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TÉMÁINKBÓL 

KATONA ELÉGTELENJE 
Elégtelenre értékelte az elmúlt 
szűk nyolc évben működő 
szegedi önkormányzatok 
gazdasági munkáját Katona 
András, a Városkép Kft. a 
közelmúltban leköszönt 
igazgatója. A nemzetközi vásár 
egykori vezetője szerint a megye 
ipara mélyrepülésben van, míg 
Szegedé csaknem elsorvadt. 
Katona még nem döntött, indul-
e az önkormányzati 
választásokon. 

Egy Százalék 

STRESSZ ÉGETI A GYOMROT 
A szegycsont felett jelentkező 
maró érzés kiváltó oka lehet a 
helytelen táplálkozás, de a 
stressz is. Az alkohol- és 
kávéfogyasztás korlátozása 
mellett nem árt nyugodtabb 
életet élni. Ha a tünetek így sem 
szűnnek, nincs mit tenni: 
orvoshoz kell fordulni. 

Ép Tfestben 

VÁSÁRHELYI CSAPÁSOK 
Kiégett a lakása, meghalt 
lányának 99 éves apósa, és 
ellopták háza kerítésének egy 
részét. Mindezen csapásokat alig 
másfél nap leforgása alatt kellett 
megélnie a vásárhelyi Lenge 
Sándornénak. Az idős asszony, 
aki háza leégésekor unokájánál 
volt, csak lányától remélhet 
tSTnaszt a bajban. 

5. oldal 

ÜNNEP A CSARNOKBAN 
Nem csupán a szegedi 
sportrajongók, hanem a 
felújított újszegedi 
sportcsarnokot második 
otthonukként tisztelő sportolók 
számára is felemelő érzés volt a 
vasárnapi gála. Lapunk 
hasábjain ismert sportvezetők, 
élsportolók nyilatkoznak, mit 
jelent nekik az új aréna, milyen 
érzésekkel lépnek pályára, vagy 
ülnek a kispadra a jövőben. 

14. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

A minisztérium a szegedi klinika gyermek intenzív osztályára ad pénzt 

Nem égési centrum épül 
Nincs hétmilliárd 
autópálya-matricára 
Még két esztendeig biztosan nem 
kezdődik el az M5-ös sztráda to-
vábbépítése, a matricára pedig 
nincs a költségvetésnek évi hét-
milliárd forintja - nyilatkozta la-
punknak Orbán Viktor miniszter-
elnök (képünkön) az újszegedi 
sportcsarnok vasárnapi avatásán. 
A kormányfő töretlenül bízik a 
magyar labdarúgásban, s remény-
kedik a 2008-as Eb-rendezésben is. 
Szerinte a státustörvény jó, a ro-
mániai magyarok vezetői annak 
minden pontjával egyetértenek. A 
családi adókedvezmény növelésé-
vel a kormány azokat kívánja tá-
mogatni, akik dolgozni akarnak. 

A miniszterelnökkel készített interjúnkat 
lapunk 3. oldalán olvashatják Fotó: Kamok Csaba 

Hétfőn búcsúzik 
a Pick a tőzsdétől? 

Mikola István (balról) és Túri Sándor professzor. A miniszter a tárca támogatásáról biztosította a gyer-
mekklinikát . Fotó: Karnok Csaba 

Nem égési centrum kialakítását támogatja a Szegedi Tudomány-
egyetem gyermekklinikáján az Egészségügyi Minisztérium. A tár-
ca által ígért 20 millió forintot a klinika az intenzív osztály szep-
tikus részlegének kialakítására fordíthatja. Az osztályon a legma-
gasabb szinten lesz lehetőség a súlyos égési sérült gyermekek ellá-
tására. A centrum kialakítására indított lakossági kezdeményezés-
sel eddig összegyűlt 15 millió forintot, amelyhez kiadónk is hozzá-
járult, az intenzív osztály fejlesztésére fordítják. 

„Nem az égési centrum címért 
folytatunk küzdelmet" - fogal-
mazott Túri Sándor. A Szege-

di Tudományegyetem Gyermek-
klinikájának igazgató-profesz-
szora az intézményben rendezett 

sajtótájékoztatón Mikola István 
egészségügyi miniszter azon be-
jelentését kommentálta, amely 
szerint a tárca csak Budapesten, 
Pécsett és Miskolcon támogatja 
égési centrum kialakítását. A mi-
niszter bejelentésével véget ve-
tett a már egy hónapja több-
nyire újságok hasábjain folyó vi-
tának is. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az Arago kezdeményezésére a Pick 
igazgatósága február 4-én, hétfőn 
rendkívüli közgyűlést tart, ennek 
egyetlen napirendi pontja a szalá-
migyár részvényeinek Budapesti 
Értéktőzsdéről (BÉT) való kiveze-
tése lesz. A főtulajdonosnak véte-
li ajánlatot kell tenni a kisbefek-
tetőknek, s az árfolyam nem lehet 
kevesebb, mint a kivezetést köz-
vetlenül megelőző nyilvános véte-
li ajánlaté, azaz 4270 forint. Az 
ügy persze nem ment ilyen egy-
szerűen: a BÉT januári szabálymó-
dosítását a felügyeletnek még jó-

vá kellett hagynia. Ám ha a Pick 
kivezetési kérelme előbb érkezik 
meg a tőzsdére, mint a felügyele-
ti jóváhagyás, akkor a húsipari cég 
ügye folyamatban levőnek számí-
tott volna. Azaz, a kivezetési ké-
relmet megelőző hat hónap át-
lagárfolyamával, 3 5 0 0 forinttal is 
be kellett volna érniük a kisbe-
fektetőknek. Ami persze közel 
négyszázmillió forintos megtaka-
rítást jelentett volna az Aragó-
nak. 

írásaink a 3. oldalon és az Egy százalékban 

Megdőlt a negyvenkét éves melegrekord 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csongrád megye számos települé-
sén tegnap dél körül húsz fok fölé 
emelkedett a napon a hőmérsék-
let. Sokan ki is használták a hirte-
len jött tavasz kínálta lehetőséget, 
ledobtak magukról kabátot, puló-
vert, és ameddig tehették, meg-
mártóztak a napfényben. Néhá-
nyan már két-három gombócos 
fagyival a kezükben sétáltak. 

- Szegeden tegnap délután két 
órakor 15,3 fokot mértünk - tájé-
koztatta lapunkat az Országos Me-
teorológiai Szolgálat szegedi ügye-
letese. Ez 2 fokkal kevesebb a teg-
nap Szentgotthárdon, és 0,9 tized-
del az 1960-ban Keszthelyen mért 
csúcshőmérsékletnél. Az előrejel-
zések szerint a megye területén 
egész héten 10-15 Celsius-fok vár-
ható. 

Egyébként az év első hónapjaiban 
napközben 4-5 fok a középhőmér-
séklet, éjszaka pedig nulla körüli. 
A mostani, tavaszelős idő azért 

nem nevezhető rekordnak, mert 
egyáltalán nem szokatlan az év 
eleji meleghont. A tavaly decem-
beri hideg után - a százéves átlag-
nál hat fokkal volt kevesebb - vár-
ható volt az enyhébb idő. Mihály-
telken például 25 éve a.január ele-
jén elültetett hónapos retek nem 
fagyott el, pedig akkor még nem 
terjedt el a fóliázás. 

A következő napokon is marad 
az enyhe, de változékony időjárás. 
Hol felhős, borús lesz az ég, más-
kor meg kisüt a Nap. Csapadék 
lehet, de csak gyors záporok. Az el-
múlt napokban a hontok nagy se-
bességgel váltogatták egymást, így 
a Dél-Alföldről kisöpörték a kö-
döt. 

- Régiónkban két hete nem volt 
látható a Nap - tette hozzá a me-
teorológus. A nyálkás, ködös idő 
utáni szép napsütés javítja az em-
berek közérzetét. A gyors időjárás-
változás viszont megviseli a bete-
geket, főleg a szív- és érrendszeri 
panaszokban szenvedőket. Szegeden a hőmérséklet alig egy fokkal maradt el a majd fél évszázados csúcstól. Fotó: Scbnúdt Andrea 
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A Tisza mentiek 
maguk jelentkezzenek 
BUDAPEST (MTI) 

Mivel az ÁB-Aegon Általános Biz-
tosító Rt. az általa felmondott Ti-
sza menti lakásbiztosításokra vo-
natkozó adatokat nem adta át az 
OTP-Garancia Biztosítónak, az 
érintetteknek maguknak kell je-
lentkezniük az új biztosítónál - kö-
zölte az OTP-Grancia. A közle-
mény szerint az OTP-Garancia 
arra kéri azon Tisza mellett élő in-
gatlantulajdonosokat, akiknek la-
kásbiztosítási szerződését az ÁB-
Acgon felmondta, hogy szerződé-

sük megkötése érdekében sze-
mélyesen vagy telefonon jelent-
sék be lakásbiztosításra vonatko-
zó szerződéskötési igényüket az 
OTP-Garancia Biztosító lakóhe-
lyükhöz legközelebb lévő fiókjá-
ban vagy illetékes megyei igazga-
tóságán. - Az OTP-Garancia Biz-
tosító munkatársai előzetes idő-
pont-egyeztetés után a lehető leg-
rövidebb időn belül változatlan 
feltételekkel - az árvízkockázatra 
is kiterjedően - kötik meg a lakás-
biztosítási szerződéseket - áll a 
közleményben. 

Barlangi mentés 
BÓDVARÁKÓ (MTI) kapcsolatban azt mondta: igen koc-

kázatos egy robbantás az Esztra-
mosban, mert fennáll az omlás 
veszélye. 

Az Esztramos barlang foglyának 
kiszabadítására a szakértők egy 
sziklarobbantás tervét is felvetet-
ték - közölte Laczkó Attila, a BAZ 
megyei katasztrófavédelmi bizott-
ság munka társa. Az elképzelés sze-
rint egy célzott, kisebb erejű rob-
bantással fel lehetne szabadítani 
azt az utat egy sziklahasadéknál, 
amelyet a mentőcsapatok már va-
sárnap délután csaknem egy mé-
teresre szélesítettek. A mentők vé-
leménye szerint ezen a hasadékon 
át hallható továbbra is a legerő-
sebben a segítségre várakozó kuta-
tó-barlangász hangja. Szabó Ta-
más, a Barlangi Mentők Észak-
magyarországi Egyesületének titká-
ra azonban a tervről úgy vélekedik: 
nem bizonyos, hogy a barlang mé-
lyéről pontosan meghatároztató 
helyről érkeznek a 26 éves buda-
pesti kutatóbúvár válaszai a men-
tők által feltett kérdésekre. Le-
hóczki László, a Miskolci Speciá-
lis Mentőcsoport vezetője ezzel 

A mentők oxigénpalackot hoz-
n a k fel a b a r l a n g b ó l . MTI Telefotó 

g l ó b u s z 
KARINE A 
Jasszer Arafat elrendelte az általa ve-
zetett Palesztin Hatóság három ma-
gas rangú tisztségviselőjének letar-
tóztatását, mert közük van az iz-
raeli hadsereg által leleplezett fegy-
vercsempészéshez, amelyet a Vörös-
tengeren kíséreltek meg a Karine A 
nevű hajóval. 

LÉGI SZERENCSÉTLENSÉG 
Lezuhant egy ecuadori utasszállí-
tó repülőgép a kolumbiai határ kö-
zelében, 94 emberrel a fedélzetén. 

A mentőalakulatok megtalálták a 
szerencsétlenül járt gépet, amely 
Tblcán repülőtere közelében zu-
hant le. 

TÍZEZER IGÉNYLŐ 
Csaknem tízezer kérelmet töltöttek 
ki az elmúlt három hét alatt a Vaj-
daságban a magyarigazolványok 
igénylésére, s a működő öt informá-
ciós iroda folyamatosan továbbítja 
a kérőlapokat a szabadkai főkonzu-
látusra. Egy héten belül megnyílik 
a hatodik információs iroda is. 

Martonyi János külügyminiszter szentföldi tárgyalásai 

Az alap a kölcsönös érdek 
JERUZSÁLEM (MTI) 

Magyarország és Izrael eddig is jól 
fejlődő kapcsolatainak további, köl-
csönös érdekek alapján való erősö-
déséhez minden feltétel adott -
állapította meg Martonyi János 
magyar és Simon Peresz izraeli 
külügyminiszter hétfőn Jeruzsá-
lemben folytatott hivatalos tár-
gyalásai során. A magyar-izraeli 
külügyminiszteri tárgyalásokról 
Horváth Gábor külügyi szóvivő tá-
jékoztatta a MTI -t. Beszámolója 
szerint a magyar és az izraeli kül-
ügyminiszter a két ország kapcso-
latainak áttekintése során fontos-
nak ítélte a politikai kapcsolatok 
bővítését. Martonyi kiemelte, hogy 
a tervek szerint ez év második fe-
lében Móse Kacav izraeli államfő 
hivatalos látogatást tesz Magyaror-
szágon. 

A magyar és az izraeli külügymi-
niszter megállapodtak abban, hogy 
a jövőben rendszeresen, évente egy 
alkalommal találkoznak: áttekin-
tik a kétoldalú kapcsolatok alakí-
tásával, valamint a közös érdeklő-
désre számot tartó nemzetközi té-
mákkal összefüggő kérdéseket. 

Simon Peresz izraeli külügyminiszter [balról) fogadta a hivatalos 
látogatásra érkezett Martonyi Jánost. MTI Telefot&AT 

Peresz tájékoztatta vendégét a 
közel-keleti helyzet jelenlegi szaka-
szának izraeli megítéléséről. 

Martonyi János a megbeszélést 
követő sajtótájékoztatón azt hang-
súlyozta, hogy bár Magyarország 
közvetítői szerepet nem tud vál-
lalni az izraeli-palesztin konflik-
tusban, ugyanakkor kis ország-
ként lehetőségeihez mérten kész 

arra, hogy minden lehetséges hoz-
zájárulást és segítséget megadjon 
a rendezés előmozdítása érdeké-
ben. Peresz felvetésére válaszolva 
Martonyi hangsúlyozta, hogy a 
magyar kormány elhatárolja ma-
gát a magyarországi antiszemita 
megnyilatkozásoktól és jelensé-
gektől, és fellép azokkal szem-
ben. 

Lagosi 
tragédia 
LAGOS (MTI) 

Nigériai sajtóértesülések szerint 
legkevesebb egy tucat ember vesz-
tette életét abban a robbanássoro-
zatban, amely vasárnap a levegő-
be repített egy katonai lőszerrak-
tárat Lagosban. Ugyanakkor egyes 
jelentések szerint pedig legalább 
további 580 ember fulladt bele egy 
csatornába a tragédia helyszínéről 
való menekülés közben. A The 
Guardian című nigériai lap hétfői 
beszámolója szerint tucatnyi holt-
testet fekszik azon a piactéren, 
ahol - a hadsereg információi sze-
rint - egy konyhában csaptak fel 
először a lángok, és ahonnan ké-
sőbb a tüz átterjedt a lőszerrak-
tárra. A lap úgy tudja, hogy a rob-
banásokban sokan megsebesültek. 
Szemtanúk szerint a robbanások 
óriási károkat okoztak a lőszer-
raktárnak helyet adó kaszárnyá-
ban, a szomszédos lakóházakban 
és középületekben: tíz ház, egy 
templom és egy kórház teljesen 
megsemmisült. 

Varga Mihály pénzügyminiszter: 

Fejlődésünk záloga 
az olcsó munkaerő 
BUDAPEST (MTI) 

Ahhoz, hogy a magyar gazdaság 
teljesítménye a jövőben 5-7 száza-
lékkal növekedjen, szükség van 
friss és olcsó munkaerőre - jelen-
tette ki Varga Mihály pénzügymi-
niszter a Budapest Business Klub 
konferenciáján hétfőn. Úgy vélte, 
hogy a magyar gazdaság közelít 
ahhoz a szinthez, amikor a növe-
kedést a munkaerőpiac alakulása 
is korlátozhatja. A pénzügyminisz-
ter hangsúlyozta, hogy a státus-
törvénnyel kapcsolatban a kor-
mány helyes lépéseket tett az or-
szág munkaerővonzó képességé-
nek fenntartására. Varga Mihály a 
világgazdaságban az idei év máso-
dik felétől meginduló enyhe nö-
vekedést prognosztizált, és úgy vél-
te, hogy Magyarország 2004-2005 
között az EU tagjává válhat. 

- Ez az ország számára a beruhá-
zási források bővülését jelentheti, 

amivel tartani lehet az 5-7 száza-
lék közötti növekedési ütemet -
tette hozzá. A pénzügyminiszter si-
keres kísérletnek nevezte a kétéves 
költségvetést. - A „magyar gazda-
sági modell" részeként a két évre 
szóló költségvetés stabil adórend-
szert és kiszámítható járulékterhe-
ket jelent a gazdaság egészének, 
így beváltotta a hozzá fűzött re-
ményeket - mondta. Varga Mihály 
szerint a költségvetési többletbevé-
telek felhasználása helyes volt, hi-
szen több pénz jutott család-, illet-
ve lakástámogatásokra, valamint 
a kis- és középvállalkozások fej-
lesztésére. 

Fontosnak nevezte, hogy a vi-
lággazdaság lehűlése után a kor-
mány beruházási oldalról igyeke-
zett fenntartani a gazdasági növe-
kedést, ezért 2001-2002-ben a ko-
rábbinál nagyobb hangsúlyt ka-
pott a turizmus, a lakás- és az au-
tópálya-építések fejlesztése. 

röv iden 
CSÖKKENT 
A MUNKANÉLKÜLISÉG 
A munkanélküliségi ráta 2001 ok-
tóber-decemberben 5,6 százalék 
volt, 0,4 százalékponttal alacso-
nyabb, mint egy évvel korábban -
közölte a KSH. A korábbi tájékoz-
tatás szerint szeptember-november 
átlagában a mutató 5,5 százalék 
volt, 0,5 százalékponttal maradt el 
az előző év azonos időszakától. 

