
/ / / 

MA: EGY SZAZALEK, EP TESTBEN 

DELMAGYARORSZAG 
KEDD, 2002. JANUAR 22., 92/18. F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

VISSZALEP 
A KÉPVISELŐ? 
Csalás bűntettének alapos gya-
núja miatt folytat vizsgálatot a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Hoffmann Zoltán 
ópusztaszeri jegyző, kisgazda 
képviselőjelölt ellen. Az FKGP 
megyei elnöke szerint Hoffmann 
a vizsgálat ellenére indulhat a 
választásokon, bár a jelölt az ügy 
kirobbanásakor a visszalépést is 
fontolóra vette. 

5. oldal 

A „HANGVERSENY" 
ELKEZDŐDÖTT 
A távközlési piac liberalizációját 
követően január 23-ától elvben a 
telefonálásban is szabadon választ-
hatunk. Azaz: a különböző telefon-
szolgáltatók ajánlatai közül a tájé-
kozott előfizető kiválaszthatja a 
számára legmegfelelőbbet. A dolog 
azonban mégsem ilyen egyszerű. 

Egy százalék 

ARANY GLÓBUSZ 
Kiosztották az amerikai Arany 
Glóbusz-díjakat. Charlie Sheene 
csókot kap kedvesétől, Derűse 
Richards-tól az átadási ünnepsé-
gen. Sheene a tévés vígjátéksoro-
zatok legjobb férfi szereplőjeként 
kapott elismerést. 

2. oldal 
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Korognaiék az afganisztáni segélyezésről írtak színdarabot 

Drámaírók Veszprémben 

A szegedi színidirektorról tegnap munka közben rajzolt karikatúrát Tónió. Fotó: Kamok Csaba 

A Magyar Rádió Rt. és a XXI. Század Magyar Drá-
májáért Alapítvány 1993 óta rendez minden évben 
egynapos drámaíróversenyt, néhány éve Szegeden is 
nagy sikert aratott három fiatal szerző vetélkedése. 
Idén a Veszprémi Petőfi Színház vállalkozott a há-
zigazda szerepére, tegnap reggel a hagyományoknak 
megfelelően Siposhegyi Zoltán, a versenyt szervező 
alapítvány létrehozójának, Siposhegyi Péter írónak a 
fia húzta ki a Magyar Nemzet aznapi cikkei közül a 
témaadó írást. A viadalra felkért három vidéki színi-
direktor, a kecskeméti Bodolay Géza, a békéscsabai 
Konter László és a szegedi Korognai Károly 8 órakor 
kezdett írni, mindhárman külön szobát kaptak a 
színházban. Bodolay és Korognai gyakorlottan verték 
a számítógép klaviatúráját, míg Konter a hagyomá-
nyos kézírást választotta. Az afganisztáni témától 
nem voltak különösebben feldobva, igaz elkeseredve 
sem. Ilyen helyzetben persze nincs is idő érzelmek-
re, hiszen mindössze öt óra áll rendelkezésükre ar-
ra, hogy megszüljék az este már a színpadon látha-
tó egyfelvonásos darabot. 

Amikor az Uborka stábjából ismert Tóth Antal -
alias Tónió - kíséretében délelőtt 11 körül néhány 
percre bekopogtunk Korognai Károlyhoz, a szegedi di-
rektor már jól állt, épp a tizenötödik oldalnál tartott. 
Kért egy kávét a színháziaktól, majd hagyta, hogy el-
készüljön róla is a villámgyors karikatúra. A ver-

senyzőkről, a közreműködő színészekről és a zsűri tag-
jairól készült rajzokból még az esti előadás előtt tár-
latot is rendeztek a színházban. 

- Még jó, hogy nem készültem semmilyen koncep-
cióval, mert nehezebb lett volna az afganisztáni té-
mához igazítani egy fejben előre összerakott sztorit. 
Inkább itt improvizálok. Jó színészgárdát kaptam, Sze-
gedről elkísért Jakab Tamás, itt csatlakozott az alkal-
mi társulatomhoz Székhelyi József, Meszléry fudit, Új-
helyi Olga, Kiss T. István és Pap Lívia. Velük állítom 
színpadra a darabot - mondta Korognai Károly, aki 
délután l-ig írhatott volna, de már kollégáihoz ha-
sonlóan korábban elkészült. 

Rövid pihenő és gyors ebéd után kettőtől kezdték 
a próbákat, Korognai „Ordon - krimi a javából... 
vagy valahonnan máshonnan" címet adta a darabjá-
nak, Bodolayét „Piroska és az afgánagár", Kon terét 
„Aznap" címmel vitték színre. A szokásos időben, es-
te hétkor telt ház előtt felgördült a függöny, s elindult 
a három egyfelvonásosból álló előadás. A zsűri -
amelynek tagja volt többek között Kondor Katalin rá-
dióelnök, Beke Mihály, az MTV irodalmi és drámai 
szerkesztőségének vezetője és a verseny megálmodó-
ja, Siposhegyi Péter is - a produkciók megtekintését 
követően, lapzártánk után hirdetett eredményt. Er-
ről holnapi lapunkban számolunk be. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Szegedi vállalkozó apátfalvi mezőgazdasági fejlesztése, „beruházása" 

Állam bácsitól csent forintok 
A szegedi ügyészség vádat emelt dr. T.-né G . Mária és társai ellen 
csalás és magánokirat-hamisítás miatt. Az asszony olyan mezőgaz-
dasági beruházáshoz kért és kapott vissza nem térítendő állami tá-
mogatást, amelyet csupán papíron valósított meg, ráadásul jogosu-
latlanul igényelt vissza áfát. 

Dr. T.-né G. Mária egyéni vállal-
kozóként nyújtott be kérelmet a 
Csongrád Megyei Területfejleszté-
si Tanácshoz 1999 áprilisában. 
Apátfalvi tanyáján lévő telephelyé-

nek fejlesztéséhez, mezőgazdasá-
gi beruházásokhoz pályázott álla-
mi támogatásért. 

A 19,7 milliós fejlesztéshez 17,2 
millió forint vissza nem téríten-

dő támogatást szeretett volna el-
nyerni. 

Hogy mire fordította volna a te-
kintélyes summát? 

Csomagoló-, fokhagymarakó-
és szártépőgép, valamint targon-
ca és földterület vásárlására. Az 
eszközök árajánlatát is mellékel-
te: a makói Dancsi és Társa Kft. 
a csomagológép értékét 12,8 mil-
lió forintban, a rakóét 650 ezer-

ben, a szártépóét 1,8 millióban, a 
targoncáét pedig 2,5 miihóban je-
lölte meg. 

A területfejlesztési tanács dön-
tése értelmében az OTP Csongrád 
Megyei Igazgatósága át is utalta a 
4,2 millióban megállapított vissza 
nem térítendő támogatást T.-né-
nek. 

Folytatás a 3. oldalon 

Hazaengedték a tévedésből letartóztatott makói fiatalt 

Síelni indult, 
fogdában kötött ki 
Eredetileg síelni indult Ausztriába, 
végül az egész hétvégét egy bécsúj-
helyi zárkában töltötte Szabó Csa-
ba. A huszonnyolc éves makói fi-
atalembert azért tartóztatták le az 
osztrák csendőrök, mert neve és 
születési ideje megegyezik egy, a 
nyilvántartásban szereplő körözött 
személy adataival. Szabó Csabát 
végül ma délelőtt helyezte szabad-
lábra az osztrák bíróság, miután 
megállapította: valóban nem azo-
nos a körözött bűnözővel. 

A fiatalember a magyar keres-
kedelmi televízió hírműsorának 
azt nyilatkozta, máskor is került 
már kellemetlen helyzetbe a ro-
vott múltú névrokon miatt, az 
osztrák csendőrök azonban ezút-
tal nem adtak módot arra, hogy be-
bizonyítsa, valóban ő is 1974. ok-
tóber 9-én született, ám az édes-

anyjuk neve különbözik. Mint a 
rendőrségtől megtudtuk, míg Ma-
gyarországon az édesanya neve 
fontos adat egy-egy személy azono-
sításakor, a nyugati országokban 
más a szokás. 

Bár a fiatalember azonnal felvet-
te a kapcsolátot a magyar külkép-
viselettel, és ott megpróbáltak se-
gíteni rajta, mégsem tudták kihoz-
ni a fogdából, mivel hét végén 
Ausztriában sem működnek a bí-
róságok. A fiúért tegnap édesapja 
ment el, s miután Csabát kien-
gedték, üzent, hogy minden rend-
ben, elindultak hazafelé. A fiatal-
ember családját Makón sokan is-
merik, hiszen az édesapa a tulaj-
donosa a makói Maros-híd mellett 
működö Autós csárdának. 

Folytatás a 3. oldalon 

Görkorcsolya-, streetball- és biciklipálya Újszegeden ? 

A ligetben játszani 
nagyszerű, • • 

Kicsiktől a kamaszokig minden gye-
rek megtalálhatja majd a mulatsá-
gát az újszegcdi ligetben hamarosan 
fölépülő játszóparkban. Az évek óta 
siralmas képet mutató, s tavaly föl-
számolt vidámpark helyén ingyene-
sen használható játékterület létesül. 
Minderről Kiss Imre, a Szegedi Ré-
giónkéit Környezetvédelmi és "terü-
letfejlesztési Közalapítvány alapí-
tója tájékoztatta lapunkat. Elmond-

ta, hogy - lévén huszonkét éve új-
szegedi - szomorúan figyelte a liget, 
s benne a vidámpark, a vigadó, s 
utóbb a szabadtéri színpad lassú 
pusztulását. Úgy gondolta, összefo-
gással, adományok gyűjtésével te-
hetnének valamit a méltatlan sor-
sot szenvedő liget állapotának javí-
tásáért. 

Folytatás az 5. oldalon 

A vidámpark helyét hó borítja. Fotó: Schmidt Andrea 
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Védhető tavaszi árt 
jósolnak a Tiszán 
BUDAPEST (MTI) 

A vízügyi és katasztrófavédelmi 
szervezetek felkészültek egy eset-
leges újabb tiszai árhullámra, bár 
a statisztikai valószínűség szerint 
inkább a Duna mentén lehetsé-
ges nagyobb áradás - mutatott rá 
Fónagy János közlekedési és vízügyi 
miniszter a kormányzati koordiná-
ciós bizottság többek között az ár-
vízvédelemmel is foglalkozó hétfői 
ülését követően. A miniszter el-
mondta: a Tiszán a négy rendkívü-

li árvíz után nem valószínűsíthető 
statisztikai megközelítésből egy 
újabb hasonló áradás. A különfé-
le környezeti tényezők figyelembe 
vételével jelenleg elmondható, hogy 
még az esőzéssel együtt jelentkező 
tavaszi felmelegedés is védhető ár-
vizet okozna a Tiszán. A hóviszo-
nyok és különféle más tényezők vi-
szont állandóan változnak, így 
többhetes, hónapos időtávból nem 
becsülhető meg pontosan a kiala-
kuló árvíz mértéke - mutatott rá 
a miniszter. 

A Temelín-ügy napirenden tartásával 

Osztrák-cseh viszály 
BÉCS (MTI) 

Az Ausztria és Csehország kö-
zött Tbmelín miatt az Osztrák 
Szabadságpárt (FPÖ) népi kezde-
ményezése nyomán hetek óta 
mélyülő viszály, s ezzel az oszt-
rák koalíción belüli feszültség 
újabb csúcspontra érkezett 
hétfőn, amikor megjelent a Profil 
című lapban Milos Zeman cseh 
kormányfő interjúja, amelynek 
előre közölt részei már napok 
óta borzolják a kedélyeket. Meg-
figyelők szerint egyelőre a koalí-
ció szétesése nem fenyeget. Ze-
man az igen terjedelmes interjú-
ban egyebek között kijelentette: 
az FPÖ kezdeményezése nem a 
temelíni atomerőmű, hanem 

Csehország uniós csatlakozása 
ellen irányul. A Temelín elleni 
harc álságos, hiszen a közelben 
lévő más atomerőművek ellen 
Ausztria nem tiltakozott, s csak 
az írhatja alá a kezdeményezést, 
aki nem elég tájékozott - mond-
ta Zeman, s hozzátette: ezzel ke-
rüli az „idióta" kifejezést. A kor-
mányfő a Wolfgang Schüssel 
kancellárral elért megállapodást 
- amelynek értelmében Prága a 
kifogásolt biztonsági gondok ja-
vítására intézkedéseket tesz -
ésszerű kompromisszumnak 
mondta, s hangsúlyozta: elvárja, 
hogy az osztrákok is tartsák ma-
gukat a megállapodáshoz, függet-
lenül attól, hogy hány ember írja 
alá kezdeményezést. 

Hazánk egymillió dollárt ajánl Afganisztán támogatására 

Jelentős újjáépítési segélyek 
TOKIÓ, BUDAPEST (MTI) 

Afganisztánnak 1,3 milliárd dol-
lárnyi sürgős segélyre van szük-
sége még az újjáépítési segélyek 
előtt - hangsúlyozta Kofi Annán 
ENSZ-főtitkár hétfőn Tokióban, 
az Afganisztán megsegítésére. 
összehívott adományozói érte-
kezleten. Mint elmondta, a fenti 
összegen belül 237 millió kell az 
adminisztratív költségekre, 736 
millió a humanitárius segélyek-
re és több mint 300 millió egyéb 
sürgős kiadásokra. 

A japán Kyodo hírügynökség 
listája szerint a következő fel-
ajánlások születtek az adomá-
nyozók kétnapos tokiói értekez-
letének első napján: Japán 500 
millió dollárt ajánlott harminc 
havi bontásban folyósítva, az 
Egyesült Államok 296 milliót 
erre a költségvetési évre, az Eu-
rópai Unió 500 milliót erre az 
esztendőre, Szaúd-Arábia 220 
milliót három évre elosztva, a 

Világbank 500 milliót harminc 
havi részletre bontva, Irán 120 
millió dollárt az idei és a jövő 
évre, illetve összesen 600 milliót 
a következő öt évre. 

• 
Az afganisztáni helyreállítás és 

újjáépítés regionális, valamint 
nemzetközi fontosságára tekin-
tettel Magyarország egymillió 
dollár értékű támogatással járul 
hozzá az újjáépítési program 
megvalósításához - nyilatkozta 
Horváth Gábor külügyi szóvivő. 
Elmondta: a felajánlást a tokiói 
Afganisztán-konferencián Ma-
gyarországot képviselő Szerdahe-
lyi István nagykövet hivatalosan 
is bejelentette. A szóvivő tájé-
koztatása szerint a magyar fela-
jánlás, amely magában foglalja a 
2001 októberében nyújtott 100 
millió forint humanitárius se-
gélyt is, magyar élelmiszer- és 
gyógyszerszállítások formájában 
valósul majd meg. 

Hamid Karzai, az átmeneti afgán kormány miniszterelnöke (jobbról) 
Kodzumi Dzsunicsiro japán kormányfő társaságában hallgatja a fel-
ajánlásokat a tokiói konferencián. MTI Telefot&AP/Kaszahara Kacumi 

Az MSZP és harmincöt szakszervezeti vezető egyezsége 

Óhajösszegzés kilenc pontban 
BUDAPEST (MTI) 

GLÓBUSZ 
TŰZSZÜNET 
A kolumbiai kormány és a Kolum-
biai Forradalmi Fegyveres Erők 
(FARC) képviselői megegyezésre 
jutottak a tűzszünet aláírásáról. A 
tárgyalásokon mindkét fél elfogad-
ta azt a 12 pontos tervezetet, 
amelynek legfontosabb pontjai az 
ellenségeskedések azonnali meg-
szüntetéséhez vezető lépésekről 
szólnak. 

FELROBBANT 
EGY BENZINKÚT 
Mintegy ötven ember életét vesz-
tette, amikor hétfőn felrobbant egy 
benzinkút a Kongói Demokrati-
kus Köztársaságban található Gó-
rna városában, amelyet az elmúlt 

napokban több százezer ember ha-
gyott el a Nyiragongo vulkán csü-
törtöki kitörése óta. 

HÉT ÚJ NATO-TAG? 
Német sajtóértesülés szerint a NA-
TO november végén tartandó prá-
gai csúcstalálkozóján hét kelet-eu-
rópai állam fog meghívást kapni a 
szervezetbe. Döntés még nem szü-
letett, ám NATO-diplomaták 
egyértelműen „nagycsoportos" 
bővítésre számítanak. Bizonyosra 
vehető, hogy az atlanti szervezet a 
tagjai közé fogadja Szlovákiát és 
Szlovéniát, továbbá a három balti 
államot. Valószínűnek tartják a 
diplomaták, hogy meghívást kap a 
NATO-ba Bulgária és Románia is. 

Együttműködési nyilatkozatot írt 
alá 35 szakszervezeti vezetővel 
Medgyessy Péter szocialista mi-
niszterelnök-jelölt hétfőn Buda-
pesten. Az aláíró felek kilenc pont-
ban összegezték azokat a feladato-
kat, amelyek megoldásában együt-
tműködnek. Ezek szerint helyreál-

h'tják az európai normáknak meg-
felelő társadalmi párbeszéd intéz-
ményét, és alkotmányos, jogi ga-
ranciák fogják biztosítani a mun-
kavállalók érdekeit. Együttműköd-
nek 300-400 ezer új munkahely 
megteremtésében, a bérek euró-
pai felzárkóztatásában, valamint 
a közalkalmazotti bértábla korrek-
ciójában és a kötelező heti munka-

idő 38 órára való csökkentésében. 
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje 
vállalja: a nyilatkozat pontjait a 
szocialisták választási győzelme 
esetén az új kabinet kormányprog-
rammá emeli, s a munkavállalók 
érdekében újratárgyalja a kedvez-
ménytörvénnyel kapcsolatos ma-
gyar-román egyetértési nyilatkoza-
tot. 

Peter Schieder az ET törvényhozásának élén 

Elnök közfelkiáltással 
STRASBOURG (MTI) 

Az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlése hétfőn közfelkiáltással 
választotta elnökévé az osztrák szo-
ciáldemokrata Peter Schiedert. A 
házelnöki megbízatás egy évre szól, 
és maximum kétszer meghosszab-
bítható. A távozó brit munkáspár-
ti Lord Russell-lohnston három évet 

töltött ki a strasbourgi páneurópai 
szervezet törvényhozásának élén. 
Megválasztását a magyar ország-
gyűlési küldöttség nagy elégedettség-
gel fogadta, nemcsak azért, mert 
Schieder felesége magyar származá-
sú, hanem mert az ő nevéhez fűző-
dik az a jelentés, amelynek ajánlá-
sa alapján hazánk 1990-ben elfog-
lalhatta helyét az ET tagjai között. Peter Schieder. MTI Telefotó 

Az Arany Glóbusz idei fődíja 
LOS ANGELES (MTI) 

Az „A Bcautiful Mind" című film 
kapta a legtöbb elismerést - és a 
fődíjat - Los Angelesben, az Arany 
Glóbusz (Golden Globc) filmdíjak 
kiosztási ünnepségén. A Holly-
woodban akkreditált külföldi saj-
tótudósítók (értelemszerűen fil-
mes szakújságírók) testülete idén 
sorrendben az 59. alkalommal 
ítélte oda az alkotóknak az Arany 
Glóbuszt, ami a tapasztalatok sze-
rint sokszor bizonyul a március-
han kiosztandó Oscar-díjak 
„előszelének". Az A Bcautiful 
Mind egy skizofréniával küzdő 
zseniális matematikus, John Nash 
története, amelynek rendezője 
Ron Howard, a főszerepet pedig 
Russel Crowe alakítja. 

A film megkapta a legjobb drá-
mai filmnek járó fődíjat, továbbá 
a legjobb forgatókönyvért járó dí-
jat, valamint e filmben nyújtott 
alakításával érdemelte ki Crowe 
a legjobb férfi főszereplőnek, len-
nifer Connelly pedig a legjobb női 
mellékszereplőnek járó elisme-
rést. 

Russel Crowe a legjobb férfi főszereplő díját kapta meg Beverly 
Hills-ben. MTI TelefotcVAI'/Reed Saxon 

Patrubány találkozna Orbánnal és Medgyessyvel 

Magyarok viszonyai 
BUDAPEST (MTI) 

Patrubány Miklós, a Magyarok Vi-
lágszövetsége (MVSZ) elnöke 
hétfőn találkozót kért Orbán Vik-
tor miniszterelnöktől és Medgyessy 
Pétertől, a Magyar Szociahsta Párt 
miniszterelnök-jelöltjétől - közöl-
te a világszövetség sajtószolgálata. 
Okos Márton, a sajtószolgálat 
munkatársa elmondta: Patrubány 

Miklós a „magyar-magyar viszony 
alakításáról és a Magyarok Világ-
szövetsége jövőbeni helyzetéről kí-
ván tárgyalni" a két politikussal. 
Hozzátette: az MVSZ messze-
menően érdekelt abban, hogy az or-
szággyűlési választások után egy 
európai léptékkel mérhető, haté-
kony magyar érdekképviseletet 
megvalósító kormányzat vegye ke-
zébe Magyarország sorsát. 

EU-szupertanács? 
LONDON (MTI) 

Nagy-Britannia mérlegeli, hogy kez-
deményezze az Európai Unió há-
rom legnagyobb tagállama hatáskö-
rének megerősítését egy, az ENSZ 
Biztonsági Tanácsához hasonló szu-
pertanács létrehozásával a majdan 
25 országra bővülő Európa Unió 
irányításában - adta hírül a Finan-
cial Times. A brit gazdasági lap ér-
tesülése szerint az Európai Unió 

jövőjét, köztük a döntéshozatali 
rendszer rugalmassá tételét célzó el-
képzeléseket megvitató konvent 
elé terjesztendő majdani javasla-
tok között a brit kormány fontoló-
ra vette egy állandó főtitkári tiszt-
ség létrehozását az állam-és kor-
mányfők testületének, az Európai 
Tanácsnak az élére, felváltva a je-
lenlegi rendszert, amelyben fél-
évenként a soros tagállamok ve-
zetői látják el ezt a feladatot. 

RÖVIDEN 
A POSTA VETELI AJANLATA 
A Magyar Posta Rt. nyilvános vé-
teli ajánlatot tesz a Postabank Rt. 
valamennyi részvényére 180 szá-
zalékos árfolyamon. Az ajánlati ár 
a 10 ezer forint névértékű részvé-
nyek esetében 18 ezer forint, az 5 
forint névértékű részvényekre pe-
dig 9 forint. Az ajánlatot a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete még nem hagyta jóvá. Az aján-
lat szerint a Postabank saját tőké-
jének értékét 35,066 milliárd fo-
rintban határozták meg. Ez alap-
ján a részvények árfolyama a név-
értékre vetítve 175,149 százalék. 
A posta jelenleg a Postabank rész-
vényeinek 32,999 százalékával ren-
delkezik. 

KILÉPŐ POLGÁRMESTER 
Lemondott SZDSZ-tagságáról Ve-
zér Mihály, Százhalombatta polgár-
mestere. Közleményében Vezér 
Mihály úgy fogalmaz: a közelgő 
választások kapcsán sajnálattal ta-
pasztalja a politikai közélet hang-
nemének eldurvulását, amely 
mindinkább fokozza az emberek 
megosztottságát. „Szilárd meg-
győződésem, hogy ehhez a folya-
mathoz nekem a város vezetője-
ként nem szabad hozzájárulnom". 

BIZTONSÁGI PAPÍRON 
A földhivatalok 2002. február 
4-étől csak biztonsági elemekkel 
ellátott papíron adnak ki hiteles tu-
lajdoni lapokat - közölte Vonza 
András földművelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter. Elmondta, 
hogy a változás nem érinti a tulaj-
doni lap tartalmát és árát. 

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJEL 
Bátorságért Érdemjelet adott át 
Pintér Sándor belügyminiszter Bu-
dapesten a jeruzsálemi Jad Vasem 
Intézet Világ Igaza kitüntetettjei-
nek. Pintér Sándor a kitüntetette-
ket méltatva elmondta: ezeknek 
az embereknek köszönhető, hogy 
nagyon sokan elkerülték a földi 
poklot, nagyon sokan elkerülték 
a megaláztatást és emberhez mél-
tóan tudtak tovább élni, tevékeny-
kedni a fasizmus bukását kö-
vetően. 

KAMATCSÖKKENTÉS 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
január 22-i hatállyal, azaz keddtől 
50 bázisponttal, 9,5 százalékról 9 
százalékra mérsékelte a jegybanki 
alapkamatot. A kamat csökken-
tésére a hazai makrogazdasági 
helyzet kedvező alakulása terem-
tette meg a lehetőséget. 
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UKRAJNA Magyar igazolványok igénylésében közreműködő 
területi információs irodák Romániában 

Toró T. Tibor. Fntá MiskíJczi Róbert 

A legtöbb környező országban már napok, sőt hetek óta működnek 
az úgynevezett státusirodák. Romániában tegnap reggel óta igé-
nyelhető a magyarigazolvány. Tbró T. Tiborral, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség országgyűlési képviselőjével a törvény gyakor-
lati alkalmazásáról beszélgettünk. 

A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) temesvári 
szenátora elmondta, hogy az ot-
tani magyar népesség nemcsak 
az esetleges benefíciókért tartja 
jelentősnek ezt a jogszabályt, ha-
nem azért is, mert úgy érzik: vég-
re kialakult valamilyen politikai 
kötelék az anyaország és a hatá-
ron túh magyar nemzetrészek kö-
zött. Ezenfelül, a Szent István idé-
zetet tartalmazó igazolvány bizo-
nyos lelki köteléket jelent az egész 
Kárpát-medencei magyarság köré-
ben. A többség, a politikai elit, 
de elsősorban a román kormány 
nem örült a törvénynek. Be is ve-
tett sok olyan politikai eszközt, 
hogy fékezze, illetve megakadá-

lyozza a jogszabály érvényesíté-
sét. 

Toró T. Tibor szerint a helyzet 
lassan normalizálódik. A két mi-
niszterelnök által aláírt egyetérté-
si nyilatkozat enyhítette a feszült-
séget a két állam között, így sike-
rült elhárítani az akadályokat 
a jogszabály gyakorlati érvé-
nyesítése elől. Mindazonáltal hogy 
a politikusok, de gyakran a köz-
vélemény is hajlamos a státus-
törvényt a magyarországi mun-
kavállalással azonosítani, a kép-
viselő szerint tiszta vizet kell ön-
teni a pohárba, s tudatosítani 
mindenkiben, hogy a munkaváll-
alás csak egy szegmense ennek a 
törvénynek. Az idézett egyetérté-

si nyilatkozat ezt világosan szabá-
lyozza. El kell oszlatni azt a félel-
met is, hogy a romániai munka-
vállalók miatt összeomlik majd a 
magyar munkaerőpiac. 

Az elmúlt napokban néhány 
szélsőséges megnyilatkozás is el-
hangzott: Georghe Funar, kolozs-
vári polgármester például azzal 
fenyegette meg a hivatalban dol-
gozó magyar tisztségviselőket és 
hivatalnokokat, hogy ha magyar-
igazolványt igényelnek, akkor fel-
mond nekik. 

A szenátor erről azt mondja, 
hogy ez Funartól megszokott ext-
rém lépés és nem kell vele foglal-
kozni. „Románia többé-kevésbé 
jogállam, s bármennyire is teljha-
talmú a kolozsvári polgármester, 
nincs eszköze arra, hogy ilyen in-
tézkedéseket hozzon", vélekedik 
Toró T. Tibor. 

Nincs azonban kizárva, hogy 
bizonyos helyhatóságok vagy a 

MOZGO IRODÁK 
A szervezők 22 koordinációs 
irodát állítottak fel, elsősor-
ban Erdélyben. Minden ilyen 
egyeztető iroda alatt úgyneve-
zett helyi irodák működnek, s 
ezek száma megközelíti a szá-
zat. Ezenkívül mozgó irodá-
kat is állítanak ott, ahol erre 
szükség lesz. 

Ezekben a polgárok, a vallá-
si felekezetek aktivistái, civil 
szervezetek képviselői is tevé-
kenykednek majd. 

kormány helytartói - több-keve-
sebb lelkesedéssel - mégis meg-
próbálnak akadályokat gördíteni 
a január 21-én kezdődött munka 
elé, amikor is megnyíltak a stá-
tusirodák Románia magyarok lak-
ta településein is. Egyébként sem 
lesz könnyű munka, hiszen közel 
2 milliós népcsoportról van szó, 
és reményeik szerint sokan fogják 
igényelni a magyarigazolványt, 
nyilatkozta lapunknak Toró T Ti-
bor, az RMDSZ országgyűlési kép-
viselője. 

KISIMRE FERENC 

Farkas és Vincze együtt interpellált az elkerülő utak megépítése érdekében 

Sarkallták a minisztériumot 
A Dél-Alföld közúthálózatához 
kapcsolódó elkerülő utak megépí-
tése érdekében nemrég közösen 
interpellált Farkas Sándor Szentes 
térségi, valamint Vincze László 
Csongrád és Kistelek térségi or-
szággyűlési képviselő. A honatyák 
arra kérték Fónagy fános közleke-
dési és vízügyi minisztert, hogy 
ne a 15 éves kormányprogram má-
sodik felében kezdjék meg a 451 -
es számú főút jelentős felújítását, 
hanem hamarabb. 

Vincze László különösen fon-
tosnak nevezte a 45l-es számú 
főút fejlesztését, amely - az E5-ös 
útról leágazva - Kiskunfélegyházá-
tól Csongrádon, Szentesen, Oros-
házán, valamint Battonyán ke-
resztül az ország déli határáig fon-
tos közútforgalmi szerepet tölt be. 
Hangsúlyozta: a közlekedés za-
vartalanságának hosszú távú biz-
tosítása érdekében mihamarabb 
célszerű lenne megépíteni a főút 
városokat elkerülő szakaszait. 
Vincze szerint a Csongrádot elke-
rülő szakasz szervesen illeszkedik 
az elkerülő utak megépítésének 
láncához, ezért a város akár már 
idén partner lenne a beruházás-
ban. 

Az interpellációs felvetésre vá-
laszt adó Fónagy János közlekedé-
si és vízügyi miniszter kifejtette: 
az Alföld déli megyéinek elérésé-
ben alapvetően fontos szerepet 
tölt be az M5-ös autópálya is, 
melynek Kiskunfélegyháza és az 
országhatár közötti nyomvonalá-
nak mielőbbi megvalósítását kü-

' i. : | ^ gig 

A 45l-es számú főút csongrádi átvezető szakaszán néha egymást érik a járművek. Fotó: Tésik Attila 

Ionosképpen szorgalmazza a mi-
nisztérium. A szaktárca hasonló-
képpen törekszik az autópályává 
fejleszthető M43-as autóút kiépí-
tésére, amely révén Szegeden és 
Makón át az országhatár felé újabb 
erős közlekedési tengelyt lehetne 
megvalósítani. Fónagy János el-
mondta: a kormány döntött Ma-
gyarország gyorsforgalmi úthálóza-
tánák 2015-ig szóló fejlesztési 
programjáról, valamint az orszá-
gos közúthálózat kiemelten fontos 
elemeinek megvalósításáról. A 
45l-es számú főút fejlesztéséről 
szólva a miniszter a csongrádi el-

kerülő utat külön is megemlítet-
te. Mint mondta: e beruházás a 
már emhtett kormányprogram ré-
szeként valósul meg, várhatóan a 
programidőszak közepén. A mint-
egy 4 kilométer hosszú útszakasz 
megépítése mintegy másfél milli-
árd forintot igényel. Fónagy ki-
emelte: a kormány a 15 éves prog-
ram keretében a dél-alföldi régió 
közlekedésének fejlesztésére több 
mint 75 milliárd forintot kíván 
fordítani. 

