revolvert...

Sok a hatos
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása
szerint a Skandináv lottó 3. heti
nyereményei - a levont személyi
jövedelemadó után-a következők
telitalálatos szelvény nem volt; 6
találatos szelvény 45 darab volt,
nyereményük egyenként 257 ezer
Hatásos lőszer. A mozambiki Gonsalo Mabunda leszerelt fegyverekből alkotott műtárgyait mutatja be 917 forint. Az ötösökre 4850, a néLondonban, az Oxo Galériában.
MTI Telefot&AP/Adam Butler gyesekre 797 forintot fizetnek.

A játékokra várva. Salt Laké Cityben, Utah állam fővárosában a
Föld és a Nap üvegszobrát készítették el az ötkarikás játékokra
készülve.
MTI TelefntcVAI'/l'aul Fraughton