BENZINÁR 
Szerdán literenként négy forinttal 
emeli a motorbenzinek árát a Mol 
Rt., így a motorbenzinek ára ismét 
átlépi a 200 forintot. A gázolaj és az 
autógáz ára nem változik. A Mol Rt. 
szerint az árremelést az indokolja, 
hogy a világpiacon kisebb ingadozá-
sok mellett tartósan emelkedni 
kezdtek a jegyzésárak. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Megérkezett a Blaha Lujza térre az 
az ekhós szekér, amelyről egy hét 
múlva, febmár 4-én megkezdik a je-
gyek árusítását a Nemzeti Színház 
tavaszi előadásaira. Az egykori 
Nemzeti Színház helyén felálh'tott 
ekhós szekéren - naponta 10 és 18 
óra között - két pénztárban váltha-
tók belépők a március 15-i dísz-
bemutatót követő előadásokra. 

A FIDESZ A KAMPÁNY 
HANGNEMÉRŐL 
Tagadásból, nemekből nem lehet 
jövőt építeni - mondta Pokorni 
Zoltán. A Fidesz elnöke hangsú-
lyozta: a 2002-es választások tétje 
a rendszerváltás kiteljesítése. - A 
polgárok mérlegre tudják tenni, mi 
adott többet az ország felemelke-
déséhez, a Bokros-csomag vagy a 
Széchenyi-terv - közölte a politi-
kus. 

HORN GYULA AZ MSZP 
CÉLJAIRÓL 
Hom Gyula szerint az ellenfelek 
zavarba jöttek, hiszen az MSZP 
szombati kongresszusán semmi 
nem következett be azokból a konf-
Uktusokból, viszályokból, amikre 
számítottak. Az exminiszterelnök 
erről fertőrákosi sajtótájékoztató-
ján beszélt hétfőn. 

SZŰRÖS MÁTYÁS 
Nem zárta ki soraiból Szűrös Má-
tyást az MSZP parlamenti frakciója, 
de a szocialisták nem is tekintik a 
képviselőcsoport tagjának a poüti-
kust. Ezt Nagy Sándor frakcióveze-
tő közölte a képviselőcsoport ülése 
után. Állásfoglalásuk szerint Szű-
rös Mátyás döntésével - miszerint 
egy másik párt színeiben indul a vá-
lasztásokon - kikerült a képviselő-
csoportból. 

Veszélyes 
az al-Kaida 
WASHINGTON, BERLIN (MTI) 

Az amerikai alelnök szerint száz-
ezer terroristát képezhettek ki az 
al-Kaida terrorhálózat táboraiban. 
Richárd Cheney azt mondta az 
ABC-tévének, hogy Oszama bin 
Laden terrorszervezete akár 65 or-
szágban is gyökeret verhetett. A 
titkosszolgálatok al-Kaida-sejteket 
derítettek fel Nagy-Britanniában, 
Olaszországban, Malajziában, In-
donéziában és a Fülöp-szigeteken 
- jegyezte meg. Cheney feltételez-
te, hogy Oszama bin Laden még él, 
mert „ha halott lenne, akkor több 
jel utalna erre. Nagyobb lárma len-
ne az elhunyta és szervezetének 
sorsa körül." Az alelnök úgy vélte, 
hogy az USA előbb-utóbb elfogja 
bin Ladent. Annál jobban nyug-
talanítja őt az al-Kaida sejtjeinek 
felszámolása. „Bin Laden egyma-
gában nem különösebben ve-
szélyes. Világméretű terrorszerve-
zetével együtt veszélyes" - fejte-
gette az AFP szerint. 

Verestóy Attila szenátor (RMDSZ) szerint 

Minden szép és jó 
BUKAREST (MTI) 

A román Szociáldemokrata Párt 
(PSD) a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség valamennyi aján-
latát elfogadta a két szervezet kö-
zötti újabb együttműködési meg-
állapodásról folytatott megbeszélé-
seken - jelentette ki Verestóy Atti-
la, az RMDSZ szenátusi csoport-
jának vezetője a Krónika című er-
délyi lapnak adott nyilatkozatá-
ban. Verestóy szerint a román kor-
mánypárt politikusai támogatják a 
magyar nyelvű felsőoktatás fejlesz-
tését, az egyetemeken belüli önál-
ló döntéshozatal létrejöttét. Az idei 
megállapodásban szerepel az önál-
ló magyar gimnáziumok visszaál-
lítása: Marosvásárhelyen a Bolyai 
Farkas, Brassóban az Áprily Lajos 
nevét viselő gimnáziumokban ok-
tatnak majd csak magyarul, emel-
lett Máramarosszigeten is lesz ma-
gyar gimnázium. Verestóy elmond-
ta, az oktatási fejezetben szerepel, 
hogy igény esetén a csángók anya-

nyelvükön is tanulhatnak, ebben 
a kérdésben az Európa Tanács ha-
tározata az irányadó. Az egyházi in-
gatlanok visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban a szenátor kifejtette: 
a kormánypárt az RMDSZ-szel 
konzultálva dolgozza ki saját tör-
vénytervezetét, amelynek vélhe-
tően alapjául szolgál a szövetség és 
az egyház szakértői által már 
megalkotott jogszabályjavaslat. 
Tervek szerint az RMDSZ-szel kö-
zösen ellenőrzi majd a kormány-
párt a kedvezménytörvényről tájé-
koztatást nyújtó erdélyi irodák mű-
ködését is. A PSD és az RMDSZ 
vezető politikusainak hétvégi talál-
kozójáról beszámoló hétfői román 
lapok viszont úgy értékelték a két-
napos tanácskozás eredményét, 
hogy az igazi nyertes a román kor-
mánypárt, amely anélkül tud újabb 
egy évre kényelmes parlamenti 
többséget biztosítani magának, 
hogy lényegében túllépett volna a 
tavalyi megállapodás megkötésekor 
tett ígéreteinél. 

Külföldi 
munkások 
BUDAPEST (MTI) 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgá-
lat 2002 első négy hetében 2726 
munkavállalási engedélyt adott ki 
külföldi állampolgárok részére, 12 
százalékkal többet, az előző év azo-
nos időszakához viszonyítva - kö-
zölte a GM. A kiadott engedélyek 
között egyetlen olyan kérelem sem 
szerepelt, amelyet a kedvezmény-
törvény keretében nyújtottak be. 
A 2002 januárjában kiadott enge-
délyek száma az ugyanezen idő-
szak alatt rendelkezésre álló beje-
lentett álláshelyek 4,3 százalékát je-
lentette. Egy évvel korábban, 2001 
januárjában, a 2000 januári mér-
tékhez képest 25,8 százalékkal több 
engedélyt adtak ki. A közlemény 
szerint az idei januári adatok alap-
ján időarányosan feltételezhető, 
hogy az engedélyek száma az év 
során nem éri el 81 ezres felső kor-
látot. A kiadott engedélyek többsé-
gét Budapesten és Pest megyében 
adták ki. 

Összevarrt aj akkal 

Tizenegy afgán gyermek kollektív öngyilkossággal fenyegetőzik az 
ausztráliai Woomera menekülttáborban, ahol a bentlakók tizenhar-
madik napja nem vesznek magukhoz ételt a kormány igen szigorú 
menekültpolitikája elleni tiltakozásul. Harmincötén - köztük egy 
gyermek - a szájukat is bevarrták, a bánásmódot kifogásolva. Auszt-
ráliába az elmúlt két évben 8 ezer illegális bevándorló érkezett, ami 
elenyésző szám sok más országéhoz képest. Felvételünkön: egy be-
varrt ajkú menekült . MTI TelefottVEPA 
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Orbán Viktor: A családi adókedvezményért megdolgoznak az emberek 

Hétmilliárd lenne a matrica Tőzsde-
búcsú 

KOVÁCS ANDRÁS 

Távozhat a tőzsdéről a Pick, a szegedi szalámigyár egykori siker-
papírja. Az a társaság hagyja el a parkettet, amelyik a kezdetek-
kor még az év tőzsdei kibocsátója megtisztelő címet is kiérdemel-
te. Amikor az Állami Vagyonügynökség úgy döntött, a tőzsdén ke-
resztül privatizálja a céget, a kor elvárásainak megfelelően hatá-
rozott. Kezdetben mindenkinek jó üzlet volt, különösen azért, mert 
kárpótlási jegyben számítva egészen olcsón lehetett hozzájutni 
az ezerforintos névértékű papírokhoz. Volt, aki néhány hónap múl-
va túladott rajtuk, egy befektetett forintból kihozott kettőt, a tü-
relmesebbek - szerencsésebbek - bőven tízezer forint fölötti ár-
folyamon értékesítették a Pick -részvényt. A legmagasabb kötés 
néhány forinttal tizennyolcezer fölött született erre a papírra, a 
legalacsonyabb - az amerikai ikertorony összeomlása után -, va-
lahol kétezer-négyszázon. 

A Picknek kezdetben talán tetszett a tőzsdei nyilvánosság, 
emelkedő árfolyamok mellett szép dolog a parketten forogni, ám 
később a hullámzást már nem igazán tudta követni a társaság. 
Pontosabban azt, hogy a részvények árfolyamát legkevésbé sem 
az befolyásolta, milyen eredményesen dolgozott a Pick, hány 
milliárd forint nyereséget ért el, hanem valami láthatadan - Sze-
gedről nézve befolyásolhatatlan - erő. Szóval, a szalámigyártás-
hoz, a húsfeldolgozáshoz értettek a régi és kevésbé régi vágású 
vezetők, a tőzsdéhez meg csak nagyon kevesen értenek igazán. 

Akik értettek, azok a mai főtulajdonos, az Arago vezetői, tulaj-
donosai voltak, s hiába szögezte le a Pick alapszabálya, hogy öt 
százaléknál nagyobb szavazattal egyik tulajdonos sem voksolhat 
a közgyűlésen, ez a felvásárlást kivédő passzus nem sokat ért a 
gyakorlatban. Mert hétszer öt százalék az már elegendő arra, hogy 
a hagyományosan alacsony közgyűlési részvétel mellett érdemi 
befolyást szerezzen. Azt mondják, a Pick már éppen jegyben járt 
egy komoly és fizetőképes külföldi szakmai befektetővel, amikor 
feltűnt az Arago. főtt, látott és győzött. 

A végeredmény pedig könnyen lehet egy komoly, fizetőképes, 
külföldi szakmai befektető - és némi árfolyamnyereség az eladó 
mérlegében. 

Vonza András 
a törzstenyészetnél 

- Miniszterelnök úr, az M5-ös to-
vábbépítése mindennél fontosabb 
Szegednek, a megyének, és a drá-
ga autópályánál csak a sztráda hi-
ánya a rosszabb. Elképzelhető, 
hogy 2003. december vége előtt 
megindulnak a munkagépek: 

- Az egész ország együtt érez 
önökkel, én dunántúli vagyok, ott 
is mindenki tudja, az M5-ös autó-
pályát a kilencvenes évek derekán 
egy olyan szerződéssel kezdték meg 
építeni, amely szinte elviselhetet-
lenül magas sztrádadíjakhoz ve-
zetett. Ma a Dunántúlon közis-
mert, hogy ha mi az Ml-esen, az 
M3-ason, az M7-esen járunk, és 
átmegyünk a túloldalra, akkor csak 
töredékét adjuk annak a pénznek, 
amit önök alig bírnak kifizetni. 
Azért, mert rossz megállapodás 
keretében épült meg ez az autópá-
lya. Három éve birkózunk a szer-
ződést aláíró vállalatokkal. Nehéz 
örökséget kaptunk, a koncesszió-
ban megállapodó kormányzat ke-
vés mozgásteret hagyott nekünk, 
nem könnyű ebből kihátrálni. 
Amint a társaságnak 2003 végén 
lejár a joga arra, hogy folytassa az 
autópálya építését, már másnap 
maga az állam kezdi meg a sztrá-
da továbbépítését. 

- Birkóztak, harcoltak a kon-
cessziós társasággal, azért jó lett 
volna, ha legalább egy csatát nyer-
nek, és bevonják a matricarend-
szerbe az M5-őst is. Ez nem csu-
pán pénzkérdés 1 

- Az az autópálya, amit majd az 
állam épít meg Szegedig, és amely 
- terveink szerint - továbbmegy 
Belgrádig, matricás lesz. Arról, 
hogy be lehet-e vonni a matricás 
rendszerbe az M5-öst, természete-
sen tárgyaltunk, de olyan pénz-
ügyi ajánlatokat kaptunk, amelye-
ket nem fogadhatunk el. Ez évi 
mintegy hétmilliárd forintot jelen-
tene. 

- Az eddigi árnyékdíjon fölül, 
mellyel az állam a franciákkal 
kötött szerződés értelmében kö-
teles kipótolni az árbevételt 1 

- Igen. Tíz év alatt ki kellene fi-
zetnünk plusz hetvenmilhárd fo-
rintot, ami hetven kilométer autó-
pálya építésének költsége. Ez túl-
ságosan sok. Sajnos nagyon messze 
vannak egymástól az álláspontok. 

- Beszéljünk továbbra is a pénz-
ről! Üzleti alapon vagy támoga-
tásként készül részesedést vásá-
rolni a sportklubokból az állami 
tulajdonú Magyar Fejlesztési 
Bank1 

- Egy bank csak üzleti alapon 
tehet ilyet, még akkor is, ha fejlesz-
tési bankról van szó. Nem a rövid 
távú megtérüléseket keresi, ha-
nem egy-egy piaci terület hosszabb 
távú megerősítését kapta felada-
tul, kizárólag üzleti alapon. Ha a 
kormány támogatni akarja a spor-
tot, akkor azt mindig a költségve-
tésen keresztül kell tennie. így is 
cselekszünk, jelentős sporttámoga-
tásokat adunk, ami pedig ezen túl 
van, az üzlet, ahol szigorú vastör-
vényeknek kell érvényesülni. 

- Magyarország megpályázza a 
2008-as labdarúgó Eb rendezését. 
Ön szerint megtanulunk addig-
ra focizni1 

- Én az optimistább fajtához tar-
tozom Magyarországon, részben 

Folytatás az 1. oldalról 

Mikola István ugyanakkor tegna-
pi, szegedi látogatásán határozot-
tan leszögezte: az SZTE gyermek-
klinikája megkapja a tárca által 
ígért 20 millió forintot, amelyből 
kilencet már átutaltak. Az összeg-
gel a minisztérium a szeptikus in-
tenzív osztály mintegy ötvenmil-
lió forintba kerülő kialakítását se-
gíti. A gyermekklinika igazgatója 
szerint a szükséges szakhatósági 
engedélyek beszerzése után április 
végén Palánkai Tibor építész tervei 

Orbán Viktor miniszterelnök. 

azért, mert látom, hogy megindult 
a stadion-újjáépítési program, s 
hogy ez mennyi lelkesedést, ener-
giát hozott felszínre. Márciusban 
tizennyolc helyen kezdődik meg a 
stadionok rekonstrukciója, az em-
berek mindenhol örömmel fogad-
ják, szinte követelik az építést. Azt 
szoktam mondani az ellenzéknek, 
amikor azt állítja, túlságosan sok 
stadiont építünk, hogy jelöljék ki, 
melyiket ne csináljuk. Azután 
menjenek oda és álljanak a helyi 
emberek elé, és mondják meg ne-
kik, nem kell stadion. Ráadásul 
az utánpótlásprogram is megin-
dul, Mezey György készített egy ki-
váló utánpótlás-nevelési progra-
mot, amely idén tavasszal meg-
kezdődhet. Akik ma még tartózko-
dóbbak vagy borúlátóbbak, egy-
másfél éven belül talán majd más-
képp tekintenek a magyar foci jö-
vőjére. 

- Egy hónapja osztja meg a köz-
véleményt a státustörvény. En-
nek munkavállalási fejezetéről 
külügyminiszterünk azt mond-
ta, a teljes romániai esélyegyen-
lőség a romániai magyar munka-
vállalók számára hátrányos. Eb-
ben van a hiba vagy a kommuni-
kációban 1 

- Ami a Romániában élő ma-
gyarokat illeti, ők részesei voltak a 
státustörvény megalkotásának, és 
amikor megállapodtam a román 
miniszterelnökkel, előzetesen min-
den kérdésben kikértem az 
RMDSZ véleményét. Egészen ad-
dig, ameddig Markó Béla elnök úr 
azt nem mondta, hogy rendben 
van, nem írtam alá semmit. Sőt a 
két ország diplomáciájának törté-
netében talán példátlan módon, 

alapján megkezdődhet az osztály 
kialakítása. Túri professzor el-
mondta: a fertőzésveszélynek ki-
tett, intenzív kezelést igénylő be-
tegek számára létrehozott részleg 
feladatai között lesz a súlyos égé-
si sérülést szenvedett gyermekek 
ellátása is. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően nem csupán Csongrád 
megyei, hanem Békés és Bács-Kis-
kun megyei sérülteket is fogad-
nak. 

Az égési centrum kialakítására a 
szegedi polgárok és vállalatok, va-
lamint az önkormányzat hozzájá-

Nastase miniszterelnök Budapest-
re érkezett delegációjának az 
RMDSZ két vezetője is tagja volt. 
Amikor az utolsó pontokat egyez-
tettük a miniszterelnökkel, akkor 
mindig megkérdeztem az 
RMDSZ-t, egyetértenek-e. A ro-
mániai magyarok szempontjából 
nem aggódom sem a törvény, sem 
a megállapodás miatt, mert azt ők 
jóváhagyták. Ami pedig a magya-
rokat illeti, a gazdasági miniszte-
rünknek van arra jogosítványa, 
hogy megmondja, évente egy idő-
ben hány munkahelyet tölthetnek 
be külföldiek. Ezt a számot a mi-
niszter meghatározza, a hivatalok 
pedig nem adnak ki ennél több 
munkavállalási engedélyt. 

-A kormány családtámogatásá-
ban az építéssel kapcsolatos 
kedvezmények vitathatatlanok. 
Ám, a családi pótlék változatlan-
sága mellett, a kívánatosnál ke-
vesebben tudnak élni a családi 
adókedvezménnyel - a dolgozni 
akarók és tudók közül is. 