A válaszra reagáló Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő felhívta a 
miniszter figyelmét, hogy a Szen-

tesen és Csongrádon, valamint e 
városok vonzáskörzetében élők 
számára rendkívül fontos, hogy 
az elkerülő utak megépüljenek. 
Szerinte ugyanis a térség gazdasá-
gi fejlődésének egyik fontos alap-
ját az autópályákhoz szervesen il-
leszkedő, megfelelő minőségű 
közutak képezhetik. 

A miniszteri választ az interpel-
láló képviselők elfogadták ugyan, 
ám kérték, hogy a 45l-es számú 
főút fejlesztését ne a 15 éves kor-
mányprogram vége felé, hanem 
minél hamarabb végezzék el. 

M. SZ. J. 

PODMAN1CZKY SZILÁRD 

Reggel, mikor fölébredek, a Kossuthon meghallgatom a híreket, 
közben a fürdőszobában Amodenttel mosok fogat. A hírek után 
átállítom az erősítő opcióját, cédéről meghallgatom a Himnuszt, 
aztán Bartókot vagy Kodályt keresek. Reggelire Pick-szalámi va-
jas kenyérrel, kamillateával. A nap ragyog, a fára új galambpár 
költözik. Eszembe jut az első két sor Kosztolányi Hajnah részeg-
ség című verséből, előveszem, nézem, hogy van tovább. Ölem-
be csúsztatom a könyvet, Bartók vagy Kodály, elég egy hangsor, 
hogy végigvigyen a régi,tájakon, amelyek archív képeken és em-
lékképeken élnek. Ahogy telik az idő, mind távolabbról és egyre 
nosztalgikusabban látni. Hová tűnt, tűnik, lassan megy el: 

Fölveszem a legszebb ruhámat, amit én annak gondolok. Le-
megyek sétálni. Hallom, már az első sarkon arról diskurálnak, hogy 
ma a Magyar Kultúra Napja van, és ezt még a Blikk is megírta. 
A hó olvad, az arcok tűzpiros képet festenek. Lemegyek a part-
ra, minden csupa Tisza, a varjak csodálkozva nézik a napot, 
mintha nem ez lett volna megbeszélve. 

Magyar festők vásznai előtt állok, a képek nem mozdulnak, ma 
mintha több lenne a látogató. A napfény az utcán tart, mellszob-
rok, kőbe vájt tekintetek, nevek és életművek röpködnek, évszá-
mok a név alatt, két dátummal. Látom, a forradalmi szobornál 
sorban állnak, hogy a lehető legjobb perspektívából fotózhassák 
egymást vele; az egyik engem is észre vesz, le akar fotózni, de nem 
engedem. 

Dél van, a harang megkondul a gyomromban, halászlevet vagy 
gulyást fogok enni, rá porcos túrós csuszát. A pincérre nem soká 
kell várni, mikor fizetek, őszintén meghajol, mosolyog és a ban-
kót illedelmesen elteszi. 

Újra az utcán járok, a nap nem enged a negyvennyolcból. Hu-
száros léptekkel indulok haza sziesztázni. Álmomban Mátyás ki-
rály beszélget Szent Istvánnal a magyar agrárium helyzetéről. Föl-
riadok, mert pár perc után csak szótlanul nézik egymást. Délután 
Széchenyi-dokumentumokat olvasgatok. Bekapcsolom a számí-
tógépet, az estére gondolok, a libamájra és a tokaji furmintra, de 
írnom kell a helyesírás szabályait szem előtt tartva, mert színész-
kedés nélkül végig kell gondolnom egy statisztikai átlagot, azt, hogy 
hány százalékban tartalmaz a magyar kultúra egy ember életén 
belül hazug igazságokat és igaz hazugságokat. 

Síelni indult Makóról, 
fogdában kötött ki 
Folytatás az 1. oldalról 

Az üggyel kapcsolatban megkér-
deztük Horváth Gábor külügyi 
szóvivőt, aki megerősítette az 
újabb, jó hírt. 

- Az esetnek fontos tanulsága 
van; aki olyan gyakori nevet visel, 
mint én, vagy a makói fiatalem-
ber, annak érdemes ellenőriznie 
utazás előtt, hogy hasonló névvel 
és születési dátummal szerepel-e 
valaki az adott országban a körö-
zöttek listáján. Ha igen, akkor 
mindenképp érdemes értesíteni 
az adott országban működő, ide-
genrendészettel foglalkozó hivatalt 
- ilyen a schengeni országok 
mindegyikében működik - az azo-
nosságról, és arról is, mi az az 

adat, amivel meg tudjuk külön-
böztetni magunkat a körözöttöl. 
S mivel az útlevélben nem szere-
pel az édesanya neve, érdemes 
olyan kiegészítő iratot is vinni -
például anyakönyvi kivonatot -
ami segít a megkülönböztetésben 
- mondta Horváth Gábor. 

A magyar rendőrségtől kapott 
információ szerint az osztrák 
csendőrség által is keresett 
bűnözőt - aki tehát nem azonos 
a szerencsétlenül járt makói fia-
talemberrel - először 1996-ban 
körözte a Bács-Kiskun megyei bí-
róság és a megyei rendőr-fókapi-
tányság lopás, autólopás, testi 
sértés és közokirat-hamisítás 
miatt. 

Állam bácsitól csent 
pályázati forintok 
Folytatás az 1. oldalról 

A támogatás folyósításához szükség 
volt számlákra is. A budapesti N. 
Károly a Tátra Tfans Bt. nevében 
„adott el" az apátfalvi asszonynak 
12 milhó forintért csomagológépet, 
míg a többi berendezés megvásár-
lását 3,9 milhó forint értékben a 
mezőkovácsházi dr. Sz. Péter igazol-
ta egyéni vállalkozóként. 

Ha már egyszer megírta azt a pá-
lyázatot, beadja máshová is - gon-
dolhatta a vállalkozó. A Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium 2000 márciusában kötött 
T.-né G . Máriával szerződést vissza 
nem térítendő állami támogatás-
ról 5,9 millió forint összegben. A 
pénz kiutalása előtt azonban az 
APEH megyei igazgatósága revízi-
ót tartott, ekkor derült fény a tur-
pisságra - hogy finoman fogalmaz-
zunk. A Dancsi és Társa Kft. N. Ká-
rolynak 270 ezer forintért adott el 
egy hagymacsomagolót, aki másnap 
12 millióért adta tovább papíron 
T.-nének. A cég dr. Sz. Péternek 95 

ezerért értékesítette a targoncát, 
110 ezerért a szárvágót és 112 eze-
rért a hagymarakógépet, a mezőko-
vácsházi vállalkozó egy nap múlva 
passzolta tovább mindezeket 6,1 
miihóért az Apátfalván vállalkozó 
asszonynak. A nyomozás során ki-
derült, hogy eközben a többnyire 
lepusztult, használhatatlan beren-
dezések egy centit sem mozdultak 
el eredeti helyükről. Az apehes el-
lenőrzést követően az FVM felbon-
totta a szerződést T.-né G. Máriá-
val, így a közel 6 milhós támogatást 
már nem vehette fel. 

Ezen túl a vállalkozó 4,2 millió fo-
rintot jogtalanul visszaigényelt a 
hamis számlák alapján az APEH-
től, a személyi jövedelemadóját 1,1 
miihóval csökkentette. 

A szegedi ügyészség jogosulatlan 
gazdasági előny megszerzésének 
bűntettével, csalással, adócsalással 
és magánokirat-hamisítással vá-
dolta meg dr. T-né G. Máriát. Az 
ügy másik két vádlottja N. Károly 
és dr. Sz. Péter. 

V FEKETE SÁNDOR 

Tegnaptól már Romániában is fogadják az érdeklődőket 

Státusirodák Erdélyben is Kultúra 
és magyar 
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Ebazonosító rendszer bevezetését tervezik Szegeden 

Állattartás, korlátok között 
Egységes rendszerbe foglalja az 
állattartás szabályairól szóló ren-
deletét a közgyűlés. A módosított 
rendelettervezet, amely az eb-
azonosítási rendszer bevezetését 
is előírja, már februárban a kép-
viselők elé kerülhet. Az önkor-
mányzat azt várja az új rendelke-
zéstől, hogy csökken az állattar-
tással kapcsolatos panaszok, és a 
meghozott döntésekkel szemben 
benyújtott fellebbezések száma. 
Az elmúlt pénteki közgyűlés zárt 
ülésén is két ilyen fellebbezést is 
tárgyalt a testület. 

Az állattartás szabályainak meg-
szegése miatt elsősorban a kutya-
tartókat és a haszonállatok te-
nyésztőit bünteti az önkormány-
zat. A szegedi közgyűlés 1999-ben 
alkotott rendeletet, ami Szeged 
egyes lakóövezeteiben a haszonál-
latok tartásának feltételeit szabá-
lyozza. 

A rendelet értelmében nemcsak 
a szomszédok, hanem az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat hozzájárulása is szüksé-
ges althoz, hogy a megfelelő körül-
mények között, „a családi szük-
séglet mértékének megfelelően" lo-
vat, disznót, szamarat, vagy akár 
struccot is tarthassunk. Még olyan 
pihenőövezetben is lehetőség van 
az állattartásra, mint amilyen Új-
szeged kertvárosa. Szarvasmarhá-
ból kettő, disznóbői hat, nyúlból 
százhúsz tenyészthető a megfelelő 
ntéretü portán, de a kisállatnak 
minősülő struccból is elfér a rende-
let szerint hat. (A fenti állatok tar-
tásához legalább 720 négyzetméte-
res porta szükséges, ennél kisebb te-
rületen legfeljebb három kisállat 
tartható.) 

- Az önkormányzatnak gyakran 
kell bírságolnia az állattartást sza-

A lakótelepekhez közeli kertvárosokban is szigorúak az állattartás szabályai. fotó; Miskolcri Róbert 

hályozó rendelet megszegése mi-
att - nyilatkozta lapunknak Me-
zey Róbert jegyző. Ez az egyetlen 
eszköz a szabálytalanság megszün-
tetésére, az állatok elszállításának 
tárgyi feltétele ugyanis nincs meg. 

Sok gondot okoznak a társashá-
zakban tartott kutyák is. Az ebtar-
táshoz a lakóközösség többségé-
nek hozzájárulása szükséges, de a 
„kutyás lakással" szomszédos eme-
leteken a lakók kétharmadának 
bele kell egyeznie, hogy az eb a 
házban élhessen. Egyes társasházak 

alapító okiratában már rögzítik, 
hogy milyen feltételekkel tarthat 
- ha tarthat egyáltalán - állatot a 
lakóközösség valamely tagja. 

Mezey Róbert elmondta: az ön-
kormányzat illetékes irodái, és a 
szakbizottságok már készítik azt 
az előterjesztést, amely alapján akár 
már a februári közgyűlésen elfo-
gadhatják a képviselők az állattar-
tást szabályozó egységes rendeletet. 

Nem új rendelet készül, hanem 
a jelenleg érvényben lévő szabályo-
zást módosítják az alkalmazás gya-

korlati tapasztalatai alapján -
mondta Ácsné dr. Gunda Judit, az 
önkormányzat általános igazgatá-
si irodájának vezetője. 

A rendelet egyik legfontosabb ele-
me az ebazonosító rendszer beve-
zetése lesz. Ennek részletein még 
dolgozik az iroda. Annyit azonban 
megtudtunk, a módosításokat egyé-
ni képviselői indítványra dolgoz-
zák ki. Eddig számos lakossági fó-
rumon kérték ki a polgárok vélemé-
nyét a tervezettel kapcsolatban. 

K.B. 

Még nem lesz forgalomkorlátozás az Ady téri könyvtár építése miatt 

Megállapodtak a kivitelezőkkel 
Egy-két héten belül megjelennek 
a munkások az Ady téren, hogy 
hozzáfogjanak a szegcdi egyetem 
új könyvtárának felépítéséhez. 
A beruházást kivitelező cégek 
képviselői ugyanis tegnap aláír-
ták a felsőoktatási intézménnyel 
kötött szerződést. 

Történelmi pillanatnak nevezte a 
tegnapi napot a Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) életében az 
universitas gazdasági és műszaki 
főigazgatója. Tráser Ferenc az Ady 
térre tervezett új könyvtár kivite-
lezését végző cégekkel kötött 
szerződés aláírása alkalmával 
használta e jelentőségteljes kifeje-
zést. Amint arról korábban la-
punkban olvashattak, a bírálóbi-
zottság közbeszerzési pályázaton 
a budapesti székhelyű Magyar 
Építő Rt. és a székesfehérvári köz-
pontú Baucont Rt. konzorciumá-
nak ajánlatát találta a legked-
vezőbbnek. A két cég által létreho-
zott közkereseti társaság a pályá-
zók közül a legalacsonyabb áron, 
6,5 milliárd forintért vállalta, hogy 
2003. december 31 -cig felépíti a ta-
nulmányi és információs közpon-
tot. 

A Január 11 -i eredményhirde-
tést követő nyolcnapos fellebbezé-

Az új épület belsejét galériák tagolják. fotó. Miskolcri Róbert 

si határidő lejártáig a vesztes pá-
lyázók egyike sem emelt kifogást 
a döntés ellen, így a győztes kon-
zorcium tagjainak képviselői teg-
nap aláírhatták a megállapodást az 
egyetemmel. A dokumentumot 
Mészáros Rezső, az SZTE rekto-
ra, Nyul Antal, a beruházás lebo-
nyoh'tásával megbízott NOX 2000 

részéről pedig Szecső Béla, a Bau-
cont Rt. vezérigazgatója és Kézér 
Gyula, a Magyar Építő Rt. terme-
lési igazgatója látta el kézjegyével 
a rektori hivatalban. 

A korábbi világbanki hitel-meg-
állapodás felmondását követően 
állami támogatásból felépülő ta-
nulmányi és információs központ-

Rt. vezérigazgatója, a kivitelezők ban kap helyet Közép-Európa leg-

nagyobb szabadpolcos könyvtára. 
Ezenkívül az épületben egyetemi 
előadásokat, konferenciákat, kul-
turális rendezvényeket, ünnepsé-
geket tartanak majd. Az összesen 
22 ezer négyzetméter alapterületű 
tanulmányi központ felépítését 
Mészáros Rezső a szegedi egye-
tem legnagyobb beruházásának 
nevezte Klebelsberg Kunó fejlesz-
tései óta. 

A kivitelezők egy-két héten be-
lül elkezdik a munkát az Ady té-
ren, ahol most még sportpályák ta-
lálhatók. A tegnapi sajtótájékozta-
tón elhangzott, hogy a második 
szemeszterben ezen a helyen már 
nem tartanak testnevelésórákat, a 
hallgatók az egykori Kossuth lak-
tanyában december elejcn felava-
tott sportcsarnokot használják, 
amely mellett május végére több 
sportpálya is elkészül. 

A kivitelező cégek képviselői la-
punk kérdésére elmondták: első lé-
pésként körbekerítik az Ady téri 
építkezési területet, biztosítják az 
ideiglenes víz- és áramforrásokat, 
majd elkezdődik a mélyalapozás. 
Hozzátették: egyelőre nem terelik 
el a gépjárműforgalmat, közleke-
dési korlátozásokra csak az év má-
sodik felében kell számítani. 

H E G E D Ű S S Z A B O L C S 

Győz-e vajon A Gyűrűk Ura? 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Fej-fej mellett vezeti a filmes népszerűségi 
listát a Harry Potter, a bölcsek köve, illetve A 
Gyürü-trilógia első része, A Gyűrű Szövetsé-
ge. Az előbbit a tizennégy napig tartó vetítés 
alatt egyelőre többen látták a szegedi Belváro-
si moziban, mint a Tolkien-regényből készült 
filmet. Ez utóbbi azonban a kővetkező két 

nap alatt behozhatja nézettségbeli lemaradá-
sát. 

Petióczi Sándor, a Belvárosi mozi vezetője még 
nem tudja biztosan, hogy A Gyűrűk Ura című 
filmet többen megnézik-e, mint a Harry Potter, 
a bölcsek kövét. A miniplex nagytermében még 
szerdáig játsszák a trilógia első részét, mely or-
szágos szinten várhatóan sikeresebb lesz vetély-
társánál. A Harry Pottert összesen több mint 12 

Kitüntetések 
a kultúra napján 
A magyar kultúra napja alkalmából a budapesti Néprajzi Múzeumban ren-
dezett ünnepségen Pálinkás József oktatási miniszter tanároknak és tu-
dósoknak adott át kitüntetéseket. Több szegedi szakember is ehsmerés-
ben részesült. A magyar felsőoktatásban végzett iskolateremtő, nemzet-
közi elismertségű munkájáért Szent-Györgyi Albert-díjat kapott dr. Stá-
jer Géza, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) egyetemi tanára, a ké-
miai tudomány doktora, valamint dr. Varró Vince, az SZTE professzor eme-
ritusa. Posztumusz Kiss Árpád-díjban részesült az SZTE közelmúltban 
elhunyt egyetemi tanára, a neveléstudomány doktora, dr. Szebenyi Pé-
ter a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén vég-
zett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. 

Százötven éve született Szegeden Csonka János 

A karburátortól 
a motorgyártásig 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Százötven éve, január 22-én szüle-
tett Szegeden Csonka János gé-
pészmérnök, feltaláló. A nevéhez 
fűződik a magyar motor- és gép-
járműgyártás megindítása. 

Csonka János Versecen járt is-
kolába, majd kovácsmester apja 
szegedi műhelyében szerzett gya-
korlatot. Első munkahelye az al-
föld-fiumei vasút szegedi telepén 
volt 1871 -tői, ezt követően a MÁV 
budapesti fűtőházában dolgozott, 
majd Bécsben az osztrák állam-
vasút alkalmazottja lett. Emellett 
Zürichben, Párizsban és London-
ban tanulmányozta a gépgyártást. 
A pesti műegyetem gépipari tan-
műhelyének vezető posztjára 32 
pályázó közül őt választották és 
1924-ig töltötte be ezt az állást. 

Az első magyar gázmotort 1879-
ben készítette el, három évvel 
később pedig az úgynevezett Cson-
ka-féle vegyes üzemű gáz- és pet-
róleummotort. Mechwart András, 
a Ganz-gyár vezérigazgatója felkér-
te őt és Bánki Donátot, hogy fej-
lesszék a gázgépeket. Elsőként egy 
mezőgazdasági kismotort szerkesz-

tettek. A világhírnevet azonban a 
közös találmányuk, a karburátor és 
a benzinporlasztó hozta meg a szá-
mukra. 

Csonka János berendezte a 
műegyetem új mechanikai-tech-
nológiai laboratóriumát. Itt szüle-
tett meg többek között a papír- és 
szovetszakító gépe is. Az 1900-as 
években már járműveket tervezett. 
Elkészítette a posta számára a le-
vél- és csomaggyüjtő autót - in-
nen számítjuk a magyar gépkocsi-
gyártást. A keze alól autóbusz, sze-
mélykocsi, tűzoltóautó-, csónak-
és bányamozdonymotor is kike-
rült. A motorgyártásban elsőként 
alkalmazott alumíniumot, nagy-
feszültségű mágnesgyújtást és ve-
zérelt szívószelepet. 
Csonka fános nyugalomba vonulá-
sa után háza alagsorában gép-
műhelyt nyitott. Cége rohamosan 
fejlődött, 1938-ban háromszáz 
munkást alkalmazott. Csonka Já-
nos álh'totta össze az első magyar 
automobil szakszótárt. Utolsó sza-
badalmát, egy láncfürészt 84 éves 
korában nyújtotta be. A neves fel-
találó 1939. október 27-én halt 
meg Budapesten. 

HIREK 
NEGYVEN EV 
A KÖZIGAZGATÁSBAN 
A Royal Szállóban tartják a Szege-
di Közéleti Kávéház következő ren-
dezvényét, amelynek vendége Tóth 
László, Szeged város volt jegyzője, 
házigazdája Szalay István mate-
matikus. Az est holnap 18 órakor 
kezdődik, címe: Negyven év Szeged 
város közigazgatásában. 

DÓCI ÜLÉS 
Képviselő-testületi ülést tartanak 
Dócon január 25-én, pénteken 13 
óra 30-kor. Az ülésen többek között 
bemutatják az új körzeti megbí-
zottat, a falugazdász pedig beszá-
mol a település mezőgazdasági 
helyzetéről, valamint az új támo-
gatási formákról. Bclovai Pál pol-
gármester beszél a község ötven-
éves évfordulójának ünnepi előké-

születeiről, valamint kijelölik az 
ezt előkészítő bizottságot is. 

KIÁLLÍTÁS 
„Keretbe zárt pillanatok" címmel 
Farkas Gábor képeiből nyílt kiállí-
tás tegnap, hétfő este Szegeden, a 
Bécsi Kávéházban. A festménye-
ket Bátyi Zoltán újságíró, lapunk 
főmunkatársa ajánlotta a nagykö-
zönség figyelmébe. A tárlat febru-
ár 21 -éig tekinthető meg. 

LIPOVÁNOK - FOTÓKON 
Lipovánok a Duna-deltában 
címmel fotókiállítás nyílik január 
23-án, szerdán délután fél 5 órakor 
a Móra Ferenc Múzeum második 
emeleti nagytermében. A tárlatot 
Valerij Platonov, az Orosz 
Kulturális Központ igazgatója nyitja 
meg. 

ezren látták a Belvárosi moziban, A Gyűrű Szö-
vetségére pedig eddig körülbelül nyolcezer jegy 
kelt el. Petróczi Sándor szerint ez utóbbi inkább 
az idősek figyelmét keltette fel, az iskolások kö-
zül is főleg a felsőbb tagozatosok jöttek el a ve-
títésre. A trilógia folytatásáról még nincs hír, nem 
tudni, mikor kerül a szegedi mozikba a telkien 
regényét feldolgozó film második és a harmadik 
része. 

ÉLELMISZER 
RAKTÁRHÁZ KFT. 

s 
i 

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
170 g Tonhal 

saját lében 9 9 , - 582/kg 

. a 

340 g Ajvár 
1 3 5 , - 397/kg s 130 g Baromfivagdalt 

(Szeko) 9 5 , - 846/kg 
v§ -C 400 g Halászlé 

(Szeko) 2 8 9 , - 722/1 
L. -C : 5 s 

45 © §1 IS 

420 g Sólet 
füstölt oldalassal 2 4 9 , - 593/kg 

L. -C : 5 s 

45 © §1 IS 
350 g Spagetti-

szósz 3 9 , - 11 l/kg 

í i 680 g Pfefferoni 
paprika 1 5 9 , - 234/kg 

420 g Pacalpörkölt 
(Szeko) 2 9 5 , - 702/kg 

Törzs- TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY: 
v á s á r l ó i 

k á r t y a a z Lakossági törzsvásárlói kártyára - 4 % 
ü z l e t b e n 
v á l t h a t ó Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 

Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo.: 6.30-13-ig. 
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Hoffmann Zoltánért 
kiállnak a kisgazdák 

Pártok és képviselők: szerződés jogkövetkezmények nélkül 

Becsületbeli ügy a megállapodás 

Bartha László: tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget 

Hirdetőn az eredmény 

Plakát, film, újság, roadshow: a szegediek tájékoztatását szolgálják. 

Szeged 24 pontján helyezett el a város fejlődését bemutató plaká-
tokat az önkormányzat. A hirdetményeknek a Városkép Kft. 85 szá-
zalékos tulajdonrészét a közelmúltban megszerző VM Hungária Kft. 
ellenszolgáltatás nélkül biztosít helyet a reklámhordozóin. A pol-
gármester leszögezte: szó sincs kampányról, a város pusztán tájé-
koztatási kötelezettségének tesz eleget. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

Hoffmann Zoltán ópusztaszeri 
jegyző büszke arra, hogy a Függet-
len Kisgazda-, Földmunkás és Pol-
gári Párt őt indítja a 4-es, csong-
rádi választókörzetben országgyű-
lési képviselőjelöltként, mint 
ahogy arra is, hogy a jelenlegi ön-
kormányzat milliókat hozott a 
kétezer lelket számláló település-
nek. 

Amint arról lapunkban koráb-
ban beszámoltunk, Ópusztaszer 
1999-ben és 2000-ben több mint 
30 milhó forint állami támogatást 
kapott belvíz- és viharkárok eny-
hítésére. Az összeg nagyobb ré-
szét vissza nem térítendő támo-
gatásként osztották ki, de testü-
leti jóváhagyással 15 millió fo-
rint értékben lakásokat is vásárolt 
az önkormányzat Szegeden, ami-
re lehetőséget biztosított a kor-
mány. A szegedi lakásokat nem 
sokkal a megvételük után eladták, 
s az értékesítésből befolyt össze-
get szociális célokra különítették 
el. Ópusztaszer korábbi polgár-
mestere, Kecskeméti fános - aki-
nek többen jelezték a faluból, hogy 
olyanok is kaptak pénzt, akiknek 
nem származott káruk a belvízből 
- tavaly májusban „robbantott" az 
ügyben. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vizsgálati osztályán 
jelenleg csalás bűntettének ala-

Kizárólag erkölcsi, etikai és poli-
tikai következményt vonhat ma-
ga után, ha a parlamentbe jutott 
képviselő megszegi a pártjával kö-
tött megállapodást. Magyarorszá-
gon ugyanis ma még nem vissza-
hívhatók a képviselők, így 
amennyiben a honatya nem tart-
ja be az őt indító párttal még a vá-
lasztások előtt kötött szerződést, 
jogilag nem vonható felelősség-
re. 

A 176 egyéni választókörzet-
ben jelöltet állító pártok mind-
egyike megfogalmazta a jelöltállí-
tással kapcsolatos alapelveit. Ezek 
között a legfontosabb a jelöltek 
politikai, erkölcsi és jogi feddhe-
tetlensége. A Fidesz-jelölteknek 
nyilatkozniuk kellett arról, folyik-
e ellenük büntetőeljárás, van-e 
köztartozásuk, illetve voltak-e 
már korábban más pártnak tagjai. 

Az MSZP képviselőjelöltjeinek 

Hoffmann Zoltán: Az önkor-
mányzatok rá vannak kénysze-
rítve arra, hogy kötéltáncot jár-
janak. Lehet, hogy mi most 
melléestünk. Fotó: Miskolczi Róbert 

pos gyanúja miatt három személy 
ellen folyik eljárás az ópusztasze-
ri ügyben. Értesüléseink szerint 
Makra József polgármester, Hoff-
mann Zoltán jegyző és Varga Pál 
önkormányzati képviselők érintet-
tek. 

- Visszalépésemet fontolgattam 
az országgyűlési képviselő-jelölt-

etikai- és vagyonnyilatkozatot kel-
lett tenniük. A párt csak olyan 
jelöltet indít, akinek korábbi po-
litikai tevékenysége, állampolgá-
ri cselekedetei és jcapcsolatai nem 
okoznak kárt a pártnak, és azok 
a nyilvánosság előtt vállalhatók. 

A kisgazdák a szerződésben 
nem kértek vagyonnyilatkozatot, 
ám a párt országos etikai bizott-
sága „átvilágítja" a jelölteket. 

Az SZDSZ kíváncsi volt arra, 
hogy jelöltjei ellen folyik-e bünte-
tőeljárás, van-e köztartozásuk, 
vagy született-e ellenük jogerős 
bírói ítélet. Azt sem tartották mel-
lékesnek, hogy az állampárt ide-
jén kapcsolatban voltak-e a belső 
elhárítás valamelyik ügyosztályá-
val. 

A MIÉP a jelöltállítás legfonto-
sabb alapelvének a politikai, erköl-
csi és jogi feddhetetlenséget tart-
ja. Emellett a párt tudni akar ar-

ségtől, amikor kirobbant az ügy -
nyilatkozta lapunknak Hoffmann 
Zoltán, akit már hónapokkal ez-
előtt felkért az FKGP megyei szer-
vezete, hogy induljon a párt szí-
neiben a csongrádi választókörzet-
ben. A jegyző úgy véli, nincs ab-
ban semmi erkölcstelen, ha az 
önkormányzat megpróbál minél 
több pénzt szerezni a település-
nek. „Az önkormányzatok rá van-
nak kényszerítve a mai világban 
arra, hogy kötéltáncot járjanak. 
Lehet, hogy mi most mellées-
tünk". Hoffmann kizártnak tart-
ja, hogy az áprilisi választásokig 
döntés születik az ügyben. Kérdé-
sünkre, mi történik, ha esetleg 
elmarasztalják, s mondjuk beke-
rül a parlamentbe, közölte: erre a 
felvetésre majd akkor válaszol. 

Pancza István, az FKGP Csong-
rád megyei szervezetének elnöke 
lapunknak elmondta: amikor 
Hoffmann azt fontolgatta, hogy le-
mond a képviselő-jelöltségről, 
mert nem akarja lejáratni sem 
magát, sem pedig a pártot, meg-
nyugtattam, s kértem: ne lépjen 
vissza. „Az ártatlanság vélelme 
Hoffmann Zoltánt is megilleti, 
amíg jogerős ítélet nem mondja ki 
a bűnösségét! Úgy tudom egyéb-
ként, hogy még semmit sem áll-
apítottak meg az ügyében". 

SZ. c. sz. 

ról is, jelöltjei homoszexuálisok, 
alkohol- vagy drogfüggők-e. 

A lapunk által megkérdezett 
megyei pártvezetők egyöntetűen 
úgy nyilatkoztak: a pártok és a 
jelöltek között köttetett szerző-
désnek vagy megállapodásnak 
semmiféle jogi jelentősége nincs, 
inkább becsületbeli ügyről van 
szó. 

A képviselők ugyanis nem hív-
hatók vissza, így ha megválasztá-
suk után kiderül, hogy a nyilatko-
zataikban valótlan adatokat közöl-
tek, vagy a párttal korábban közö-
sen vállalt munkát nem végzik 
el, jogilag nem vonhatók felelős-
ségre. Pohtikai következmények-
kel azonban számolniuk kell a 
„szószegőknek": pártjuk kizárhat-
ja őket a frakcióból, és akár nyil-
vánosságra is hozhatja a megkö-
tött szerződés tartalmát. 