- A családi adókedvezmény azok-
nak jár, akik dolgoznak és gyerme-
keket nevelnek. Nagyon fontos, 
hogy különbséget tegyünk a csalá-
di pótlék, a kiegészítő családi pót-
lék és a családi adókedvezmény kö-
zött. Az első kettőt úgy kapják az ar-
ra jogosultak, hogy a beszedett adó 
egy részét erre fordítjuk Ezzel szem-
ben a családi adókedvezményért 
mindenki maga dolgozik meg. Az 
állam az adó egy részét vagy egészét 
nem vonja el a jövedelmet előállí-
tótól, mert támogatja a gyermekne-
velést. Ez nem ajándék a kormány-
tól, e mögött munka van. Nagyon 
fontos ez a tétel, és szeretnénk is 
megemelni. Akadnak természete-

mlásával eddig 15 millió forintot 
gyűjtöttek össze. 

Vass Imre, a Rádió 88 hírigazga-
tója, a gyűjtés kezdeményezője el-
mondta: mivel a szeptikus inten-
zív osztályon kezelhetik a megégett 
gyermekeket, a támogatók, köz-
tük kiadóvállalatunk hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a pénzt a részleg 
kialakítására fordítsák. Vass Imre 
hozzátette: a teljes, 50 milliós be-
ruházási költségből a tárca támo-
gatásával együtt eddig 36 millió 
forint áll rendelkezésre, ezért foly-
tatják a gyűjtést. 

Fotó: Karnok Csaba 

sen olyanok, akik sajnos nem tud-
nak dolgozni, és persze olyanok is, 
akik nem akarnak munkát vállal-
ni. Számukra és a szegényebb réteg 
számára ott a kiegészítő családi pót-
lék. Ennek kifizetéséről a helyi ön-
kormányzat dönt, mert Budapest-
ről nem tudjuk megmondani, ki 
szorul rá erre Szeged külvárosában, 
a tanyavilágban, Csongrád vagy 
Szentes térségében. 

- Néhány perccel beszélgeté-
sünk előtt négyszemközt tárgyalt 
Szeged polgármesterével, Bartha 
Lászlóval. Megtudhatjuk miről1 

- A polgármester úr rendkívül rá-
menős ember, bármikor meghív, 
azonnal javaslatai vannak, és eze-
ket elegánsan csomagolva, de na-
gyon határozottan szokta előad-
ni. Persze, ha nem így tárgyalt vol-
na, a város most talán szegényebb 
lenne egy szép Klauzál térrel, nem 
készült volna el a rendelőintézet 
felújítása, és valószínűleg a Holt-
Maros ügye sem menne ilyen si-
mán. Mindemellett a központi 
költségvetésből érkezik majd nyolc-
milliárd forint a konferenciaköz-
pont és egyetemi könyvtár felépí-
tésére, hamarosan megtörténik az 
alapkőletétel. Most két nagyobb 
terv fölött alkudoztunk, az egyik a 
vasúti híd, ami a régi Szeged-Te-
mesvár vonalhoz szükséges. Eh-
hez a város már látványterveket 
készített és számításokat végzett. 
A másik pedig egy déli közúti híd, 
ami tulajdonképpen bezárná Sze-
ged déli gyűrűjét. Mindkettő hét-
tíz milliárdba kerül. Erről tárgya-
lunk most, és mindketten egyet-
értünk abban, hogy ezekre szükség 
van. 

KOVÁCS ANDRÁS 

A kialakítandó osztályon egy-
szerre két, testfelületének jelentős 
részén megégett gyermeket tud-
nak ellátni. Az elmúlt három hó-
napban a gyermekklinikán hat sú-
lyosan megégett gyermeket kezel-
tek. 

A bőrgyógyászati klinikán egyide-
jűleg hét, komoly égési sérüléseket 
szenvedett felnőtt ellátására van 
lehetőség, és ez a tapasztalatok 
alapján elegendő - tette hozzá Do-
bozy Attila rektorhelyettes, a bőr-
klinika igazgatója. 

K.B. 

A tavalyi évben már 2,1 milliárd li-
ter tejet termelt a hazai mezőgaz-
daság, s ez a szám csak növeked-
ni fog - mondta Vonza András föld-
művelésügyi miniszter tegnap fá-
biánsebestyéni látogatásán. A mi-
nisztert Farkas Sándor orsszág-
gyűlési képviselő kalauzolta a 
szarvasmarhatelepen és a nóniusz 
töizstenyészetnél. Vonza András 
elismeréssel szólt a Kinizsi 2000 

Évente 350 milhó forinttal támo-
gatja az egészségügyi tárca az or-
szág kilenc regionális újszülött-
életmentő szolgálatát - jelentette 
be Mikola István Szegeden. A mi-
niszter hozzátette: két-három hó-
napon belül minden, veszélyezte-
tett újszülötteket szállító centrum 
egy-egy új, különleges mentőau-
tót kap. Mikola bejelentette, hogy 
febmár második hetében megkez-
dődik az orvoskarok konszolidáci-
ója, ami mintegy 5 milliárd forint-
tal terheli majd meg az állam-
kasszát. Pintér Sándor professzor, 
a szegedi újszülött-életmentő szol-
gálat kuratóriumának elnöke el-
mondta, hogy a koraszülött és sé-
rült újszülöttek szállítását biztosí-
tó mentőautók és az egészségügyi 
személyzet évi három-négyszáz 

Részvénytársaság működéséről és 
gazdálkodásáról. A megalkotott 
földtörvénnyel kapcsolatban kije-
lentette: védi a magyar gazdát. A 
törvény szerint magyar állampol-
gár maximum 300 hektár földet 
birtokolhat, s igaz, ugyanekkorát 
bérelhet külföldi magánszemély 
is, de maximum tíz évig - hangsú-
lyozta a miniszter. 

B. G. 

gyermek életét és szellemi-testi 
épségét óvhatja meg. A professzor 
„mozgó intenzív osztálynak" ne-
vezte a legkisebb betegek számára 
inkubátorral és lélegeztető beren-
dezéssel felszerelt újszülött-szál-
lítót. A professzor kijelentette: az 
életmentő szolgálat szakmai hát-
tere biztosított, képzett gyermek-
orvosok és ápolók állnak készen-
létben a nap 24 órájában. A szüle-
tés helyszínére kiérkező mentő-
autó a kis betegek legmagasabb 
színvonalú ellátását biztosítja. 

A szolgálat orvosai szerint a mi-
nisztériumi támogatásból a dél-
alföldi régiónak jutó, évente mint-
egy 50 milhó forintos juttatás ele-
gendő lesz az újszülöttszállítás fi-
nanszírozására. 

I.SZ. 

Nem égési centrum épül Szegeden 

Újszülöttmentés 

A különleges mentőautót „mozgó intenzív osztálynak" nevezik 
az o r v o s o k , m e n t ő s ö k . Fotó: Karnok Csaba 
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Fejébe verték 
a biliárd szabályait 

A szülők előszeretettel választanak belvárosi iskolát 

Számít a tanító személye 

Különösen az első gyermeküket iskolába küldő szülők aggódnak amiatt , hogyan boldogul majd a „sze-
m ü k f énye" . Fotó: Schmidt Andrea 

Lakosságmegtartó építkezések 

Baks: a falu gondol 
a jövőjére 
Mintegy 58 millió forintot nyert különböző pályázatokon Baks 
község önkormányzata, aminek nyomai vannak a faluban. Balogh 
Lajosné polgármester szerint a kistelepülések szűkös költségvetési 
keretük miatt különösen rászorulnak az állami támogatásra. 

Több szegedi iskolaigazgató be-
számolt arról, hogy beszéltek 
olyan szülőkkel, akik szeptem-
berben már a következő tanévre 
szerették volna beíratni az álta-
lános iskolába készülő gyermekü-
ket. Még ha ilyen eset ritkán is 
fordul elő, a szülők többsége sze-
ret időben gondoskodni arról, 
hogy gyermekét megfelelő szín-
vonalú iskolában taníttassa. 

Bár a Szegeden működő általános 
iskolák mindegyikéhez jól körül-
határolt felvételi körzet tartozik, a 
szülők nagy része mégsem feltét-
lenül a lakóhelyhez közeli intéz-
ménybe fratja be gyermekét. A 
földrajzi távolság ugyanis nem tar-
tozik az iskolaválasztás elsődle-
ges szempontjai közé. Sokkal in-
kább számítanak azok a vélemé-
nyek, amelyeket ismerősöktől, rol 
konoktól hallanak egy-egy iskola^ 
megítélésével kapcsolatban. A sa-
ját tapasztalat persze még jobban 
megerősítheti a szülőt abban, ho-
vá írassa he gyermekét. Gyakran 
előfordul, hogy a leendő nebuló 
az idősebb testvér nyomdokaiba 
lépve ugyanabba az iskolába kerül. 
A Ságvári Endre Gyakorló Általá-
nos Iskola igazgatója, Sipos Ibolya 
szerint különösen az első gyerme-
küket iskolába küldő szülők aggód-
nak amiatt, hogyan boldogul majd 
önállóan a „szemük fénye" egy 
számára szokatlan közegben, is-
meretlen kortársai körében. Ép-
pen ezért az intézmények lehetősé-
get biztosítanak arra, hogy az ér-
deklődők megismerkedjenek az új 
környezettel. Általában még azt 
a különös igényt is teljesítik, hogy 
a szülő beülhet annak a tanító-
nak az órájára, akinek az osztályá-
ba gyermeke is járni fog. 

A megkérdezett iskolaigazgatók 

A hírbázisban jelenleg a Délma-
gyarország internetes kiadásával 
együttműködő 18 szegedi középis-
kola legfontosabb képzési tudni-
valói, a nyolcadikosoknak nyúj-
tott pályaválasztási információi ta-
lálhatók meg. 

Az iskolai hírbázis folyamato-
san bővül az általános iskolák hír-
csatornáival is, amelyeken elsőként 
az induló első osztályokhoz kap-
csolódó információk találhatók 
meg az iskolákról. Az általános is-
kolák közül jelenleg a Tarjáni Ma-
gyar-Némct Kéttaiuiyelvű Általá-
nos Iskola, a Juhász Gyula Tanár-
képző Gyakorló Iskolája, a Weöres 
Sándor Általános Iskola, az 
Odessza II. Számú Általános Isko-

egyhangú véleménye szerint a 
szülök különösen fontosnak tart-
ják, hogy személyesen találkoz-
zanak és beszélgessenek gyerme-
kük leendő tanítójával. Ezenkívül 
még sok minden érdekli őket. A 
Weöres Sándor Általános Iskola 
vezetője, Szabó Lászlóné például 
gyakran hallja azt a kérdést, hogy 
mely középiskolákba jutnak be a 
végzős tanulók a tarjáni lakótele-
pen működő alapfokú oktatási in-
tézményből. Sokat számít az is, 
milyen idegen nyelvet tanulhat a 
gyermek, és milyen szinten ok-

la, a Bálint Sándor Általános Isko-
la, valamint rövidesen a Tabán Ál-
talános Iskola és a Fekete István Ál-
talános Iskola hírcsatornája talál-
ható meg. 

Valamennyi, az iskolai hírbázis-
ban szereplő intézmény számára a 
Délmagyarország Online önálló-
an is használható webcímet nyújt, 
amelyen az iskola hírei közvetle-
nül is elérhetőek. A hírbázishoz 
csatlakozott iskolák a következő 
webcímen találhatók meg: 

Csonka János Műszaki Szakkö-
zépiskola: www.csonka.delma-
gyar.hu; Deák Ferenc Gimnázium: 
www.deak.delmagyar.hu; Dugonics 
András Piarista Gimnázium: 
www.piarista.delmagyar.hu; Déri 

tatják a számítástechnikát. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a 
szülők előszeretettel választanak 
gyermekük számára belvárosi is-
kolát, ezért az elsős korosztály lét-
számcsökkenését elsősorban a Sze-
ged központjától kijjebb eső in-
tézmények érzik meg. Előfordul, 
hogy egy osztállyal kevesebbet 
kénytelenek indítani a következő 
tanévben. Hagyományos értelem-
ben vett felvételi vizsgát nem tar-
tanak, de például a több iskolában 
is működő testnevelés tagozatra je-
lentkező gyermekek mozgáskoor-

Miksa Ipari Szakközépiskola: 
www.dcri.dehnagyar.hu; Eötvös ló-
zsef Gimnázium: www.eotvos.del-
magyar.hu; Fodor lózsef Gimnázi-
um és Élelmiszeripari Szakközép-
iskola: www. fodor, delmagyar. hu ; 

Fekete István Általános Iskola: 
www. feketeistvan. delmagyar. hu ; 

Gábor Dénes Gimnázium, Műsza-
ki Szakközépiskola: www.gaborde-
nes.delmagyar.hu; Hansági Vendég-
látóipari és Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskola: www.hansagi.delma-
gyar.hu; Kiss Ferenc Erdészeti Szák-
köz: www.ldssferenc.dclmagyar.hu; 
Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi 
Szakközépiskola: www.kossuth.del-
magyar.hu; Kőrösy lózsef Közgazda-
sági és Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskola: www.korosy.delma-
gyar.hu; Móra Ferenc Szakközép és 
Szakmunkásképző Iskola: www. 
mora.delmagyar.hu; Odessza II. 
Általános Iskola: www.odessza2. 
delmagyar.hu; Radnóti Miklós 

dinációs képességeit általában já-
tékos foglalkozáson mérik fel. Az 
egész városra kiterjedő beiskolázá-
si körzettel rendelkező Ságvári ál-
talános iskola azonban - a túlje-
lentkezés miatt - hatfős csoportok-
ban az óvodai foglalkozásokhoz 
hasonló meghallgatást tart a gyer-
mekek számára. Az igazgatónő 
hangsúlyozza: ez nem azt jelenti, 
hogy csak zseniket vesznek fel, 
elsősorban arra kíváncsiak, 
mennyire „iskolaérettek" a gyere-
kek. 

HEGEDÚS SZABOLCS 

Gimnázium: www.radnoti. delma-
gyar.hu; SZTE JGyTF Gyakorló Ál-
talános Iskola: www.jgytfgyakor-
lo.delmagyar.hu; Széchenyi István 
Gimnázium és Szakközépiskola: 
www.szechenyi.delmagyar.hu; Ság-
vári Endre Gimnázium: www.sag-
vari.delmagyar.hu; Tabán Általános 
Iskola: www.taban.delmagyar.hu; 
Tarjáni Magyar-Németh Kéttan-
nyelvű Általános Iskola: www.tar-
jan.delmagyar.hu; Tisza Lajos 
Könnyűipari Szakközépiskola: 
www.tiszalajos.delmagyar.hu; Tá-
pai Antal Szakközép- és Szakisko-
la: www.tapai.delmagyar.hu; Tö-
mörkény István Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola: www. 
tomorkeny.delmagyar.hu; Vasvári 
Pál Közgazdasági Szakközépiskola: 
www.vasvari.delmagyar.hu; Vedres 
István Építőipari Szakközépiskola: 
www.vedres.delmagyar.hu; Weöres 
Sándor Általános Iskola: www.we-
ores.delmagyar.hu 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy háromfős társaság nem tudott 
megegyezni egy másik vendéggel a 
biliárd játékszabályaiban, ezért -
hogy meggyőzzék igazukról - jól 
megverték. 

Sz. Sándor, Sz. Zsolt és Sz. 
László az elmúlt hét végén egy sze-
gedi sörözőben bántalmazta az 
egyik vendéget. A konfliktus oka az 
volt, hogy a banda nem tudta meg-
győzni a sértettet a biliárd általuk 
ismert szabályairól. 

A verekedés után a társaság el-
ment, majd miután erőt és bátor-
ságot gyűjtöttek, visszatértek és 

A 2400 lakosú Baks 15 százaléka 
roma nemzetiségű. Egy kis köz-
ség életében, ahol sok a halmo-
zottan hátrányos helyzetben lévő 
polgár, kiemelt szerepet játszik a 
szociális támogatás, mondta Ba-
logh Lajosné polgármester, aki 
hangsúlyozta, hogy nem csak a ro-
mák küszködnek anyagi gondok-
kal, ráadásul a nehézségek mel-
lett kötelező önkormányzati fel-
adatként működtetni kell a község 
intézményeit is. A polgármester 
szerint mindez körültekintő gaz-
dálkodást Jkövetel meg tőlük. A te-
lepülés jövője miatt évek óta arra 
is ügyelniük kell, hogy a faluhoz 
kössék a lakosságot, főként a fia-
talokat. Emiatt is szükség van ar-
ra, hogy a község folyamatosan 
fejlődjön. 

Baks vezetői felismerték, hogy 
pusztán önerőből elképzelhetetlen 
lenne a folyamatos fejlesztés. Ba-
logh Lajosné elmondta, állandó-
an nyomon követik a pályázati ki-
írásokat. így sikerült tavaly mint-

ott folytatták a verést, ahol abba-
hagyták. Miután q söröző többi 
vendége felszólította őket, hogy 
hagyják abba a férfi ütlegelését, a 
berendezést vették célba, és rövid 
időn belül teljesen „átrendezték" a 
helyiséget. 

A sértett nyolc napon túl gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett: eltört az 
orrcsontja, valamint a protézise. A 
rongálással okozott kár 15 ezer fo-
rint. 

A férfiak ellen csoportosan el-
követett garázdaság és súlyos tes-
ti sértés alapos gyanúja miatt in-
dult büntetőeljárás a Szegedi 
Rendőrkapitányságon. 

egy 58 millió forint támogatást 
nyerniük, amiből felépülhetett hét 
szociális bérlakás. 

A közel 32 millió forintos beru-
házás mellett kiemelt jelen-
tőségűnek nevezte a polgármester 
a művelődési ház felújítására, illet-
ve parkjának kialakítására nyert 
támogatást is. A Sapard-program 
keretében ugyanis 1 millió 500 
ezer forintot kaptak parkosításra, 
az épület villanyhálózatának, il-
letve a színpad és a belső burkolat 
felújítására pedig 2 millió 600 ezer 
forintot. 