K. B. 

Közérdekű információk mellett 
egyetlen párt emblémája sem ke-
rülhet fel a város fejlődését be-
mutató plakátokra, amelyeket a 
VM Hungária Kft. helyezett el 
reklámhordozóin. Amennyiben 
mégis pártjelkép tűnne fel a hir-
detményeken, a cégnek joga van 
előzetes figyelmeztetés nélkül le-
szedni a plakátokat - olvasható az 
önkormányzat és a Szegedi Város-
kép Kft.-t működtető VM Hungá-
ria Kft. között létrejött megál-
lapodásban. 

Az önkormányzat tizennégyfé-
le, az eddig elvégzett városfejlesz-
tési munkákat, illetve a közeljö-
vő terveit bemutató plakátot ké-
szíttetett el. Az utcai tájékoztató-
kat azokra a reklámhordozókra 
helyezi el térítésmentesen a VM 
Hungária, amelyek felületét a hir-
detők nem kötötték le. Ha egy 
cég szerződést köt a kft.-vei, a vá-
ros plakátjait leszedik - tájékoz-

tatta lapunkat Lengyel Györgyi, a 
polgármesteri hivatal kancellár-
ja. 

Hűvös László, a polgármesteri 
kabinet illetékese elmondta, a pla-
kátokat eddig a város 24 pontján 
helyezte el a VM Hungária Kft.. 
Mivel a polgármesteri hivatalban 
készült kiadványokat a cég ellen-
szolgáltatás nélkül ragasztja ki, 
ezért a várost csak a nyomdakölt-
ség terheli, amely Hűvös szerint 
a szolgáltatás összértékének tö-
redéke. 

A pénteki közgyűlésen Nagy 
Sándor szabad demokrata képvi-
selő a plakátok kihelyezése miatt 
bírálta a városvezetést. Azt állítot-
ta, hogy a város közpénzen foly-
tat kampányt. 

Bartha László polgármester er-
re a felvetésre úgy válaszolt: a pol-
gároknak joguk van megtudni, 
hogy mi történik a városban. -
Pusztán tájékoztatási kötelezett-

ségünknek teszünk eleget a plaká-
tok kihelyezésével - nyilatkozta la-
punk kérdésére válaszolva tegnap 
Bartha László. A polgármester 
hangsúlyozta: a köztéri tájékozta-
tás mellett a Szeged Televízióban 
futó rövidfilm, a rövidesen meg-
jelenő Otthon, Szegeden című ki-
advány, és egy tervezett „road-
show" is az önkormányzat eddig 
elvégzett munkáját mutatja majd 
be a polgároknak. Bartha László 
hozzátette: számított arra, hogy az 
ellenzék kampányfogásként érté-
keli az önkormányzat tájékozta-
tó tevékenységét. Bartha elmond-
ta: a támadások ellenére folytat-
ják a munkát, hiszen kötelességük 
a lakosságot informálni a város-
ban történtekről. 

A VM Hungária Kft. számára 
előnyös a megállapodás, mert a 
reklámozás szempontjából holti-
dőnek számító időszakban nem 
kell pluszköltségen új, saját pla-
kátokat kihelyeznie - mondta 
Nyúl Zsolt. A VM Hungária ügy-
vezetőjétől megtudtuk: korábban 
más ügyfeleikkel is kötöttek már 
hasonló tartalmú szerződést, mint 
most az önkormányzattal. 

KÉRI BARNABÁS 

Kilencvennapos ebzárlat Bordányban 

Begyűjtik a kóbor 
kutyákat 
Kilencvennapos ebzárlatot rendelt a kerületi főállatorvos Bordány 
külterületén. A korlátozást az indokolja, hogy egy, a községhez köze-
li tanyán tíz emut és két struccot téptek szét valószínűleg kóbor ku-
tyák. Az állatokat megpróbálják begyűjteni, de egy jogszabály értel-
mében bizonyos estekben a mezőőr le is lőheti a kutyákat. 

Hárommillió forintos kárt okoztak elszabadult vagy kóbor kutyák 
a napokban Bordányban. A Seregélyesi-dűlőben lévő tanyán tíz emut 
és két struccot téptek szét az ebek. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy 
a pusztítást tényleg kóbor ebek követték-e el. Ha bebizonyosodik, hogy 
az állatoknak van gazdája, akkor őket terheli a felelősség. 

- A kerületi főállatorvos kilencvennapos ebzárlatot rendelt a tele-
pülés külterületén - tudtuk meg Kerekes Tibor bordányi jegyzőtől. A 
korlátozás csak a Seregélyesi-dűlőre vonatkozik. A 30 hektáros terü-
leten 250 tanya és 300 zártkert található. A nyilvántartás szerint 
több mint ötszáz kutyát tartanak itt a gazdák. Számos portán 7-8 ház-
őrző védi az ingóságokat és a jószágokat. 

A múlt hétfőn elrendelt ebzárlat miatt mezőőr és segítői járják a ha-
tárt, és elsősorban a szabadon kóborló kutyákra figyelnek. Ha keríté-
sen kívül találnak ebet, először megpróbálják felkutatni az állat gaz-
dáját. Ha ez nem jár eredménnyel, gondoskodnak a kutya befogásá-
ról. 

Bordányban az állatorvosi rendelő udvarán alakítottak ki olyan he-
lyet, ahol az ebeket elhelyezik. Itt addig tartják őket, amíg gazdáik nem 
jelentkeznek. De az is lehetséges, hogy a tulajdonos kérésére az ál-
latorvos elaltatja a megunt kedvencet. A korlátozás bevezetése óta a 
ketrecek üresen állnak. 

A vonatkozó jogszabályok szerint, ha a kutya emberre támad, a me-
zőőr lelőheti. 

K.T 

A ligetben játszani 
nagyszerű... 
Folytatás az 1. oldalról 

A tervek szerint a kertmozi funk-
ciója a fölújítás után sem változ-
na: szabadtéri vetítéseket, nép-
táncbemutatókat, koncerteket 
tarthatnának itt. A vigadó is 
visszakapná egykori fényét, s is-
mét zenés-táncos szórakozóhely 
lenne. Megmentenék a régi do-
hánynemű- és cukorkaárusító pa-
vilont is, amely még a város árvíz 
utáni újjáépítése idején került a li-
getbe, mára viszont már csak tö-
redezett falai maradtak meg. 

(Jj vidámpark létesítése sok tíz-
millió forintba kerülne, így ez a le-
hetőség föl sem merült. A régi 
forgók és pénzbedobós, éneklő, 
műanyag Donald-kacsák helyén 
ingyenesen használható játszó-
kert létesül. 

A környezetgazdálkodási kht. 
játszóteret épít, a nagyobb gyere-
kek streetball-, gördeszka-, BMX-
és trialkerékpár-pályán élhetik ki 
mozgásigényüket. A tervek szerint 
Szegeden hoznák létre az ország 
második, nemzetközi szabványok-
nak is megfelelő görkorcsolyapá-

lyáját, ami hivatalos versenyek 
színhelye is lehet. 

A vidámparkot bérlő Biliárd Ca-
sino Kft. tízéves szerződése 2001. 
májusában lejárt, így nyár végén 
nekiláthattak az engedély nélkül 
álló, helyenként roskadozó épít-
mények lebontásának. Csak a te-
kepályát és biliárdtermet magába 
foglaló csarnok maradt meg, ami-
nek fölújítása legkevesebb 10-15 
millió forintba kerülne. 

A játszópark építését sokan tá-
mogatják: a Démász Rt. fölszere-
li a közvilágítást, a Szegedi Vízmű 
Rt. csatornákat és vízvezetéket 
épít, a V-fon Rt. telefont szerel, a 
Hídépítő Rt. milliós természet-
beni fölajánlást tett, a Soropti-
mist nőegylet 500 ezer forintból 
díszkutat állíttat, az önkormány-
zat is segít - a fölsorolás koránt-
sem teljes. 

- Tavasszal mindenképpen neki-
vágunk az építésnek, s nyár elején 
már szeretnénk átadni az első já-
tékpályákat. Amint a pénzünk en-
gedi, folytatjuk terveink megvaló-
sítását - mondta Kiss Imre. 

NYILAS PÉTER 

Hetedik a szomszéd megyében 

A szegedi Dobó 
bácsi listán szerepel 
Dobó László szegedi önkormányzati képviselő, a Fidelitas városi el-
nöke és országos alelnöke, a Fidesz országos választmányának alel-
nöke meglepetésre a Fidesz-MDF Bács-Kiskun megyei területi listá-
ján kapott helyet. 

A legnagyobb kormánypárt országos választmánya a hét végén hagy-
ta jóvá a Magyar Demokrata Fórummal közös területi listáit, illetve 
az egyéni körzetben indulók névsorát. A Csongrád megyei listát 
Farkas Sándor megyei elnök vezeti. Sorrendben őt követi: Bartha 
László, Martonosi György, Nógrádi Zoltán, Balogh László, Rákos Ti-
bor, Kovács Kálmán, Szűcs Gábor, Vincze László és Molnár Róbert. A 
szegedi Dobó László a Fidesz-MDF Bács-Kiskun megyei területi lis-
táján a 7. helyen szerepel. Dobó lapunknak adott korábbi interjújá-
ban úgy nyilatkozott, hogy ha indulna a 2002-es parlamenti válasz-
tásokon, „akkor egyéniben méretném meg magam. Vagy olyan hely-
re szeretnék kerülni az országos listán, ami befutó. A megyei listát nem 
vállalnám". 

A fideszes politikustól, a frissen végzett jogásztól arról érdeklődtünk, 
miért változtatott korábbi álláspontján, s hogyan került fel éppen a 
Bács-Kiskun megyei területi listára. Dobó László azonban elzárkózott 
a nyilatkozattól, csupán annyit jegyzett meg, hogy információért for-
duljunk Áder János országos elnökségi taghoz vagy Zsigó Róbert Bács-
Kiskun megyei választmányi elnökhöz. 

Zsigó egyébként Bácsban a 9-es számú egyéni választókerületben in-
dul képviselőjelöltként, s ő vezeti a megyei listát. Lapzártánkig nem 
sikerült elérnünk az érintetteket. 

A Fidesz országos választmánya február 9-i tanácskozásán hagyja 
jóvá a párt országos listáját, amelyen értesüléseink szerint Dobó Lász-
ló is helyt kapott. 

SZ. c. s z . 
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Az járhat jól, aki sokat telefonál Várakozások 

Pillantás a színfalak mögé: a Vivendi szegedi központja. Fotó: Miskolczi Róbert 

az ingatlanpiacon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A GKI Gazdaságkutató Rt. az in-
gatlanpiaci konjunktúra feltérképe-
zését 2000 elején Budapest és Pest 
megye után az egész ország terü-
letére kiterjesztette. A felmérés 
kérdőíves adatgyűjtése a vállala-
tok, az ingatlanfejlesztők és -forgal-
mazók, valamint a lakosság vála-
szain alapul, célja pedig a piaci fo-
lyamatok jellemzése és előrejelzé-
se, a konjunkturális várakozások 
kimutatása. 

A legutolsó, 2001 harmadik ne-
gyedévéről elkészült elemzés sze-
rint a 2000. első félévétől tapasz-
talható ingatlanpiaci lassulás ebben 
a negyedévben is folytatódott. A la-
káspiacot a túlkínálat jellemezte: 
a használt lakások piacán jelen-
tősen visszaesett a kereslet, nem-
csak Budapesten, hanem az or-
szágvalamennyi régiójában is. Ezt 
csak erősítette a harmadik negyed-
év szezonális jellege, azaz a nyár vé-
gén tipikusan pangó ingatlanpiac. 
Az új lakások piacán ugyanakkor 
a kínálat szélesedése konjunkturá-
lis változást hozott. 

A GKI várakozásai szerint a pi-
acon jelenleg fennálló túlkínálat 
a következő egy évben is fennma-
rad, bár annak mértéke némileg 
csökken. Valószínűleg továbbra is 
a kis, 80 négyzetméter alatti alap-
területű lakásokat keresik jobban 
a vevők, hiszen a családok jelenle-
gi jövedelme a hitelekkel együtt 
sem elegendő arra, hogy nagyobb 
lakásokat vásároljanak. A megkér-
dezett ingatlanfejlesztők szerint 
2001. harmadik negyedévében az 
új építésű lakások árai kis mér-
tékben, átlagosan 2 százalékkal 
csökkentek. Várakozásai szerint a 
következő egy évben is csak mini-
mális visszaesés várható. 

A vállalkozói bérlakásépítésben 
viszont nem jeleznek közeb felfu-
tást az elemzők. Ennek oka, hogy 
a vállalkozók profitelvárása jelen-
tősen meghaladja azt az összeget, 
amelyet a lakosság rendelkezésre 
álló jövedelméből bérleti díjként 
havonta fizetni képes. A bérlakás-
piacon a helyzet akkor változna, ha 
az állam a befektetések támogatá-
sát is felvállalná bizonyos jövede-
lemszint alatt. 

A magyar távközlési szektor ka-
rácsonyra kapta ajándékul a ha-
zai piacnyitást, s a lehetőségeket. 
December 23-tól elvileg lehető-
vé vált a belföldi és a nemzetkö-
zi távhívások terén a szabad szol-
gáltatóválasztás a vezetékes pia-
con. Hogy a liberalizáció mit hoz 
az előfizetők számára, arról Led-
nitzky Péterrel, a Vivendi Tfcle-
com Hungary kormányzati és 
külkapcsolatokért felelős igaz-
gatójával beszélgettünk. 

Az a vezetékestelefon-előfizetó, aki 
mondjuk tíz, de akár négy-öt éve is 
vonalra várt vagy éppen küzdött, 
hogy költözködés után is megtart-
hassa régi telefonszámát, nehezen 
hiszi el: hamarosan szabadon vá-
laszthat a cégek szolgáltatásai kö-
zött, s hogy minden bizonnyal sor-
ban állnak majd a kegyeiért. A vá-
rakozás felfokozott, ám a verseny el-

sősorban a távolsági és nemzetkö-
zi hívásokat érinti, ebből adódóan 
itt alakulhat ki jelentős tarifacsök-
kenés. 

Lednitzky Péter szerint a magyar-
országi távközlési liberalizáció min-
den olyan előfizető számára elő-
nyös lesz, aki képes lesz megfogal-
mazni fogyasztói igényeit, s ennek 
megfelelően dönteni tud. A szakem-
ber egyébként jellemzően inkább a 
komplett csomagok, a szolgáltatá-
sok versenyére számít, mintsem 
árversenyre. A cég egyébként saját 
koncessziós területein februártól 
hat új csomaggal jelenik meg míg 
a konkurencia területén négy, össze-
tett ajánlattal bombázza a Matáv-
előfizetőket. 

Csalódás érheti azokat a kis ügy-
feleket, akik keveset telefonálnak, 
jellemzően helyi hívásaik vannak, 
s a jövőben sokszereplős piacra szá-
mítanak. Bár a hazai liberalizáció 

hat társaságot érint, a valós küzde-
lem két nagy szolgáltató, a Matáv 
és a Vivendi között zajlik majd. En-
nek az az oka, hogy egyelőre e két 
társaság kapcsolta össze sikeresen 
a hálózatát, s e cégek dominánsak 
a vezetékes távközlés területén. 

A „hangverseny" tehát elkezdő-
dött, ám az elemzők szerint a pi-
ac tényleges átrendeződéséig még 
jó pár évnek kell eltelnie, időre 
van szüksége a szolgáltatónak, a 
szabályozóknak, s bőven van mit 
tanulnia a fogyasztónak is. Az eu-
rópai távköxés helyzete nem iga-
zán kedvező, így Magyarországon 
sem várható új, nagy invesztíciót 
hozó piaci szereplő belépése. A jö-
vőt e szerint kalkulálva Lednitzky 
Péternek az a véleménye, hogy bár 
a verseny rövid távon is érezteti 
majd hatását, úgy 3-4 esztendő 
kell ahhoz, hogy a Matáv jelenleg 
nyolcvanszázalékos részesedése 

A hangverseny elkezdődött 

tartósan és nagy mértékben gyen-
güljön. Ha a szabályozás valóban 
versenytámogató módon alakul, s 
amennyiben rendeződnek a táv-
közlés - mint ágazat - gazdasá-
gossági problémái, a Matáv piaci 
részesedése hatvan százalék körü-
lire csökkenhet, s a meghódított te-
rületek túlnyomó részére a Viven-
di tűzheti ki zászlóját. 

Hogy mit hozhat a jövő a Vi-
vendi számára saját területén? A V-
fon koncessziós szerződése 25 év-
re szól, ezen belül a kizárólagossá-
gi jog az idén november 1 -jén le-
jár. Jelenleg az ország 15 százalé-
kán, másfélmillió állampolgár és 
közel félmillió előfizető számára 
szolgáltatnak. Lednitzky Péter úgy 
véü, a saját területeken minden 
bizonnyal veszítenek majd ügyfe-
leket, ám más területeken dina-
mikus növekedésre számítanak. 

K A T K Ó K R I S Z T I N A 

Óriási a választék: a garzontól a táncterem méretű lakásig minden 
kapható. Fotó: Miskolczi Róbert 

Közvélemény-kutatás 
Fischer Györggyel 
Jól olvasható, közérthető áttekin-
tést kaphat az olvasó mindarról, 
amit a közvélemény-kutatásokról 
tudni érdemes a Gallup Intézet 
kutatási igazgatójának tollából. 

A Bagolyvár Kiadó gondozásá-
ban, Fischer György tollából nem-
régiben megjelent kötetből - Hihe-

ItlHETUNK-E 
A KÖZVÉLEMÉNY-

KI TATÁSOKN AK? 

tünk-e a közvélemény-kutatásnak? 
- minden kiderül, amit ezekről a 
felmérésekről tudni illik. 

Választ kaphat az olvasó arra, 
mi a közvélemény-kutatás és mi 
az, ami csak annak látszik, hitele-
sek-e az ilyen adatok, miért térnek 
el egymástól a közvélemény-ku-
tatási eredmények, s hogy kötőd-
nek-e politikai pártokhoz a kuta-
tó cégek. 

Az olvasó egyúttal betekintést 
nyerhet egy érdekes szakma tit-
kaiba. 

A szerző célja ugyanis az volt, 
hogy a „laikus" újságolvasóknak (és 
az újságot nem olvasóknak is) be-
mutassa, miként készülnek a ku-
tatások, rnire lehet ezeket hasz-
nálni és mire nem alkalmasak. A 
könyv szerzője arra is kitér, mi-
ként lehet ezeket a nagyszabású 
felméréseket értelmezni, hogyan 
nem szabad félreértelmezni és 
eredményeivel visszaélni. 

O . K . K . 

„Beszédes" 
részvények 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A távközlési ágazattal foglalkozó 
részvénypiaci elemzők szerint ked-
vezően alakulhatnak a közép-euró-
pai távközlési részvények árfolya-
mai. 

Ezen belül a Matáv részvényei 
iránt lehet a legnagyobb az érdek-
lődés, hiszen a cég a régió legerő-
sebb távközlési társasága. A Matáv-
papírokat egyébként nünden te-
kintélyes elemző vételre, illetve 
tartásra ajánlja, s a távközlési rész-
vények értékén hosszú távon nem 
változtat a hazai piacnyitás sem. 

A befektetők számára a távköz-
lési részvények - a prognózis sze-
rint - biztos nyereséget hozhat-
nak, hiszen a szektor megbízható-
an profitot termel. Az értéknöve-
kedéshez az is hozzájárulhat, hogy 
a régióban privatizáció előtt álló cé-
gek várnak új befektetőkre, s akvi-
zíciós lehetőségek is kínálkoznak 
a magyar távközlési társaság szá-

Ügyfelek a szolgáltatóváltásról 

Járt utat a járatlanért? 
A piacnyitás eredményeként a fo-
gyasztó megtehetné, hogy válasszon 
a telefontársaságok között, ám egy 
nemrégiben közzétett piackutatás 
eredménye arról tanúskodik: a ve-
zetékes telefonvonalak előfizetői-
nek java része hű maradna szol-
gáltatójához. 

A kutatás arra is rávilágít, az elő-
fizetőknek csak kis része tudja, hogy 
egy esetleges szolgáltatóválasztás 
esetén nem szükséges a lakásában 
különféle technikai változtatáso-
kat, szereléseket, kábeláthúzásokat 
végezni, s újabb készüléket sem 
kell vásárolnia. Még kevesebben 
vannak tisztában azzal, hogy új elő-
fizetői szerződést sem kell feltétle-
nül kötniük az újonnan választott 
céggel, mert a szolgáltatók számá-
ra kiosztott négyjegyű kóddal akár 
hívásonként is eldönthetik, hová, 
melyik társasággal telefonálnak. 

Az adatok szerint a lakossági elő-
fizetők nagy része egyértelműen és 
elsősorban árcsökkenést remél a 

piacnyitástól, s csak minden ötödik 
válaszadó véli úgy, hogy a tarifák 
nem fognak számukra érezhető 
mértékben változni. A vezetékes 
telefonok tarifáinak kifejezett emel-
kedésére a megkérdezettek közel 
három százaléka számít. 

A körgrafikonon is látható, hogy 
a fogyasztók többsége azonos szol-

gáltatási feltételek mellett nem vál-
tana szolgáltatót: a megkérdezet-
tek csaknem kétharmada hű ma-
radna korábbi távközlési cégéhez. Az 
elpártolok aránya mindössze alig 
négyszázalékos, míg a tétovázók 
vagy a válaszolni nem tudók tábo-
ra sem több két százaléknál. 

O . K . K . 

Szolgáltatóváltási hajlaNdóság* 
2,3 0 6 

"Atmi int ••llttt 
iMlét. IhUlMsI IihM. Ml timicl 

I i Biztosan maiad 

. . . ! Valószínűleg maiad 

• Valószínűleg elpártol 

I 1 Nem ludja, nem válaszolt 

• Biztosan elpártol 
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Stabil állami háttér, erősödő 
bizalom az ügyfelek körében -
KONZUMBANK 
A napokban jelentette be hivatalosan a Magyar Fejlesztési Bank Rt., hogy nem érté-
kesíti leánybankját, a Konzumbank Kereskedelmi Bank Rt.-t. Ennek oka, hogy 
a Konzumbank üzleti értéke lényegesen nagyobb, mint a pályázaton potenciális ve-
vőként jelentkezők bármelyike által megajánlott vételár. 
A bank az elmúlt-évben dinamikus fejlődést mutatott, megszabadult rossz követelé-
seitől, betétállománya egyenletesen növekszik, nyereségesen működik, és külső se-
gítség nélkül saját jövedelmező tevékenysége révén tőkeegyensúlyát is biztosította, 
így mára a bank kis mérete mellett is jő pozíciót foglal el a bankrendszerben. 
Többévi veszteséges működés után a 2001. esztendőt már - jelentős - előzetes 
adatok szerint az 1 milliárd forintot meghaladó adózás előtti nyereséggel zárja. 
Ebben az eredményben a portfólió tisztítás és a kamatjövedelem erőteljes növe-
kedése mellett szerepet játszik a korábban képzett általános kockázati céltartalék fel-
szabadítása is. 
Az országos fiókhálózattal, összesen 30 fiókkal rendelkező hitelintézetnek sikerült a 
dinamikusan fejlődő magyar gazdaság adta lehetőségeket megragadnia. Részt vesz 
a nagy infrastrukturális beruházások finanszírozásában olyan hitelkonstrukciókkal, 
amelyek az alvállalkozók körét segítik. Stabil ügytélkörét a kis- és középvállalkozó-
kat pedig a piaci kívánalmaknak megfelelő rugalmas, könnyen igénybe vehető ter-
mékekkel szolgálja ki. 

A Konzumbank méreténél és feladatkörénél togva is a kis- és középvállal-
kozások bankja, azonban folyamatosan bővül lakossági ügyfélköre is. Ezt 
a tényt tükrözik az elmúlt év növekedési adatai: 

2000. december 31. 2001. december 31. 

vállalkozói hitelek 36.374 M Ft 46.335 M Ft 
lakossági hitelek 444 M Ft 2.830 M Ft 
vállalkozói betétek 17.965 M Ft 37.514 M Ft 
lakossági betétállomány 30.939 M Ft 34.216 M Ft 

A piaci követelményeknek megtelelő, folyamatosan bővülő termék- és szolgálta-
táskínálat mellett a Konzumbank feladatköre a közeljövőben kibővül: a Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. megbízásából a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági 
kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó feladatokat készíti elő 
és hajtja végre, kihasználva fiókhálózatát és országos bevezetettségét, valamint 
más, az állam által kezdeményezett gazdaságfejlesztési programokban látja el a nél-
külözhetetlen kereskedelmi banki feladatokat. ^ 
011672216 

Devizaárfolyamok 
A Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamai 

(egy egységre, forintban) 
Angol font 396,82 
Ausztrál dollár 142,69 
Cseh korona 7,67 
Dán korona 32,82 
Euró 243,66 
Japán yen (100) 208,36 
Kanadai dollár 171,36 
Lengyel zloty 65,98 
Norvég korona 30,80 
Svájci frank 165,74 
Svéd korona 26,31 
Szlovák korona 5,77 
USA-dollár 276,70 

Vitatott földtörvény Nyertes lakások 

Kés a levegőben 
Az elmúlt év decemberében még 
nem észleltek különösebb moz-
gást a húspiacon az állandó szerep-
lők. A termelők által alacsonynak 
tartott húsárak maradtak ott, ahol 
voltak: mélyen a nyári és az őszi 
hónapok átlaga alatt. Februártól 
azonban akár kilónként 40 forint-
tal is eshetnek a sertésfelvásárlási 
árak az állami exporttámogatások 
esetleges megszüntetése miatt. 

Mint emlékezetes, az élő állat 
kilójáért még 2001. július-aflgusz-
tusában 350-360 forintot is fizet-
tek a felvásárlók, az év végére azon-
ban már csak 280-320 forintért 
vették át a sertéseket a feldolgozók, 
többek között a Pick Szeged Rt. is 
- tudtuk meg akkoriban Forró Sán-
dortól, a cég élőállat-forgalmi veze-
tőjéről. Az országos jelenség oka az 
volt, hogy a nyugat-európai piaco-
kon olcsóbb lett a hús, így vala-
mennyi hazai beszállító értékesí-
tési gondokkal küzdött. Ilyen ese-
tekben a szakember szerint általá-
ban két út áll a cégek előtt: vagy ke-
vesebbet vágnak, vagy alacsonyabb 
áron veszik át a sertéseket. A Pick 
mindkét megoldással próbálko-
zott. Drasztikusan ugyan nem 
csökkentették a napi vágások szá-
mát 2001 utolsó hónapjaiban, de 
kevesebb élő állatot vittek a vágó-
hidakra, mint korábban. A levágott 
sertések nagy részét pedig betárol-
ták és a kedvezőbb lehetőségekre 
vártak. 

Ha azonban februártól megszű-
nik az exporttámogatás, még drá-
maibb helyzet állhat elő a húspi-
acon. Az alacsony, 280 forint alat-
ti felvásárlási árak miatt ugyanis a 
sertéstartás veszteségessé válhat, 
mivel nem fedezi azt az önköltsé-

get, amely a termelői számítások 
szerint 300 forint körüli összeg. 
Tóth István, a Mezőgazdasági Szö-
vetkezők és Termelők Országos 
Szövetségének (MOSZ) titkára ki-
fejtette: újabb állománycsökkenés 
indulhat meg, ha az árak az önkölt-
ség alá csökkennek. Állami beavat-
kozások nélkül az exportőrök is 
elveszíthetik külpiaci érdekeltsé-
geiket, így a húsipari cégeknél is le-
épülés kezdődhet meg - figyelmez-
tetett a szakember. 

A válság megelőzésére ezen a 
héten sorozatos ágazati és minisz-
tériumi egyeztetések kezdődnek. 
Összeül a Vágóállat- és Húster-
méktanács is. A konzultációkra 
azért van szükség, mivel az ex-
porttámogatás megszüntetését feb-
már 1 -jétől tervezi a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium. Januárban tehát még a régi 
árakon keltek el a sertések, s mint 
ahogy azt Forró Sándor elmondta, 
a Picknél még emelkedtek is árak: 
az országos, 280 forintos átlaghoz 
képest az év első hónapjában 300 
forint körüli összegeket kaptak a 
termelők az élő sertés egy kilójá-
ért. 

A szakember szerint ezekben a 
napokban még nem kell kongatni 
a vészharangot, hiszen egyelőre 
csak arról van szó, mi lenne, ha 
megszűnne az exporttámogatás. 
Valamilyen magoldást találni kell, 
hiszen ha nincs támogatás, az árut 
nem éri meg külföldre szállítani, a 
nyugat-európai olcsóbb hús viszont 
zavartalanul beérkezhet az ország-
ba. A napokban várható döntések 
tehát hosszabb távra is meghatá-
rozzák az ágazat jövőjét. 

FEKETE KLÁRA 

biztosított kötelessége, hogy ezek-
re a lehetséges alkotmánysértések-
re felhívja a hgyelmet. Az agrárka-
mara elsősorban azt sérelmezi, 
hogy a termőföld vagy a tanya el-
adásával kapcsolatos elővásárlási 
jog új szabályai sértik a tulajdon-
hoz való jogot. Továbbá az új tör-
vényi rendelkezések különbséget 
tesznek köz- és magántulajdon kö-
zött, valamint sértik a vállalkozá-
si jogot és a versenyszabadságot. 
Emellett a két törvény egyes ren-
delkezései alkotmányossági szem-
pontból is aggályosak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A múlt év végén Matolcsy György 
gazdasági miniszter a Széchenyi-
terv keretében több mint 2 mil-
liárd forint összegű támogatásról 
döntött nyugdíjasházi, illetve idő-' 
sek otthonában létrehozandó 371 
darab lakás létesítéséhez. 2001. 
február 1 -jétől e döntéssel együtt 
7,2 milliárd forinttal támogatja a 
kormány az idősek számára igény-
be vehető, összesen 1182 lakás ki-
alakítását. 

Az állami támogatású bérlakás-
program keretében a települési ön-
kormányzatok pályázatot nyújt-
hattak be fiatalok számára igény-
be vehető, úgynevezett garzonhá-
zak létesítésére, szociáhs bérlaká-
sok kialakítására, valamint költség-
elvű lakások létrehozására. 2001. 
február l-jétől nyílt lehetőség ar-
ra, hogy az önkormányzatok mel-
lett egyházak is írhattak pályáza-
tot nyugdíjasház vagy idősek ott-
hona felépítésére. 

Az alapvető különbség a nyugdí-
jasház és az idősek otthona kö-
zött az, hogy az utóbbira a szo-
ciális igazgatásról és a szociális el-
látásról szóló 1993. évi III. tör-
vény rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni (orvosi ellátást, közösségi he-

lyiségeket kell biztosítani), vala-
mint működtetésükhöz az állam 
normatív támogatást is ad. A nyug-
díjasházak pályázati feltételei ke-
vésbé kötöttek, alapvető céljuk a 
nyugdíjasok, illetve az öregségi 
nyugdíjkorhatárt elért személyek 
bérleti jogviszony alapján történő 
időhatár nélküli elhelyezése a ki-
alakított lakásokban. 

A gazdasági miniszter 2001 vé-
gén több mint 2 milliárd forint 
összegű állami támogatásról dön-
tött, amelynek segítségével a 17 
nyertes pályázat keretében 371 la-
kást építenek idős korúak számá-
ra. A nyertes pályázatok többségét 
önkormányzatok nyújtották be. A 
tavalyi, összesen 48 pályázó 7,2 
milliárd forintot kapott, az összeg 
segítségével pedig 9,8 milliárd fo-
rintos beruházási költséggel való-
sulhatnak meg az elképzelések. A 
megítélt támogatás felhasználásá-
val 1182-re nő az egyházak, illet-
ve az önkormányzatok kezelésében 
lévő, idősek ellátását szolgáló laká-
sok száma. Az 1182-ből 755-öt 
idősek otthonában, 427 nyugdí-
jasházban alakítanak ki. Csong-
rád megyéből decemberben Ásott-
halom önkormányzata részesült 
támogatásban, idősek otthonára 
36 millió forintot kapott. 

Már csak nosztalgiából tartunk otthon márkát 

Euróra váltott tartalékaink 

Esküvő - még a Maison 

Készítik a Kelengyét 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Városkép Kft. február 
1-3. között immár ötödik alka-
lommal rendezi meg a Kelengye es-
küvői kiálh'tást. A rendezvény egy-
ben az esztendő vásárainak nyi-
tóprogramja. 

A hagyományosnak mondható 
Kelengye az egyik legnépszerűbb a 
nagyközönségnek szóló programok 
közül, az esemény ezúttal is lehe-
tőséget teremt a kézfogókat rende-
ző szakmák képviselőinek - a ru-
haszalonoknak, ékszerészeknek, 
virágüzleteknek, autókölcsönzők-
nek, utazási irodáknak és a szép-
ségipart képviselő vállalkozások-
nak - a bemutatkozásra. Az idei 
Kelengyén több mint 30 kiállító 
szerepel majd, s a tervek szerint a 
látogatók száma meghaladhatja a 
2500-at. 

Csakúgy, mint az előző évben, az 
idén is kísérőprogramok dúsítják 
a háromnapos eseményt: divatbe-
mutatók és zenekari fellépések kö-

vetik egymást, lesz tortakóstolás és 
tombola. 

A Szegedi Városkép Kft. a Ke-
lengyén túl hat rendezvényt terve-
zett erre az évre. Febmár 8. és 10. 
között Diák és városi farsang cím-
mel régi szokások elevenednek fel 
a Dugonics téren és a Kárász utcán. 
Május 17-21. között kap teret az 
ország legnagyobb borszakmai ren-
dezvénye, a VIII. szegedi borfesz-
tivál, immár hagyományosan Sze-
ged napjával egy időben. Július 
3-7. között a Szeged Expo nyitja 
meg kapuit, majd a tervek szerint 
július 17-21. között a kajak-kenu 
EB kísérőrendezvényeként a Népek 
találkozójára invitálják a szerve-
zők a helyi és a külföldi résztvevő-
ket. Augusztus 17-étől három na-
pon át tart majd az István-napi 
mulatság, a program kézműves ki-
rakodóvásárral, családi programok-
kal, tűzijátékkal várja a városla-
kókat. A kiállítási évet a december 
elejétől az ünnepekig tartó karácso-
nyi vásár zárja majd. 

A hazai kereskedelmi bankok és 
ügyfeleik egyaránt túl vannak a 
történelem egyik legnagyobb 
pénzcseréjének első lépésén. Itt-
hon már 2001 ősze óta folyama-
tosan zajlott az euróra való átál-
lás, s tavaly év végéig az utolsó 
„dugivaluták" is előkerültek a 
fiókok mélyéről. 

A devizaszámlákon és az otthoni 
rejtekhelyeken tartott nemzeti fize-
tőeszközöket december végéig le-
hetett euróra váltani, s ezt a legtöbb 
valutatulajdonos meg is tette. Idén 
e művelet már nem költségmentes, 
de a későn ébredőknek még febm-
ár közepéig van idejük arra, hogy a 
megszűnő 12 nemzeti valutát -
persze átváltási költséget fizetve -
euróra cseréljék. 

A pénzintézetek egyébként már 
nem számítanak sem nagy, sem 
kis átváltási rohamra. Az ország 
déh részében - a határ mentiség 
okán - persze előfordulhatnak még 
márkát szorongató és átváltani kí-
vánó ügyfelek, de ez már sem mér-
tékében, sem értékében nem lesz je-
lentős. 

Euróra fordulni egyébként kétfé-
le módon lehetett: egyrészt decem-
ber 31. után a meglévő devizaszám-
lák automatikusan euróra változtak. 
A másik lehetőség pedig a készpén-
zes váltás volt, melynek során vagy 
forintot, vagy vadonatúj eurószám-
lát kértek az ügyfelek. A becslések 
szerint decemberben országosan 
mintegy 60-70 milliárdnyi EMU-
tagvalutát - zömében német már-
kát és osztrák schillinget - tartogat-
tak otthon a magyar háztartások, 

Az átváltás öröme a friss, ropogós euróbankó. 

így ennyi készpénz átváltására szá-
mítottak a kereskedelmi bankok. 

A pénzintézetek megyei fiókjai-
ban is általános tapasztalat volt, 
hogy az év utolsó napjaiban kisebb, 
vagy nagyobb mértékben, de érez-
hetően megnőtt a forgalom, s 
ugyancsak jellemző volt, hogy a la-
kosság nem idegenkedett az euró-
tól. így, bízva jövőben, sokan lettek 
eurószámla-tulajdonosok. Az OTP-
hez vándorolt a legnagyobb mennyi-
ségű, országszerte több mint 40 
miibárd forint értékű valuta. A leg-
nagyobb lakossági banknál összesen 
24 ezer új eurószámlát nyitottak 

az ügyfelek, ebből 1500 számla Sze-
geden „született". Mint azt Lestár-
né Szikszói julianna, az OTP sze-
gedi egységének igazgatóhelyettese 
elmondta, mind az átváltás, mind 
az eurókészpénz iránti érdeklődés 
igen nagy volt a külföldi, a déli ha-
tárainkon túl élők körében. 

Hasonló tapasztalatokról számolt 
be Bajkó Attila, a K & H szegedi h-
ókjának igazgatója, aki azt is el-
mondta: a decemberi, az átváltási 
roham, a tumultus után a januárt 
a készpénz iránti kíváncsiság jellem-
zi, míg februárban újabb, de lénye-
gesen kisebb átváltási szándékokra 

Fotó: Karnok Csaba 

számítanak. A Magyar Külkeres-
kedelmi Banknál is érezhető volt a 
forgalomnövekedés, s mint azt Sár-
köziné Sebők Györgyi fiókigazga-
tó-helyettes elmondta, az eurószám-
lák száma tizedével emelkedett. 

Tapasztalataik szerint; míg egy 
réteg jellemzően forintra váltotta 
megszűnő valutáját, addig egy má-
sik , ugyancsak széles ügyfélkor a 
megszokottnál nagyobb összegeket 
helyezett el eurószámlán: Az euró-
készpénz iránti érdeklődés élénk, de 
értékben a csekély szóval jellemez-
hető. 

KATKÓ KRISZTINA 

BUDAPEST (MTI) 

Az Alkotmánybírósághoz fordult 
múlt pénteken a Magyar Agrárka-
mara a termőföldről szóló 1994. 
évi törvény módosításával, illetve 
a Nemzeti Földalapról szóló tör-
vénnyel kapcsolatban - jelentette 
be a köztestület elnöke, Csikai 
Miklós hétfőn, Budapesten sajtó-
tájékoztatón. 

Az agrárkamara szerint ugyanis 
alkotmányos jogok sérülhetnek a 
két törvény alkalmazása során és 
mint köztestületnek, törvény által 

Időnként kellemetlen meglepetések is érhetik a termelőt a hús-
piacon. Fotó: Schmidt Andrea 
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A kerek fejűek hajlamosak a horkolásra 

Éjszakai „hangoskodók" 
AMERIKAI KUTATOK SZERINT NEM-
CSAK TESTSÚLYHOZ ÉS ÉLETKOR-
HOZ KÖTHETŐ A HORKOLÁSI HAJ-
LAM, HANEM FEJFORMÁHOZ IS. A 
CASE WESTERN EGYETEM KUTATÓI-
NAK FELMÉRÉSE SZERINT A KEREK 
FEJŰ EMBEREK JÓVAL HAJLAMO-
SABBAK A KRÓNIKUS HORKOLÁSRA. 
MINT A HOSSZÚKÁS FEJŰ TÁRSAIK. 
A KRÓNIKUS HORKOLÁS FŐLEG AZ 
IDŐSEBB. TÚLSÚLYOS FÉRFIAKNÁL 
JELENTKEZIK. 

A Case Western Reserve Univer-
sity tudósai fejforma szerint osz-
tályozták azokat a betegeket, akik 
krónikus horkolástól szenvedtek. 
A Sleeping and Brcathing című 
nemzetközi szakfolyóiratban meg-
jelent kutatási adataikból az de-
rült ki, hogy a kerek fejű emberek 
sokkal hajlamosabbak az éjszaka 
csöndjét horkolással felverni, mint 
a vékony, hosszúkás arcúak. 

Az úgynevezett alvási apnoe 
szindróma, vagyis a krónikus hor-
kolás közismert betegség. Nem kí-
méli a hírességeket sem: Chur-
chill és Mussolini éppúgy hírhedt 
horkoló volt, mint például Roose-
velt. A problémától szenvedők ál-
talában igen erősen horkantanak 
egyet, majd hosszú ideig nem vesz-
nek levegőt, mivel a szájüreg hát-
só része blokkolja a levegő áram-
lását. Miután ettől a vér oxigén-
szintje esni kezd, egy kicsit „feléb-
rednek", vesznek egy nagy levegőt, 
aztán kezdődik az egész elölről. 
Egy éjszaka akár kétszázszor is 
szünetelhet a levegő áramlása, és 

A horkolás nem kedvez a közös hálószobának 

nem ritka, hogy 1 percnyi időre is 
leáll a lélegzés. Az alvási apnoéban 
szenvedők reggel fáradtan ébred-
nek, napközbeni álmosság gyötri 
őket, s orvosilag bizonyított tény, 
hogy a krónikus horkolásról szen-
vedőknek a normálisnál magasabb 
a vérnyomásuk. 

A ritkán jelentkező, enyhe hor-
kantásoktól a kórosig több fokoza-
tot lehet megkülönböztetni. 

Az enyhe fokú horkolás jel-
lemzője, hogy csak esetenként je-
lentkezik, főképpen akkor, ha va-
laki a hátán fekve alszik el, és túl 
fáradt, illetve alkoholt fogyasztott 

vagy sokat evett. Mérsékeltnek 
mondható a horkolása azoknak, 
alrik bárhogyan fekszenek, rendsze-
resen és gyakran horkolnak. 

Súlyosnak nevezhető a horko-
lás, ha nagyon hangos, s független 
az alvás közbeni testhelyzettől. 

K.K 

Vigyázat az efedríntartalmú szerekkel 

Fogyókúraveszélyek 
(MTI) 

A kanadai egészségügyi miniszté-
rium napokban kiadott utasításá-
ban megtiltja, illetve korlátozza az 
Ephedra növénynemzetség fajai-
ból kivont efedrin alkaloida gyógy-
szerekben történő alkalmazását. 
Az utasításra azt követően került 
sor, hogy több ízben rosszullétet, 
súlyos szívpanaszokat, egy eset-
ben pedig halálesetet is okozott az 
efedrin, amelynek hatását fokozza 
a vele egyidejűleg fogyasztott kof-
fein. A tilalom a kapszulánként 8 
milligrammnál több efedrint tartal-
mazó szerekre vonatkozik, illetve 
azokra, amelyekben az efedrint 
koffeinnel, vagy bármi más hason-
ló vegyülettel kombinálva alkal-
mazzák. 

Kanadában az efedrint leggyak-
rabban fogyókúrázóknak szánt táp-
lálékkiegészítőkben forgalmazták 
- írta az AFP hírügynökség. A ka-
nadai hatóságok ugyan e rende-
lettel visszavonták több közérzet-

javító készítmény és „energiaital" 
árusítására, illetve olyan szer for-
galmazására kiadott engedélyüket, 
amelyeket éhségérzet csökkentésé-
re, fogyás elősegítésére ajánlanak 
a gyártók. 

Az Amerikai Egyesült Államok 
tilalmat nem rendelt el, de a gyógy-
szereket és élelmiszereket enge-
délyező állami szerv (Food and 
Drug Administration, FDA) már 
1996-97-bcn fokozott óvatosságot 
ajánlott az efedrin alkalmazásával 
kapcsolatban, miután tucatnyi ha-
láleset előidézésében terelődött a 
gyanú az Ephedra alkaloidáira. 

Az efedrin a csikófarkok 
(Ephedropsida) osztályába tartozó 
növénynemzetség fajaiban előfor-
duló vegyület. A Magyarország 
homok- és löszpusztáin élő törpe 
csikófark (Ephedra distachya) nö-
vény föld feletti részéből a gyógy-
szeripar többféle alkaloidát von 
ki, amelyeket elsősorban kerin-
gési zavarok elleni készítmények-
ben használnak. 

Zöldségimádók 
Rekordforgalmat bonyolított tavaly 
Németországán a gyümölcskeres-
kedelem: összesen 17,9 milliárd 
euróért értékesített, s ez 10 száza-
lékkal több mint 2000-ben - hang-
zott el a Fruit Logistica berlini szak-
vásár alkalmából, amelyen január 
10. és 12. között 810 kiállító állít 
ki, 50 országból. 

A friss és feldolgozott gyümölcs fo-
gyasztása 2001-ben Németország-
ban 3 kilóval 107 kilogrammra nőtt. 
Ez a legmagasabb szint 1992/93 
óta. A zöldségeknél 2 kilogrammal 

80 kilóra nőtt a fogyasztás. A zöld-
ség- és gyümölcskínálat 60 száza-
léka frissen került a németek asz-
talára, s a teljes mennyiség negye-
dét Németországban állították elő. 

Európában továbbra is Németor-
szág a legfontosabb importőr a friss 
zöldségek és gyümölcsök tekinteté-
ben, míg a legjelentősebb szálh'tók 
Hollandia és Spanyolország, ame-
lyeket Olaszország, Franciaország 
és Belgium követ. A gyümölcspia-
cot tekintve Spanyolország a legje-
lentősebb európai szállító. 

TERMÉSZETPATIKA - GYÓGYNÖVÉNYTÁR 

nem csak sörnek jó 
A KOMLÓT LEGINKÁBB A SÖRBEN LÉVŐ KESERNYÉS, ZAMATOS 
ÍZÉRŐL ISMERIK. ÁM MINT GYÓGYNÖVÉNYNEK IS RÉGI TÖRTÉNETE VAN, 
NÉHÁNY HAGYOMÁNYOS FELHASZNÁLÁSÁT A MOOERN TUDOMÁNY IS 
TÁMOGATJA. A KÍNAI ORVOSOK ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL MINT 
EMÉSZTÉST ELŐSEGÍTŐ! VALAMINT LEPRA, TUBERKULÓZIS ÉS VÉRHAS 
KEZELÉSÉRE RENDELTÉK. 

Amikor a sörfőzők körülbelül 1(X)0 évvel ezelőtt a fermentált árpa-
ital - ma sörnek hívjuk - tartósítására használni kezdték a komlót, 
még csak egy jelentéktelen növény volt. A sör mellékterméke volt a 
kenyérsütésnek. Ahogy a mezőgazdaság fejlődött, a történelem előtti 
korok háziasszonyai észrevették, hogy a nyers gabonából készült ke-
nyér nem marad olyan friss, mint amit csírázott magvakból készítet-
tek. így mielőtt a magokat lisztté őrölték volna, vízbe áztatták, hogy 
kicsírázzanak. Ha a vízbe véletlenül valamilyen gyümölcs héjáról 
származó élesztő mikroorganizmus került, az nyers, édeskés sörré er-
jedt. Az ókoriaknak a mai ember számára valószínűleg ihatatlan sö-
re bámulatosan népszerű volt. 

Ahogy az évszázadok múltak, a sörkészírók különböző növények-
kel ízesítették italaikat: majoránnával, cickafarkfűvel, ürömmel. A XTV 
századra már a legtöbb európai sör tartalmazott komlót 

Észak-Amerikában az indiánok nyugtatónak és emésztést elóse-
gítőnek használták. 

Amerikában a XIX. századi ekletikusai a komlót az emésztés előse-
gítésére és a „delírium trcinens (krónikus alkoholizmus okozta érzék-
csalódásokkal járó elmebántalom) beteges izgalmi állapotának" ke-
zelésére használták. A komló baktériumölő anyagai segíthetnek a 
fertőzések megelőzésében is. 

Francia kutatók szerint a komló ellazítja az emésztőrendszer sima 
izmait. 

Német tudósok állítják, hogy a komló a női nemi hormonhoz, az 
ösztrogénhez hasonló vegyületet tartalmaz, ami magyarázat lehet 
a komlószedő asszonyoknál előforduló menstruációs változásokra. 

A forrázat elkészítéséhez tegyünk 2 tcáskanálnyi növényt egy 
csészényi forró vízbe, és hagyjuk 5 percig ázni. íze pezsdítő, kelle-
mesen keserű. 

Egy családban több „lombikbébi" is születhet ez év januárjától 

Küzdelmes út a gyermekáldásig 
HAZANKBAN 2001-BEN VALAMIVEL TOBB MINT ÖTEZER 
ESETBEN FORDULTAK GYERMEKÁLDÁSÉRT A LOMBIKBÉBI-
PROGRAMHOZ. A MAGYARORSZÁGON TAVALYELŐTT 
SZÜLETETT CSAKNEM SZÁZEZER GYERMEK 1,4 SZÁZALÉKA 
LOMBIKBÉBI VOLI 

A Nyugat-Európai országokban a születések 3-4 százalé-
ka lombikbébiprogram „eredménye". A megszületett ba-
bák egészségi állapota ugyanolyan jó, mint a természetes 
úton fogantaké. A különbség az, hogy a lombikbébik szü-
leinek küzdelmes utat keU bejárni, mire boldog édesa-
nyákká és édesapákká válnak. 

A lombikbébiprogram az elmúlt pár évben óriási lépések-
kel haladt előre, a számos technikai újdonságnak köszön-
hetően. A tavalyi magyarországi Lombikbébi Találkozón több 
mint háromszáz résztvevő írta alá azt a petíciót, mely a má-
sodik gyermek megszületéséhez szükséges lombikbébiprog-
ram támogatását kérte az országos egészségbiztosítótól, il-
letve az Egészségügyi Minisztériumtól. Ennek is köszön-
hető az a januárban életbe lépett új rendelet, miszerint egy 
lombikbaba megszületése után második, harmadik lom-
bikbaba is születhet az OEP anyagi támogatásával ugyan-
abban a családban. 

Az új kutatási eredmények szerint a segítséggel fogant cse-
csemőkből érzelmileg és társadalmilag jól beilleszkedő 
gyermekek lesznek. A lombikbébikről a világon készített 
első tanulmány - melyben négyszáz olyan gyermeket vizs-
gáltak, akik között voltak természetesen fogantak és lom-
bikbébik is - nem mutatott ki különbséget a fiatalok szel-
lemi és szociális fejlődésében, és a termékenységi segítség-
gel fogant gyermekek nem küzdenek „közönséges" 
társaiknál több pszichikai problémával - állítja Susan Co-
lom bok professzor, a londoni egyetem család- és gyer-
mekpszichológiai kutatóközpontjának igazgatója. Ezek a 
gyermekek jól beilleszkednek és nem küszködnek érzelmi 
vagy viselkedési problémákkal. 

Azóta, hogy Louise fírown, a világ első lombikbébije 23 
évvel ezelőtt megszületett, világszerte több mint egymillió 
lombikbébi jött a világra az úgynevezett támogató megter-
mékenyítési technológiával. 
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Önvizsgálat, tapintással 
1. Vizsgálja meg tükör előtt először leengedett, majd felemelt ka-

rokkal, hogy lát-e a bőrén vagy a mellén elváltozást! 
2. Fekve helyezzen párnát a hal válla alá és bal karját tegye a fe-

je alá. Tapintsa meg jobb kezével bal mellének belső oldalát, majd 
ugyanígy vizsgálja meg a másik oldalt. 

3. Helyezze karját a teste mellé, és tapintsa meg a mell külső 
oldalát. Esetleges keményedések a keze és a bordák között jól ki-
tapinthatók. 

4. A beszappanozott mellen kisebb gpbök is tapinthatók, melye-
ket szárazon nem lehet érezni. Nyomja mellét tenyérrel könnye-
dén a bordákhoz! 

Megkezdődtek az emlÖTÓkszŰTések 

Mit kell tudni 
a melldaganatról? 
JANUÁR ELSÓ NAPJAIBAN MEGKAP-
TÁK A 45-65 ÉV KÖZÖTTI NŐK AZ 
ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY MIKOR 
ÉS HOL JELENJENEK MEG MAM-
MOGRÁFIÁS VIZSGÁLATOKON, 
AMELYNEK CÉLJA, HOGY AZ ÚGYNE-
VEZETT RIZIKÓKOROSZTÁLY TAGJAI-
NÁL MINÉL KORÁBBAN FELFEDEZ-
ZÉK AZ ESETLEGES EMLŐDAGANA-
TOT A KORÁN FEUSMERT MELLRÁK 
JÓ ESÉLLYEL GYÓGYÍTHATÓ. MIN-
DEN VESZÉLYEZTETETT NŐNEK ÉR-
DEKE. HOGY IGÉNYBE VEGYE AZ IN-
GYENES EMLŐRÁKSZŰRÉSI 

A mellrák pontos oka a mai na-
pig ismeretlen. A statisztikából 
azonban egész sereg rizikófaktort 
ismerünk. Sok betegnél családi 
hajlam áll fenn, vagyis a család-
ban korábban előfordult már mell-
rák. További gyakori ok a gyer-
mektelenség, időskori első szü-
lés, rövid szoptatási idő, és bizo-
nyos menstruációs zavarok. Leg-

inkább negyven éven felüli nőknél 
fordul elő, de fiatal korban sem le-
het kizárni teljes biztonsággal. 

A jóindulatú melldaganatok 
többsége mastopathia, amely kez-
detben fájdalmas, dudoros, köte-
ges keményedés a mellben. 
Később ezekből folyadékkal teli 
üregek, úgynevezett ciszták 
alakulhatnak ki. Maga a masto-
pathia veszélytelen, de elrákosod-
hat. 

A mellrák a mell mirigyállomá-
nyának rosszindulatú daganata. 
Különböző típusai vannak, me-
lyeknek gyógyulási kilátásai el-
térnek egymástól. Némelyik da-
ganat egészen lassan nő, és csak 
akkor ad áttétet, amikor már na-
gyon nagy. Más típusok gyorsan 
nőnek és szóródnak. 

Tünetek 
- Tapintható elváltozások a 

mellben. 
- Göbök vagy hehúzódások a 

mell bőrén. 
- Néha véres váladék a mell-

bimbóból. 

Aktivizáló, életminőség-javító terápia ősztől tavaszig 

Fénysugár téli depresszióra 

Ha ideje engedi. Szabó Zoltán pszichiáter is leül a nap sugarait pótló lámpa elé. Fotó: Veréb Simon 

Koncentrációzavar, figyelmetlen-
ség, fokozott alvásigény és étvágy, 
különösen az édességek utáni sóvár-
gás, kisebb túlsúly kialakulása, 
szűnni nem akaró álmosság és ál-
talános levertség jellemzi a téli dep-
ressziót. Ez a tünetegyüttes az ősz 
beköszöntével jelentkezik és ta-
vasszal általában magától is elmú-
lik. Altalános hiedelem, hogy a tél 
természetes velejárója, ám ez nem 
így van: Szegeden három egészség-
ügyi intézményben, köztük a pszi-
chiátriai klinikán is részt lehet ven-
ni egy olyan tíz alkalomból álló 
fénykúrán, ami megszünteti eze-
ket a panaszokat. 

Szabó Zoltán, a pszichiátriai 

klinika orvosa felügyeli a klinikán 
folyó kezeléseket, és ha ideje enge-
di, maga is leül a speciális lámpa elé. 
- A téli depresszióban szenvedőknél, 
a több műszakban dolgozóknál és 
azoknál, akik több időzónán utaz-
nak keresztül, felborulhat a bioló-
giai ritmus. A biológiai óránkat, és 
ezzel együtt az életritmusunkat ál-
lítja helyre a fénykúra - kezdett az 
ismertetésbe Szabó Zoltán. A világ 
más részein, főként az északi or-
szágokban már negyed százada al-
kalmazzák ezt az eljárást, melyet 
abból a tapasztalatból kiindulva fej-
lesztettek ki, hogy azok, akik a téli 
időszakban napfényes, déli tájakra 
utaztak, megszabadultak a kelle-

metlen tünetektől. - A fénynek a 
szemen keresztül kell bejutnia. Ez 
a speciális lámpa nem bocsát ki 
UV- és infrasugarakat, nem mele-
gít, s a fényforrástól 60 centiméter-
re 10 ezer luxos fényintenzitást ké-
pes produkálni. Egy átlagosan meg-
világított szobában 500-600 lux ez 
az érték, egy verőfényes nyári napon 
pedig 80 ezer lux. Biológiai óránk az 
1500 lux feletti jeleket érzékeli. A te-
rápiának aktivizáló, életminőséget 
javító hatása van. Tíz alkalommal, 
lehetőleg reggel, de mindenképp a 
nap azonos időszakában fél órát kell 
ülni a lámpa előtt, percenként négy-
szer-ötször belepillantani, közben 
lehet olvasgatni. Az is jó hatással le-

het kedélyünkre, ha nem spórolunk 
otthon a megvilágítással. A skan-
dináv országokban a népesség 20 
százalékát viseli meg erőteljesen a 
fényhiány, ott egészségügyi segédesz-
közként megvásárolható vagy ki-
köksönözhető ilyen típusú készülék, 
s a terápia kényelmesebben, otthon 
is folytatható. Létezik kisebb, a szá-
mítógép monitora fölé elhelyezhető 
lámpa is, így munkavégzés közben, 
szinte észrevétlenül érhet minket 
elegendő fénymennyiség. Magyaror-
szágon még nehezebben hozzáfér-
hető egy-egy ilyen berendezés, a sze-
gedi pszichiátriai klinikán azonban 
bárki igénybe veheti. 

W.A. 

Illatos tusfürdők helyett szappant ajánl a szakember 

Bőrvédelem a hideg, szeles hónapokban 
A2, HOGY A BOR SZERKEZETE ES 
MŰKÖDÉSE RÉVÉN VÉDI A SZERVE-
ZETET A KÖRNYEZET KÁROSÍTÓ HA-
TÁSAIVAL SZEMBEN KÜLÖNÖSEN 
FONTOS A HIDEG, TÉLI IDŐSZAK-
BAN. NÉHÁNY BŐRBETEGSÉG 
UGYANIS EKKOR „LOBBAN FEL". 

Novembertől egyre több szülő ke-
resi fel a bőrgyógyászatokat a gyer-
mekeken jelentkező ekcémás tüne-
tek miatt. A „típusos helyeken" 
így a könyöknél, a térdhajlatban, 
illetve a törzsön elszórtan vörös, 
viszkető, hámló bőrtünetek jelen-
nek meg. A kis betegek bőre sok-
szor annyira viszket, hogy akadá-
lyozza őket a pihenésben és isko-
lai tanulmányokban. 

A provokáló tényezők között főleg 
az esti nagy lubickolások szerepel-
nek, melyeket még az illatos tus-
fürdőkkel teszünk élvezetesebbé. 
Azonban akinek hajlama van a 
bőrszárazságra, ettől kínzó, ekcé-
más tünetei alakulhatnak ki. Ak-
kor járunk el helyesen, ha szigorú-
ak vagyunk a gyermekkel és csak 
a tusolást engedjük meg nekik. 
Gyógyszertáraidban lehet beszerez-
ni a szappant helyettesítő illat-
anyagmentes mosdókrémet és spe-
ciális fürdőolajokat. A fűtési szezon 
idején mindenkinek szárazabb a 
bőre, ezért nem csak gyerekeknél 
fontos, hogy minden tusolás után, 
bőrtípusunknak megfelelő hidra-
táló krémet használjunk. A gyer-
mekbőr a szerkezete kissé eltér a 
felnőttekétől, ezért a számukra ki-
fejlesztett speciális krémeket 
ajánlatosak. 

Amennyiben nemcsak egy-
szerűen kiszáradt a bőrük, hanem 
kóros, nem javuló tüneteik van-
nak, forduljanak szakorvoshoz, aki 
gyógykrémet és zsírozókrémeket 
fog javasolni. 

Háztartásban, egészségügyben 

A magas, hófödte hegycsúcsokon a napfény barnító és károsító hatása is fokozott. 

dolgozókon, kismamákon jelent-
kezik télen a kézbőr megvastagodá-
sa, fájdalmas berepedezése, visz-
ketése. A gyakori mosogatás, mo-
sás, a tisztítószerek, mosogatósze-
rek használata és a hideg, szeles idő 
együttesen okozzák a tüneteket. 
Azoknak, akik ezeket a tüneteket 

észlebk magukon, ajánlott a vé-
dőkesztyű majd zsírozó krém hasz-
nálata. Hordjanak kesztyűt az ut-
cán a hideg, szeles napokban. Eb-
ben az időszakban ne használja-
nak erős „antibakteriális hatású" 
szappanokat, helyette inkább a ba-
baszappant válasszák. 

A napfény iránti vágyunk egyre 
inkább fokozódik, sokan kezde-
nek szoláriumba járni. Néhány 
alapszabályt azért érdemes megfo-
gadni. Akinek sok anya jegye van, 
előtte feltétlenül konzultálja meg 
orvosával, hogy mehet-e szolári-
umba és milyen gyakran? Érde-

mes a hely tisztaságát is szem-
ügyre venni, mert ahol nem fordí-
tanak gondot erre, ott gombás 
fertőzések „szerezhetők". A szolá-
rium köztudottan nagyon kiszárít-
ja a bórt, ezért a fokozott hidrati-
lásról se feledkezzenek meg! 

Igaz, még a síszezon közepén 
tartunk, de a tavasz közeledtével 
a fényvédelem (már és még) fon-
tos kérdés. A magas hófödte hegy-
csúcsokon a napfény barnító és 
kárositó hatása is fokozott. Eluta-
zás előtt célszerű beszerezni a ma-
gas faktorszámú fényvédőkréme-
ket, ajakkrémeket. 