Ma már Baks útjainak 80-85 
százaléka burkolt, biztonságos az 
ivóvízellátása, felépült a tornacsar-
nok, a faluba bevezették a gázt, 
rendőrőrsöt is átadtak, valamint az 
intézmények felújítása nagyrészt 
befejeződött, sorolta a polgármes-
ter. Balogh Lajosné szerint a tava-
lyi esztendő kiemelt eredményéhez 
tartozik még az óvodai és az isko-
lai romaprogram beindítása is. 

N. RÁCZ JUDIT 

Balogh Lajosné polgármester szerint már halaszthatatlan volt a 
művelődés i ház fe lú j í tása . Fotó: Karnok Csaba 

Önálló iskolai címek a www.delmagyar.hu-n 

Tovább bővül az iskolai hírbázis 
A Délmagyarország internetes honlapja (www.delrnagyar.hu) a na-
pokban megalapította azt az iskolai hírbázist, amelyből a látogatók 
egész cv folyamán sokrétű és aktuális értesüléseket szerezhetnek a 
helybéli közoktatási intézmények képzéséről, oktatói munkájáról, 
illetve diákéletéről. 

Minoriták Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Közéleti Kávéház hol-
nap, szerdán 18 órától Minoriták új-

ra Szegeden címmel rendezi követ-
kező összejövetelét. Az est házigaz-
dája Gál Viktor akolitus, vendége P 
Tóth Lajos minorita plébános atya. 

Év elej i á rzuhanás 
a T e r r a k o t t a Csempecentrumnál 
Fagyálló Gres padlólapok 2990 Ft helyett 1 9 9 0 F t 
Beltéri padlólapok 1390 Ft helyett 1 0 9 0 F t 

D Y C K E R H O F F SOPRO M Á R K A K É P V I S E L E T s 
R A G A S Z T Ó K , F U G Á Z Ó K 
Megbízható minőség, elérhető áron rf A 
Tel.: 62/555-790, 543-470 m 
Nyitva: H.-P.: 8-17.30. Szo.: 8-12.30 ( J ö ü II jJtTCd II i l l II 

Italozni hívták, majd megverték az apját 

Vita orrcsonttörésig 
Három fiatal megverte negyedik társuk édesapját 
pénteken este a 48-as utcában, mivel az apa nem 
engedte fiának, hogy barátaival tovább italozzon. 

A 21 éves K. László, a 28 éves N. Albert, va-
lamint a 26 éves H. Gyula együtt iszogatott a minap 
az egyik kocsmában negyedik társukkal M. V.-vel. 
Később úgy döntöttek, hogy egyelőre befejezik, 
de később M.-ék lakásához közeli kocsmában 
folytatják. 

A fiatalemberek elindultak a másik kocsmába, 
ám előtte bekopogtattak negyedik társuk lakásába. 
A fiú édesapja azonban közölte a társasággal, hogy 
az ő fia már eleget ivott, nem engedi el szórakozni. 
Ez persze nem tetszett a fiataloknak, akik elkezdték 
lökdösni a férfit. M.-ék szomszédja, N. K. ezt látva, 
az idősebb M. V segítségére sietett. A három fiatalt 

azonban ez nem tántorította el, őt is vemi kezdték. 
K. László egy kést is előrántott . Az apa, hogy 
megvédje magát és a szomszéd fiút, felkapott egy 
másfél méteres lécet, és azzal megpróbálta kiütni K. 
László kezéből a kést. Közben megérkezett a 
szomszéd apja, N. Imre, aki pedig a saját fia 
segítségére sietett. Ő összeverekedett N. Alberttel. 

A verekedést kezdeményező három fiatal egy idő 
u tán feladta a küzdelmet, kocsiba ugrottak és 
elhajtottak. A vitában N. K.-nak és N. Albertnek 
eltört az orrcsontja. 

A Szegedi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés 
és csoportos garázdaság miatt folytat büntetőeljárást 
a há rom fiatal, valamint a szomszéd, N. Imre 
ellen. 

A. T. J. 

Sándorfalvi 
siker 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az első alkalommal meghirdetett 
Mensáros László vers- és próza-
mondó verseny díjkiosztó gáláján 
az ifjúsági kategóriában a második 
helyért járó jutalmat a sándorfal-
vi Hódi Viktória vehette át. A Men-
sáros László Alapítvánnyal és az 
Anyanyelvápolók Szövetségével 
közösen meghirdetett vetélkedé-
sen összesen 286-an indultak az 
ország egész területéről, a döntőben 
huszonhármán léptek a zsűri elé. 
A szervezők remélik, hogy ez a díj 
az amatőr versmondó mozgalom 
legrangosabb elismerésévé válhat. 

http://www.deak.delmagyar.hu
http://www.piarista.delmagyar.hu
http://www.dcri.dehnagyar.hu
http://www.ldssferenc.dclmagyar.hu
http://www.odessza2
http://www.radnoti
http://www.szechenyi.delmagyar.hu
http://www.taban.delmagyar.hu
http://www.tiszalajos.delmagyar.hu
http://www.tapai.delmagyar.hu
http://www.vasvari.delmagyar.hu
http://www.vedres.delmagyar.hu
http://www.delmagyar.hu-n
http://www.delrnagyar.hu
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A rendelet gyors változtatásai megzavarták az embereket. Fotó: Schmidt Andrea 

KI KAPHAT FÉLÁRÚ 
DÍJKEDVEZMÉNYT? 

A hulladékszállítási díjból 50 százalék kedvezmény jár 
- az egyedül élő, 60 év feletti nyugdíjasnak; 
- az önálló háztartásban élő házasoknak és élettársaknak, ha egyi-
kük 70, másikuk 60 éven felüli; 
- annak, aki 60. évét betöltötte, és saját jövedelemmel nem ren-
delkező, közeli hozzátartozója ellátásáról gondoskodik; 
- a hadirokkantaknak és hadiözvegyeknek; 
- a súlyosan látás- vagy hallássérültnek, valamint az I. és II. cso-
portba tartozó rokkantnak. 

A kedvezményt csak az veheti igénybe, akinek díjhátraléka nincs. 

A hét első napján ismét sor állt a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. ügyfélszolgálati irodája előtt. 
A hó végi határidő közeledtével, 
sokan az utolsó napokban fizetik 
be egy összegben az éves díjat, 
amelynek tíz százalékát vissza-
kapják, s még nyereménysorsolá-
son is részt vehetnek. 

A díjelszámolás év végi változá-
sa, majd a régi rend visszaállítá-
sa sokakat megzavart - jó néhá-
nyan azért keresik föl az ügyfél-
szolgálatot, hogy választ kapja-
nak kérdéseikre. Miért szerepel 
régi összeg a csekken, ha a nyug-
díjasok úgyis visszakapják a pénz 
felét; miért hitelezzenek kevés 
pénzükből az egyébként is nehe-
zen élő idősek; a régi-új elszámo-
lás szerint jár-e „családi házas" 
kedvezmény, vagy sem; miért nem 
hosszabbítják meg a kedvezmé-
nyes befizetés határidejét - e kér-
désekkel szerkesztőségünket is 
fölkeresték (személyesen vagy te-
lefonon] olvasóink. 

Tóth Istvánná, a környezetgaz-
dálkodási kht. pénzügyi-számvi-
teli osztályvezetője megérti az 
ügyfelek türelmetlenségét, és to-
vábbi megértést kér a díjfizetőktől. 
„Munkatársaink minden lehetőt 
megtesznek a gyors ügyintézés és 
a határidők betartása érdekében" 
- mondta az osztályvezető. 

A hulladékszállítási díj gyors 
változásait nem csupán az ügyfe-
lek, de a környezetgazdálkodási 

kht. is nehezen követte. A kikül-
dött „pro forma" számlák, a mel-
lékelt csekkek még a nyugdíjas-
kedvezmény nélküli összeget tar-
talmazták. Mégis, a legcélszerűbb 
befizetni a kiküldött számla sze-
rinti díjat - a visszajáró pénzt pe-
dig a lehető leggyorsabban eljut-
tatják a félárú kedvezményre jo-
gosultakhoz. 

A kézzel kitöltött csekkeket csak 
hagyományos módon, „emberi 
erővel" dolgozhatják föl, s ez a 
módszer jelentősen késlelteti az 
ügyintézést - ezért kérik a kht. 
munkatársai a „pro forma" szám-
la mellékleteként kiküldött csekk 
használatát. 

A „hitelezés" a rendeletmódosí-
tás miat t elkerülhetetlen. Új 
számlák kibocsátása két okból 

sem célszerű: idő sincs rá, ezen-
felül összezavarná a gépesített 
számlázás rendjét. 

Az év végén bevezetett „családi 
házas" kedvezmény valóban 
megszűnt a régi díjrendszer vissza-
állításával. 

A január 31-i határidő meg-
hosszabbítását nem tervezik, mert 
a kedvezményezettek adatainak föl-
dolgozása egyébként is hosszú időt 
vesz igénybe. 

Az éves díjat kényelmesen és egy-
szerűen föladhatjuk postán is -
ezért tehát fölösleges sort állni az 
ügyfélszolgálati iroda előtt. Ha feb-
ruár 7-éig nem érkezik meg az egy 
összegű befizetés, a kht. automati-
kusan kéthavonta küldi majd a 
számlát. 

NY. P. 

Újhelyi furcsa tréfája 
Minden eddiginél eredményesebben lobbizhatnak a 
szocialisták Csongrád megye érdekei mellett, hi-
szen 9 megyei képviselőjelölt neve szerepel a párt 
országos listáján - hangzott el tegnap, az MSZP 
hét végi kongresszusát értékelő sajtótájékoztatón. A 
három egyéni képviselőjelölt, Újhelyi István, 
Géczi József és Botka László neve az első ötven kö-
zött kapott helyet. 

A párt eddigi munkájának sikerét jelzi, hogy min-
den hiteles közvélemény-kutató szerint a szocialis-
ták előnyre tettek szert a Fidesz-MDF közös listá-

val szemben - szögezte le Botka László megyei el-
nök. Újhelyi István, a párt országos elnökségének 
tagja elmondta: pusztán a magyar politikai közélet 
visszásságaira kívánt rámutatni akkor, amikor a 
kongresszusi felszólalásában azt állította: a telefon-
beszélgetéseit rögzítő kazettát talált a postaládájá-
ban. Később elmondta: mindezt csak kitalálta. „El-
képesztő, hogy a kongresszusi küldöttek és az újság-
írók is azonnal elhitték, amit mondtam. Ilyen vi-
lágban élünk" - fogalmazott Újhelyi. 

K. B. 

Új számlák kiküldésére már nincs idő 

Szemétdíj-fizetési véghajrá 

Háromszor sújtott le a sors Lengénére 

Bibliai csapások Vásárhelyen 
Hosszú ideig emlékezetes lesz a vásárhelyi Észak utca lakói számá-
ra az előző vasárnap, s az arra virradó hétfő. Ami történt, azt a het-
venkét éves Lenge Sándorné és a szemközt lakó lányának családja 
talán sosem fogja elfelejteni. Alig másfél nap leforgása alatt ugyan-
is háromszor is lesújtott rájuk a sors keze. 

Az idős, gyengén látó Lengéné, aki 
szívpanaszokkal küszködik, vasár-
nap úgy döntött, lefekszik egy ki-
csit a heverőre ebéd előtt. A lá-
nyáékhoz jár ebédelni. Arra éb-
redt, hogy hívja az unokája: kész 
az ebéd. 

- Átballagtam a lányomékhoz, 
akik a szemközti házban laknak. 
Megettük az ebédet, s én még meg-
vártam, hogy megfőjön a kávé -
mesélte Lengéné. - Aztán haza-
indultam. Ahogy kinyitottam az 
előtér ajtaját, kavargó füst foga-
dott. Abban a pillanatban sarkon 
fordultam, s visszaszaladtam a lá-
nyomékhoz. 

A riasztás u tán a vásárhelyi 
tűzoltók percek alatt megérkeztek 
a helyszínre, s betörve a kisszoba 
ablakát, rövid idő alatt elfojtották 
a tüzet. 

- Kikapcsolták az áramot, elzár-
ták a gázt, s csak az kérdezték, 
van-e a házban gázpalack - tette 
hozzá Komlósi Sándorné, Lengéné 
lánya. - Mindent kihoztak, ami 
veszélyes volt. Nagyon gyorsan 
dolgoztak. 

A családban azonban a tűz utá-
ni napon másik tragédia is tör-
tént. meghalt Komlósiné 99 esz-
tendős apósa, s hogy a csapások ne 
álljanak meg háromig, valaki ellop-
ta a kerítés egyik fából készült ré-
szét is. 

Senki sem gondolta, hogy egy-
szerre ennyi baj történhet valaki-
vel, mondták az asszonyok, azt 
vizsgálgatva, mi maradt épen a 
szobában, a megfeketedett, meg-
perzselődött, vagy szinte teljesen 
elégett holmik közül. Lengéné ágy-
neműtartóját , benne az idős 

asszony ruháival, majdnem telje-
sen elemésztették a lángok. Ru-
háiból semmi sem maradt épen, 
még egy pulóver sem. A biztosító 
embere már járt a helyszínen, de 
azt mondta, hogy harminc nap-
nál hamarabb nem üzemek. Addig 
pedig szét kell válogatni mindan-
nak a maradványait, amit a tűz 
meghagyott. 

- Bár csak ne keltem volna fel ak-
kor, legalább én is ott maradtam 
volna örökre - fakadt sírva az 
asszony, az ágyára mutatva, melyet 
kartácsként szórt teli darabjaival a 
szétrobbant tévéképcső. A kiégett 
nagyszoba mellett a tűz nem kí-
mélte a kisszobát, s az előszobát és 
a konyhát sem, koromfeketére fest-
ve a falakat, s az ablakok üvegét is. 

Megsemmisült a pótolhatatlan 
családi fotók mellett az az olaj-
festmény is, melyről férje tekintett 
le rá. A festmény helyén ember-
nagyságban omlott le a vakolat. A 
tüzet a régi, fekete-fehér tévé rövid-
zárlata okozta. 

KOROM ANDRÁS 

Az elégett holmi maradványai borítják a nagyszoba parkettáját. Fotó: Tésik Attila 

KÖZMEGHALLGATÁS 
Baks község önkormányzatának 
képviselő-testülete január 30-án, 
szerdán délután 3 órától ülésezik a 
polgármesteri hivatal tárgyalóter-
mében. A napirend első pontjaként 
Balogh Lajosné polgármester be-
számolót tart a egyebek között a 
lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. Ezt követően alkotja meg 
a testület az önkormányzat 2002. 
évi költségvetéséről szóló helyi ren-
deletet. Az előterjesztések, bejelen-
tések és interpellációk elhangzása 
után kezdődik a művelődési házban 
a közmeghallgatás. 

FOTÓK ÉS NÉPRAJZ 
A Szegedi Közéleti Kávéház csütör-
töki rendezvénye kivételesen 17 
órakor kezdődik a Szegedi Művész-
klubban (Pulz u. 12.). Az est témá-
ja: Kálmány Lajos néprajzkutató 
munkássága, közben pedig lapunk 
munkatársa, Gyenes Kálmán fo-
tóművész kamaratárlata látható. A 
vendég Pct£p László irodalomtör-
ténész, a házigazda Tandi Lajos új-
ságíró. t. 

Mosómedve szórakoztatta a szegedieket a Kárász utcán 

Ariel fiút keres, házasodni szeretne 
- Sose láttam még élő mosómacit! - kiáltotta egy kislány Szeged 

Belvárosában, aki sokadmagával megcsodálta Ariéit, a mosómedvét, 
amint az „szüleivel", egy fiatal párral sétált Szeged főutcáján. Tegnap 
este nagy feltűnést keltett a Kárász utcán az egyébként rettentően 
kíváncsi állat. Ariel gazdája, Lendvai Tibor Kiskőrösről érkezett a 
Tisza-parti városba. 

- Arielnek férjet keresünk. Holnap megyünk Hódmezővásárhelyre, 
ahol mosómedvefiúval randevúzik - mesélte a tulajdonos. Legalább 
egy hónapig ott kell majd hagyniuk a mosómedvét, mivel idő kell a 
medvepárnak is, hogy jobban megismerjék és megszeressék egymást. 

- Nagyon kíváncsi állat, mindent szétszed, mindent megkóstol -
mondta Tibor Ariéiról. Ételre egyébként nem költenek sokat, mivel 
az állat a szemes takarmányon kívül mindent megeszik. A 
mozgásigénye viszont hatalmas, éppen ezért gazdái otthon ketrecben 
tartják, különben percek alatt tönkretenné lakásukat. A Kárász utca 
közepén lévő esővízelvezetö csatornába is megpróbált benyúlni a 
kíváncsi mosómedve. De legalább ennyire érdekelték a padok deszkái 
között lévő rések is. Csak akkor nyugodott meg egy kicsit, amikor egy 
járókelő nápolyival ajándékozta meg. 

Leginkább a gyerekek élvezték a mosómedve felbukkanását. - Kis 
izgő-mozgó mosómaci. Én is szeretnék egyet! - kérlelte szüleit egy 
kislány. - Legalább nem kellene mosógépre és mosóporra költeni -
jegyezte meg apukája. 

A. T. J. Ariel a nápolyinak, a gyerekek és a felnőttek a mosómedvének örültek a Kárász utcán. Fotó: Karnok Csaba 
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Hétfőn dönthetnek a Pick tőzsdei kivezetéséről 

Négyszázmilliós időzítés 

Töltelékáru fűszerczése. A tulajdonosváltás időszakiban a termelés zavartalan. Fotó: Gyenes Kálmán 

A Pick közgyűlése február 4-én, 
hétfőn dönthet a társaság részvé-
nyeinek tőzsdei kivezetésésről, s 
pénteken az is eldőlt, milyen ár-
folyamon. A kisbefektetők tétje 
részvényenként hétszáz forint 
plusz, a fő tu la jdonos Aragóé 
összesen négyszázmillió mínusz. 