Nagyobb cégek külön síelésre 
kifejlesztett védő termékcsaládo-
kat is gyártanak! A sípályán több-
ször is használjanak a védőkré-
met és ne feledkezzenek meg a 
szabadon lévő fülről sem. 

A sípályákon, hegyekben mar-
káns hideg, szeles idő van általá-
ban. Sokszor észre sem vesszük, 
hogy a rövid időre „kinnfelejtett" 
bőrterület megfagy. A meleg szo-
bában észleljük a fül, a lábujj, kéz-
ujjak fájdalmas, vörös duzzana-
tát. Fokozatosan melegítsük fel az 
érintett területet. 

Amennyiben hólyagokat is ész-
lelnek, forduljanak orvoshoz. 

A kiszáradt, feszülő, ráncosodó 
bőr is megérdemel egy kis kényez-
tetést a sítúra után. Ne sajnálja-
nak kozmetikushoz menni, hogy 
frissítő, hidratáló pakolásokkal, 
masszírozással regenerálják bőrü-
ket. 

Még néhány hónap van hátra a 
tavaszig, aki bőrén nagyobb eszté-
tikai beavatkozásokat, anyajegyle-
vételeket, bőrradírozást tervez, 
még megteheti, de ne felejtse el, 
hogy áprihstól már nem javasolt 
az ilyen beavatkozások elvégzése, 
mert maradandó barna színi elté-
résekkel gyógyulhat a napfény ha-
tására. 

ALTMAYER ANITA 
bőrgyógyísz-allergológus 

Veszélyes 
kínai gyógy-
növények 
A kínai gyógynövénykészítmé-
nyckkcl kapcsolatban súlyos prob-
léma, hogy az összetevők arányát 
nem határozzák meg szigorúan, 
mint ahogy a gyári készítésű gyógy-
szereknél az előírások megszab-
ják. Ugyanazon termék hatóanyag-
tartalma a hatástalantól a mér-
gező adagig terjedhet. Veszélyt je-
lent a felcserélhetőség is, mivel 
ugyanazon név alatt Kína külön-
böző térségeiben gyakran más nö-
vényt tartalmazó készítményt árul-
nak. Ezenkívül sok bennük a 
szennyeződés, ami akár nehézfém 
is lehet. A kínaiak a jobb eredmé-
nyek érdekében pedig bőségesen 
vegyszerezték az ültetvényeket. A 
szakszerűtlen szárítás és tárolás 
során sok gyógynövény gombákkal 
fertőződik. Egyes gyógyteákban 
kátrányanyagokat is találtak Né-
metorszában. 

Anti-
biotikum, 
módjával 
A légúti betegségeket gyakran anti-
biotikumokkal gyógyítják. Súlyos 
fertőzés, szövődmények esetén ez el-
engedhetetlen, de e kezelésnek is 
vannak hátrányai. Előfordul, hogy 
a gyógyszer előírástól eltérő alkalma-
zása miatt nem pusztul el a kór-
okozó, úgynevezett rezisztencia ala-
kul ki. 

A baktériumok megszokják a ké-
szítményt, és alakjukat változtatva 
továbbfertőznek. Egy náthaszezon 
alatti többszöri antibiotikumos ke-
zelés gyengíti a beteg immunrend-
szerét, s allergiás reakciókat is ki-
válthat. 
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT 

Hol tartsanak haszonállatot? 

CSARMAZ ZSUZSANNA 
túzónő (Vásárhely): 
- A városközpontban annyira össze 
vannak az emberek tömörítve, 
hogy ott nem kellene, legfeljebb 
apróbb állatot. De végül is mind-
egyiknek van mellékterméke, és 
az szagos. A kutyákkal, macskák-
kal nincs semmi gond, azt lehet. 

MOLNÁR LÁSZLÓ 
nyugdíjas (Vásárhely): 
- A belvárosban nem. Viszont a vá-
ros külső részcin igen. Szerintem 
ott lehet haszonállatot tartani. A 
városközpontban nem sok értelme 
van. Ahhoz a város belső területe 
túl telített, úgyhogy csakis a város 
külső területein. 

• CIKKÜNK VISSZHANGJA 

Kábeltévés trükkök 
Érdeklődéssel olvastam a Délma-
gyarországban a kábeltévé előfize-
tési díjainak változását. Minden 
év végérvblején eljátsszák a hó-
kuszpókusz , csiribí-csiribá csator-
navariációkat, úgy vélem csak 
azért, hogy a kedves előfizető ne 
tudja követni az áremelés trükkjét. 

A legnagyobb trükk az úgyneve-
zett „hipersáv" csatornái körül 
van. A hipcrsávot csak az ilyen 
sávval rendelkező tv-készülékkel 
lehet fogni. Fizetni pedig akkor is 
kell, ha az előfizető nem rendelke-
zik ilyen készülékkel. Az ó baja, 
miért nem vesz korszerűbb tévét... 
A szakértők szerint a jelenlegi ké-
szülékállomány 80 százaléka nem 

tudja fogni a 13 hipersávban lévő 
programot. Ezért a fogyasztók 
szempontjából tisztességesebbnek 
tartanám, ha a hipersáv önálló 
programcsomag lenne, olyan mint 
az alap, extra stb. külön díjjal, s 
csak az fizesse, aki megrendeli. 
Aki fogni is tudja, és érdekli a kí-
nálat, biztosan előfizet rá. De olyan 
ajánlatért, amit a polgár nem tud 
igénybe venni, ne kérjenek ellen-
szolgáltatást. 

16 lenne, ha az előfizetők érdek-
képviseleti szerve jobban a sarká-
ra állna, hogy ne nézhessék „fejős-
tehénnek" a kábeltévé előfizetőit. 

egy újszöregi lakos 
(név és cím a szerkesztőségben) 

AJANLO 
KOZELETI KAVEHAZ 
A FORRÁS SZÁLLÓBAN 
18 órakor: „Van-e szerebnesebb val-
lomás?" - a zongoránál Lakatos Bé-
la. 

Vince-nap alkalmából az est ven-
dége Gondja János érsekhalmi bo-
rász. Háziasszony: Ibos Éva televí-
ziós szerkesztő. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZ 
teleki Sámuel Klubjában 17 órakor 
„Az Alföld varázsa" - Vadász Sán-
dor fotóművész diaporáma elöadá-

KOROSYJÓZSEF KÖZGAZDA-
SÁGI ÉS KÜLKERESKEDELMI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
A díszteremben de. 10.30 órakor 
nyílik meg Kiss Márta textilmű-
vész kiállítása. A tárlatot Nóvák 
András festőművész nyitja meg. 

BARTÓK BÉLA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
A 19 órára hirdetett Dinnyés Jó-
zsef- est elmarad; a B galérián meg-
nyílt Szűcs Árpád festőművész ki-
állítása. Megtekinthető munka-
napokon 10-től 18 óráig. 

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN 
BALESETI, SEBESZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett szemé-
lyeket Szegeden a SZOTE TVau-
matolőgiai Klinika |az új klinikai 
tömbben, Semmelweis u. 6. szám) 
veszi fel és látja el, sebészeti (nem 
baleseti!!) és urológiai felvételi 
ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 
57.) tart. A gyermeksérültek és 
gyermeksebészeti betegek ellátá-
sa a gyermekklinika gyermekse-
bészeti osztályán történik. 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-
tól másnap reggel 7.30 óráig, szom-
baton, vasárnap és munkaszüne-
ti napokon reggel 7.30 órától más-
nap reggel 7.30 óráig. Ambuláns 
rendelés: Szeged, Kossuth L. sgt. 

15-17. (Szilágyi utca felől). Ügye-
leti kihívás telefonszáma: 474-
374, vagy 104. 

GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól másnap reggel 
7.30 óráig, szombaton és munka-
szüneti napokon pedig reggel 7.30-
tól másnap reggel 7.30 óráig. Am-
buláns rendelés a teljes ügyeleti 
időszak alatt: Szeged, Kossuth L. 
sgt. 15-17., (a Szilágyi utca felől). 
Elérhetőségi telefonszám: 474-374, 
vagy 104. 

ÜGYELET 
GYÓGYSZERTÁR 
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., 
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sür-
gős esetben! 

KOKOVAI GYULANE 
nyugdíjas (Vásárhely): 
- Nagyon keveset, esetleg egyet-
kettőt igen, de többet nem. A szár-
nyas állat nincs olyan szaggal, mint 
a disznó. Attól függ, hogy tisztán 
tartják-e a környezetét. Az unoka-
testvéremnek is van, de ő aknában 
mosatja, és körülötte tisztaság van. 

SINKA BALAZS 
tanár (Vásárhely): 
- Minden szagos állattartást a kül-
területekre tennék ki, ahol nem 
zavar senkit. Az emberek nem gon-
dolnak a szomszédokra. Persze 
mindenkinek szíve joga, hogy mi-
lyen állatot tart, de a bűz zavarhat-
ja a közelben lakókat. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED KOVÁCS A R O N 
F O R R O B A L A Z S Január 21., 6 óra 15 perc, 3500 g Sz.: Forgó 
Január 16., 3 óra 49 perc, 3330 g Sz.: Görög Gyöngyi és Kovács András (Szeged). 
Beáta és Forró Norbert (Szeged) 
M A D A R A D R I E N N B 0 G L A R K A SZENTES 
lanuár 21., 9 óra 5 perc, 2930 g. Sz.: Komócsin R Á C Z D 0 R I N A 
Julianna és Madár Krisztián (Szeged). Január 18.. 16 óra, 3090 g Sz.: Kiss Ildikó és 
KATONA BÁLINT R Ó B E R T Rácz Sándor (Öcsöd). 
Január 20., 17 óra 57 perc, 3750 g Sz.: Lakatos 
Katalin és Katona Róbert (Szeged). Gratulálunk! 

• POSTABONTÁS 

Szegedi emlékezés 
Weöres Sándor költőre 
1989. január 22-én halt meg a Magyar Orpheus, a Farkasréti t e m e t ő 
fogadta be február 9-én. Alábbi versével emlékezünk rá. 

LEVÉL SZEGEDRE 
Ahol a Maros a Tiszába + 
úgy lép, hogy lábát sás megvágja, 
él Szegeden százezer ember, 
teh álmokkal, szerelemmel. 

Adnék az álmokért, ha volna, 
teher-gépkocsit foglalóba, 
akkor is, ha nem teljesülnek, 
hogy a folyók mentén csücsüljek. 

A szerelemért adtam régen 
birkanyájat, de csak az égen 
egy egész uszály bárányfelhőt 
és pásztorát, a déh szellőt. 

S a sokszáz-éves torony csúcsán 
lebeg egy szép rác haláms-lány, 
hogy kísértettől megriadva 
fussunk habokba, sás-fonatba. 

Jó barátom, llia Miska, 
a sás-fonásnak mi a titka ? 

A tápai szatyorért hála, 
édesanyád keze munkája. 

(1974) 

A Magosz és az érdekképviselet 
Az Agrárkoordinációs Fórum - amelynek a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége is alapító tagja - tagszerve-
zetei az elmúlt tíz évben arra törekedtek, hogy tagjaik érdekeit egymás-
sal egyeztetve, együttműködve képviseljék. Ezt az egyetértést gyengítet-
te, hogy Jakab Istvánnak, a Magosz elnökének vezetésével új érdek-kép-
viseleti csoportosulás alakítását jelentették be a múlt évben, amit saj-
náltunk ugyan, de a demokráciában természetes jogukként tudomásul 
vettük. Bíztunk abban, hogy továbbra is egyenjogú partnerként, együtt 
fogunk fellépni a mezőgazdaság, a termelők érdekeinek képviseletében. 

Ezek után a civil szerveződés állampolgári jogának és a szervezetek 
egyenjogúságának durva és megmagyarázhatatlan sérelmeként éltük meg 
a családi gazdaságok támogatásáról szóló kormányrendeletnek azt az 
előírását, amely szerint a családi gazdálkodók a támogatásokat csak a 
Magosz írásbeli ajánlásával vehetik igényébe. 

Meggyőződésünk szerint ez a rendelkezés durván sérti a Magyar Köz-
társaság Alkotmányában biztosított állampolgári jogokat, ezért annak 
megsemmisítését kérjük az Alkotmánybíróságtól. A testület azonban 
csak az alkotmányosság, a jogállamiság védelmére jogosult, de nem fel-
adata az alapvető erkölcsi és etikai normák érvényesítése. Vélemé-
nyünk szerint a Magosz magatartása - amennyiben az egyetértésével 
került rendeleti úton hatalmi helyzetbe a családi gazdálkodók felett -
ezeket a normákat sérti. 

Reméljük azonban, hogy a Magosz nem vállalja el a neki szánt sze-
repet, a termelők szelektálását és érdekeik képviseletének monopolizá-
lását, az érdek-képviseleti egység megbontását. Nem tudjuk elképzel-
ni és még kevésbé elfogadni, hogy az érdek-képviseleti szervezet vállal-
kozzon arra a szerepre, hogy elbírálja azoknak a termelőknek az igényét, 
akik nem - vagy ezután csak az anyagi kényszer hatására - igénylik, 
hogy ez a szervezet képviselje az dekeiket. 

Reméljük, hogy az elnök úr a nyű. anosság előtt tájékoztatja az érin-
tetteket szövetségük szerepéről az általunk elítélt és elutasított rendel-
kezés megszületésében, és szándékaikról a jogszabály miatt - remélhe-
tően csak átmenetileg - a szövetségükhöz kényszerülő termelőkkel 
kapcsolatos eljárásban. 

NAGY TAMÁS, a Me : .ági Szövetkezők es Termelók Országos 
Szövetségének elnöke, DEÁK FFRENC, Magyar Parasztszövetség főtitkára, 

DR. BERECZKY ANDRÁS, a M. azdasági, Erdészet - Vízügyi Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetségének főtitkára, DR. KÖRÖSI IMRE, az Agrármunkaadói 

Szövetség elnöke, valamint TASSIIT ONA, az Országos Gazdaszövetség ügyvivője 

CSÖRÖG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között hívható a 06-
20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve ta-
lált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehe-
tik közzé mondandójukat. 

DOROZSMAI 
LAKOSSÁGI FÓRUM 
Hétfői lapunkban ezzel a címmel 
megjelent olvasói panaszra több 
dorozsmai lakos is reagált. Révész 
Ferenc Andrásné, a művelődési 
ház igazgatónője, Kiss Antal, a do-
rozsmai sportkör elnöke, Szilágyi 
Imre, az ifjúsági labdarúgócsapat 
edzője is elmondta, hogy sokat kö-
szönhetnek Thurzó Ferencnek. A 
képviselő munkájával teljesen elé-
gedettek, az igaz, hogy nincs rend-
szeres fogadóórája, de őt minden 
nap reggel fél nyolctól kilenc órá-
ig a dorozsmai patikájában megta-
lálhatják az emberek panaszaik-
kal. 

TÖLTÖTT FEGYVEREK 
K. T. sándorfalvi olvasónk a harci 
kutyákkal szerzett saját tapaszta-
lata alapján hívta a szerkesztősé-
get. A nem megfelelően tartott har-
ci ebek okozta szabálysértések mi-
att kirótt büntetést nem találja 
arányosnak a kutyák és a gazdáik 
által sokszor tragédiát is okozó cse-
lekmények súlyával. Szerinte ezek 
a kutyák veszélyesebbek, mint a 
töltött fegyverek. 

KÁBELTELEVÍZIÓ 
Kovács László tápéi olvasónk pa-
naszolta, hogy a Budai Nagy An-
tal utcában, az Aranylabda étte-
rem környékén nincs kábelteleví-
zió-szolgáltatás. Harcsa-Pintér Sán-
dor, a Matáv Kábeltelevízió Kft. ki-
rendeltségvezetője elmondta, hogy 
a műszaki paraméterek miatt sem 
földben, sem levegőben nem tud-
nak kábelt vezetni a helyszínen. Ha 
az érintett összes telek tulajdono-
sa egyöntetűen beleegyezne, ak-

kor telkeiken belüli kábelvezetés-
sel megoldható lenne a kábeltele-
vízió szolgáltatása Tápé ezen terü-
letén is. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 
Makói nyugdíjas olvasónk tette szó-
vá uibb.ügyiéi nevében is, hogy Ma-
kón a Liget utcában levő ügyfél-
szolgálati irodában áldatlan állapo-
tok uralkodnak. Az iroda a Dégáz 
és Démász közös ügyfélszolgálata, 
ahol csak meghatározott napokon 
lehet ügyeket intézni. Ezért hosszú 
sorokban álldogálnak a türelmetlen 
ügyfelek. Általában Démász-ügyek 
intézése miatt zsúfolt a helyiség. 
Megkérdeztük Kecse Nagy Sándort, 
a Démász kommunikációs vezető-
jét, aki elmondta: a Démász szeret-
né elérni, hogy ügyfelei telefonon, 
az úgynevezett D-vonalon 
(4ÍV822282), amely ingyenes, in-
tézzék ügyeiket. Van már három 
olyan város, ahol az ügyfélszolgála-
ti irodát meg is szüntették, mert 
ez a bizonyos vonal ellátja feladatát. 

„KUTYAGUMI" 
Havas Ödön, szegedi olvasónk sze-
retné felhívni a figyelmet az Arany 
János utcára, ahol rengeteg a „ku-
tyagumi". »i 
A parkolóház építése miatt ezen a 
területen leszűkült az úttest, ol-
vasónk mégis többször látott itt 
autóvezetést oktatókat, akik itt 
próbálják megtanítani a tanulókat 
a megfelelő parkolási stratégia el-
sajátítására. Szerinte ez nem a leg-
megfelelőbb hely erre. 

PANNON 
Az élvonal. 

GSM 
H0R0SZK0P 

r j Q KOS: Új fejezet kezdődik az életében, 
í mely sokkal sikeresebb lesz, mint az 

eddigi. Végre azon az úton halad, amelyik a 
céljaihoz vezet. 

W BIKA: Mai tárgyalásai nem váltják 
* i be a hozzáfűzött reményeit. Túl sok 

mindenben másként vélekedik, mint az üz-
lettársai, s ez probléma. 

{ ) * } IKREK: Azzal, hogy mellébeszél és 
4 próbálja a konfliktusokat elkerülni, 

nem jut közelebb a megoldáshoz. Hiába hi-
szi azt, hogy tökéletes. 

^ j RÁK: Rendkívül dinamikusan kezd-
™ te a hetet, s ennek az az eredmé-

nye, hogy estére rendesen elfárad. Finom 
vacsora, egy kis bor és szundi. 

A f e I OROSZLÁN: Egy rövidebb utazás 
» meghozza a kedvét. Nehezen moz-

dulás természetét egy kicsit felpiszkálja az 
újdonságok Izgalma, belejön a mobilitásba. 

; SZŰZ: Kérje kollégái segítségét, ami-
4 kor szükséges. Egyébként pedig pró-

báljon meg önállóan dolgozni, akkor sokkal 
többet fog tanulni. 

I MÉRLEG: Ne fokozza tovább a fe-
«szültséget két ismerőse között. Tö-

rődjön a saját dolgával, s ne hasonlítgassa 
magát másokhoz. Éljen önállóan. 

W j SKORPIÓ: A mai kulcsszó a ren-
^ « dezgetés, pakolgatás. Szöszmötöl 

egy kicsit, hogy érezze a kedvenc tárgyai, 
könyvei közelségét. 

J k , I NYILAS: Ma sokat növel személyes 
' népszerűségén azzal, hogy olyan 

ügy és ember mellé áll, aki bajba került, de 
biztosan megérdemli a segítséget. 

£ BAK: Kitartó munkájának köszönhe-
' ti, hogy egyre több támogatót talál. 

Fellendülőben van az üzlet, s ez nagymérték-
ben önnek köszönhető. 

VÍZÖNTŐ: Átgondolja szerelmi éle-
* i tét, s úgy gondolja, hogy változtat-

hatna néhány apróságon. Munkahelyén tel-
jes odaadással dolgozik, nem kis sikerrel. 

J J < HALAK: Szerencsés helyzetben van, 
» s ezt egyre jobban érzi, tudja. Eddig 

nem tapasztalt szabadságérzet, s minden 
egyéb, finom könnyedség jellemzi. 

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

VOLÁN 
A Volántól kérdezem, hogy a 2-es 
busz miért nem megy be a Hont 
Ferenc utcai végállomásra? A 
messzebb lakóknak így többet kell 
gyalogolniuk, mint a 83-as busz-
tól jövet - kérdezi Chris a 
702467451-es telefonról. Mező 
István, a Tisza Volán Rt. termelé-
si és forgalmi igazgatója válaszolt 
a kérdésre: jelenleg helyhiány mi-
att nem közlekedik a busz a vég-
állomásig. Tárgyalásokat folytat-
nak az ügyben az SZKT szakem-

bereivel, a változásokat közzéte-
szik. 

PARKOLÁS 
Jó lenne, ha figyelmeztetnék a Szé-
chenyi téren a motorkerékpár-par-
kolóban álló autósokat. Szeren-
csésebb volna, ha mindenki a „sa-
ját" helyén parkolna. (209840621) 

a Kapcsolat 

TISZTELT OLVASÓINK! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen 
is is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, 
szerkesztett formában adja közre. Az ír.isok természetesen olvasóink 
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség 
véleményével. 

mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu
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Új és használt teherautók értékesítése, finanszírozás 

RTL Klub 

Szeged TV 

Duna TV 

6 . 0 0 Esteli - szórakoztató és információs műsor 
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.). 
7.30 Sport (ism.). 8.00 Zenevonal. 10.00 
Irodalom a filmvásznon -Thurzé Gábor: Erkel. 11.50 
Zenevonal. 13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal. 
18.00 1100 év Európa közepén 

54. rész. 
18.30 Mese. 
18.45 Közös nevező. 
19.00 Híradó. 
19.30 Estelő - szórakoztató 

és Információs műsor. 
20.30 Fekete tengeri támadás. 

Amerikai film. 
21.55 Híradó (Ism.). 
22.25 Képújság. 

22.00-18.00 Hangos képújság. 18.00 
Telemagazin. 19.00 Törzsasztal. 20.30 Hoppá! 
Ifjúsági műsor. 21.00 Diagnózis (ism.). 

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

VTV Makó 
7.00 A hétfői adás ismétlése. 9.28 Képújság. 
18.00 Műsorajánló. 18.05 Akarj Élni! 18.30 
Fókusz - fogadóóra: dr. Martonosi György országgyűlési 
képviselővel; hívható telefonszám: 213-021 
19.00 Híradó. 19.10 Fekete-tengeri támadás. 
Amerikai film. 20.43 Híradó (ism.). 20.53 
Képújság 

BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM 
Du. 4 és este ne®ed 8 éra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű 
szövetsége. Színes, m. b. amerikai film 

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA 
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: 
Üvegtigris. Színes magyar film. 

BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA 
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Dalok a második 
emeletről. Színes svéd film. 

GRAND CAFÉ 
Este 7 éra: Szűzforrás. Svéd film. R.: Ingrid Bergman; 
este 9 éra: Táncos a sötétben. Dán film. R.: Lars von 
Trier. 

PLAZA Cl NÉMA CITY 
Amerika kedvencei: 14,16,18,20 éra. Atlantis: 13.45 
óra. Csocsé: 18,20 óta. A Gyűrűk Ura: 14,17.15,20.30 
éra. Lovagregény: 17.30,20 éra. Kutyák és macskák: 
14,16 óra. Harry Potter: 14, 17, 20 óra. Csajok a 
csúcson: 16,18,20 óra. Dr. Szöszi: 18,20 óra. Ne szólj 
száj: 13.15,15.30,17.45,20 éra. Jay és Néma Bob: 
13.30,15.45 óra. Zoolanden 13.30,15.30 óra. Amenkai 
Pite 2.: 13.30,15.45,18,20.15 óra. 

VÁSÁRHELY 
Du. 4 és este 7 éra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű szövetsége. 
Szines, m. b. amerikai film. 

MAKÓ 

Este 7 éra: Négybalkéz. Színes amerikai vígjáték. 

SZENTES 
Du. fél 6 éra: Kutyák és macskák. Színes, m. b. amerikai 
családi vígjáték; este 8 éra: Köszi a csokit! Színes 
francia krimi. 

/ r tr 

ívnrünnii'— RADI0MUS0R 

I t ' s a M A N ' s w o r l d . 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ' M f 
Dél-magyarországi értékesítési kirendeltség 
6724 Szeged, Bakay N. u. 48. (Tisza Volán) Tel.: (62)557-657, fax: (62)557-658. 

TELEVÍZIÓMŰSOR 

Deszk területére hétvégekre 
(vasárnap) sajtótermék 

terjesztésére 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK. 

VÜblkozói igazolvánnyal, referenciával rendelkezők előnyben. 
Válaszokat "Hetilap" jeligére a Sajtóház címére kérjük eljnttatni. 

6720 Szeged, Stefánia 10. 

MOZIMŰSOR 

SZÍNHÁZMŰSOR 

PEUGEOT 405 SRI 1992. 
kékmetál, 1905 ccm, benzines. 
Extrák: vonóhorog, rádiós magnó, 
elektromos ablak, központi zár, 
riasztó, szervokormány. Műszaki: 
2002. 11. 08. Irányár: 850 000 Ft 

RENAULT 19-es fehér, 1994. VIII. 
havi, 110 000 km-rel, műszaki 
érvényesség 2002. V. 26. Extrák: 
vonóhorog, klíma, rádiós magnó. 
Irányár: 1 150 000 Ft 

benzines, 103 000 km-
rel. Extrák: központi zár, indltásgát-
ló, riasztó, rádiós magnó, elektro-
mos ablakemelő, festett lökhárító. 
Irányár: 1 150 000 Ft 

DOOGE STRATUS 2.0 benzines, 
zőldmetál, 1996. 04. 11. Extrák: 
központi zár, rádiós magnó, 
alufelni, klíma, 2 légzsák. Műszaki: 
2002. 04. 14. Irányár: 2 150 000 Ft 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 
94.9.05-11.00 Naprakész magazin 11-05 
Derült égből egy család Német tévéhlmsorozat, 9. Apa 
és fia 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó dél-
ben 12.55 Téli olimpia előtt... 13.00 Srpski ek-
ran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Un-
ser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 
14.05 Szeretni kell Német tévéhlmsorozat. 25. Kék 
mosoly 15.00 Betűvető 15.30 Váratlan utazás 
Kanadai tévéfilmsorozat, 17. Fűzőkről, titkokról és 
igaz szerelmekről 
16.20 100 kép a XX. századból 
16.30 Kisokos 
17.00 Családfa Családi magazin 
17.30 Katolikus krónfca 
18.00 Híradó hatkor 
18.10 Az olvasás éve 
18.15 Esti mese 
18.35 Chicago Hopo Kórház 
19.22 Szót kér a természet! 
19.30 Híradó este 
19.53 Sporthírek. Időjárás 
20.05 Zsaruvér és csigavér 

Magyar bűnügyi víg|áték. 
21.05 Millenniumi mesék 

Fennyel írt történet -
Zsigmond Vilmos 

21.35 Panoráma Járai Judittal 
22.05 AktuáBs 
22.25 Híradó este, időjárás 
22.35 Téli olimpia előtt... (Ism.) 
22.40 Théma 
22.55 Lendületben 
23.25 Hangyaboly Magyar film. 

1.00 Kárpáti krónika 
1.05 Világhíradó 

&S0 Jó reggel Magyarország! 9.00-1146 Dél-
előtt a TV 2-vel Benne: 9.00 Sonadoras 9.46 Ro-
salinda Mexikói filmsorozat 10.10 Ablak Európá-
ra 10.40 Közvetlen ajánlat 1140 Mi, magyarok 
1145 Riviéra 12.20 Maggie 12.45 A dadus 
13.10 Észak és Dél Amerikai kalandfilmsorozat 
14.50 Gazdag ember, szegény ember 15.45 
Kapcsoltam 
16.10 Sebzett szivek 
18.35 Lucedta 
17.05 Barátok és szerelmek 
17.30 Szeretni beindulásig 
18.00 Aktív 
18.30 Tények Hírműsor 
19.00 Nincs kegyelem 
19.55 Jó barátok 
20.25 A profi Francia akciófilm. 
22.30 Bázis Werkfüm, 1 
23.00 Jó estét, Magyarországi 
23.45 Párbpjtiősök Brit film. 

130 Aktív 
2.10 Vers éjfél után 

6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (Ism.) 9.10 Top-
shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 
227. 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 
1135 Delelő Vidám show. Benne: 1135 Ünnep-
naptár 12.30 Kavalkád 13.00 Híradó - Déli ki-
adás 13.10 Teleparfi Játék 14.00 Hélene és a fi-
úk Francia filmsorozat. 78. 14.25 Jack és Jill 
Amerikai filmsorozat, 29 15.15 Milagros Perui 
filmsorozat, 16115.40 Csak egy szavadba ke-
rül! Telefonos villámjáték 15.45 Receptklub 15.55 
Híresek és gazdagok Argentin hlmsorozat, 352. 
16.20 Csak egy szavadba kerüli 
16.25 Maria Mercedes 
17.20 Mónika 
18.05 TabMkozások 
18.30 Híradó - Esti kiadás 
18.55 Legyen ön Is milliomos! 
19.25 Fókusz 
19.55 Barátok közt Magyar film-

sorozat, 1407-1408. 
20.25 Harmadik műszak 

Amerikai filmsorozat, 2. 
2115 Szupermozi: Két zsaru 

lesen Amerikai akciófilm. 
22.50 Híradó 
23.10 Művészbejáró: 

Pokol Olasz horrorfilm. 
100 Fókusz, Időjárás-jelentés 
130 Dlvatklip 

5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a 
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Határok fölött 
(Ism.) 9.05 A hagyományos bombától az intelligens 
bombáig (Ism.) 10.05 Wanda Nevada 1150 
Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 
12.05 Ugrásváltás Lovasmagazin 12.35 A tu-
domány és művészet palotái 12.55 Felelet az élet-
nek 13.25 Célkeresztben (ism.) 13.50 A szem-
fényvesztő 15.00-18.00 Heuréka! Megtalál-
tam! 15.30 Heuréka diákkör 16.00 Klipzéna 
18.15 A lopás 16.40 Szent Erzsébet 16.55 Öt 
órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsoraján-
lat. reklám 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 
18.50 Műsorismertetés, reklám 18.55 Hej, hej, 
helyes beszéd! Balázs Géza műsora 19.00 Gazda-
kör 19.30 Pumukli kalandjai Német-magyar me-
seanimációs sorozat 20.00 Én kicsit én, egy kicsit 
te Magyar játékfilm 2125 Maurice Ravel: Tzigane 
2135 Művészetek randevúja Gyurkovics Tibor új 
korszaka 2145 Híradó, sport 22.00 Mozgókép 
Filmmagazin 22.30A magyar kultúra napján Az elő-
adás előtt Nemeskúrthy István mond bevezetőt 
22.35 A bujdosók 0.40 Hírek 0.45 Műsorismer-
tetés 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 
Ma reggel 8.30 Fogadóéra Oktatási magazin 9.00 
Ausztrál Open teniszverseny Közvetítés Melbourne-
bői 13.00 Híradó délben 13.55 Hires magyar 
könyvtárak A zirci Reguly Antal műemlékkönyvtár 
1440 Ismeretlen ismerősök: Malek Andrea 15.10 

FIAT BRAVA 1,6 SX zőldmetál, 
1999. 07. 09., 1581 ccm, benzines. 
Extrák: központi zár, elektromos 
ablakok, riasztó, klíma, ABS, 
ködlámpa, 2 légzsák, szervo, rádiós 
magnó. Műszaki: 2002. 07. 09. 
Irányár: 2 100 000 Ft 

OPEL ASTRA CLASSIC 1598 
cm', 16V, sötétkék, 1999-es évjára-
tú, 52 000 km-rel, 2002.04. hóig ér-
vényes műszakival. Extrák: 1 lég-
zsák, központi zár, szervo, vonóho-
rog, rádiós magnó. 