Az Arago Befektetési Holding Rt., 
amikor nyilvános vételi ajánlatot 
tett a Pick részvényeire, nem titkol-
ta, meg kívánja szerezni az ország 
legnagyobb húsipari vállalatcso-
portja feletti teljes ellenőrzést. Cél-
ja a tőzsdei kivezetés és a társa-
ság zártkörűvé alakítása. A nyilvá-
nos, 4270 forintra emelt vételi 
ajánlat január 7-éig volt érvényes, 
ennek során Pick szavazatainak 
39,5 százalékát szerezte meg az 
Arago, befolyása pedig 84 százalék-
ra nőtt. A főtulajdonos részesedé-
se a szegedi cég jegyzett tökéjét te-
kintve 36,6 százalékkal 77,9 szá-
zalékra emelkedett a nyilvános vé-
teli ajánlat után. 

Mint ismeretes, a Pick Szeged 
Rt. január 4-i, rendkívüli folytató-
lagos közgyűlése elvetette az Arago 
véteh ajánlatát, vagyis a Pick nem 
adta el a tulajdonában lévő mintegy 
260 ezer darabos saját részvény-
csomagot. Ugyanitt az igazgatóság 

és a felügyelőbizottság javaslatára a 
részvényesek nem szavazták meg a 
jegyzett töke leszállítását, azaz a 
saját részvények bevonását. Ez a 
csomag január 22-én egyébként 41 
ezer darab részvénnyel tovább nö-
vekedett, a papírok egyenként 4050 
forintba kerültek, azaz a nyilvános 
véteh ajánlat árszintjénél olcsób-
ban jutott a paketthez a Pick. A sa-
játrészvény-állomány így már a jegy-
zett tőke 8,5 százalékánál tart, s 
már csak ötvenezer részvény meg-
vásárlására van lehetősége a húsipa-
ri társaságnak. 

Az Arago kezdeményezésére a 
Pick igazgatósága február 4-én, 
hétfőn rendkívüli közgyűlést tart, 
ennek egyetlen napirendi pontja a 
szalámigyár részvényeinek a Buda-
pesti Értéktőzsdéről (BÉT) való ki-
vezetése lesz. Az alapfeltétel - a 
részvényesek háromnegyedének 
szavazata gyakorlatilag adott - a 
következő: véteh ajánlatot kell ten-
ni a kisbefektetőknek, s az árfo-
lyam - a tőzsde január közepi dön-
tése nyomán - nem lehet kevesebb, 
mint a kivezetést közvetlenül 
megelőző nyilvános véteh ajánlaté, 
azaz 4270 forint. 

Az ügy persze nem ment ilyen 
egyszerűen: a BÉT januári szabály-
módosítását a felügyeletnek még 

jóvá kellett hagynia. Am ha a Pick 
kivezetési kérelme előbb érkezik 
meg a tőzsdére, mint a felügyeleti 
jóváhagyás, akkor a húsipari cég 
ügye folyamatban levőnek számított 
volna. Azaz, a kivezetési kérelmet 
megelőző hat hónap átlagárfolyamá-
val, 3500 forinttal is be kellett vol-
na érniük a kisbefektetőknek Ami 
persze közel négyszázmillió forin-
tos megtakarítást jelentett volna az 
Aragónak- ha a még 15 százalékos 
közkézhányaddal számolunk. Még 
az is előfordulhat, hogy a gyors fel-
ügyeleti engedély következtében ér-
vénybe lépő magasabb árfolyam 
miatt a hétfői közgyűlés nem sza-
vazza meg a tőzsdei kivezetést - ír-
ta nemrégiben a Napi Gazdaság 
szakértője. 

Az pedig már tényleg csak „héj a 
Pick szalámin", hogy a január 7-én 
befejeződött véteh ajánlat „eladói ol-
dala" csak a Gazdasági Versenyhi-
vatal jóváhagyása után kaphatja 
meg a részvények 4270 forintos 
vételárát. Erre a hivatalnak - belső 
ügyrendje miatt - egészen márci-
us 5-éig van ideje, ám a szakem-
berek szerint a kis- és nagybefek-
tetőknek nem kell olyan sokat vár-
niuk, már február közepe előtt 
döntés születhet. 

KOVÁCS ANDRÁS 

Bérlakások 
Az országgyűlés a költségvetés-
ben az idei évre 14 milliárd forin-
tos keretet határozott meg az ál-
lami támogatású bérlakásprog-
ramra, amit év közbeni átcsopor-
tosításokkal tovább lehet növelni 
- mondta Hegedűs Éva, a Gazda-
sági Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára a minap. Az elmúlt 
másfél esztendő során, a program 
kezdetétől - átcsoportosításokkal 
- a kormányzat összesen mintegy 
33 milliárd forint állami támo-
gatást hagyott jóvá hétezer lakás 
felépítéséhez, megvásárlásához, 
illetve kialakításához. 

Tébéalap 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedeze-
téről szóló 1997. évi LXXX. tör-
vény szerint, ha az úgynevezett 
főfoglalkozású egyéni vállalkozó já-
rulékfizetési kötelezettsége a naptá-
ri hónap teljes tartama alatt nem áll 
fenn, az egynapi járulékfizetési al-
só határ kiszámításánál a minimál-
bér harmincad részét (2002. janu-
ár hónapban 1333,33 Ft, 2002. feb-
ruártól 1666,66 Ft) kell alapul ven-
ni. Például, ha az egyéni vállalkozó 
biztosítása 2002. február 19-én 
kezdődik, akkor erre a hónapra leg-
alább (10 naptári nap x 1 666,66 Ft) 
16667 Ft után kötetes a járuléko-
kat megfizetni. 

Éves áfa 
Azoknak, akik tavaly általános for-
galmi adó fizetésére kötelezettek 
voltak és január l-jétől az áfa éves 
elszámolására és bevallására vál-
tak kötelezetteké, lehetőségük van 
arra, hogy az éves gyakoriság helyett 
negyedéves áfaelszámolást & -beval-
lisi gyakoriságot válasszanak erre az 
évre, a 2001 utolsó adómegállapí-
tási időszakáról benyújtott bevallá-
sához csatolt nyilatkozatukban. A 
negyedéves áfagyakoriság bejelenté-
sére a kereskedelmi forgalomban 
kapható, APEH 516 ragszámmal 
ellátott, nyilatkozat nyomtatvány 
szolgál. Ennek internetes kitöltő 
programja a www.apeh.hu címen is 
megjelent. A negyedéves áfanyilat-
kozatot a a 01651. számú, a 2001. 
évre vonatkozó teljes időszaki áfa-
bevalláshoz mellékelve február 
15-éig lehet benyújtani. 

A montenegrói kikötő várja a magyar árut 
Az adriai tengerpart egyik legjelentősebb áruforgalmi kikötője Bar. 
Fontosságát növeli az a körülmény, hogy a Bar-Bclgrád-Szabadka 
vasútvonalhoz könnyen csatlakozhat a dél-alföldi, értelemszerűen 
a magyarországi vasút is, ezáltal pedig könnyen elérhető a monte-
negrói kikötő. Petrasin Kasalica, a bari kikötő vezérigazgatója a na-
pokban Szegeden járt, ekkor nyilatkozott lapunknak. 

- Vezérigazgató úr, az ön által 
vezetett kikötő évtizedek óta a 
Földközi-tenger felé irányuló bal-
káni áruszállítás központja. Mi-
lyen árumennyiséget „mozgat-
nak" meg évente 1 

- A kikötő mostani kapacitása 
éves szinten 5 millió tonna áru át-
rakása és behajózása. Ez nünden 
halmazállapotú árura egyaránt vo-
natkozik, bár az utóbbi időben 
mindinkább a konténeres áruszál-
lítás kerül előtérbe. A hatalmas 
nyugat-európai kikötök teljesítőké-
pességéhez mérten közepesnek szá-
mít, ám földrajzi fekvését illetően 
egyre nagyobb a jelentősége. 

- Tervezik-e a kapacitás bővíté-
sét / 

- Új terveket dolgoztunk ki, 
amelyek elsősorban a szerbiai, vaj-
dasági és a koszovói gazdaság vár-
ható felélénkülésén alapulnak. 
Természetesen a kiváló vasúti 
adottságok birtokában számítunk 
a Csongrád megyei és a dél-alföl-
di áruszállítókra is. Ha ezt a pro-
jektet, természetesen külföldi be-
fektetők segítségével, meg tudjuk 
valósítani, akkor 3-5 év alatt a bá-
ri kikötő kapacitását 10 millió 
tonnára bővíthetjük. Hozzá kell 
tennem, hogy mindez nem igé-
nyel nagy befektetést, de a mi je-

lenlegi körülményeink nem en-
gedik meg, hogy egyedül belevág-
junk egy ilyen vállalkozásba. Nagy 
öröm számunkra, hogy az Európai 
Unió távlati terveiben is szerepel 
a mi kikötőnk fejlesztése, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy Bar 
egész Délkelet-Európa egyik leg-
fontosabb tengeri átrakodóhelyé-
vé válhat. 

- Szegeden a MAV területi 
igazgatóságával is tárgyaltak. Mi 
volt a megbeszélés témája: 

- Az elmúlt időszakban több-
ször tárgyaltunk a szerbiai vas-
utakkal, ezúttal pedig igen hasz-
nos találkozásunk volt a MÁV sze-
gedi területi igazgatóságának képvi-
selőivel. Az eddigi megbeszélések az-
zal a reménnyel kecsegtetnek, hogy 
a két vasúttársaság és a bári kikötő 
olyan egységes tarifát tud majd fel-
kínálni a magyar gazdasági társasá-
goknak, amely megállja a helyét 

minden versenyben. Úgy érzem, a 
Csongrád megyei vállalatok, s itt 
elsősorban a gabonaféléket exportá-
lókra utalnék, komolyan foglalkoz-
nak a Szeged-Szabadka-Belgrád-
Bar vonalon való áruszállítás le-
hetőségével. Sajnos, a balkáni há-
ború miatt nem tudtuk ezt az 
együttműködést néhány évvel ko-
rábban kialakítani. 

- A mostani politikai helyzet 
azonban ezt már lehetővé teszi. 

- Valóban, már nem kell tarta-
nunk a korábbi megpróbáltatá-
soktól, bár még mindig vannak 
nehézségeink a kapcsolatok kiala-
kításában. Bízom abban, hogy 
jövőre a bári kikötőnek Szegeden 
képviselete nyílik. Csakúgy, mint 
több más montenegrói vállalat-
nak is, mondotta lapunknak Pet-
rasin Kasalica, a bári kikötő vezér-
igazgatója. 
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Vállalkozói igazolvány: 
még ingyenes a csere 
Azoknak a vállalkozóknak, akik 
korábbi, leginkább a gazdasági 
kamarák által kiállított igazolvá-
nyokkal rendelkeznek, meg kell 
újí taniuk okmányaikat. Ameny-
nyiben június 30-áig felkeresik 
az okmányirodákat, illetékmen-
tes az ügyintézés. 

Az országban mintegy 600 ezer 
egyéni vállalkozót tartanak szá-
mon. Nagy részük azonban nem 
tudja, hogy a korábban kiállított 
okmányok az első félév végével 
érvényességüket veszítik, s ha ad-
dig nem lépnek, csak újabb 5 ezer 
forint illeték kifizetése ellenében 
juthatnak a nélkülözhetetlen pa-
pírhoz. A csere június 30-áig in-
gyenes, ám nemcsak ezért, ha-
nem a várható torlódások miatt is 
érdemes az ügyek intézésébe kez-
deni. Aki június végéig rászánja 
magát a cserére, pénze megtaka-
rítása mellett több procedúrát is 
megúszhat: nem kell újra erköl-
csi bizonyítványt, képesítést iga-
zoló okiratot, működési és telep-
helyengedélyt, ANTSZ-igazolást 
benyújtania. 

A nyilvántartások szerint 2001. 
december végéig alig 200 ezren 
váltottak ki új vállalkozói igazol-
ványt, avagy újították meg a régit. 
Ez azt jelenti, hogy idén mintegy 
400 ezren, Csongrád megyében 
akár 20 ezren is felkereshetik az 
önkormányzatok okmányirodáit. 
„A vállalkozói engedélyek meg-

újítása a kötelező gazdasági kama-
rai tagság megszűnése miatt vált 
szükségessé" - tudtuk meg a Bel-
ügyminisztériumban. 

A szegedi okmányiroda mun-
katársai arról is tájékoztatták la-
punkat, az ügyintézés sajnos sor-
ban állás nélkül is legalább két-há-
rom órát vesz igénybe. A vállalko-
zónak ugyanis először egy adatla-
pot kell kitöltenie, amelyet szemé-
lyi és vállalkozói igazolványával 
együtt kell átnyújtania az ügyin-
tézőnek, majd várakozó álláspont-
ra helyezkedhet. Az elkövetkező 
órákban az okmányiroda mun-
katársai felveszik a kapcsolatot 
az adóhatósággal és a Központi 
Statisztikai Hivatallal, azt el-
lenőrzik, hitelesek-e az adatok. 
Amennyiben mindent rendben 
találnak, percek alatt elkészül az 
új vállalkozó igazolvány. A mun-
katársak azt is tanácsolják, prak-
tikus az adatlapért külön elfárad-
ni az okmányirodába, majd ott-
hon, könyvelő segítségével kitöl-
teni. A nyomtatvány ugyanis a 
személyi adatok mellett több, a 
vállalkozással kapcsolatos adatra 
is „kíváncsi". 

A vállalkozók új, biztonsági 
szempontoknak is megfelelő ok-
mányt kapnak a régi helyett. Az-
zal pedig, hogy felkeresik az ok-
mányirodákat , bekerülnek az 
egyéni vállalkozókat nyilvántartó 
országos adatbázisba is. 

FEKETE KLÁRA 

Sikert hozhat pénzzel és téglával foglalkozni 

Dolgozó nyugdíjasok 

A megyében 2001 első ki lenc 
hónapjában tovább bővült a gaz-
dasági élet szereplőinek a száma: 
szeptember végén 34 ezer vállal-
kozás működött a megyében, öt 
százalékkal több, mint az év ele-
jén. Ez a szám az országos rang-
sorban is jó helyet biztosít a tér-
ség számára. 

A KSH Csongrád Megyei Igazga-
tóságának legfrissebb adatai sze-
rint a 34 ezer működő vállalkozá-
son belül mind a társas, mind az 
egyéni vállalkozások száma nö-
vekedett a tavalyi év első három-
negyed évében: az előbbieké közel 
nyolcszázzal, az utóbbiaké pedig 
több mint kilencszázzal. 

A mintegy 13 ezer 660 társas 
vállalkozáson belül tavaly legin-
kább a pénzügyi tevékenységgel 
és építőiparral foglakozó cégek 
száma nőtt, és dinamikus gyara-
podás jellemezte extraprofittal ép-
pen nem kecsegtető oktatási és 
egészségügyi profilú cégek szá-
mát is. 

Az egyéni vállalkozások köre is 
bővült, számuk több mint kilenc-
százzal emelkedett. Érdekes, hogy 

a legnagyobb mértékben - 18 szá-
zalékkal - a nyugdíjak mellett 
dolgozó vállalkozók száma emel-
kedett , de a mellékfoglalkozású-
ak körében is négyszázalékos volt 
a növekedés. E területen a nem-
zetgazdasági ágak közül a gazda-
sági szolgáltatást és az ingatlan-
ügyeket érintette a gyarapodás, 
amit, nagyságrendekkel lemarad-
va, az oktatás követett. 

Vállalkozói szempontból Csong-
rád megye aktív térségnek szá-
mít , s hosszabb ideje az él-
mezőnybe tartozik. A múl t év 
szeptember végén e mutató alap-
ján - a fővárost nem számolva -
az ország negyedik legaktívabb 
térsége volt a miénk. Ez kiemel-
kedő eredmény, hiszen nem csu-
pán a vállalkozások számát, ha-
nem a ténylegesen működő cége-
ket veszik figyelembe a statiszti-
kusok. Igaz, lehetnek közöttük 
bőven kényszervállalkozások is. 
Mint az az ábrán is látszik, térsé-
günknél sokkal fejlettebb megyék 
vannak a miénkkel ilyen szem-
pontból azonos szinten, vagy alat-
ta. 

O.K.K. 

Vállalkozói aktivitás 
2001. SMpterober 30. 

1000 tikosra jutó Működő vállalkozások szawa 

http://www.apeh.hu
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Tfelefonszámla-limit: 
van rajta sapka 
Összességében legfeljebb négy szá-
zalékkal emelkedhet az év végéig a 
telefonálás költsége a napokban ki-
hirdetett kormányrendelet alapján. 
A tarifák az úgynevezett ársapka-
szabályozás alá esnek 

Az új, kevésbé kötött árszabályo-
zás egyébként sem teszi lehetővé az 
árak kontroll nélküli változtatását 
- írja a közlemény. A kormánybiz-
tosság emlékeztet arra, hogy a táv-
beszélő-szolgáltatás árait meghatá-
rozó egyes költségelemek (pl. az 
összekapcsolási díjak) a hírközlésről 
szóló törvény alapján május végé-
re válnak véglegessé, az első félév-
ben csak az előfizetési díjak változ-
nak. Ezt követően a rendelet csak 
az árak változásának legmagasabb 
mértékét határozza meg. 

A Matáv úgy fogalmaz, hogy a 
rendelet alapján a telefontarifák 
úgynevezett ársapka-szabályozás 
alá esnek. Ennek értelmében a díj-
emelés éves átlagos mértéke idén 
maximum négy százalék, 2003-
2004-ben pedig a fogyasztói árindex 
mínusz 3 százalék lehet. 

A távközlési cég magyarázata sze-
rint a számításban szereplő fogyasz-
tói árindexen a kormány éves inf-
lációs előrejelzését kell érteni. 
Amennyiben az adott évi tényle-

ges infláció több, mint egy százalék-
ponttal meghaladja a kormány hi-
vatalos inflációs előrejelzését, akkor 
a következő év ársapkáját az eltérés 
2/3-val korrigálni kell. 

A rendeletet ismertetve kiemeh, 
hogy a szolgáltatók közötti verseny 
elindulása után továbbra is elér-
hető marad az ún. kisfogyasztói 
csomag, az 500 forintos ingyenes 
használati kedvezménnyel együtt. 