Irányár: 1 500 000 Ft 

RENAULT FEJES 
AUTÓHÁZ 

6800 Hódmezővásárhely, 
Táncsics M. út 21. 
Tel.: 62/231-801 

H I T E L R E IS! 

RENAULT KANGOO EXPRESS 
1.9 cm'-es, dízel tehergépkocsi, szám-
laképes, forgalomba helyezve: 2001. 
08. hó. Műszaki: 2005. 08. hó. Ext-
rák: szervokormány, csővázas válasz-
fal, lehajtható utasülés, központi zár, 
elektromos ablakemelő, vezetőolda-
li légzsák. Tesztár. 

MAN 19.403 FLT/N 
1996., 670 ekm, EURO II 

MAN 19.463 FLT 
11997. 480 ekm, magastetős, klíma, állófűtés, kp.-l zsírzó I 

F"— 

MAN 12.224 L C 
1998 12. EUKOII, Uprugftt VSt ,m,l6hltfal. kp 101170 ZF-vMto u|az*fü flapot I 

lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 
16.00 Délutáni krónika 18.20 „Magyarország-
róljövök..." 17.05 Európa-klub 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 
19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát gyerekek! Kör-
hinta a tengerparton 20.04Aranyemberek 20.35 
Madách Imréről - ebogultan 2103 Rádiószínház 
22.00 Késő esb krónika 22.30 Tér-idő 23.04 
Osváth Júlia és Melis György énekel 0.00 Hírek. Köz-
lekedés Időjárás 0.10 Himnusz 

PETŐFI 
8.00 Hírek.8.45 Sportreggel 9.01 Hírpercek 
9.50 Apró-cseprő 10.50 Gordiusz-plusz 1138 
Zöld jelzés 1148 Korkérdés 12.00 Jé ebédhez 
szél a nóta 13.00 Verkli Kb 14.00 Csúcsforga-
lom 17.00 Háztél házig Kb. 18.01 Kölyékrádlé 
18.30 Gordiusz-játék-tér 19.15 Unikum 20.00 
Váltóhang 2104 Boldogasszony hava 22.00Tan-
gó Faragé Judlbal 22.25 Moziklub 23.15 Tele-
stúdió 0.00 Éjfél után... 4.03 Lakatos Mihály ze-
nekara muzsikál 

RÁDIÓ SZEGED 
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz 
5.56-9.00 
5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform, Szerk.i 
Vécsey Ágnes. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 6.20 
Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, 
programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli 
párbeszéd: gazdagodik a város. 7.00 Reggeli Krónika 
(Kossuth). 7.20 Akutális beszélgetés: Mi lesz a Sellé-
házzal? 7.30 Hirek, tudosrtások a Dél-Alföldről, 
körzeti időjárásjelentés. 7.45 Országos lapszemle, 
programajánlat és a hálózatos műsor tartalma. 8.15 
Üzleti híradó. 9.059.05-1157 Hétfőtől péntekig: 
Kossuth - Napközben. 10.05 Magyar Rádió Körzeti 
Stúdióinak műsora. 1105 A körzeti stúdiók közös 
műsora. 11.45 Hírvonal. 12.00 Déli Krónika 
(Kossuth). 12.45 Hirek, tudósítások a Dél-Alföldről, 
meteor, úbnform. 13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 
14.00 Hírek, meteor, úbnform. 14.05 Zenés 
délutáni randevú Varga György szerkesztővel (e-mait 
zdr@freemail.hu. 15.00 Hirek, kJőjárás-jelentés. 
útinform. 15.05 Délutáni magazin - szerkesztő: 
Zanati Zsófia. 15.10 Tudományos Magazin. 16.00 
Hírek, meteor, úbnform. 17.15 Sport. 17.45 Hírek 
tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, úbnform. 18.00 
Esb Krónika (Kossuth) 1630-tól 22J0-ig Országos 
nemzetiséé műsorok Kossuth URH adón és a Regionális 
Stúdiók műsora. 

RÁDIÓ 88 
FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu 
5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55-től 18.55-ig óránként 
hírek, időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és 15.40-kor 
sporthírek. 
6.00 Ébresztő (GenschecSövényi Tibor) 10.00 
Napkézi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show (Száraz 
Ferenc). 19.00 Pótkerék - autósmagazin (Vass 
Imre) 20.00 Arcok. (Vass Imre). 22.00 Éjszakai 
zenemix. 

TISZA RÁDIÓ, SZEGED 
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHz-
es városi kábelfrekvencián, televízién: az S8-as 
információs csatornán.Teletoivfax: 495-495. SMS: 
06-30-31-91-777. E-mail:bszaradio@mail.tiszanethu 

6.00 Zenesziget. 17.00 Tisza-party (fiataloknak 
szóló hírek, információk, érdekességek, pletykák, 
programajánlatok, kívánságok sok zenével) 2 0 . 0 0 
Rádió Dance 22.00 Radio Dream 

MÉDIA-6 SZEGED 
FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged. 
Föltámadás u. 22. Tetfax: 62421-601 az adás ideje 
alatt hívhaté telefonszám: 62498-301, e-mail: 
media6@media6.hu www.media6.hu 
6.00 Reggeli ébresztéblokk (Nádas Gergő, Büte 
Zsolt). 9.00 Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 
Zenesáv (Greskovics Péter) Benne: Média „HOT"Mix. 
15.00 Délutáni magazin (Vass Mariann) Benne: 
Ügyeink. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal (Óhajtelefcni: 
466-840) 19.00 Éjszakai zörejek (Papp Zsolt). 
21.00 Megamix. 

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY 
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi telefon: 62-533-677, 
telefax: 62633-678. Adástelefonok: 62633-777 és 
62533-778. SMS: 30-26-77-777. Címünk: 
Hódmezővásárhely. Szabadság tér 71.. (piaccal 
szemben.) 
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor, 
félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati 
magazinműsor: szigorodott az állattartási rendelet 
Hódmezővásárhelyen. Vendég: Juhász István, a 
hódmezővásárhelyi lakosságszolgálati iroda mun-
katársa, Hegedűs Lajos települési képviselő. 12.00 
Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30 
Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 16.00 
Üzenőműsor a Totherm 98 Kft. támogatásával. 
17.00 Óránként hírek. 19.20 Esb mese. 20.15 
Észbontó. 23.30 Dél-alföldi Hírmondó (Ism.). 

RÁDIÓ SZENTES 
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható 
a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hu-tadio 
szentes.ram. Az adás ideie alatt hívható telefonszámok: 
63315-472 & 315-482. E-mail: radioszentes@mail. 
bszanet.hu Állandó műsorok: Helyi és térségi hírek -
minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika -
hétköznap: 17.15-töl 17.45-ig 
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, 
évfordulók, úbnform, lapszemle. 9.00 Riportok -
interjúk. 10.00 Zeneóra 11.00 Programajánló. 
12.00 Zene-özén. 13.00 Szerkesztik a hallgatók. 
14.00 Zeneéra. 15.00 Ágéra - délutáni magazin. 
Amiről a múzeumi tárlék mesélnek. Szentes testvéri 
szálai. 17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei. 
18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Esti mese. 
20.00 Zenés éjszaka. 

MÉDIA-6 SZENTES 
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint 
13.00 és 4.00 éra között Cftri: Szentes, Petőfi u. 5. Tel.: 
63312-148, tekfax: 63440-880 E-mail: media6 
@szentes.media6.hu 
7.00 Start napindrtó magazin Naptár. 7.30 BBC 
bírok, frissinformációk. 13.00 Tiszavidéki hangadó. 
17.00 Koraesb Koktél - az első érában üzenerögzítős 
kívánságműsor: 63440-880. aktuális Információk, 
nportok, játékok, esb mese. 21.00 Zenehíd. 

RENAULT MIDLINER 
1 9 9 7 , 2 4 2 ekm 

C H E V R O L E T K30 
1992., 425 ekm, hűtős 

Naprakész magazin 17.05 „Van ujj a kalap alatt" 
18.00 Határátkelő Közéleti szolgáltatómagazin 
19.30 Esb mese Varjúdombi mesék. 19.50 Thé-
ma 20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek, Időjá-
rás 20.35 Az olvasás éve 20.40 Azelőtt magya-
rok voltunk Burgenland 8 0 esztendeje, 1. Burgen-
land múltja. 21-25 Ausztrál Open teniszverseny A 
napi események összefoglalója 23.00Záréra 0.00 
Éjszakai telefon - Balé Júliával 135 Aktuális 1.55 
A bábu Lengyel tévéfilmsorozat. 2. Rzecki emlékira-
tai (ism.) 2.50 Világhíradó 3.10 Betűvető 3.40 
Beethoven: C-dúr zongoraverseny, op. 15 4.20 
„Van ujj a kalap alatt" (ism.) 5.10 Panoráma Járai 
Judittal 

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ 
Este 7 óra: A magyar kultúra napja - ünnepi gálaműsor. 

KAMARASZÍNHÁZ 
Este 7 óta: Galócza - zenés tragikomédia. Bérletszünet. 

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

16.00 Egészségmagazin. 16.40 A növények 
magánélete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 
18.00 Mozidélután. 20.00 Híradó. 20.15 A 
nap kérdése. 20.20 A bilincs szorításában. Amerikai 
film. 22.00 Egészségmagazin. 22.30 Híradó 
(ism.). 22.55 A növények magánélete. O.OO-tél 
Képújság 

KOSSUTH 
8 . 0 0 Krónika. Sport Kb. 8 . 1 9 Mindennapi tudo-
mány 8 . 3 0 Hírek8.47 Gyógyír 9 . 0 4 Napközben 
1 0 . 0 0 Délelőtti krónika 1 1 . 2 0 Itt vagyunk! 
1 1 . 3 5 Don Quijote 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 2 
Déli krónika 1 2 . 4 0 Ki nyer m a 7 1 2 . 5 0 Térvény-
könyv 1 3 . 0 5 Vendég a háznál 1 3 . 3 0 Tanúim 

TÁLTOS I S K O L A G TÁLTOS I S K O L A 
Családias légkörű, gyermekközpontú, igényes 
környezetű általános iskolánkba várjuk 

BOLDOG ISKOLAÉVEKRE 
vágyó gyermekek jelentkezését. 

(15 fős osztályok, választható és emelt óraszámú tantárgyak, I 
, személyre szabott tehetséggondozás...) § 

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ Á L T A L Á N O S 
I S K O L A ÉS A L A P F O K Ú H Ú V É S Z E T I I S K O L A 

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

mailto:info@tktv.hu
mailto:zdr@freemail.hu
http://www.radio88.hu
mailto:media6@media6.hu
http://www.media6.hu
http://www.szentes.hu-tadio
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12 Gépjárművezető-képzés 

13 H a g y a t é k 

14 K i s á l l a t 

15 K ö n y v 

16 K ö z l e m é n y 

17 M a g á n h á z 

18 Mezőgazdasági gép 

19 N ö v é n y 

20 O k t a t á s t v á l l a l 

21 P a n e l l a k á s 

22 Pénz, é r tékpap í r 

23 R é g i s é g e k 

24 R u h á z a t 

25 S z o l g á l t a t á s 

26 S p o r t , h o b b i 

27 T a n f o l y a m 

28 T á r s k ö z v e t f t é s 

29 Téglaépítésü lakás 

30 T ü z e l ő a n y a g 

31 Üdülő, hétvégi ház 

32 Ü z l e t h e l y i s é g 

A l b é r l e t e t k iná l Li 
• MAGÁNHÁZ albérletbe ki-
adó Makón 45.000,-+kaució. 
06-30/370-50-15. 
• SZEGED, Róna utcai, 1,5 
szobás, főbérlő nélküli, jól fel-
szerelt lakás nagyszobája di-
áklány mellé egy lány részére 
kiadó. Ár; 12.000 Ft+ 1/3 rezsi. 
Érd: 30/396-2843. 

Ál lá s t k íná l 

• ANGOLUL |ó! beszélő munka-
társat keresünk .Rutinos 
011772269" jeligére a Saitóházba. 
• AZ M. A. Mediator Kft. a meg-
növekedett piaci igények miatt ke-
res három, valóban agilis, nyitott, 
kitartó, kiemelkedő keresetet 
igénylő munkatársat. Diploma 
előnyt jelent. Időpont-egyeztetés 
telefonon, ma 8-16-ig. Tel.: 06-
30/9682-404 (Szeged) 
• DINAMIKUSAN fejlődő 
számítástechnikai cég ügyfél-
körrel rendelkező hálózatsze-
relési szakembert keres, ver-
senyképes fizetéssel. Ér-
deklődni a 30/436-2303 tele-
fonszámon lehet. 
• FÉNYMÁSOLÓGÉPEK, 
nyomtatók javításához keresünk 
kezdő, precíz munkatársat. 
Elektronikai, finommechanikai, 
számítástechnikai alapismeret, 
jogosítvány előny. Betanítjuk. 
Szakmai önéletrajzában fizeté-
si igényét jelölje meg! .Másolás-
technika 011671997" jeligére 
a Sajtóházba. 

G r a t u l á l u n k 

• MAGÁNCÉG felvesz 3 fő 
diplomást vezetői pozícióba. 
Érd.: 06-30-218-6327, 8-13, 
Szeged. 
• MELLÉKÁLLÁSBAN vé-
gezhető termékforgalmazás-
ra keresünk munkatársakat. 
20/9508-702, Szeaed. 
• NÉMETORSZÁGI munká-
ra keresünk németül jól be-
szélő épületlakatos mestert. 
Telefon: 62/424-699, Szeged 
• PIACVEZETŐ tőzsdei cég 
keres munkatársakat rövid be-
mutatkozó levelüket .Bróker 
011672178" jeligére várjuk a 
Sajtóházba. 
• SZEGEDI nllandó lakos, C 
kategóriás gépjármű-vezetői 
engedéllyel rendelkező, fegy-
vesvizsgás személy- ós va-
gyonőrt keresünk felvételre. 
06-20/424-4379. 
• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo-
lyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel, részletre. 
62/472-028. 
• VAGYONVÉDELMI kft. 
szegedi objektumba vállalkozói 
formában vagyonőröket keres. 
Jelentkezni: 62/426-844. 
• ÉPÍTÉSZ szerkesztő mun-
katársat keresünk önéletrajz 
és referenciaanyagot „Archi-
cad 011671858" jeligére vá-
rom a Sajtóházba. 
• ÁLLANDÓ üzemelésű pék-
ség 8 órás váltott műszakban 
dolgozó, szakképzett és gya-
korlattal rendelkező pékeket, 
cukrászokat keres. Jelentkez-
ni hétköznap 10-15 óráig a 
62/542-055-ős telefonszámon. 

A Maczelka és Társa Kft. 
Hódmezővásárhely 
egyik meghatározó 

építőipari vállalkozása 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

É R T É K E S Í T É S I 

K E R E S K E D Ő ; 

VASÁRU-KERESKEDŐ; 

TARGONCÁS; 

TRAKTOROS 

MUNKAKÖRÖKRE. 
Vár|uk jelentkezését, amennyi-
ben Ön kedveli a kihívásokat, 
szeretne fejlődni, jé kommuni-
kációs készséggel rendelke-
zik, és az átlagosnál többet 
hajlandó megtenni céljai el-
érése érdekében. 
Kereskedelmi és építőipari 
tapasztalat előnyt jelent. 
„Kézzel Irt önéletrajz" Levele-
zési clm: Hódmezővásárhely, 
Kutas! üt 28. „ . . „ . _ 

• BÚTOROK (70 évnél ré-
gebbi), tollnemü, teljes hagya-
ték felvásárlása! 06-62/216-
324,06-30/383-7116. Szeged. 
• KÖRÚT Régiségkereske-
dés, antik bűtorok, régiségek 
felvásárlása. Szeged. 62/315-
322, 30/9558-979. 

H E g é s z s é g ü g y 

• „CANDIDA ALBICANS" 
gombafertőzés terápiája Szak-
Természetgyógyászati Ren-
delőben: 431-422. (Szeged). 

E g y é b 

B FASZÁRÍTÓ áron alul el-
adó. 06-30-2195-701, Szeged. 
• KÜLFÖLDI befektetők ré-
szére eladó ingatlanokat ke-
resünk! 06-1/210-49-04, Bu-
dapest. 

Házassági évfordulón 
MOYZES JÓZSEFNEK 

és MAGYAR 
ZSUZSANNÁNAK 

25. házassági 
évfordulójukra jó 
egszséget és sok 

boldogságot kívánnak 
Gyermekeik 

L T V N V * -ÍV» -,V» -,Y* -TV»~ «Y R «Y R * *R 

Házassági évfordulótokra 
Ma 25 éve Ferinek 
adtam szivemet, 

vigyázol rám, fogod ? 
a kezemet. 

Adja a jó Isten, hogy ' 
sokáig szerethesselek. « 

f 
Feleséged: Marika ,* 

SZÁLKAI ANIKÓNAK 
18. születésnapjára 

• ^ gratulál, 

m M az érettségihez 
és továbbtanulásához 

r T sok sikert kíván: 
szerető édesanyja 

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő i s ) 

Apróbörze 
Apróhirdetéseink az interneten is: www.deimagyar.hu 

Q U M e z ö g a z d . g é p I I Q j R u h á z a t B KÍNAI horoszkóp készítése 
jellemrajz, tanácsadás. Felbé-
lyegzett válaszborítékért tájé-
koztatjuk. 6801. Hódmezővá-
sárhely, Pf: 214. 
• VAGÁSÉRETT nyárfa-, 
akácfaerdőt vennék. Szeged, 
06-20/9466-657. 

H E l e k t r o n i k a 

• RÁDIÓTELEFON (Pana-
sonic GD-52, Pannonos ki-
hangositható. hangfelvevő, be-
épített animációk) dobozában, 
használati utasítással, karc-
mentesállapotban eladó. Tel.: 
30-915-6253, Szeged. 

E l v e s z e t t 

• 35Y-os buszon elveszett or-
vosi papírjaimat adja le a Délma-
gyarország szerkesztőségébe. 
Köszönöm! 
fl KÉZITÁSKÁM elveszett. 
Szentesi Rendőrkapitányságra 
vagy Szegvár, Alkotmány 24. 
alá juttassa el a megtaláló. 

É p í t é s i t e l e k H 
• DERKOVITS fasoron 25 
m-es utcafronttal, 1059 nm-es 
telek 24.000.000. Tel.: 62/486-
203, Szeged. 

"Mmn 
SVÉD F A A R U 

SZIGETELŐAKCIÓ! 
ISOVER (osztrák) 
5 cm (15,6 m") 4290 Ft/tek. 
10 omlóm') 4990 Ft/tek. 
LAMBÉRIA 
14,6x 1,6 cm 1500 Ft/m' 
különböző 
hosszban. B * 
SZEGED, NAPOS ÜT 7. 
14 Ihnwifrrrrl urnán. I Hi llnnrl u 
UmMm ainruni1 kmurn brnnünkpl! 

Nyitva tartás: h.-p.: 8-16, sz.: 8-13. 
Tel.: 70/312-7627,62/547-565, fax: 547-566 

rrn G a r á z s 

• SZEGED, MÓRA utcában 
utcára nyíló garázs kiadó. 06-
30-353-9853. 

G é p j á r m ü v e z . - k . 

B CSILLAG AUTÓSISKOLA 
Szeged, Londoni krt. 10. 
62/426-433. 

<] H a g y a t é k 

• KÖRÚT Régiségkereske-
dés antik bűtorok, régiségek 
vásárlása készpénzért. Hagya-
tékfelszámolás. Szeged, 62/ 
315-322, 06-30/9558-979. 

K i s á l l a t 

B TÖRZSKÖNYVEZETT ku-
tyakölykök, macskák felvásár-
lása 24-én, (kistestűek magas 
áron). Telefon: 06-20/321-3566, 
06-30/9432-764, Békéscsaba. 

• HASZNÁLTKÖNYV-FEL-
VÁSÁRLÁS, könyvhagyaté-
kok, magánkönyvtárak vétele 
készpénzért. Körút Antikvári-
um Szeged, 62/315-322. 

K ö z l e m é n y 

• DECEMBER 18-án, reggel, 
Rókusi krt.-Tópart utca keresz-
teződésében, aki látta busz-se-
gédmotorkerékpár balesetét, 
hívjon: 06/30-301-95-40. 

M a g á n h á z 

• UTB-550 fülkés, jó állapot-
ban eladó. 06-30/99-53-699. 

Növény 

• GYÜMÖLCSFA támogatott 
telepítéséhez, meggy, dió, 
őszibarack, kajszi, szilva stb., 
fajtákbői megrendelhető. Agro-
Max Bt. Szeged. Tel./fax.: 
62/431-618. 

O k t a t á s t vá l la l 

.SZEREZZEN NYELVVIZSGÁT / 
6 HÓNAP ALATT! 

A N G O L - , NÉMET-
tanfolyamainkkal 

februártól Önnek is sikerül! 

EURÓPA NYELVISKOLA 
62/486 453,70/241-73-59. 

P a n e l l a k á s 

• CSONGRÁDIN 1,5-es, X 
emeleti lakás 3.400 000. Tel.: 
62/486-203, Szeged. 
• CSONGRÁDIN V. emeleti, 
felújított 1 +2-es 4.200.000. Tel.: 
62/486-203, Szeged. 
• SZILLÉRI sgt.-on, VII. eme-
leti, 1,5-es 4.200.000. Tel.: 
62/486-203, Szeged. 
• TÓPART utcában, 2 + étke-
zős, IV. emeleti lakás 5.600.000. 
Tel.: 62/486-203, Szeged. 
• VAJDA utcában, IV. emele-
ti, 2 + hallos lakás 4.300.000. 
Tel.:62/486-203, Szeged. 

13 éve működő 

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA 
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT. 

AVértói úti OTP mellett ! 
Rókusi krt. 1/A.Tel.: 464-203. 

Nyitva: H.Cs.8 I Ihj, IS-l8oraig 
Lakások, ingatlanok 

adásvétele, értékbecslése 
teljes körű ügyintézéssel. 

[ 2 2 I P é n z , é r t é k p a p í r 

• SÁNDORFALVI, RÉGIÉPÍ-
TÉSÜ, 2,5 szobás gázfűtésű 
ház eladó. Irányár: 5.2 millió. 
62/250-941. 

É l e l m i s z e r 

AKCIÓ - a Nyers 
t s ó s o n k a 

a Mars téri 
Enter Kft. húsboltjában! 

Várjuk kedves 
vásárlóinkat 

a Piac-
csarnokban, 

az élöhalassal 
szemben. 

6 9 0 K G 

6 7 0 F./KG 

7 5 0 PT/KG 

6 7 0 , V K G 

7 2 0 ' 
Amíg a készlet tart. 

NE FELEJTSE, IDÉN K O R Á B B A N JÖN 
A HÚSVÉTI NYUSZI 1 

- N y e r s 
e l s ő s o n k a 

- B ő r ö s 
k a r a j 

- F o r m á z o t t 
c s á s z á r s z a l o n n a 

- B ő r ö s 
n y a k a s 

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

j j S z o l g á l t a t á s 

DUGULASELHARITAS 
1000 FT-TÓL, 

1 ÉV GARANCIÁVAL! 
SZEGED, 

62/485-774. 

• HOMOKSZÓRÁS korró-
zióvédelemmel, festéssel. 06-
62/267-557, 06-30/9550-537. 
• KUTYAKOZMETIKA Sze-
ged. Retek u. 12/B. 06-30/234-
9799. 
• KÖLTÖZTET? Szállíttat? 
A Hórukkra számithat! 06-70-
311-7906, 62/251-559, 62/277-
332. Szeged környéke. 
• LAKSPED. Költöztetés, ne-
héz tárgyak szállítása, belső 
rakodás, lomtalanftás hétvé-
gén is. Dobozokat, rekeszeket 
biztosítok! 62/497-358, 06-
60/304-690. 
• REDŐNY, reluxa, szalag-
függöny, harmonikaajtó Ége-
tőnél, árengedménnyel. 498-
130, 489-603,06-60/381-147. 
• ROMÁNNYELV-TUDÁS-
SAL, üzleti kapcsolatokkal ügy-
vezetést, tolmácsolást válla-
lok. Szeged, 06-30-2195-701. 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! 
SZEGEDEN 

ÉS CSONGRÁD, 
MEGYÉBEN. 
62/533-999. 

MUNKÁLTATÓK 
MUNKAÜGYI ANYAGÁT 

ELKÉSZÍTI, 
RENDBE HOZZA 

MUNKAÜGYI 
SZAKÉRTŐ. 

SZEGED, MÉREY 6/B 
62/422-431. 

• TÁRSASHÁZAK közös 
képviselete: Szeged, 62/484-
790/112 mellék. 
• ÜVEGEZÉS , K É P K E R E -
TEZÉS (Szeged, Teréz u. 42., 
425-555). Nyugdijasoknak 
10% kedvezmény! SZILÁNK 
Több, mint üveg. 

M A R O S D < K £ > M P E R 

6772 DESZK, 
Alkotmány u. 43. 

BÁNYAHOMOK, 
BARNAHOMOK, 

szállítása. 
Megrendelhető telefonon: 

62/271-407 

g Sport , hobbi 

• TÁRSASTÁNCHOZ ked-
vet érző, jó mozgású, 10-13 év 
közötti, kb. 150 cm magas 
FIÚT keresünk. Lehet kezdő 
is. Tel.: 06-20-414-2505. 

I 

SPORTÁRUHÁZ 

SÍDZSEKIK, SÍKESZTYÚK 
SÍ0VERÁL0K 

2 0 % engedménnyel! 

Szeged, Kölcsey u. 10. 
Tel.: 542-810 

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

2 7 Tanfo lyam 

• SZEMÉLY-, vagyonőri tan-
folyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel. Részletre. 
02/472-028. 

• INGYENES IS lehet! Angol, 
számítógép-kezelő, gépírás 
képzés gyeseseknek, munka-
nélkülieknek a munkaügyi köz-
pont támogatásával! HU-
N IT-Magyarország (62) 424 
484. 
• IPARI gáz- és olajtüzelő-
berendezés-kezelő tanfolyam 
indul februárban Szegeden, 
a Megamos Kft. szervezésé-
ben. Jelentkezés: Lengyel 
László: 62/478-227. 
• TÁRSASTÁNC! Lányfor-
mációhoz partner nélküli tár-
sastáncos 9-16 éves lányokat 
vár a GM Alapfokú Táncművé-
szeti Iskola. Ingyenes képzés. 
Szeged, 06-30/9387-617. 

U T á r s k ö z v e t í t é s 

• 37 ÉVES, magas, diplomás, 
független nő hasonló társat ke-
res. .Meglepetés 011671991" 
jeligére a Sajtóházba. 
• SZEGEDI társkereső klub 
hangulatos rendezvényekkel, 
62/430-814. 

j | T é g l a é p í t . l a k á s 

• OLAJOS utcában I. emele-
ti, 1,5-es gázfűtéses lakás 
4.550.000. Tel.: 62/486-203, 
Szeged. 

T 

E L A D Ó 
\ BUBIN ABC 
tulajdonjoga 

Össz.-alapterület 472 nm. 
Cím: Szeged, Kossuth „ 

Lajos sgt. 69-71. ? 
Érd.: 30/210-5172 ! 

Hajós utcában, novemberben induló, 
6 lakásos társasházban III. emeleli, ó5 
nm-es, 3 szobás ós III. emeleti, 45 nm-
es, 2 szobás lakások leköthetők 112 000 
Ft/nm szerkezetkész áron. Átadás 2002. 
aug 
Móra utcában induló Jársasházban 
75, 65 és 38 nm-es lakások leköthetők 
130 000 Ft/nm áron. 
Bárka utcában 144 nnves, 1-3 szobás 
lakás szoc. pol.-és kedvezményes hitelle-
hetőséggel 105 000 Ft/nm áron eladó 
Érd.: 06-62-420-828 

OII26«2»4l 

T ü z e l ő a n y a g 

• AKÁCFAAKCIÓ 1150/q 
díjtalan szállítással, minden-
fajta szén megrendelhető. 06-
70-259-1039, 72-267-101 
(Pécs) . 

• K I S K U N D O R O Z S M A -
Ö R E G H E G Y E N 800 nm-es 
zártkert, 35 m' + tetőteres, 
téliesített házzal eladó. Irá-
nyár: 3 .400.000 Ft. 06/20/ 
9460-747. 

Ü z l e t h e l y i s é g 

• SZEGED, C S E R E P E S sor 
5. alatt 40 nm-es üzlethelyi-
ség kiadó. Irodának, márka-
képviseletnek megfelel. 06-
30/353-98-53. 
• SZEGED-BELVÁROSÁ-
BAN 69 nm-es üzlethelyiség 
29 nm-es raktárral és mellék-
helyiséggel kiadó. Tel.: 62/323-
964. 
• TÁPÉN ipari célú ingatlan 
eladó vagy kiadó. 62/479-564 

T a n f o l y a m 

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA 
_ SZEGEDI 

KONZULTÁCIÓS KÖZPONT 

gazdasági informatikusokat 
és műszaki informatikusokat 

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 - 1 4 óráig a 62 /424-154 - e s , 

ill. a 20 /9 -245 -756 - o s telefonszámokon. 
E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu 

web: www.gdfszeged.ini.hu 
Internetpartnerünk a 

t i I l k K l I l l l ! 0M 

• BANKI hitellehetőség ked-
vező teltételekkel 1 millió Ft-tól. 
Terhelt ingatlan, minimálbér 
sem kizáró ok. Őstermelőknek, 
vállalkozóknak is. 70/314-
7965, Szeged. 

R é g i s é g e k 

• KORREKT áron készpén-
zért vásárolok, régi bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
régiségeket Hagyatékok fel-
számolása. Szeged, 62/494-
141,06-30/9252-945. 
• KÖRÚT Antikvárium és Ré-
giségkereskedés: antik bűto-
rok, festmények, órák, régi por-
celán- és ezüsttárgyak, köny-
vek vétele. Teljes hagyatékok 
felszámolása azonnali kész-
pénzfizetéssel, díjtalan kiszál-
lással. Szeged, Tisza L. krt. 
59.62/315-322, 30-9558-979. 
B R É G I S É G K E R E S K E D É S 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, vitrintárgyakat, min-
denféle órát, tollnemüt, teljes 
hagyatékot is! Vidékre is díjta-
lan kiszállás, azonnali kész-
pénzfizetés! 06-62/216-324, 
06-30/383-7116, Szeged. 
• RÉGISÉGEK vétele, Sze-
ged, József Attila sgt. 29. 
62/310-614, 10-17 óráig. 

QUINT GALÉRIA 
FOLYAMATOSAN 

VÁSÁROL TELJES 
HAGYATÉKOT, 

FESTMÉNYEKET, 
MŰTÁRGYAKAT, 

MAGÁNKÖNYVTÁRAT, 
KÖNYVEKET, 

PAPÍRRÉGISÉGEKET. 
6720 SZEGED, 
KÖLCSEY U. 4. 

62/422-726, 
06-30-309-431-411. 

AJANLATI FELHÍVÁS 
A gázközmú'-vagyonnal összefüggésben, a települési önkormányzatok részére átadott 

Magyar Államkötvények 

LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁSÁRLÁSÁRÓL 

Az Államadósság Kezelő Központ Rt. a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati 
igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény (Törvény) alapján az alábbi Magyar 

Államkötvény-sorozatok lejárat előtti visszavásárlását hirdeti meg: 

1. A visszavásárlásra kerülő Magyar Államkötvények adatai: 
Sorozat/Elnevezés ISIN kód 

2006/D HU0000401591 
2007/C HU0000401609 
2008/B HU0000401526 
2009/A HU0000401625 
201 G/A HU0000401633 

2. Az eljárás során visszavásárlásra kerülő 
Magyar Államkötvények maximális 
mennyisége: 

3. A visszavásárlási nettó árfolyam: 

4. Felhalmozott kamat (2002. február 6-án): 

5. A visszavásárlási bruttó árfolyam: 

6. Az ajánlatok Elsődleges Forgalmazókhoz 
történő benyújtásának határideje: 

7. Az Elsődleges Forgalmazók által 
az ÁKK Rt.-hez benyújtandó ajánlati összesítők 
beadásának határideje 
(írásban, illetve floppyn): 

8. Eredményhirdetés időpontja: 

9. Teljesítés időpontja: 

10. A visszavásárláson történő részvétel: 

Lejárat napja 
2006. augusztus 12. 
2007. augusztus 12. 
2008. augusztus 12. 
2009. augusztus 12. 
2010. augusztus 12. 

5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint 

99,00% 

5,1742% 

104,1742% 

2002. január 30. 12.00 óra 

2002. január .31. 14.00 óra 

2002. február 01. 12.00 óra 

2002. február 06. 

A visszavásárláson közvetlenül a magyar állam által kibocsátott állampapírok forgalomba hozatalára 
és forgalmazására az ÁKK Rl.-vel megbízási szerződést kötött (orgalmazók (Elsődleges Forgalmazók) 
vehetnek részt. 
A Magyar Államkötvényeket a Törvény szerint, saját jogon tulajdonló települési önkormányzatok a 
2. pont szerinti mennyiséget meghaladó összajánlat esetén allokációs elsőbbséget élveznek. Ennek 
értelmében ajánlataik sorozatonként 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint névértékig garantáltan elfoga-
dásra kerülnek. 
Az 1. pont szerinti Magyar Államkötvények lejárat előtti visszavásárlásának részletes feltételeit és a 
visszavásárlás lebonyolításának rendjét az „Eljárási rend a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkor-
mányzati igények rendezése kapcsán, a települési önkormányzatok részére átadott Magyar Államköt-
vények lejárat előtti visszavásárlásáról (Budapest, 2002. január 21.)" című dokumentum tartalmazza, 
amely megtekinthető az Elsődleges Forgalmazóknál. 

Budapest, 2002. január 22. Államadósság Kezelő Központ Rt. 

W HLWÜFI m rrrp • • — 
< MAGYAR ÁLLAMPAPÍR^ 

Á L L A M I G A R A N C I Á V A L 

http://www.deimagyar.hu
mailto:rozsa@mail.tiszanet.hu
mailto:malincsa@tvnetwork.hu
http://www.gdfszeged.ini.hu
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Február 1.: 
Arthur Miller: A salemi boszorkányok 
(nagyszínházi bemutató) 
„Kezdetben volt a sötétség. Az üres színpad légtere kö-
ré fekete függönyök sziklafala magasodott , az ember-
színészek még csak dadogva keresték a szavakat. Az-
tán a pirkadati fényben a bizonytalan szótagokból 
szavak, majd mondatok lettek, a szemek csillagokként 
sziporkáztak a háttér sötét jében. A lelkeket átfűtötte 
az alkotás láza. A statikus n k r e v képek egyre lágyab-
bá, egyre természetesebbé váltak, a szél ekkor már 
valóban süvített, a víz valóban hömpölygött . Thalia 
papjai megigézték a darab szellemét, aki vakító fény-
ben, fénylő színek füstjén át lépett a deszkákra. Az em-
berszínészek eltűntek, porrá lett testükből gyermek-
lányok, boszorkányok, papok , telepesek és nagy tu-
dású hősök formálódtak, akik Salemlxíl jött turistaként 
bolyonganak Szeged utcáin már december óta." 
A darabról és a Nagy TeSóról (melynek köszönhetően 
a próbafolyamatot az interneten is nyomon követhe-
tik) részletes tájékoztatási, találnak a www.nemzetiszin-
haz.szeged.hu internetcímen. 

Február 2.: 
Bertold Brecht: Galilei élete 
(Kamara-Tantusz bemuta tó) 
„Én, Galileo Galilei, a matematika és a fizika tanára 
Firenzéből, visszavonom, amit tanítottam, miszerint a 
nap a világ középpontja és mozdulaüan, és a Föld nem 
középpont és nem mozdulatlan. Őszinte szívvel és nem 
színlelt hittel e lá tkozom mind e tévedéseket és eret-
nekségeket, ahogy minden más tévedést és vélekedést, 
amely a szentegyházzal szembehelyezkedik." 1633 
Rendező: Zsótér Sándor, Galileo Galilei: Király Le-
vente 

SZINFO: 2002. január 21-én a Magyar Rádió szer-
vezésében rendezték meg az országos drámaíróver-
s e n y t a Veszprémi Petőfi Színházban, melynek meg-
hívott résztvevői színházigazgatók voltak: Korcsmáros 
György (Győri Nemzeti Színház), Bodoiay Géza (Kecs-
keméti Katona József Színház) és Korognai Károly (Sze-
gedi Nemzeti Színház). 

Az eredményről jövő heti szinfónkban számolunk be. 

SZINFO: Ne felejtse el időben biztosítani helyét 
a 2002. évi Szabadtéri Játékokra. Az április 20-ig meg-
vásárolt jegyekre 1 0 % k e d v e z m é n y t biztosítunk! 

A jó közönség fél siker! I 
Szegedi Nemzeti Színház 

A RENAX-CAMION Kft., 
a RENAULT haszongépjármüvek 
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés 

megyei márkakereskedője és 
szervize keres szegedi munkahellyel: 

VEVŐSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS 

pozícióba munkatársat. 
Az ideilis pályázó rendelkezik: 
• Műszaki és/vagy kereskedelmi végzettség 
• Haszongépjármű-ismeretek 
• Dinamikus személyiség 
• Jó kommunikációs készség 
• Gépjárművezetői jogosítvány B, C 
• Számítógépes felhasználói ismeretek 

(Word, Excel, Internet) 
AmH kínálnnk: 
• Kreatív munkavégzés 
• Biztos munkahely § 
• Versenyképes fizetés S 
Beküldési batáridő: a hirdetés 
megjelenésétől számított 1 hét, 

A pályázatokat és 
^ j y a szakmai önéletrajzokat 

RENAULT - kérjük 
eljuttatni: 

R E N A X - C A M I O N KFT. 
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4. 

VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. 
Szeged, Algyői út 65. 
Tel.: (62)473-000, fax: (62)473-001. 
E-mail: 
suzukisaabveszpremi@deltav.hu 

SUZUKI 

Saab 9-5 Estate 
SE 2.0, 1985 cm3-es, 2001. 
03., fekete, 5 ajtós, 1. tulajdo-
nos, 14,9 E km, friss műsza-
ki, full, ABS, klíma, légzsák, 
tempómat, szervokormány, 
kp-i zár, riasztó, el.ablak, el. 
fűthető tükör, CD, alufelni, 
bőrkárpit, sérülésmentes, 
szervizkönyves, hitelle-
hetőség. (Új ára: 11,3 M Ft). 

I.ár: 7.95 M Ft. 

Volvo S60 
2.4, 2435 cm3-es, 2001.04., 

ezüstmetál, 4 ajtós, 1. tulajdo-
nos, 19 E km-rel, friss műsza-
ki, full, ABS, klíma, légzsák, 
tempómat, szervokormány, 
kp-i zár, riasztó, el. ablak, el. 
fűthető tükör, bőr-szövet kár-
pit, CD, alu. felni, sérülésmen-
tes, hitellehetőség. (Új ára: 
9 581 000). 

I.ár: 7 150 M Ft. 

Gyászközlemények KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

SZEGE | • . • :: . 
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GYÁSZHÍR 

„Kimegyek a temetőbe, elhagyatott sírok 
között járok, édesanyám korhadt sírján 
megcsókolok minden szál virágot." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama és dédmama, 

ÖZV. NAGY LAJOSNÉ 
TEODÓS ÉVA, 

dolgos életének 78. évében, hosszan tartó sú-
lyos betegségben elhunyt. Temetése január 
25-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben. 

Gyászoló: fiai, lányai, menyei, vejei, 
unokái, dédunokái, 

keresztlányai, nászasszonya 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
lányom, feleségem, édesanyánk, 

POPOV PÉTERNÉ 
SZEKERES ILONA, 

életének 50. évében hirtelen elhunyt. 
Temetése hamvasztást követően 2002. 
január 25-én, 13 órakor lesz a Dugonics 
temetőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, 
nagymama, dédmama, 

HEGYES 
ISTVÁNNÉ 

CSÚCS ERZSÉBET 
92 éves korában elhunyt. Te-
metése január 23-án, 15 óra-
kor lesz az Új szegedi te-
metőben. Utána gyászmise 
az újszegedi templomban 
17.15 órakor. 

Gyászoló család 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

IFJ. LOBKOVITZ 
SÁNDOR 

48 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetése 
január 24-én, 13 órakor lesz 
a Lakiteleki temetőben. 

0U772265 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, Édesapa, 
nagyapa, testvér, rokon, 

TREPLÁN 
GYÖRGY 

63 éves korában váratlanul 
elhunyt. Temetése január 24-
én, 14 órakor lesz a Belváro-
si temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, édesanya, 
anyós, nagymama, testvér 
és rokon, 

KLIPPEL JÁNOSNÉ 
ZOMBORI MÁRIA 

57 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása január 25-én, 11 órakor 
lesz az Alsóvárosi temető 
ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

MACHÁNSZKY 
JÓZSEF 

életének 87. évében, hosszú 
betegség után elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúz-
tatásáról később történik 
intézkedés. 

A gyászoló család 

Megrendülve, fájó szívvel tu-
datjuk, hogy szerettünk, 

FAZEKAS 
SZVETLANA 

39 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt, temetése ja-
nuár 24-én, 14 órakor lesz 
a Kiskundorozsmai temetőben. 
oii772246 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

DR. KUCZIK 
ISTVÁNNÉ 

búcsúztatásán megjelentek, 
ii 16711 li Gyászoló család 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

szerettünket, 

TÖRÖK IMRÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

DR. NYILAS 
ZOLTÁNT 

utolsó útjára elkísérték, és fáj-
dalmunkbam osztoztak. 
0H772261 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunk, 

SZÉKELY ANTAL 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak 
oi 1772250 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunk, 
ALMÁSI JÓZSEFNÉ 

temetésén megjelentek, és mély 
gyászunkat enyhíteni igyekez-
tek. 
Köszönettel: 

A gyászoló család, Szeged, 
011772251 Sándorfalva 

CSONGRÁD 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

DR. BOZÓ 
JÁNOS, 

Csongrád, Muskátli u. 18. 
sz. alatti lakos, 61 éves ko-
rában elhunyt, "temetése 
január 25-én, pénteken 
13.30-kor lesz a Csongrádi 
temetőben. 

Gyászoló családja 
011672215 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet a rokonainknak, is-
merőseinknek, szomszédaink-
nak és a Fő úti óvoda dolgozói-
nak, akik felejthetetlen szeret-
tünk, 
KÁDÁR GYÖRGYNÉ 

DEÁK JULIANNA 
temetésén részt vettek, és sír-
ját a kegyelet virágaival hal-
mozták el. Külön szeretnénk 
megköszönni kezelőorvosának 
odaadó, lelkiismeretes munká-
ját. 
OII672IO2 Gyászoló család 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Fájó szívvel tudatjuk, a szere-
tett édesanya, nagymama, 
rokon, 

NATSA JÓZSEFNÉ 
KÚSZ MÁRIA, 

Makó, Hédervári utcai lakos 
89 éves korában elhunyt. Te-
metése január 23-án, szerdán, 
11 órakor lesz a Makói belvá-
rosi református ótemetőben. 

0H 772304 Gyászoló család 

í) Hálás szívvel mon-
|P> dunk köszönetet 
y mindazoknak, akik 

TÓTH ISTVÁNT 

(Rudnay Gy. u. l/A/2.) utol-
só útjára elkísérték, vagy bár-
milyen módon részvétüket 
fejezték ki. 

Gyászoló család 
011772253 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük 

a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, drága jó édes-
anyánk, 

CSÁSZÁR 
ISTVÁNNÉ 

IZSÁK JULIANNA 
Hódmezővásárhely, Városház 
u. 2. szám alatti lakos 2002. ja-
nuár 15-én, 82 éves korában 
csendesen elhunyt. Temetése 
2002. január 25-én, 13 órakor 
lesz a katolikus temetőben. 

oii67i62o Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya, nagyma-
ma, dédmama, testvér, 

SURIM ANDRÁSNÉ 
POLYÁK ROZÁLIA 

Hódmezővásárhely, Táncsics 
M. u. 16. szám alatti lakos 
életének 89. évében elhunyt, 
temetése január 23-án, 10.30 
órakor lesz a vásárhelyi ró-
mai katolikus temetőben. 

Gyászoló család 

„Búcsú, mit nem mondtál ki 
nekünk, elmaradt. Elmentél 
tőlünk hirtelen. De gondola-
tunkban és szívünkben örök-
ké velünk maradsz." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

MUCSI PÁL, 
Hódmezővásárhely, Nádor u. 
26. szám alatti (volt belső-er-
zsébeti) lakos hosszan tartó, 
súlyos betegség után hirtelen 
elhunyt 80. évében. Temeté-
se január 23-án, fél 11 órakor 
lesz a Dilinka temetőben. 

Gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága testvé-
rünk, 

SOVÁNY ISTVÁN, 
a derekegyházi szociális otthon 
lakója, 60 éves korában el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása január 23-án, 11 
órakor lesz a Fábiánsebestyéni 
temetőben. 

o,i772.m, Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

VÍGH IMRE 
Hódmezővásárhely, Szög u. 
17. szám alatti lakos 83 éves 
korában elhunyt. Temetése 
január 23-án, szerdán, fél 3 
órakor lesz a vásárhelyi Kin-
cses temetőben. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

HÉJJÁ 
FERENC 

Hódmezővásárhely, Bárd u. 
11. sz. alatti lakos 61 éves 
korában elhunyt, temetése 
január 25-én, 10.30 órakor 
lesz a római katolikus 
temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

SAJTI IMRE 
búcsúztatásán részt vettek, 
közreműködtek, vagy gondo-
latban velünk voltak. Köszö-
net a megható, baráti búcsúz-
tatásért, minden segítségért 
és az együttérzések kifejezésé-
ért. 

oi 1772245 A gyászoló család 

6YÁSZKÖZLLHÉNYIK FELVÉTELE: 

Ambrus József 6762 Sándorfalva, Alkot-
mány krt. 24 Tel.: 62/252-515 Berg Hen-
rikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 
60/482-325 Cs M -i Kegyeleti Kft., 6791 
Szeged, Széksósi út 6. Tel: 62/461-039 
6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-
8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 
62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, 
Bakay u. 16 Tel./lax: 62/534-985,62/534-
986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető 
sor 1. Tel.: 62/259-058 Égisz '90 Temetke-
zési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u,45 Tel: 
63/400-162 6640 Csongrád, Fóti 17-19. 
Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 
Szeged, Tisza L krt. 55. Tel.: 62/423-869 
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház 
u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállal-
kozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 
62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállal-
kozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 
62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. 
Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 
6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 
Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, At-
tila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Te-
metkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 
62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastély-
kert u. 16. Tel.: 267-567 Mementó Temetke-
zési Iroda Makó, Csanád vezér tér 16 Tel: 
20/9-318-332 Servio Temetkezési Szolgá-
lat 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. 
Tel.: 62/246-605,62-248-775 

mailto:suzukisaabveszpremi@deltav.hu
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Csak a sör folyt, vér nem - sérülés nélkül megúszták a verekedők 

Békéscsaba: Viharsarok... 
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Ökölvívógála 
MUNKATÁRSUNKTÓL míg Németh 

Szint februárig 17-éig 

A kommandósok a földre teperve ártalmatlanná teszik az egyik renitens drukkert. 

KÉZILABDA 

Békéscsaba rászolgált a nevére: 
Viharsarok. A szombati NB l-es 
- megóvott, majd újrajátszásra 
rendelt - női kézilabda-mérkőzés 
után elszabadultak az indulatok. 
A két szurkolótábor „rájátszásá-
ból" végül a rendőrök kerültek ki 
győztesen. Vajon törvényszerű 
volt, hogy ez a találkozó vereke-
déssel, a csabai csarnok jelentős 
amortizációjával végződjön? 

- Már a második félidő elején ne-
gyedórát állt a játék - emlékezett 
vissza egy neve elhallgatását kérő 
vásárhelyi drukker -, amikor meg-
dobálták Cingát. Ezen felbőszül-
tünk és elindultunk befelé, de a ké-
zilabdás lányok kérésére vissza-
koztunk. A meccs után a győzel-
met ünnepeltük, majd csak annyit 
láttunk, hogy a csabaiak elindul-
tak felénk. Elkezdtük egymást do-
bálni, beugráltunk a játéktérre és 
összecsaptunk. Szerencsére nem 
sérült meg senki. Mi szurkolni 
mentünk a meccsre. 

- A szegedi és a csabai B-közép, 
vagy ultracsoport között már év-
tizedes az ellentét - vélekedett az 
egyik, anonimitást kérő szegedi 
szurkoló. - Az interneten is rend-
szeresen üzengetünk egymásnak, 
a feszültség Csabán is szinte ta-
pintható volt. Olyan ez vidéki szin-
ten, mint a Fradi-Újpest a főváros-
ban. Ezzel együtt ha kicsivel több 
a rendező, vagy a rendőrök már a 
második félidőben bejönnek a 
csarnokba, elkerülhető lett volna 
a verekedés. Arra emlékszem, 
hogy a hazaiak ott tombolnak a 
zászlóink előtt... 

- Egy csabai szurkolót állítot-
tunk elő garázdaság miatt - mond-

ta Hanyecz Zsuzsa, a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság sajtóre-
ferense. - A rendőrségnek csak a 
kinti területet kell biztosítania, a 
többi a rendezők feladata, csak in-
dokolt esetben mehetnek be a kol-
légák a csarnokba. A helyszínen 
tartózkodó parancsnok a tömegve-
rekedés kitörésekor bevezényelte 
az egységeket és pillanatok alatt 
rendet tettek. Ha a rendezők ké-
rik, elképzelhető, hogy már a 37. 
perc után megjelennek a küzdőté-
ren a kommandósok. Jellemző, 
hogy a büfét már a szünetben be-
zárattok, mert túl nagy keletje volt 
a sörnek. 

- Sajnálom, hogy idáig fajultak 
a dolgok - vélekedett Farkas József, 

a vendég Liss-HNKC trénere - , 
de ebben sajnos ludasak a csabai 
vezetők is, akik nem tettek meg 
mindent a nyugodt körülménye-
kért. Sőt, provokáltak bennünket 
és ezzel valószínűleg hergelték a 
szurkolókat is. Ha a rendőröket 
hamarabb behívják, elkerülhető 
lett volna a baj. Sokat elárul a 
hangulatról, a légkörről, hogy a 
büfében még az elnökünket, Pin-
tér Józsefet is gyalázták, bán-
talmazták - rendőrt kellett hív-
nunk. 

- Mindenképpen elítélendő, ami 
történt - mondta Szabó Károly, a 
Békéscsabai ENK ügyvezetője és 
edzője - , nem sok köze volt a 
sporthoz. A kapu mögötti részen 

jobban elszeparálhattuk volna a 
B-közepet, sajnos oda nem ültet-
hettük őket. Ebben a bajnokságban 
nem ez volt az első eset, már kö-
zel 300 ezer forintot fizettünk be 
a szövetség kasszájába a rendbon-
tások miatt. A kézilabdás közvé-
lemény szemében megbélyegzet-
tek vagyunk, a bírók is fenntartá-
sokkal érkeznek hozzánk... Fel-
tétlenül leülünk a vezérszurko-
lókkal beszélgetni, mert ezzel a 
viselkedéssel minket sújtanak. 

Az ügyről jelentést kért a Magyar 
Kézilabda-szövetség illetékes bi-
zottsága a Liss-HNKC-től (is). Úgy 
tudjuk, a fegyelmi tárgyalás első 
felvonása csütörtökön lesz. 

IMRE PÉTER 

Január 27-én, vasárnap a Blue Al-
ligátor Box Promotion professzi-
onális ökölvívógálát rendez Bu-
dapesten egy exkluzív étterem-
ben, melyen két szegedi sportoló 
is bemutatkozik. A Full-contact 
Sport Szeged egyesület versenyzői 
közül az amatőr Európa-bajnoki 
és világbajnoki ezüstérmes Na-
rozsnik Mária a román Judit Pa-
lecan ellen lép a kötelek közé, 

ATLÉTIKA 
BUDAPEST (MTI) 

Eddig hárman tekinthetik magu-
kat a március 1-3. között sorra 
kerülő bécsi fedett pályás atlétikai 
Európa-bajnokságon induló ma-
gyar válogatott tagjának. A sport-
ág hazai irányítói 15-20 versenyző 
részvételével számolnak. 

Az európai szövetség (EAA) meg-
hívása alapján két többpróbázó, az 
edmontoni vb-n negyedik Zsi-
voczky Attila, valamint Kürtösi 

BUDAPEST (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá-
sa szerint a 3. fogadási heti totó és 
góltotó nyereményei a jövedelem-
adó levonása után a következők. 
A nyertes tipposzlop: 2, 1, 1; 1, 1, 
X; X, 1, 1; X, 1, 1; X, X. 13 pluSZ 
egy találatos szelvény 18 darab, 
nyereményük 342 ezer 524 forint. 
13 találatos szelvény 47 darab, 
nyereményük 62 ezer 120 forint. 

Róbert ellenfele a 
szlovák Vladislav Beres lesz. Je-
gyek Eltér Antalnál a 06-30349-
4593-as telefonszámon igényel-
hetők. 

A klub low-kick világbajnoka, 
Gasztány Ferenc meghívást ka-
pott Marseille-be egy profi nehéz-
súlyú low-kick gálára. Az ese-
ményre csütörtökön repül el 
edzőjével, Kiss Emillel együtt és 
szombaton este veszi fel a küzdel-
met a francia Ait Daouda-val. 

Zsolt rajthoz állása biztos. A hét-
próba ígérkezik egyébként az Eb 
egyik slágerszámának: a három-
szoros világbajnok cseh Tomas 
Dvorak mellett honfitársa, a 9026 
ponttal világcsúcstartó Román 
Sebrle és a sydneyi olimpiai bajnok 
észt, Erki Nool indulására is szá-
mítanak a szervezők. 

A súlylökő Bíber Zsolt a szom-
baton elért országos csúccsal (20,34 
m) teljesítette a kiküldetési szin-
tet (19,40). A többieknek erre a 
fedett pályás ob-ig, azaz február 
17-éig van lehetőségük. A szövet-
ség ezután dönt a nevezésről. 

12 találatos szelvény 1290 darab, 
nyereményük 2348 forint. 11 ta-
lálatos szelvény 11 ezer 150 darab, 
nyereményük 272 forint. 10 talá-
latos szelvény 52 ezer 973 darab, 
nyereményük 95 forint. 

Góltotó: 6 találatos szelvény 
nem volt. 5 találatos szelvény 7 da-
rab, nyereményük egyenként 20 
ezer 855 forint. 4 találatos szelvény 
155 darab, nyereményük egyen-
ként 1413 forint. 

Nyert! Az Allianz szövetséget jelent! 

1 ^ M ™ fgj^H 

Allianz. Európa vezető biztositojanak 110 eves markaneve. 
Jelentése szövetség. 
A Hungária Biztosító széles körű hazai szakismerete egyesült 
az Allianz nemzetközi erejével és tudásával, hogy az Ön biztonsága 
kiteljesüljön, és tervei sorra valóra váljanak. 

És most - az álmai is valóra válhatnak! 

1 ^ M ™ fgj^H 

Ha január 31-én legalább két szerződéssel rendelkezik 
Magyarország első számú biztosítójánál, megnyerheti születésnapi 
akciónk nagy értékű nyereményeit, a lakást, az autót vagy 
a milliós életbiztosítások egyikét. 

Szövetségben minden elérhetőbb! 

^ B v M ^ m i ^ B 
Allianz Hungária Biztosító - Együtt, szövetségben 

H ík. 1 MNÉ* 

^̂ B̂ LIBBB Allianz (fij) 
A l l i a n z H u n g á r i a B i z t o s í t ó Rt. 

Biztosításkötés: (£) 06-80-41 l - 8 l l 3 www.ahbrt.hu 

Ha Ön társaságunknál legalább két darab éves díjú, folyamatos díjfizetési] és nyilvántartásunkban 2002. január 31-én érvényben lévő szerződéssel rendelkezik, automatikusan 
részt vesz sorsolásunkon. Nyeremények: 1 db bruttó 7 millió Ft értékű lakás, 1 db bruttó 4 millió Ft értékű autó, 3 db bruttó 1 millió Ft értékű életbiztosítás, valamint 
további 110 db 5000 Ft értékű ajándékcsomag. 
Az akció zárása: 2002. január 31. Sorsolás: 2002. március 1 9 óra 
A játékszabályzat megtekinthető egységeinkben, honlapunkon (vwvw.ahbrt.hu), valamint a Magyar Televízió teletextjén. Képünkön fotómodellek láthatók. 

Az Allianz Hungária Biztosító a 0 C S A P « T első kiemelt partnere. 
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Marat Szafin 
parádéja 

TENISZ 
BUDAPEST (MTI) 

Tegnap eldőlt, hogy férfi egyes-
ben új bajnokot avatnak vasár-
nap Melbourne-ben: a 9. helyen 
kiemelt orosz Marat Szafin 3 óra 
33 perces mérkőzésen nyert a ko-
rábban kétszer, 1994-ben és 1997-
ben győztes amerikai Pete Samp-
ras (8.) ellen. 

A rutinos tengerentúli az első 
két játszmában nagyon sokat ron-
tott, de aztán feljavult, s a 3. és a 
4. szett nagyon magas színvonalú 
volt. Az utolsó pillanatig nyílt csa-
tát végül Szafin 6:2, 6:4, 6:7, 7:6-
ra nyerte, s készülhet a Wayne Fer-
reira elleni negyeddöntőre. A dél-
afrikai a legjobb 16 között, öt-
játszmás mérkőzésen múlta fe-
lül a spanyol Albert Costát, s tíz 
után került újra a legjobb nyolc 
közé. Ferreira 1992-ben elődöntős 
volt. A 7. helyen kiemelt német 
Tommy Haas szintén ötszettes 
csatit vívott a svájci Roger Fede-
rerrel, s a következő körben a chi-
lei Marcelo Rios lesz az ellenfele. 
Az egykori világelső dél-amerikai 
simán, 3 játszmában búcsúztatta 
az ecuadori Nicolas Lapenttit. 

A nőknél továbbra is érvényesül 
a papírforma, a legnagyobb sztá-
rok bejutottak a 8 közé. 

Ma délelőtt kilenc órától Szeles 
Mónika a szintén amerikai Ve-
nus Wilbams ellen játszik. 

Szerdán, 18 órakor: Kontavill-Szentesi VK-Ferencváros 

Meglepetésre készülnek 
VÍZILABDA 

Legutóbb január 12-én játszott tét-
meccset a Kontavill-Szentesi VK 
férfi vízilabdacsapata. A felsőházi 
rájátszás első körének nyitányán 
Csörgőék ragyogóan helytálltak a 
címvédő Honvéd otthonában, 
mindössze öt góllal, 17-12-re kap-
tak ki. Azóta edzést edzés követett, 
a Kurca-partiak szorgalmasan ké-
szültek a további találkozókra. 

- A tréningek egyhangúságát az 
elmúlt pénteken játékkal törtük 
meg - mesélte Kádár József edző. 
- Elutaztunk Szabadkára, ahol a ju-
goszláv bajnokság 5. helyezettjével 
délelőtt és délután is 4x9 perces 
gyakorló mérkőzést vívtunk. Az 
első partin 12-10-re, a másodikon 
pedig 13-1 l-re kaptunk ki. Az 
eredményekből nem szabad 
messzemenő következtetéseket le-
vonni, hiszen három kezdő játéko-
som - Szénászki Zsolt, Szabó Nán-
dor és Hyc Tamás - iskolai vizsgák 
miatt nem tarthatott velünk. 

A tréner elmondta, a jugoszláv 
„kiránduláson" a védekezéssel ma-
ximálisan elégedett volt, viszont 
támadásban már közel sem ment 
ennyire. Ehhez azt is hozzátette, 
valahol ez érthető, ugyanis épp a 
hátulról jól lövők hiányoztak. Min-
denki teljes erőbedobással küzdött, 
különösen igaz ez a megállapítás 

I M I M i i Asmmm 
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A jó eredmény alapja a kiváló védőmunka. Balról Szénászki, mellette Horváth kapus. Fotó: Miskolczi Róbert 

Kis Istvánra és Vologya Kamenec-
kijre, akik emellett még jól is pó-
lóztak. 

Fontos is a jó forma, hiszen Ber-
kiek szerda délután 6 órakor a li-
geti uszodában a Ferencváros gár-
dáját fogadják a rájátszás máso-
dik találkozóján. 