A havi előfizetési díj idén febm-
ár 1 -jétől legfeljebb négy százalék-
kal emelkedhet, július l-jétől pedig 
legfeljebb további 3 százalékos ha-
vidíj-emelkedés a megengedett. 
Mindez konkrét számokban azt je-
lenti, hogy pl. az átlag Matáv-előfi-
zetőnek 2002 végén mindössze leg-
feljebb nettó 164 forinttal kell töb-
bet fizetnie havonta. A kisfogyasz-
tói csomag esetében az emelkedés 
év végére legfeljebb nettó 92 forint 
lesz egy hónapra. 

Július elsejétől a díjemelkedés 
mértéke az ársapka-szabályozás ke-
retein belül szabadon meghatároz-
ható. Ide tartoznak a vezetékesből 
mobil hálózatba indított hívások 
díjai. Az internethasználat miatt 
felszámított telefondíjakat egy má-
sik, már kihirdetett rendelet szabá-
lyozza. 

Emelt díjas SMS 
A mobiltechnika megteremtette a 
90-es hívószámok rövid szöveges 
üzenetben tör ténő elérésének 
műszaki lehetőségét, segítve a kü-
lönféle tartalomszolgáltatások el-
terjedését és felhasználhatósá-
gát. 

„A jövőben komoly jelentőség-
gel bírnak majd a Pannon GSM 
platformján nyújtott, SMS-alapú 
szolgáltatások - mondta Király 
István, a társaság marketingigaz-
gatója. Amin t megfogalmazó-
dik bennünk az igény az infor-
mációra, a mobiltelefonon ke-
resztül késedelem nélkül hoz-
zá ju tha tunk ahhoz, ráadásul 
a szöveges üzenet diszkrétebb, 
mint egy telefonhívás. Továbbá 
az információt tartalmazó SMS 
eltárolható és bármikor visszake-
reshető." 

Az emelt díjas szolgáltatás au-
tomatikusan, aktiválási és havidíj 
nélkül elérhető, kívánságra azon-
ban természetesen bármikor le-

mondható, illetve újra aktiválha-
tó. Újdonságnak számít, hogy 
amennyiben az információ lekér-
dezése vagy a szolgáltatás elérése 
nem teljesül, a tartalomért nem 
fizet a felhasználó. 

Annak érdekében, hogy a meg-
szokott telefonhasználatnál maga-
sabb költségek kézben tarthatók 
legyenek, a 90-es hívószámok a 
számlás előfizetők számára is ki-
zárólag egy előre feltöltött egyen-
leg terhére hívhatók. A kártyás 
fizetési rendszer azonban a ha-
gyományos előfizetéssel rendel-
kező ügyfelek számára sem jelent 
nehézséget, mivel a feltöltés össze-
ge meglévő, aktív előfizetésük egy 
különálló egyenlegére kerül, azaz 
az emelt díjas SMS költségei nem 
jelennek meg a havi számlaegyen-
legen. 

Az emelt díjas SMS ára az infor-
máció értékének függvényében 
bruttó 80 Ft és bruttó 475 Ft kö-
zött mozog. 

„Négy esztendő és nulla eredmény után álltam a polgári oldal mellé" 

Ipartelepítésből elégtelen 
Dr. Katona András (képünkön) 
csaknem hét évig volt vásár- és 
piacigazgató Szegeden, a két terü-
let szétválasztása, illetve a cég pri-
vatizációja nem úgy alakult, ahogy 
korábban elképzelte. A mindig po-
litika közelben dolgozó, menet-
közben a kiállításszervező szak-
mát kitanuló Katona új munkahe-
lye saját magánvállalkozása. Hét 
esztendő történéseiről és tanul-
ságairól beszélgettünk. 

- Bolondok napján, 1995. április 
elsején lettem a vásárigazgató, az-
az egy maradványérdekeltségű 
költségvetési intézmény vezetője. 
A környezet természetesen költ-
ségérzékeny volt, így egy idő után 
nálunk is gazdasági társaság lett a 
forma. Ugyanakkor a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonlás meg-
maradt, ami azért volt baj, mert az 
állam után mindjárt az önkor-
mányzat a legrosszabb tulajdonos. 
Szakmai befektetőt nem vont be 
a város, a menedzsmentet sem 
tette érdekeltté, pedig erre máshol 
találhatott volna példát. 

- Akadt néhány nagy csatája, 
az elsők egyike a nagybani piac-
cal volt kapcsolatos. 

- Ahol most van a dorozsmai 
nagybani, oda sok szempontból 
nem lehetett volna telepíteni. Kez-
detben semmilyen szabálynak 
nem felelt meg, csak exportálta a 
problémát a Mars térről a város ve-
zetése. A szakhatóságok úgy gon-
dolták, a Mars tér után bármilyen 
helyszín kisebbik rossz... így lett 
azután az állatvásár helyén zöld-
ség-gyümölcs nagybani piac. 

Az elején harcoltunk a szakha-
tóságokkal, a túl sok pénzt kiven-
ni akaró, a fejlesztéssel nem törődő 
tulajdonossal, a konkurenciával, a 
Kakas piaccal. Tény, hogy érke-
zésem után a nagybani gazdasági 
hatékonysága érezhetően javult, 
korábban a bevétel nem mindig a 
jogos tulajdonoshoz, az önkor-
mányzathoz folyt be. 

- A Szegedi Nemzetközi Vá-
sár területén milyen állapotokat 
örökölt1 

- Az egyetlen korszerű ezer négy-
zetméteres pavilonban, az U-ban 
egy cipőbolt működött, azt kellett 
először kivásárolni. A többi a het-
venes évekből itt maradt, lerom-
lott infrastruktúra volt. Kezdet-
ben nagyobb fedett területet lehe-

Kamarai hírek 
AIII. évezred 

humán kihívásai 

A III. évezredben világunkban 
valami végérvényesen megválto-
zott. Többek között egyre nagyobb 
szerepet kap az emberi erőforrás. 
Ezen gondolatok jegyében szeret-
nénk minden érdeklődőt meginvi-
tálni a kamaránál működő 
Humán Klub következő rendezvé-
nyére, melyet február 5-én, 14 órai 
kezdettel tartunk a Royal Szálló kü-
löntermében (Szeged, Kölcsey u. 
1/3). Előadónk Szügyi György lesz, 
az Euromenedzser Rt. elnök-vezér-
igazgatója, aki előadásában és a be-
szélgetés alatt is arra keres választ, 
hogy az önismereti törvényszerűsé-
gek ismeretében hogyan készülhe-
tünk fel az új kihívásokra a nagyobb 
sikerek reményében. 

Új kiadványok 
a Kamarában 

Kereskedők kézikönyve - A 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara kiadásában jelent 
meg az a szakmai kézikönyv, amely 
részletesen tartalmazza mindazokat 
az előírásokat, kötelezettségeket, 
amelyek a kereskedelmi tevékeny-
ség folytatásához szükségesek. Is-
merteti azon ellenőrzéseket, me-
lyeket a szakhatóságok, intézmé-
nyek, önkormányzatok végezhet-

CSONGRÁD MEGYEI 
K E R E S K E D E L M I 
ÉS I P A R K A M A R A 

nek. A kiadvány induló vállalko-
zóknak és a több éve működő ke-
reskedőknek egyaránt hasznos in-
formációt nyújt. A könyv megvásá-
rolható a kamarában 2500 forintos 
áron. Kamarai tagok részére a vá-
sárlástól számított egy évig ingye-
nes jogszabálykövetést biztosítunk, 
negyedévenkénti sűrűséggel, nem 
tagok ezt a szolgáltatást 5000 fo-
rintos áron vásárolhatják meg. 

Gondoljon az Euróra! - Kama-
ránk Euró Info Központja decembe-
ri rendezvényén az érdeklődők kéz-
be vehették az euró érméket és 
bankjegyeket, megvizsgálhatták 
azok biztonsági elemeit, jellemzőit 
a Magyar Nemzeti Bank szakértője 
segítségével. 

Bár bizonytalan a csatlakozás 
időpontja, a felkészüléshez nyújt 
segítséget a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Vállalkozók Euró-
pában füzeteinek legújabb száma, 
a „Gondoljon az Euróra", melyet 
díjmentesen vehetnek át az érdek-
lődők a kamara ügyfélszolgálatán. 

Szabad egy heti 
hírlevelet? 

Az Euró Info Központ egy elekt-
ronikus heti hírlevelet szerkeszt Eu-
ró Info Futár néven. A hírlevélben 
érintett rovatok: 
• Az európai integrációval kapcso-

latos közérdekű, friss hírek, szak-
mai anyagok (naprakész tájékoz-
tató a csatlakozás fontosabb állo-
másairól, a Phare 2000, Sapard, Is-
pa és egyéb európai programok-
ról, a vállalkozások számára 
hasznosítható EU-politikákról, 
fontosabb honlapcímekről stb.) 

• Rendezvényajánló (megyei, regi-
onális és országos ajánlatok is) 

• Pályázatfigyelő (általános) 
• Friss üzleti ajánlatok 

Szolgáltatásunkról az Euró Info 
Központ honlapján tájékozódhat 
( w w w . c s m k i k . h u / e i c / h i r l e -
vel.wdr). ahol egyben fel is iratkoz-
hat a levelező adatbázisunkba. 

Amennyiben hasznosíthatónak 
tartja a fenti információkat, csatla-
kozzon Ön is a hírlevelet olvasók 
egyre bővülő táborához, akik szol-
gáltatásunkat mindennapos mun-
kájukban hasznosítják! 

A rendezvénnyel és a kiadvá-
nyokkal kapcsolatban keresse 
bővebb információért ügyfélszol-
gálatunkat a 621486-987-es telefon-

tett volna eladni, mint amennyi 
rendelkezésre állt, bármilyen rossz 
is volt az infrastruktúra. Pedig a 
megye gazdasága, termelőipara 
akkor már elkezdte máig is tartó 
mélyrepülését. Szeged iparának 
elsorvadása mellett persze meg 
kell említeni a kiállításszakma vi-
lágválságát is. Mi úgy igyekeztünk, 
ahogy tudtunk. Virtuális vásárt 
rendeztünk a világhálón, a 
Hungexpo után másodikként au-
ditáltattuk magunkat a magyar 
kiállítók közül, komoly nemzetkö-
zi vásárszervező társaságok szö-
vetségébe nyertünk tagfelvételt. 

- A végeredmény, a Szegedi 
Nemzetközi Vásár produktuma 
az évek során egyre szerényebb 
lett. 

- Talán. A város nem lépett, 
nem akart vásárváros lenni. Az is 
tény, nemzetközi szinten 15 ezer 
négyzetméter fedett terület a szak-
mai minimum. És persze a váro-
son kívüliség, a jó megközelít-
hetőség, a sok-sok parkolóhely. 

Fotó: Karnok Csaba 

Azt már évek óta tudjuk, erre a 
Mars tér alkalmatlan. 

- A legutóbbi vásárzárón azt 
mondták, a kiállítás költözik, de 
nem tudtuk meg, hová. 

- Mára körvonalazódni látszik a 
Kereskedő köz. Mi erről már jóval 
korábban beszélgettünk a tulajdo-
nossal, Gellért Ákossal. A városhoz 
is együtt vittük az elképzelést, de 
utána csönd következett. A legna-
gyobb baj az, hogy a helyi ipar nem 
igényli ezt a típusú marketingmeg-
jelenést, s ennek első igazi figyel-
meztető jele az volt, amikor a sok-
szoros nagydíjas Pick nélkül rendez-
tük a vásárt. A Picknek kicsi Sze-
ged, a kereskedő cégeknek meg mi-
ért kell a kiállítás? 

- Nemrégiben szétvált a piac 
és a vásár, az utóbbi privatizá-
ciója viszont elég visszhangosra si-
került. 

- Boldogabb lettem volna, ha 
olyan cég a privatizáló, amelyik-
nek fő profilja a kiállításszervezés. 
Hasonló szándékból jártunk jegy-

ben a lipcsei, a bmói vásárral, a 
Hungexpóval, de egyikből sem lett 
házasság. Az érkező cégnek azon-
ban az új profil, a közterületi rek-
lám volt vonzó. Az így lecsökkent 
feladatok számomra nem jelentet-
tek már elég kihívást. És persze 
idén belép az összeférhetetlenségi 
törvény is, miszerint képviselő nem 
lehet önkormányzati résztulajdonú 
cégügyvezetője... Hangsúlyozom, 
egyetértek az új többségi tulajdo-
nossal, a közterületi reklámban jók 
a referenciáik, ezt több városban 
is művelik már. Ugyanakkor fon-
tos, hogy az új cégben a kamarával 
együtt folytatódhat a kiállításszer-
vezés is. Most már csak a város 
markánsabb szerepvállalása hiány-
zik. Legtöbbet persze akkor tehet-
ne, ha iparvállalatokat telepítene. 
Ez ügyben az elmúlt szűk nyolc 
esztendő, a két önkormányzati cik-
lus teljesítménye elégtelen. E mel-
lett elsorvadt a meglévő szegedi 
ipar jelentős része is. 

- Önkormányzati cég vezetője-
ként nem függetleníthette magát 
a politikától, de ön mind a két 
említett ciklus elején a legbelső 
körhöz tartozott. 

- Tény, hogy 1994-ben az MSZP 
felkért polgármester-jelöltnek. El-
fogadtam, majd visszaléptem, de 
szerepet vállaltam a később megvá-
lasztott polgármester kampányá-
ban. A négy esztendő és a nulla 
eredmény után tagja lettem a „he-
teknek", akik a polgári oldal győzel-
mét próbálták segíteni. A pártpo-
litika nem érdekel, csak a várospo-
htika, szegedi vagyok és az is ma-
radok. A történtek után sem vagyok 
haragban az MSZP-vel, azt inkább 
sajnálom, hogy egyik polgármester-
nek sem volt igazán tekintélye. A 
mostani ciklus persze ügyesebben 
kihasználta az országos és a helyi 
hatalom szinkronját. Azért jó 
lett volna néhány termelő beruhá-
zás is. 

- Mit csinál most 1 
- Továbbra is képviselő vagyok, 

és magánvállalkozom, ráadásul ez 
utóbbiban sikeresen. Az viszont 
szomorú, hogy kilencven száza-
lékban budapesti, illetve külföldi 
ügyfeleink vannak, Szeged annyi-
ra kicsi piac. Az önkormányzati 
újraindulásról még nem döntöt-
tem, megvárom a parlamenti vá-
lasztások végeredményét. 

KOVÁCS ANDRÁS 

Üzletrészek gyorsmérlege 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Eddig 154 ezer szerződésre 20 miibárd 618 milhó fo-
rintot fizetett ki az MFB Üzletrészhasznosító Kft. 
(MFBÜ). A véteb ajánlatok feldolgozása, valamint a 
szerződéskötés és kifizetés tovább folytatódik. 

Az elmúlt év végéig az MFBÜ 663 szövetkezetben 
vált tulajdonossá. A kft. a 200l-es mérlegében kimu-
tatott tulajdoni adatok egyeztetése céljából az érintett 
szövetkezeteket levélben megkereste és kérte tőlük az 
anabtikus nyilvántartások szövetkezeti visszaigazolá-
sát. Az MFBÜ különben a tulajdonosoknak 2001. au-
gusztus l-jén tett véteb ajánlatot a mezőgazdasági 
külső szövetkezeti üzletrészekre, amelyekkel kapcso-

latban a szövetkezetek elővásárlási jogukkal élhettek. 
A felhívásra az elmúlt év végéig a mezőgazdasági szö-
vetkezetek külsőüzletrész-tulajdonosaitól 259 ezer 
igénybejelentés érkezett az FVM megyei hivatalaihoz. 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
a feldolgozott véteb ajánlatokból 32 ezret utasított el. 
Ezek olyan üzletrészek voltak, amelyek a jogszabály sze-
rint nem tartoztak a vételi ajánlat hatálya alá. Csong-
rád megyében csaknem 2 mihiárd forintnyi külső üz-
letrésztulajdon ebenértékét fizetik ki, közel 15 ezer 
igénylőnek. 

Az MFBÜ számára a külső szövetkezeti üzletrészek 
felvásárlásához szükséges forrásokat a Magyar Fej-
lesztési Bank (MFB) Rt. biztosítja. 

Iparosok 
báloztak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A harmincötödik iparosbált ren-
dezte meg a Szegedi Ipartestület a 
hét végén a tarjáni Kék Csihag bál-
termében. A tradíciókra - köztük a 
mindig január utolsó szombatjára 
kitűzött mulatságra - , s a szegedi 
iparostársadalom múltjára emlé-
kezett meg köszöntőjében Márki 
István, az ipartestület alelnöke is, 
majd az önfeledt mulatozásnak ad-
ta át a színteret. A műsorban a Ta-
lent tehetségkutató énekstúdió ifjú 
felfedezettjei léptek fel. A zenét Mol-
nár Gyula és zenekara szolgáltatta. 

Devizaár^Mmok 
Magyar^Nmzeti"B31fITaevizaárfolyamai 
/ (egyjígységre, forintban) 

397,15 
Ausztrál dollár 144,98 
Cseh korona 7,65 

32,89 

http://www.csmkik.hu/eic/hirle-
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A rendszeres jóga feltölt energiával 

épség erősítése 
Értékes hatóanyagok 

HA ÖNNEK ESTENKENT FAJ A LABA, 
NEM TUD ALUDNI VAGY TUD UGYAN, 
DE AZ ÁLOM SEM HOZ PIHENÉST, 
ELLAZULÁST, HA KÖNNYEN FELIZ-
GATJA MAGÁT, HA ELÉGEDETLEN SA-
JÁT MAGÁVAL VAGY ÉPPEN AZ 
EGÉSZ VILÁGGAL. A JÓGA SEGÍTENI 
FOG! 

A rendszeres, alkalmanként mind-
össze fél órát igénybe vevő jógagya-
korlás megváltoztathatja egész éle-
tünket. A jóga ellazít, erősít, fiata-
lít, megfelelően szabályozza élet-
funkcióinkat, feltölt energiával, 
még szépítő hatása is van! Segít az 
emésztési zavarokkal, aranyeres 
problémákkal, különböző fájdal-
makkal küszködökön. Különleges 
jőgagyakorlatok léteznek isiász, 
porckorong-károsodás, nyálkahár-
tya-gyulladás, s még sok más be-
tegség ellen. 

A hatba jóga elsősorban a testi 
egészséget szolgálja. A jógagyakor-
latok Itatása által megerősödik, tar-
tóssá válik az ember egészsége, s 
még a várható élettartam is megnő. 
Nem szabad elfogadnunk, hogy az 
életkor növekedésével, az idősö-
déssel együtt jár a test teljesítőké-
pességének hanyatlása is. 

Aki rendszeresen jógázik, meg-
erősíti egész szervezetét. Minden 
gyakorlat más és más szervek felé 

irányítja, tereli a vér áramlását, 
erősítve és megújítva ezáltal szer-
veinket. A stabil vérkeringés egyéb-
ként is nagy szerepet játszik egész-
ségünk, közérzetünk alakulásában. 

Fa (vrksasana)-gyakorlat előse-
gíti az alsó végtagok megfelelő vér-
keringését, az egyensúlyérzék javí-
tásával tökéletesíti, javítja testtar-
tásunkat, hiszen a gyakorlat alatt 
szálfa egyenesen kell álljunk, hogy 
el ne veszítsük egyensúlyunkat, 
erősíti a lábizmokat. 

TERMESZETPATIKA - GYOGYNOVENYTAR 

a csípős kedvenc 
E CSÍPŐS FŰSZERNÖVÉNYT, AMELYNEK ILLATA A ZSÁLYÁNAK ÉS A CIT-
RUSFÉLÉKNEK A KEVERÉKE, MÁR TÖBB EZER ÉVE HASZNÁLJÁK AZ 
EMÉSZTÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE. A TUDOMÁNY AZÓTA IGAZOLTA AZ ÓKO-
RIAK MEGFIGYELÉSÉT. 

Hippokratész és más lúres görög orvosok emésztést elősegítő és a szél-
hajtó orvosságként ajánlották. A rómaiak fűszerként húskonzervá-
lásra is használták. 

Indiában a curry fűszerkeverék egyik alkotórészévé vált, s nemi vágyat 
fokozó szerként szerzett hímevet. 

Manapság a kínai orvosok már csak olyan betegségek kezelésére 
liasználják mint a vérhas, a kanyaró és az aranyéi; de szájöbb'tóként 
fogfájás ellen is alkalmazzák. 

Európában soha nem volt gyakran használt gyógyfű, bár - mint 
emésztést elósegítót - mindig számon tartották. A mai kor herbahstái 
belső használatra emésztést elósegítóként, szélszorulás és hasmenés 
ellen, külsőleg pedig izom- és ízületi fájdalmak csillapítására ajánlják. 

A konander megnyugtatja a gyomrot, dc hatása nem hasonlítható 
például a borsmentáéhoz, a kamilláéhoz vagy a köménymagéhoz. A 
fű olyan anyagokat tartalmaz, amelyek elpusztítanak bizonyos 
baktériumokat, gombákat és a hússal táplálkozó rovarok lárváit. 
Ezek olyan organizmusok, amelyektől az ember seben keresztül 
kaphat fertőzést. A kisebb sebeket, karcolásokat szórjuk be 
korianderporral, miután gondosan szappannal és vízzel megmostuk. 

Érdekes lehetőségek. Állatokon végzett kísérletek igazolták a 
koriander gyulladáscsökkentő hatását. 

Az íze kissé csípős, illata pedig a zsálya és a citrusfélék keverékére 
emlékeztet, tegyünk egy teáskanálnyi összetört magot egy pohámyi 
forró vízbe, majd hagyjuk ázni 5 percig. Naponta legfeljebb 3 csészével, 
étkezés előtt vagy után igyunk. 

Enyhe fózetet esetleg 2 évesnél fiatalabb gyermeknek is lehet adni 
bélgörcsrc, kellő óvatossággal. 

Nagyobb gyermekek, illetve 65 évesnél idősebbek kezdetben enyhébb 
készítményeket használjanak és csak szükség esetén térjenek át az 
erósebbekre. 

Külső használatra szórjunk a porított növényből a frissen mosott 
vágásra, karcolásra. 

Egészséges felnőttek, a nem terhes és a nem szoptató nők számára 
a koriander a szokásosan ajánlott mennyiségben biztonságosnak 
tekinthető. 

A koriander könnyen nevelhető magtól, amelyet 1-1,5 cm mélyen 
kell ültetni áprilisban vagy májusban. 

A csírázás 3 hetet vesz igénybe, s körülbelül 3 hónap múlva lesznek 
érett magjai. 

1. Áll junk egyenesen, zárt 
lábbal, karunkat nyújtsuk oldal-
ra. 

2. Fordítsuk oldalra és hajlít-
suk be a jobb lábunkat, a talpun-
kat fektessük a bal combunk belső 
oldalához. 

3. Igyekezzünk olyan magasra 
felcsúsztatni talpunkat a másik 
comb oldalán, amennyire csak le-
het. Jobb térdünk változatlanul 
kifelé mutasson. (1. ábra) 

4. Tegyük össze a tenyerünket 

és emeljük fel a karunkat kinyújt-
va a fejünk fölé, végig összetett te-
nyérrel (2. ábra) 

5. Egyensúlyozzunk ebben a 
helyzetben, amíg csak tudunk, 
közben mélyeket lélegezzünk. 

6. Nagyon lassan engedjük le a 
lábunkat és a karunkat, és lazít-
sunk. 

7. Végezzük el a gyakorlatot bal 
lábunk behajlításával is. 

8. Mindkét lábunkkal ismétel-
jük meg kétszer. 

A TOK, MINT ELELMEZESIES TA-
KARMÁNYNÖVÉNY A16. SZÁZAD-
BAN KERÜLT EURÓPÁBA, ÍGY MA-
GYARORSZÁGRA IS, ÉSZAK- ÉS 
DÉL-AMERIKÁBÓL. A TÖKMAG-
OUU A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN ÉS 
A SZABAD FORGALMÚ GYÓGYSZE-
REK LISTÁJÁN IS VILÁGSZERTE 
ELTERJEDT JÓ TERÁPIÁS HATÁSA 
MIATT KITERJEDTEN HASZNÁLJÁK. 

Gyógyászati célra elsősorban a 
héj nélküli magvakból szárma-
zó tökmagolaj alkabnas. Élettani 
és orvosi szempontból a legérté-
kesebb a hidegen történő sajtolás-
sal nyert olaj. 

A hőkezeléssel szemben a hide-
gen történő sajtolás során nem sé-
rühiek, illetve bomlanak le a te-
lítetlen zsírsavak és vitaminok, 
így megőrzik a tökmagolaj gazdag 
és értékes hatóanyag-tartalmát. 

A hideg sajtolással nyert tök-
magolajban a következő ható-
anyagok találhatók: 

- teb'tetlen zsírsavak, amelyek 
csökkentik az emelkedett kolesz-
terinszintet, lassítják a szervezet 
érelmeszesedési folyamatait, il-
letve előnyösen befolyásolják az 
agyi keringés normális állapotá-
tának fenntartását 

- E-vitamin, amely a gyulladá-

sos mechanizmusok gátlása révén 
fontos szerepet játszik a terhesség 
korai szakaszában jelentkező 
spontán vetélések megakadályo-
zásában 

- delta-7 fitoszterol és szelén, 
amelyek enyhítik a prosztata jó-
indulató megnagyobbodását kí-
sérő tüneteket 

- F-vitamin komplex, amely 
alapvető szerepet tölt be a mag-
zati idegrendszer kifejlődésében 

- antioxidánsok (E-vitamin, A-
vitamin, szelén), amelyek las-
sítják a szervezet öregedési folya-
matait 

- koenzim Q, mely jelentős 
immunserkentó és antioxidáns 
hatással rendelkezik 

- komplex vitamintartalom, 
amely segíti a legyengült szerve-
zet mborálását a betegség utáni lá-
badozás időszakában. 

A kíméletes sajtolással nyert, 
értékes hatóanyagokat tartalma-
zó tökmagolajat jelenlegelsősor-
ban a következő területeken alkal-
mazza klinikailag is igazolt sike-
rekkel az orvostudomány: 

- a jóindulatú prosztatameg-
nagyobbodás tüneteinek csök-
kentése, illetve megelőzése 

- koleszterinszint csökkenté-
se, szívinfarktus kialakulásának 
megelőzése 

- agyi keringés normális állapo-
tának fenntartása. 

Gyógyulás belégzéssel 
A BELEGZESES, VAGY MAS SZÓVAL 
INHALÁCIÓS KEZELÉS NAGYON RÉGI 
MÓDSZER. A GÖRÖGÖK IS ISMER-
TÉK MÁR ÉS GŐZÖLÉSSEL, FÜSTÖ-
LÉSSEL SEGÍTETTEK A LÉGÚTI BE-
TEGEKEN. KÉSŐBB A TENGEREK 
SÓS, ILLETVE A HEGYEK TISZTA LE-
VEGŐJÉT GYÓGYÍTÓ EREJŰNEK TAR-
TOTTÁK. SZÁMOS GYÓGYNÖVÉNY 
GŐZÉNEK BELÉLEGZÉSÉT, ILLETVE 
A GYÓGYNÖVÉNYEKBŐL KÉSZÍTETT 
CIGARETTÁKAT AJÁNLOTTAK A LÉG-
ÚTI BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK KE-
ZELÉSÉRE. 

A hatásos inhalációs kezeléshez 
szükség van megfelelő porlasztóké-
szülékre és olyan gyógyszerekre, 
amelyek belélegzéses kezelésre al-
kalmasak. Az adagoló aeroszolok, 
illetve por inhalátorok kis készü-
lékek, amelyek zsebben is hord-
hatók. 

Ezek többnyire egy-egy gyógy-
szert tartalmazó speciáhs porlasz-
tók. A dózisaeroszolok vivőgázzal 
működnek, a porinhalátorok a 
gyógyszerek poralakban történő 
belélegzésére alkalmasak. 

Az elektroaeroszolok nagyobb 

készülékek, amelyeknek elektro-
mos áramforrásra is szükségük 
van. 

Ma már több olyan gyógyszert is-
merünk, amelyek egy része 
hörgőtágító, másik része gyulla-
dáscsökkentő. 

Gyógyszereket a szervezetbe be-
légzés segítségével bejuttatni sok-
kal bonyolultabb és nehezebb. En-
nek ellenére bizonyos légúti be-

tegségekben ez a kezelési mód ked-
velt. Előnye, hogy a belégzéssel lé-
nyegében oda jut be a gyógyszer, 
ahol a kóros elváltozás van, így 
annak hatása maximábsan érvé-
nyesülhet. 

A helyi kezelésnek köszönhetően 
a belélegzett gyógyszer gyorsan hat 
és a gyógyuláshoz kevesebb gyógy-
szer szükséges. 

K.K. 

Téli lábbajok zárL cipők miaLL 
Téb időszakban a zárt cipők, a láb-
izzadás, a műszálas zoknik, az 
uszoda és közös fürdők hajlamo-
sítanak a lábujjak között a gombás 
fertőzésekre. Kezdetben viszket a 
bőr, majd hámlás, bőrpír jelenik 
meg. A lábujjak közötti területről 
a gombás fertőződés ráterjedhet 
eleinte egy, később több körömre 
is. A körömlemez megvastagszik, 

elszíneződik, felrostozódik. A gom-
básodás kezdődhet a körömágy 
vagy a szabadszél felől is. A köröm-
lemez alól vett mintából ponto-
san meghatározható melyik gom-
bafaj okozza a tüneteket. A helyi 
kezeléstől is várható gyógyulás, de 
sokkal inkább a gyógyszeres terá-
pia az, amitől teljes tünetmentes-
séget várhatunk. A formalinos 

cipőfertőtlenítésnek döntő szerepe 
van, hogy megakadályozza az új-
rafertőződést. 

A betegek nem csak önmagu-
kat, hanem a közös fürdőkád hasz-
nálat miatt családjukat is fertőzhe-
tik, ezért a fürdőkád fertőtlenítése 
is fontos 

ALTMAYER ANITA 
BÓRGYÓGYÁSZ-ALLERGOLÓGUS 

Se szív-
roham, 
se 
MTI PRESS 

Egy soha nem látott oxfordi kísér-
let legfrissebb eredményei szerint a 
sztatin hatóanyagok egyike, a szim-
vasztatin elképesztő eredményeket 
produkált. Egy szokatlanul széles, 
húszezres betegkörre kiterjedő vizs-
gálatban tízezren öt és fél éven át na-
ponta az átlagosnál több, 40 mg 
szímvasztatin hatóanyagot kaptak. 
A kísérletben részt vevő magas ri-
zikófaktorú betegek mindegyike a 
szokásos kórházi kezelésben része-
sült, ezen túl azonban egyik fele 
placebóhoz jutott, a másik fele pe-
dig a hatóanyaghoz. A vizsgálat ki-
mutatta, hogy a szimvasztatin éle-
teket mentett a több, különböző ri-
zikónak kitett betegcsoportban. 

„A szimvasztatin igen biztonsá-
gos hatóanyagnak bizonyult, s je-
lentősen csökkentette a szívroham 
és a gutaütés kockázatát. Ráadásul 
mellékhatások nélkül és függetlenül 
a beteg nemétől, életkorától, ko-
leszterinszintjétől vagy cukorbeteg-
ségétől. A hatóanyag biztonságos 
voltát pedig 15 éves klinikai tapasz-
talatok bizonyítják" - hangsúlyoz-
za dr. Édes István, a hazai kardio-
lógiai társaság elnöke. 

A 69 egyesült királyságbeli kóibáz 
bevonásával végzett vizsgálat bizo-
nyítani tudja, hogy a koleszterin-
csökkentő kezelések a szimvaszta-
tinnak köszönhetően sokkal széle-
sebb körben képesek védelmet nyúj-
tani, mint azt korábban vélték, rá-
adásul kiderült: a szívbetegségek 
kockázatának kitett betegeknél a 
vizsgálatban alkalmazott terápia -
a 40 mg szimvasztatin - attól füg-
getlenül előnyös hatású, hogy ere-
detileg magas vagy alacsony volt-e 
a beteg koleszterinszintje. 
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Maró érzés a szegycsont felett 

a napi stressztől 
A KÜLÖNBÖZŐ BETEGSEGEK MEL-
LETT A GYOMORÉGÉS OKA LEHET A 
TÚLZSÍROS ÉTKEZÉS, A MÉRTÉKTE-
LEN ALKOHOLFOGYASZTÁSÉBA 
DOHÁNYZÁS. A GYOMORSAV TÚL-
ZOTT MÉRTÉKŰ TERMELŐDÉSE 
MINDIG GYOMORÉGÉST OKOZ. 

A maró, égő, fájdalmas érzés, a 
has felső részében, a szegycsont 
mögött jelentkezik. Többnyire éh-
gyomorra vagy evés után fél-egy 
órával jelentkezik, és sokszor feléb-
reszti a beteget éjszaka. 

A gyomorégés leggyakoribb oka 
a gyomorsav fokozott termelődé-
sén túl a gyomorsavnak a nye-
lőcsőbe történő visszaáramlása, 
amit elödiézhet az is, ha a nye-
lőcső záróizomzata rosszul műkö-
dik. Az égő érzést fokozza, ha a gyo-
morsav mellett pepszint és epesa-
vakat is tartalmaz a gyomornedv. 

A gyomorégés gyakrabban for-
dul elő dohányosoknál és a mérték-
telen alkoholfogyasztóknál. A túl 
sok kávé és a fűszeres, zsíros étke-
zés is gyomorégést okozhat. Né-
hány gyógyszertől és stressztől is 
éghet a gyomor. 

A gyomorégéstől szenvedő bete-
gek savcsökkentő gyógyszerekhez 
vagy a régi jól bevált szódabikarbó-
nához nyúlnak. A savas visszafo-
lyást az életmód változtatásával 
csökkenteni lehet: kövéreknél a 
fogyás, a több testmozgás hatásos 
lehet. 

Az étrend helyes megválasztása 
rendkívüli jelentőségű. Gyakran 
egyenek, de egyszerre csak kis 
mennyiséget. 

Kerüljék a túlzottan fűszeres-
zsíros ételeket. A hagyma, paprika, 
paradicsom, uborka, csokoládé sok 
embernek okoz gyomorégést. Ká-

vé, tea, citrom csak korlátozott 
mennyiségben ajánlott. Az éjsza-
kai „nassolás" sem tesz jót a gyo-
mornak. A nagyon savas borok és 
a sok sör is gyomorégés okoz, a ni-
kotinról nem beszélve. 

Szép számban találunk gyomor-
égést okozó gyógyszert, vannak 

olyan gyógyszerek, amelyek mel-
lé már a kezelés kezdetén savcsök-
kentő pirulát kell szedni. 

Ma már sok kiváló gyomorsav-
csökkentő szer kapható nálunk. 

Az óvintézkedések ellenére sem 
múló gyomorégések okainak ki-
derítése és megszüntetése érdeké-

ben az orvosi vizsgálatra és szak-
szerű kezelésre van szükség. 

• 
A szódabikarbóna ősi szer, min-

den gyomorégéses beteg tudja, 
hogy gyorsan, de rövid ideig hat. Ne 
dobjuk el ezt a régi orvosságot, de 
tudnunk kell, hogy alkalmazásá-

nak korlátai és veszélyei is lehet-
nek. Túl nagy mennyiségben nem 
ajánlatos fogyasztani. 

A hirtelen felszaporodó gázok 
miatt gyomorrepedés alakulhat ki. 
Szívbetegek számára az emelke-
dettebb nátriumszint miatt lehet 
veszélyes. 