- Decemberben nagy csatában 
csak 6-5-re tudott nyerni a Fradi 
Szentesen - emlékezett a tréner. -
Akkor szenzációsan védekeztünk; 
szerintem most is ezen áll vagy 

bukik a számunkra jó eredmény el-
érése. Mivel az FTC a legutóbbi já-
téknapon legyőzte az Újpestet, gya-
korlatilag már a legjobb négy kö-
zött érezheti magát. Abban bízunk, 
talán nem lesznek annyira frissek; 
biztos, hogy sok energiájukat 
emésztett fel a vasárnap késő es-
ti, a Partizan Beograd otthonában 
vívott LEN-kupa csata. Hazai kör-
nyezetben még a legjobbakkal 
szemben is van keresnivalónk, úgy-
hogy reménykedünk. 

Kádár szerint nem vitás, hogy a 
mérkőzés esélyese az FTC, ellene 
már egy szoros eredmény is siker-
rel érne fel. Ezzel együtt a Kurca-
partiak titokban természetesen 
meglepetésre készülnek. 

- A legutóbbi összecsapásunkon, 
mivel tartottunk Tóth Laci cen-
terjátékától, teljesen behúzódva a 
kapunk elé, zónavédekezést alkal-
maztunk. Ezúttal mást találtam 
ki. Kíváncsi leszek az eredményre... 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

Megszűnt a CSLC! 
LABDARUGAS 

Az elmúlt pénteki képviselői ha-
tározat már sejtetni engedte az 
NB III Alföld csoportjában ősszel 
egyetlen pontot sem szerző CSLC 
végét. A nehéz gazdasági helyzet-
ben lévő Csongrádi Labdarúgó 
Clubnak az utolsó mentsvára volt 
a képviselő-testület segítőkészsé-
ge. Csakhogy a CSLC-nek köz-
tartozása van, így nem részesülhe-
tett a pályázat útján nyerhető ön-
kormányzati pénzből. 

"tegnap a sportpályán tartotta -
mint utóbb kiderült - utolsó 
közgyűlését az egyesület. A ve-
zetők beszámoltak az elmúlt hó-
napok történéseiről, beszéltek az 
önkormányzati döntés következ-
ményeiről. Elmondták, a klub je-
lenlegi gazdasági helyzete nem 
teszi lehetővé a folytatást. Nincs 
erre anyagi fedezet, márpedig a 
köztartozást is ideszámítva, erre 
az esztendőre legalább hat és fél 
millió forintra lett volna szükség 
a működés biztosítására. A meg-
jelentek belátták, így nincs értel-
me tovább csinálni, jobb híján, 
mégha fájó szívvel is tették, de 
végül egyhangúlag a megszűnés 
mellett voksoltak. Ezzel tehát be-

zárult a kör. Még belegondolni a 
hátborzongató: pár hónappal 
ezelőtt még az NB PB-s tagság 
meghosszabbítását ünnepelte a 
városban boldog, boldogtalan, 
most pedig kimondatott a 
megszűnés... 

A CSLC lekerült mind a me-
gyei, mind pedig az országos fut-
balltérképről. Ez viszont nem 
mondható el - szerencsére - a 
csongrádi labdarúgásról. Hogy mi-
ért nem, arról Kellet Mihály tájé-
koztatta lapunkat: 

- A mai nappal megalakul a 
Csongrádi Ifjúsági Sportegyesü-
let, amelynek egyelőre kizárólag a 
helyi utánpótlás korú fiatal labda-
rúgók nevelésével kíván foglal-
kozni. Az elnöki posztot Fajkusz 
Ferenc tölti majd be, az elnök-
ségbe rajta kívül Kiss László, Dó-
sa Rácz Pál, Kocsis Attila és én ke-
rültem. Az ifjúsági és serdülő csa-
patunk a CSLC helyén tavasszal 
is az NB III korosztályos bajnok-
ságában szerepelhet. A nyáron el-
kezdjük majd a kisebbek képzését, 
kiemelten akarunk foglalkozni a 
'87-ben, a '88-ban, a '89-ben és a 
'90-ben született kissrácokkal. Ret-
tenetesen szomorú vagyok a CSLC 
miatt, de egyben bizakodom is a 
csongrádi foci jövőjét illetően. 

SZ. L. 

Hat hely még kiadó 
az Újév-kupában 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Vasárnap lapzártánk után értek vé-
get a 4. csoport küzdelmei a kilen-
cedik Újév-kupa teremlabdarúgó-
tornán, a szegedi Topolya sori sport-
csarnokban. Nem született megle-
petés, az előzetes papírformának 
megfelelően a Major Lászlóval, Ma-
rótí Sándorral (csapata 18 góljából 
7-et szerzettl, valamint öt jugoszláv 
futballistával felálló Road House 
könnyedén utasította maga mögé a 
többi együttest. 

Eredmények: Road House-Fe-
gyencjárat 7-0, Halifax "tempó ta-
xi-Kálvária Aksi-ker ifi 5-0, Road 
House-Halifax Tempó taxi 3-1, Fe-
gyencjárat-Kálvária Aksi-ker ifi 5-2, 
Road House-Kálvária Aksi-ker ifi 

8-0, Fegyencjárat-Halifax "tempó 
taxi 1-4. A csoport vég-
eredménye: 1. Road House 9, 2. 
Halifax Tempó taxi 6, 3. Fegyenc-
járat 3, 4. Kálvária Aksi-ker ifi 0 
ponttal. 

A január 27-i egyenes kieséses 
rendszerű körbe jutott csapatok 
névsora: Első Beton, Korzó Café, 
Szuszi, Szőreg ifi, Silver, Temesvá-
ri Hús, FC Szeged, Kálvária Aksi-
ker, Lubicka, Sportszelet, Rapid, 
Három X, Tanárképző I., Kisördög, 
Road House, Halifax. Hozzájuk 
még hat gárda csatlakozik majd a 
január 26-i csoportmeccsek után. 

A továbbjutott csapatok sorsolá-
sát január 24-én (csütörtökön) dél-
után 6 órakor a Topolya sori sport-
csarnokban tartják. 

Szeviépes örömünnep 
KOSARLABDA 

„Megláthatja bárki, aki rá kíván-
csi. Nem lehet a Szeviéppel, nem le-
het a Szeviéppel, kikukoricázni!" 
Szólt a sokak által ismerős dal, egy 
kicsit átírva, a Zalaegerszeg ellen 
aratott győzelem után. Lassan a 
csapat indulójává válik a nóta, a 
vezetők és játékosok is szívesen 
éneklik a meccsek után. Nagy kő 
esett le az újonc A csoportos gárda 
kosarasainak a szívéről, hiszen 
hosszú idő után mutatkoztak be a 
szegedi közönség előtt, méghozzá si-
kerrel. 

A Király-tanítványok izgultak is 
a meccs előtt, talán ennek volt be-
tudható, hogy az első negyedben 
még a vendégek vezettek. A fiatal 
Szopkó Eszter azonban átlendítet-
te a holtponton a Szeviépet, beállá-
sa után megfordították az ered-
ményt a Tisza-partiak. Ez meg-
nyugtatta Donkóékat, akik foko-
zatosan növelték az előnyüket, egy-
re nagyobb lett a különbség. Külö-

nösen Danijela Varda volt elemében, 
a jugoszláv center középtávoli do-
básait 83 százalékos hatékonyság-
gal értékesítette, termelte a ponto-
kat, a végén huszonnyolcig jutott. 
Király Sándor a meccs előtt remény-
kedett abban, hogy az egykori válo-
gatott, Mészáros Kornélia jó teljesít-
ményt nyújt majd. Az első negyed-
ben neki sem ment, utána azonban 
egy sikeres hárompontos után meg-
nyugodott, fontos pontokat szer-
zett, s emellett összegyűjtött tizen-
egy védő lepattanót. A kapitány, 
Donkó Orsolya tanári labdákkal 
szolgálta ki a társait, összesen tizen-
egy asszisztja volt, s emellett ki-
harcolt öt vele szemben elkövetett 
szabálytalanságot. Örömteh, hogy 
a fiatal Szopkó Eszter egyre megha-
tározóbb játékot nyújt, összesen 
egy dobása tévesztett célt, s lélekta-
nilag fontos triplát szerzett. Mada-
ras Judit jól mozgatta a csapatot, s 
egyre jobb erőben van az irányító. 
Snezana Mirkov jól kezdett, utána 
azonban egyre idegesebbé vált, több 
dobást is elhibázott, tőle ennél jobb 
produkciót várnak a szurkolók. A 

meccs utáni vacsorán mindenki 
mosolygós volt, hiszen erre a győze-
lemre nagy szükség volt a felsőhá-
zas rájátszásba kerülés szempont-
jából. A mester, Király Sándor is 
boldog volt, s tegnapra pihenőt adott 
a tanítványainak. Mától azonban 
kemény munka vár Mészárosék-
ra, hiszen a jövő héten - az időpont 
még kérdéses, mert a fővárosiak 
szeretnének módosítani ezen -, a 
BSE lesz az ellenfél - újból hazai kör-
nyezetben. 

AZ ÁLLÁS 

l . G Y S E V 9 0 9 6 1 - 4 1 4 1,000 
2. Pécs 8 1 738-379 0,944 
3. Soproni Postás 7 2 662-526 0,887 
4. Szekszárd 7 2 697-588 0,887 
5. Szolnok 6 4 676-680 0,800 
6. Diósgyőr 5 5 7 4 7 - 7 1 9 0,750 
7. BSE 5 5 725-630 0,750 
8. Szeged 3 7 574-753 0,650 
9. BEAC 2 8 452-804 0,600 

10. Nagykanizsa 1 9 526-905 0,550 
1 1 . ZTE 0 1 0 521-881 0,500 

SÜLI RÓBERT 

A milliomos paksi csapat lesz a következő vendég Szegeden 

A lépkedő Naturtex 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Megvan! Többen így kiáltottak fel 
a MAFC-Naturtex-Szedeák A cso-
portos férfi kosárlabda bajnoki 
mérkőzés után. Eddig a szegedi 
együttes nem tudott idegenben di-
adalmaskodni, most ez már csak a 
múlté, a fővárosban sikerült a bra-
vúr. Pedig nem mindennapi izgal-
makkal indult a kiesési rangadó. A 
Tisza-parti klub vezetői megdöb-
benve látták, hogy Predrag Bosz-
nics neve szerepel a jegyzőkönyv-
ben, sőt a kezdő ötös tagja. Az el-
nök, Molnár Csaba az összecsapás 
előtt telefonon beszélt a liga első em-
berével, Fülöp Tiborral, aki azt 
mondta, hogy játsszák a meccset a 
naturtexesek óvás alatt. A hazaiak 
arra hivatkoztak, hogy ők semmi-
lyen értesítést nem kaptak arról, 
hogy a jugoszláv irányító nem sze-
repelhet. A MAFC trénere, Mészá-
ros István kaján mosollyal jegyez-

te meg: „Bizonyítsátok be, hogy a 
pályán is jobbak vagytok, ne a zöld 
asztal mellett szerezzétek meg a 
győzelmet!" A 7. percben még jó 
hangulatban volt a hazai tréner, a 
csapata ekkor 15-6-ra vezetett. A 
későbbiekben azonban rádöbbent, 
hogy felélődén volt a találkozó előtti 
megjegyzése, hiszen a MAFC-nak 
esélye sem volt a szegediek ellen. 
Deák, Green, a fiatal Tanács és Nyi-
las ponterősen játszott, míg az irá-
nyító, Balogh Zoltán küzdeni tudás-
ból vizsgázott jelesre. A szedeáko-
sok még azt is elviselték, hogy az 
előző meccseken húzóembernek 
számító Reggie Elliot gyengébben 
muzsikált. Bonifert Domonkos ve-
zetőedzőnek többször is pihentetnie 
kellett az amerikai kosarast. A ta-
lálkozó után a közel 150 fős szege-
di szurkolótábor - a különbusz mel-
lett gépkocsikkal is érkeztek druk-
kerek - együtt ünnepelt a pálya kö-
zepén, hiszen meglett a hőn áhított 

első idegenbeli győzelem. A siker 
után a tréner kétnapos pihenőt en-
gedélyezett a játékosainak, először 
csak szerdán tréningeznek Kiss Zsol-
ték. Ezután kemény foglalkozások 
várnak Drahosékra, hiszen február 
3-án (vasárnap) a megújult újszege-
di sportcsarnokban a tavalyi ezüst-
érmest - a jelenlegi listavezetőt, s 
a hatoslottó nyertesét az Atom-
erőmű Paks gárdáját fogadják. 

AZ ÁLLÁS 
Í . P a k s 
2. Szolnok 
3. Kaposvár 
4. Albacomp 
5. Körmend 
6. Szombathely 9 
7. Debrecen 6 
8. ZTE 
9. Dombóvár 

10. Szeged 
11. MAFC 
12. Nyíregyháza 

1 1339-1077 0.967 
2 1283-1046 0.933 
3 1 3 4 1 - 1 1 0 3 0.900 
4 1336-1185 0.867 
4 1243-1095 0.867 
6 1392-1306 0.800 
9 1199-1299 0.700 

1 1 1056-1246 0.633 
12 1180-1383 0.600 
12 1201-1392 0.600 
13 1 1 4 4 - 1 4 1 9 0.567 
13 1 1 1 3 - 1 2 7 6 0.567 

REFLEKTOR 
UJABB REMI 
Lékó Péter világossal remizett az 
orosz Drejev ellen a hollandiai Wijk 
aan Zee-ben zajló hagyományos 
nemzetközi sakktorna 8. fordulójá-
ban. A két nagymester a 40. lépés 
után egyezett meg döntedenben. 
Az élcsoport: Barejev 5,5 pont, 
Adams, Morozevics, Griscsuk, Ha-
lifman 5-5, Lékó 4,5. 

ORSZÁGOS 
SERDÜLŐBAJNOKSÁG 
A fiú röplabdások országos ser-
dülőbajnokságának legutóbbi for-
dulójában - melyet Csongrádon 
rendeztek - a DFRC-Szeged meg-
verte a nagy rivális Kecskeméti RC-
t és ezzel átvette a vezetést a csoport-
jában. A hazaiak általában a kö-
vetkező összeállításban szerepel-
tek Mészáros L., Mészáros R., E)on-
ka, Szabó, Csákány, Pintér. Csere: 
Gáspár. A listavezető Szeged össze-
állítása: Hegedűs, Ézsiás, Patócs, 
Mondovits, Körösi, Böjti. Csere: 
Hetes (liberó), Volford, Tari, Péter, 
Nusser. Eredmények: Zenner-
CSTSE-Kecskeméti RC 0:3 (-5, 
-14, -7), -Dabasi RC 3:1 (17, 18, 
-23, 8), -DFRC-Szeged 0:3 (-19, 
-21, -19), DFRC-Szeged-Kecske-
métiRC 3:2(19,17,-19,-17,14), 
-Dabasi RC 3:0 (15, 7, 15), Kecs-
keméti RC-Dabasi RC 3:0 (13,12, 
20). A csoport állása: 1. DFRC-Sze-
ged 17, 2. Kecskeméti RC 16, 3. 
Zenner-CSTSE 11,4. Dabasi RC 10 
ponttal. 

FRADI: BEHOZHATÓ HÁTRÁNY 
A férfi vízilabdások LEN-kupa ne-
gyeddöntőjének első mérkőzésén 
Belgrádban szállt medencébe a Fra-
di. A találkozó pikantériája az volt, 
hogy a zöld-fehérek kapuját a Par-
tizan ügyvezető igazgatója, vagyis 
Sostar védte. Méghozzá remekül! 
Az ő bravúrjainak is köszönhetően 
az FTC csupán minimáhs különb-
ségű vereséget (4-5) szenvedett és 
jó esélye van a továbbjutás kiharco-
lására. A hazaiak góljait Nikics (2), 
Gak, Milos Korolja és Gocsics; míg 
a vendégekét Nyéki (2), Katonás és 
Hosnyánszky szerezték 

RÖPLABDAEREDMÉNY 
A férfi röplabda Extraligában a leg-
utóbbi fordulóban is az esélyesek 
győztek vagyis a Dunaferr és a Ka-
zincbarcika. Utóbbi a Szegedet ver-
te meg (3:0), az Újváros pedig a 
Kecskemét otthonában diadalmas-
kodott (3:1). 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
Í.Kaposvár 16 14 2 45:17 30 
2. Dunaferr 16 14 2 43:17 30 
3. Kazincbarcika 16 10 6 39:25 26 
4. Nyíregyháza 16 5 11 24:35 21 
5. Kecskemét 16 5 11 24:37 21 
6. DFRC-Szeged 16 - 16 4:48 16 

ÚSZÁS- ÉS PÓLÓ-ELŐKÉSZÍTŐ 
A Tabán Trafik Szeged vízilabda 
szakosztálya úszásoktatást és póló-
előkészítő tanfolyamot indít febm-
ár 4-étől a hatéves gyerekek szá-
mára az újszegedi sportuszoda tan-
medencéjében. Érdeklődni a 06-
62/329-244-es és a 06-302993-
933-as telefonszámon lehet. 

GYEREKTÁNC 
Azok a szülők, akiket érdekel a gye-
rektánc, január 24-én, 18 órakor a 
Százszorszép Gyerekházban írat-
hatják be csemetéiket a tanfolyam-
ra. A Móczóné Vidovenyecz Andrea 
vezette foglalkozások pedig január 
26-án (szombaton), 10 órakor 
kezdődnek, ugyanott. 

ATHÉN: NOB-LÁTOGATÁS 
A NOB koordinációs bizottsága Dc-
nis Oswald vezetésével tegnaptól 
újabb, rendkívüli ellenőrző látoga-
tást tesz Athénban, a 2004-es ötka-
rikás játékok helyszínén. 
A küldöttség a kétnapos vizit során 
elsősorban azt vizsgálja, hogy a szer-
vezők milyen megoldást találtak a 
látogatók szálláskérdésének meg-
oldására. Szintén ellenőrzik, hogy 
hol tart a lovasversenyeknek ott-
hont adó pálya, a birkózó-, az asz-
talitenisz- és a súlyemelőcsarnok, 
valamint az olimpiai falu építése, il-
letve a város egyéb infrastrukturá-
bs fejlesztése. A biztonság ezúttal 
nem szerepel a napirenden. 
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Hangok a fülkéből 
FARKAS CSABA 

Azon a na/xrn megroppant a tél. Olyan volt ez a 
hang, mint amikor csercsznyeágért ágaskodnak a 
gyerekek, húzzák, húzzák lefelé az ágat, szedve, ami 
elérhető, aztán nagyobbat rántanak rajta a kelle-
ténél, halk roppanás, és hát az ág a fa része ma-
radt, egyre kevésbé él. mind szűkebben kapja az 
utánpótlást a roncsolt csatornákon át. 

Igen, azon a napon megmppant a tél, amit reg-
gel még nem lehetett látni, sőt ászak-ászaknyuga-
ton szabályos hófelhők gyülekeztek. Annyi azért 
gyanús lehetett volna Thakácsnak: a /xílyaudvar ele-
jén, a lx>krok között óriási csiripelést vittek végbe 
a verebek. Máskor is ott vannak, máskor is csiri-
pelnek - rendszeresen eteti őket, földre szórt ku-
koricadarával, egyebekkel, valaki -, de nem így. s 
nem ennyire. Ez a csiripelás hangixsabb ás jóval föl-
szabaduhabb volt. mint máskor. Érezték a verebek 
a még messze lévő, közelgő tavaszt, érezték: a tél 
utánpótlása megakadt. Kocsiajtó-csaix'xlásra csapa-
tostul zúgtak a Ixxkorba. de pár pillanat múlva - ész-
lelve. csak vaklárma volt - visszaszivárogtak, egye-
sével ott-teremve a táplálékkal megszán területen. 
(Olykor gerlék vegyülnek közéjük, aszfaltszürke bal-
káni gerlék - szárnyuk hangja: mint mikor a kis-
gyerek fütyülni tanul -, sokszínű, testes galam 
lx)k, sőt hetekkel ezelőtt, a nagy havazáskor csó-
kák is jöttek, világos fejű, okos tekintetű csókák, 
határozott csörvágásokkal ragadva meg a nagyobb 
kenyérkrx:kákat, lábukkal leszorítva tépve belőlük 
daralxikat. miközben az aggodalmas araxskájú, ra-
gyogó-lxirna tekintetű gerlék szorgalmasan kapkod-

ták össze a daraszemeket. Thakács ahányszor csak 
erre járt. mindig szemrevételezte a madárseregle-
tet, mezei verebeket - egyebek közt sötét fülfolt-
jukról könnyen megfsmetszenek - keresve a ren-
geteg házi között. Nem lelt sosem.) 

.. .Azon a napon, amikor megmppant a tél, és föl-
fokozottan zsivajogtak a verebek, egyszer csak, 
hirtelen, furcsa hangok kezdtek hallatszani a kö-
zelből - mintha tompán kiabálna-jajgatna valaki. 
Elnémult a verébsereg, a szedegetők rögvest a 
bokmkba zúgtak, némán lapított a többszáz ma-
dár. Sem Thakács nem tudta, sem a verebek, hon-
nét jónek e furcsán-tompított hangok. Aztán meg-
látta Th.: egy fejkendős, idős asszony kiáltozik a 
kagykiba a közeli telefonfülkében. Kiáltozott, ki-
áltozott a telefonba, egyre ismételgetve valamit, de 
mintha fold alól szólt volna - eszerint így módo-
sítja a hangot a plexiüveg. Néha pénzt dobott a ké-
szülékbe (csörrent a persely), eltartotta arcától a 
kagylót, megrázta, tenyerével megütögette - ek-
kor egy veréb vágódott a fülke elé, nem a hokrok-
ból jött, a többi közül, hanem valahonnét a hófel-
hós égjből, pergő szárnyakkal kapaszkodott az üve-
gen, „mit akar ez", dadogta riadtan magában Tha-
kács, „be akar menni a fülkébe ?", tisztán látta, ez 
a veréb mezei veréb -, a fejkendős, idás asszony 
hangja mind bezártabban, mind kérőbben, mind 
reménytelenebből szólt... Abbahagyta, lerakta a 
kagylót, álldogált még darabig a homályos üveg mö-
gött, maga elé nézve, aztán csöndesen kijött a 
fülkéből. 

Hétéves robbantó. Három felvétel, amely egy, a 60-as években épült londoni lakóház robbantásos bontását 
mutatja be. A hétéves Tamara Firth egy plakátpályázaton nyerte el a jogot, hogy megnyomja a 
gombot... MTI TelefnuVEPA/Michaet Stephens 

A Jin Mao torony kihívásai 
SANGHAJ (MTI) 

Kína legmagasabb felhőkarcolójá-
nak üzemeltetői megelégelték, hogy 
egyesek nem a lifteken, hanem az 
épület homlokzatán próbálnak fel-
jutni a tetőre. Miután két hónappal 

ezekitt egy engedéllyel nem rendel-
kező „pókember" húsz emelet 
„ m e g t é t e l e " után feladta a 421 mé-
ter magas sanghaji jin Mao torony 
megmászását, az épületre riasztó-
berendezéseket szereltek fel a vak-
meró alpinisták távoltartása végett 

- jelentette a Shanghai Daily című 
lap. A világ harmadik legmagasabb 
épületének lábánál most kínai és 
angol nyelvű tábla áll, rajta „Fel-
mászni tilos!" felirattal. Ráadásul 
plcxifal és megfigyelőrendszer védi 
majd a felhőkarcolót. 

A melltartó kéznél van. Naomi Campbell modell kezével fedi a 
takarnivalót a Gaulticr divatház 2002 tavaszi-nyári kollekciójának 
bemutatóján Párizsban. MTlWefot&AI'/Michel Euler 

Az infarktus 
hormonja? 
DALLAS (MTI) 

A BNP rövidítésű hormon növek-
vő szintje jelzi az infarktus veszé-
lyét. A következő hónapokban 
egyes, szívkoszorúér-problémától 
szenvedő amerikai betegeknél ki-
próbálnak egy új módszert, 
amellyel clőrejclczhető az infark-
tus veszélye. 

Mint a Science et Víe című fran-
cia tudományos havilap januári 
száma beszámol róla, a módszer-
rel egy hormon, a BNP (Brain Nat-
riuretic Pcptide) szintjét mérik 
majd a vérben. Ez egy olyan hor-
mon, amely abban játszik szerepet, 
hogy a nátrium a vizelet révén ki-
ürüljön a szervezetből. A dallasi 
egyetem szívkutatási intézetének 
kutatócsoportja, James de Lemos 
professzor vezetésével egy éven át 
vizsgált 2500 önkéntest: kiválasz-
tásuk úgy történt, hogy 50 száza-
lékuknak már volt infarktusa, a 
csoport másik felének meg nem, de 
ők is szívtáji fájdalomtól szenved-
tek. 

Szarkafotó 
vagy ketrec 
ZAMBROW (MTI) 

A kelet-lengyelországi Zambrów 
(Podlaskic vajdaság) egyik szuper-
marketjében egy ideje kifüggesztik 
a lopáson kapott bolti szarkák fény-
képét. Ez ugyanannak a tulajdo-
nosnak a legújabb ötlete, aki két 
éve ketrecet állíttatott fel az üzlet 
előtt, hogy ebbe zárja a tolvajláson 
rajta kapottakat a rendőrség kiér-
kezéséig. A hatóságok akkor ezt 
megtiltották, ám a ketrec - bár 
üresen - a helyén maradt. Van 
azonban magában az üzletben is 
egy „kaloda" a tolvajok elrettenté-
sére. Ha valakit lopáson kapnak, 
választás elő állítják: beültetik a 
ketrecbe és kihívják a rendőrsé-
get, vagy kifüggesztik a fényképét, 
és ilymódon nyilvánosan megszé-
gyenítik. A fénykép alá a követke-
ző felirat kerül: „Ez az ember nem 
léphet be az üzletbe". A delikven-
sek többsége inkább ezt az utóbbi 
büntetést választja. A tulajdonos 
szerint ezzel a módszerrel a mini-
mumra sikerült szorítani a lopások 
számát. A tolvajok ugyanis inkább 
elkerülik az üzletet. 

Félmilliárd 
forint 
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá-
sa szerint az 3. héten az,ötös és a 
hatos lottó nyereményei a követ-
kezők. Az ötöslottón telitalálatos 
szelvény nem volt. A 15 darab 
négytalálatosra egyenként 2 milhó 
11 ezer 995, a hármasokra 16 ezer 
237, a kettesekre 884 forintot fi-
zetnek. A Joker játék első nyerőosz-
tályban nyereményt elért szelvény 
nem volt. A hatoslottó egyetlen 
tehtalálatosa 564 millió 738 ezer 
43 forintot ér. A 7 darab 5+1 ta-
lálatos szelvényre egyenként 2 mil-
lió 507 ezer 79, az ötösökre 137 
ezer 106, a négyesekre 2807, a 3 
találatosokra 630 forintot fizet-
nek. 

ISTEN ELTESSE! 
V I N C E 
A Vincentius latin név rövidülésé-
ből származó Vince nevünk győz-
test, győzedelmest jelent. A népha-
gyomány szerint: „Ha megcsordul 
Vince, megtelik a pince./Ha nem 
csorog Vince, üres lesz a pince. / 
Ha csak csepeg-csorog, kevés lesz 
a borod." Egyéb névnapok: Anasz-
táz, Artemisz, Artemizia, Artúr, 
Cintia, Délia, Domokos, Dorián, 
Domán, Neszta, Surgány, Szirén, 
Sziriusz. 

A NAP VICCE 
- Cégünk dolgozói közül ön a 
legaktívabb! 

- Igazán, igazgató úr...? 
- Igen. Ön keriih a legnagyobb 

ívben a munkát. 

Részben napos, szeles idő 
Készítette 

Nagyrészt száraz, viszonylag enyhe levegő érkezik ma térségünkbe Emiatt hosz-
szabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, eső nem lesz Enyhe idő várható 

Szeged 8° Mórahalon. V 

rósáiMy 7° Mindszent 8° 

Szentes 8° Békés- 7° 

Makó m 7" Szolnok 8° 

Csongrád 8° Kecskemét 8° 

Kistelek 8° Orosháza 7° 

További kilátások 
Változékony, a hét közepe táfán csapadékosra forduló időre lehet számítani 
Csütörtöktől ismét eiősen megnövekszik a felhőzet, egyie többfélé ered el az eső, 
záporeső, majd felszakadozik a felhőzet és szórványos zápor, hózápor valószínű 

Szerda CsöUrtók Péntek S z o m b a t 

cOá> 

Változó 

\ * * 

Borult Esős 

Max:4° 

Változó 

Vízállás: 
A Tisza Szegednél 162 cm (hőfoka (I C°), Csongrádnál 34 cm, 

Mindszentnél 104 cm. A Maros Makónál 39 cm. 
A Nap kel: 7.22, nyugszik: 16.30. A Hold kel: 11.23, nyugszik: 0.34. 

Tanárfogyasztó iskola 
ROTHERHAM (MTI) 

Meglehet, hogy „kilincsstaféta-re-
kordot" döntöttek a tanárok a kö-
zép-angliai Rotherham város álta-
lános iskolájában: 14 hét alatt 13 
pedagógus váltotta egymást. A szü-
lők nem nagyon örültek a nagy jö-
vés-menésnek. 

A Sun című brit lapnak az egyik 
apuka lesújtottan mesélte, hogy 8 
éves kislánya a 14 hét alatt az osz-
tályukban megforduló 13 tanár 

közül csupán hatnak emlékezett a 
nevére. A szokatlanul élénk taní-
tóforgalom jól példázza a brit vidé-
ki területeken fellépő tanárhúányt, 
és a munkaviszonyok bizonyta-
lanságát - írta a Sun. A napilap 
helyszíni riportja a rotherhami 
High Greave Junior Schoolból már 
csak hab volt a tortán: a héten 
ugyanis egymást érték a brit mé-
diában a munkáspárti kormányt 
kemény hangon bíráló cikkek és 
kommentárok. 

Aranyfogú leopárd 
SZINGAPÚR (MTI) 

Sammy Davies jr. egykori hófehé-
ren megvillanó hollywoodi moso-
lya már a múltté, a szingapúri ál-
latkert egyik kedvence, Yen Bai, a 
hatéves foltos leopárd azonban 
mostantól kezdve aranyfoggal vi-
csorít a látogatókra. A vietnami 
származású ragadozó nem a leg-
újabb leopárddivattól hajtva kap-
ta a meglehetősen költséges rágó-

eszközt, hanem azért, mert egyik 
foga egy fatönk állandó rágcsálásá-
tól eltört. 

Egy öttagú orvoscsoport két mű-
tét során helyezte a nagymacska le-
reszelt fogtövére az egyébként 410 
dollár értékű, mintegy 3 centimé-
teres aranykoronát. A nemesfém az 
olcsóbb kerámiánál nem csupán 
tartósabb, de aranyosabbá is teszi 
Yen Bai egyébként sem lebecsü-
lendő vicsorítását. 

- Pártunkban cn vagyok a fiatalítás, az új arc! Németh György karikatúrája 