Kóros 

MTI PRESS 

A narkolepsziában, azaz roham-
szerű kóros álmosságban szenvedő 
betegek egyik percről a másikra 
álomba merülnek: vacsora, beszél-
getés, vagy akár séta közben. Gyak-
ran az érzelmi feszültség is előidéz-
het narkolepsziás rohamot. Az 
Egyesült Államokban több mint 
135 ezer ember szenved narkolep-
sziában. A kór genetikai eredetű. 
A Stanford Egyetem kutatója, Em-
manual Mignot tíz éve keresi a 
narkolepsziáért felelős gént. Nar-
kolepsziás dobbermanja származá-
sát tanulmányozva Mignot azt ta-
lálta, hogy kutyák esetében ez a kór 
lappangi) állapotú, kialakulásához 
az szükséges, hogy mindkét szülő 
hordozza a hibás gént. 

Az embereknél mindez sokkal 
rejtélyesebb. Kérdés: csupán egy, az 
emberi test által termelt vegyület 
hiánya készteti-e alvásra a narko-
lepsziásokat? A kutatók azt remé-
lik, vizsgálódásuk elvezet a kóros 
álmatlanság okának megfejtésé-
hez is. 

sem a regi 
A légúti betegségek cseppfertőzés-
sel terjednek, ezért tanácsos ke-
rülni a zsúfolt helyiségeket, zárt 
közösséget. Persze a mindennapi 
élet során ez szinte lehetetlen, mert 
dolgozni, tanulni, tömegközleked-
ni, tehát tömegbe menni muszáj. 
A téli hónapokban kissé lelassul 
szervezetünk működése, ugyan-
akkor feladataink nem csökken-
nek. Ilyenkor a kedvünk sem a ré-
gi, ennek részben a hideg, a korán 
ránk telepedő sötétség és a vita-
minszegény időszak az oka. 

Serkentőszer í ők iít k 
MTI PRESS 

Az amerikai siker után Európában 
is árusítani fogják a nőknek szánt 
élénkítószert. 

A Viagra, a férfipotenciált erősítő 
tabletta után immár a hölgyek is 
birtokba vehetik a nekik szánt 
„csodaszert". Viacreme a neve és 
miután az Egyesült Államokban 
sikerrel debütált, európai hódítás 
következik, Belgiumból. Egy ed-
dig ismeretlen cég vette meg a jo-
got, s a társaságot máris megcsap-
ta a remélt nagy siker szele. „Nem 
is arany-, hanem gyémántbányán 
ülünk." Nyilatkozatukat a Libre 
Belgique közölte, amikor hírt adott 
a Viacreme piacra dobásáról. A Vi-
agra és a Viacreme között az a kü-
lönbség, hogy az utóbbi nem gyógy-
szer, hanem kozmetikum „amely 
lehetővé teszi a nők számára, hogy 
könnyebben jussanak el az élvezet-
hez". 

Figyelemre méltó érv a fogadta-
tás előkészítéséhez: a statisztika 
szerint Nyugat-Európában a válá-
sok 30 százaléka a párok szexuá-
lis aktivitásának zavarai miatt kö-
vetkezik be. 

Gyógyszer vagy cigaretta: 

Dohányosok réme 
MTI PANORAMA 

Nagy-Britanniában ötvenheten 
meghaltak azok közül, akik egy 
Zyban nevű gyógyszert szedtek, 
hogy leszokjanak a dohányzásról. 

Az állami gyógyszerfelügyelet köz-
leménye szerint azonban egyelőre 
még nem rendelkeznek arra vonat-
kozó bizonyítékkal, hogy a Zyban 
szedése és a halálesetek között köz-
vetlen összefüggés lenne. A legtöbb 
esetben a páciensek rossz egészsé-

gi állapota is előidézhette elhalálo-
zásukat, tizennégy esetben pedig 
az illetők haláluk előtt már nem is 
vettek be Zybant. A Zyban nevű 
szert 2000 július óta forgalmazza a 
GlaxoSmithKline elnevezésű brit 
gyógyszerészeti konszern. 2001. 
november 30-ig mintegy félmillió 
embernek írták fel az orvosok Nagy-
Britanniában. 

Idén január 10-éig hétezer esetben 
regisztráltak mellékhatást, többek 
közt álmatlanságot, csalán-

kiütést, fejfájást, hányingert és szé-
dülést. Ezeket azonban más té-
nyezők is előidézhették - hangsú-
lyozta közleményében a gyógyszer-
felügyelet. A GlaxoSmithKline cég 
szóvivője szerint semmi ok sincs an-
nak feltételezésére, hogy a Zyban 
szedése növelné az elhalálozás koc-
kázatát. Aki Zybant szed, az több-
nyire már évek óta dohányzik és 
már emiatt is nagyobb annak az 
esélye, hogy elhalálozik - olvasha-
tó az AFP jelentésében. 

Csökken az égetett szesz fogyasztása itthon 

Minőségi italok előnyben 
Évente ádagosan 2-3 százalékkal 
csökken Magyarországon az égetett 
szeszes italok fogyasztása. 

A fogyasztók egyre inkább a 
minőségi italokat részesítik 
előnyben. A minőségi termékekből 
több fogy, s a fogyasztók összessé-
gében többet is költenek égetett 
szeszes italokra. A közhiedelem-
mel ellentétben Magyarország az 
égetett szeszes italok fogyasztásá-
ban nem világelső. A hazai fejen-
kénti évi fogyasztás abszolút liter-
re, azaz 100 százalékos alkohol-
mértékre átszámítva 3 liter. Ezzel 
Magyarország a világranglista 5. 
helyét foglalja el. Több égetett 
szeszt isznak Szlovákiában, Ro-
mániában, Lengyelországban és 
Oroszországban is. 

Az alkoholtartalmú italok (bor, 
sör és égetett szeszes ital) fogyasz-
tásában Magyarország a 9-10. he-
lyen áll. 

A háztartások jövedelmük 6-7 
százalékát költik élvezeti cikkre, e 
kiadások negyedét fordítják alko-
holra. 

Évente az országban mintegy 30 
millió abszolút liternyi szeszes ital 
fogy. A bérfőzés mennyisége a 
szakértők szerint mintegy 5-6 mii-
hó hektoliterre tehető. Emellett 
további 7-7,5 millió hektoliter ége-
tett szeszes ital a származás nélkü-
li kereskedelemben került forga-
lomba. Ez utóbbi mennyiség az el-
múlt időszakban a pénzügyőrök 
szigorú ellenőrzéseinek köszön-
hetően lényegesen csökkent, a fe-
kete forgalom a becsült 30 száza-
lékról 20-25 százalékra esett vissza. 

A májzsugorodás legfőbb oka a 
mértéktelen alkoholfogyasztás. 
Ezzel a veszéllyel számolhat az, 
aki huzamosabb ideig naponta 
körülbelül 80 gramm alkoholt 
fogyaszt, így például egy liter bort, 
kettő liter sört vagy 0,25 liter 
tömény szeszes italt. Fotó: Schmidt Andrea 
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KECSKÉS LÁSZLÓ 
iskolai könyvtáros: 
- Drágának tartom a zöldségfélé-
ket. Ilyenkor mindenkinek sok vi-
tamindús terméket kellene fo-
gyasztani, de szerintem ezt csak ke-
vesen engedhetik meg maguknak. 
Úgy gondolom, hogy nem a terme-
lők, hanem a sok közbenső szerep-
ló haszna veri fel az árakat. A csa-
ládunk télen déligyümölcsöket fo-
gyaszt rendszeresen. 

megjöt tünk 
ÍZESED 
TÓTH DÁVID PÉTER 
Január 27., 13 óra 4 perc, 3710 g. 
Sz.: Rádi Ildikó és Tóth Endre 
| Soltvadkert). 
RARBÓCZ GERGŐ 
lanuár 23., 1 óra., 3560g. Sz.: Ap-
ró Beáta és Baibócz Gábor (Szeged). 
KIS FANNI* 
Január 28., 3 óra 20 perc, 3050 g. 
Sz.: Kovács Nóra és Kis Krisztián 
(Dóc). 
BÉRES HANNA 
Január 28., 4 óra 50 perc, 3600 g. 
Sz.: Juhász Edit és Béres István 
(Szeged). 
ROSZTÓCZY CSABA ÁKOS 
Január 24., 4 óra 18 perc, 3060 g. 
Sz.: dr. Vass Anikó és dr. Rosztóczy 
András (Szeged). 
PAP MÁTÉ 
Január 28., 3 óra 10 perc, 3080 g. 
Sz.: Kertész Mónika és Pap Tibor 
(Algyó). 

MAKÓ 
KÁDÁR BARNABÁS 
Január 27., 20 óra 25 perc, 4100 
g. Sz.: Túri Tímea és Kádár Attila 
(Makó). 

SZENTES 
SZÁRAZ CSABA 
Január 25., 6 óra 55 pere, 3800 g. 
Sz.: Orosz Anita és Száraz Csaba 
(Szegvár). 
MAGYAR PÉTER 
Január 25., 14 óra 45 perc, 3620 
g. Sz.: Sándor Gabriella és Magyar 
Péter (Szentes). 
BŰNÖS MOLNÁR 
DZSENIFER LUCA 
lanuár 25., 20 óra 20 perc, 3160 
g. Sz.: Farkas Andrea és Bűnös 
Molnár Sándor (Nagymágocs). 

Gratulálunk! 

e-mai l-uzenetek 
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben 
a következő e-mail címen is fogadjuk: 
kapcsolatok@delmagyar.hu. 

FOCI 
Bálint János dorozsmai lakos sze-
rint akkor lenne nyugalom a fut-
ballpálya ügyében Dorozsmán, ha 
a szegedi önkormányzat visszavá-
sárolná a focipályát. ló lenne, ha er-
re mielőbb sor kerülne. 

MOBILTELEFON 
T. E. szegedi lakos szeretne köszö-
netet mondani annak a Tündér 
utcai lakosnak, aki megtalálta mo-
biltelefonját és visszaadta a tulaj-
donosának. 

MAMMOGRÁFIA 
Környeiné Szegedről: a II. rendelő-
ben volt a mammográfiai vizsgá-
laton és nagyon elégedett a gyors, 
pontos ellátással. Vannak tisztes-
séges egészségügyi dolgozók azért 
a kis pénzért is. 

URMOS GERGELYNE 
nyugdíjas: 
- Akiknek nincs kiskertjük, télen 
kénytelenek nagyon meggondol-
ni, hogy mikor fogyasztanak zöld-
ségfélét. Karfiolt ilyenkor már egy-
általán nem fogyasztunk, mert 
nem tudjuk megfizetni. Primőr 
paprikára és paradicsomra pedig 
egyáltalán nem futja a nyugdíjból. 
Nálunk ilyenkor a déligyümölcs a 
sláger. 

BIRKNE SUTO ERZSEBET 
munkanélküli: 
- Télen is rendszeresen vásáro-
lom a zöldségféléket. A drágább 
árut veszem, az olcsóbbak minő-
sége ugyanis általában nem meg-
felelő. A zöldségeket kicsit drágái-
lom, de az árak általában ingadoz-
nak, érdemes több árusnál is kö-
rülnézni. A primőr paprikát és pa-
radicsomot nem szeretem, mert 
nem igazán jóízűek. 

FORTUNA JÓZSEFNÉ 
nyugdíjas: 
- A vejem és a lányom vásárolnak 
a családunlcnak, nekem nemhogy 
zöldségre, de déligyümölcsre se 
jutna a nyugdíjamból. Télen is fo-
gyasztunk paradicsomot és papri-
lcát, de főleg csak fagyasztottat, 
frisset a lányom szokott venni az 
unokámnak. Most néztem a zöld-
ségesnél az áralcat, minden na-
gyon drága. 

• c ikkünk v i sszhangja 

Válasz a „szakvéleményre' 
Válaszolni szeretnék Varga László „szalcvéleményé-
re", mely az Új zsinagóga c. kiadvánnyal kapcsolat-
ban a lap 2002. január 19-i számában látott napvi-
lágot. A Tájak - Korok - Múzeumok sorozatának 
2001. szeptemberében megjelent 700. füzetéről van 
szó, amit Varga értékelni bátorkodott - személyes 
okokból némi túlfűtöttséggel. Lehet hogy egy-két ap-
róságban igaza van, hisz egy ideje sokat foglalkozik 
a helyi zsidóság történetével. Számomra azonban 
nem volt más megoldás, minthogy munkám során 
saját művészettörténészi tapasztalataimon túl a szak-
ma legjobb országos és helyi szakembereinek írásait 
használjam fel. léhát amikor Varga engem marasz-
tal el, tulajdonképpen velük tette ezt. Nevüket a fü-
zet irodalomjegyzékében olvashatjuk. Vagy említ-
sem a hitközség olyan prominens személyiségeit, 
mint dr. Lednitzky András vagy dr. Pollák László el-
nököt, akik voltak szívesek lektorálni kéziratomat. 
Vargát az bántja, hogy kimaradt az irodalomjegyzék-
ből. Pedig beletettem, de a Tájak - Korok - Múzeu-
mok főszerkesztője, dr. Bercsényi Balázs valószínű-
leg nem tartotta érdemesnek szerepeltetni az orszá-
gos, sőt nemzetközi hírű szakemberek között. Mel-
lesleg a szerkesztőség a sorozat utóbbi években meg-
jelent egyik legszínvonalasabb kiadványának minő-
sítette a füzetkét. Hogy miért tartja magát olyan fon-
tosnak Varga- Mert megfejtette a holokauszt-emlék-
csarnok versének szerzőjét és több hónapos kutató-
munkával írt néhány cikket a Szegedbe, melyeknek 
az irodalomjegyzéke vetekszik írásainak terjedelmé-
vel. Nem hiszem, hogy ő a legilletékesebb művem 
mcgbírálására, hiányos felkészültsége és elfogultsá-
ga miatt. Megállapításait nem is veszem sorra, mert 
nagyrészt komolytalanok és sértő hangnemben íród-
tak. Csupán néhányat ennek bizonyítására: Kifogá-
solja, hogy a nevem - a szokástól eltérően - a füzet-
ke legelső helyére került. A szerkesztő tette oda, nem 
én, de ehhez Vargának semmi köze. Következő (gú-

nyos) megállapítása: „Az egyenjogúsítás - a helyi 
szerző erről nem tud! - először Szegeden, 1849-ben 
történt." Hogyne tudnék róla? A Szeged 2001. szep-
temberi számának 21. oldalán, a teljes szövegben az 
alábbiakat írtam: „Elsőként Eötvös József írt 1840-
ben a zsidók emancipációja érdekében, de ezt csak a 
szegedi országgyűlés szavazta meg 1849 júliusában, 
a zsidóknak a szabadságharcban tanúsított áldozatos 
részvétele elismeréséül." Nem is szólva róla, hogy min-
den, általam eddig írt városismereti kiadványban is 
ez szerepel. Nem tehetek róla, hogy a szerkesztő a rö-
vidítés során ezt a kéziratból kihúzta. Hogy miért nem 
került a szövegbe az 1895-ös recepció? - Mert a fü-
zetke elsősorban a zsinagógáról szól és nem a zsidó-
ság történetéről. A megadott terjedelmet így is ala-
posan túlléptük. Varga kifogásolja, hogy Löw Lipót 
nem morva származású, hanem morvaországi volt. 
Idézek a Zsidó lexikonból: „Külföldi, morva szárma-
zása ellenére elsőül vitte a zsinagóga szószékére a ma-
gyar szót." (543. old. 4. bek.). Megint Varga szomba-
ti cikkéből idézek: „A füzet hibái elkerülhetők lettek 
volna, ha a kiadó megszívleli Szeged helytörténészé-
nek, Apró Ferencnek a tanácsát: Ne a lektorokon 
spóroljunk! - vagy ha kérdez, keres, kutat a szerző." 
Úgy emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban 1994-ben 
Apró Ferencnek is válaszoltam, aki szintén nekiesett 
Csongrád megye és Szeged című könyvemnek, mi-
közben nagyrészt szintén nem volt igaza. Tehát azt 
tanácsolom Varga Lászlónak, hogy csak arról írjon vé-
leményt, amihez ért, és addig is „kérdezzen, keres-
sen és kutasson", ahogy Apró Ferenc helyesen meg-
állapította. S ha majd helyi lektorokra lesz szükségem, 
valódi szakemberekhez fordulok, mert akadnak pl.: 
Péter László, Horváth Ferenc, vagy a múzeum és az 
egyetem többi, kiválóan felkészült oktatójának sze-
mélyében. 

DR. SOMORJAI FERENC, 
Szeged 

• postabontás 

Buszpályaudvar vagy piac ? 
Az utóbbi hatvan év alatt olyan nagyfokú lett Szeged beépítettsége, hogy 
szükségessé vált a nagyon logikus és célszerű városrendezés. Ki kellene 
használni a kezünkben lévő utolsó lehetőségeket. Ha most nem jól dön-
tünk, az utókor rossz szemmel néz ránk. Komoly gond például, hogy a 
túlzsúfolt Mars téri piac mellé került a központi buszállomás. Amikor a 
buszpályaudvart megtervezték, olyan szűkek lettek a megállók, hogy 
egyes buszok be sem tudtak kanyarodni. Véleményem szerint a jármű-
vek várható további méretnövekedése is azt kívánja, hogy a Mars tér csak 
buszpályaudvar legyen. A piactér kialakításához van egy eddig el nem hang-
zott ötletem. A Csongrádi sugárúton kifelé haladva a tanpályával átellen-
ben található a Mercur volt telepe - a háta mögött a vasúti töltéstől a kör-
töltésig - lezárt óriási területen. Ez nagybani felvásárlásra is kitűnő a hely, 
mert be tud állni a vonat. A sokat vitatott dorozsmai nagybani piacot is 
ide lehetne költöztetni. A vevők így közvetlenül a termelőktől tudnának 
vásárolni, az árfelhajtó kofák kikerülésével. Itt nem kellene emeletes 
piaccsamokot építeni, minden elférne a földszinten. Egy odavezető szé-
lesebb út kellene az 55-ös irányából, amire a főút is rákapcsolódna. A 
piacig menő villamosjárat kellene, a tanpálya körül lehetne a végállomás. 
Buszjárattal is lehetne javitani a közlekedési feltételeket. Először persze 
meg kell építeni a piacot, aztán eladni a standokat. Addig ne bontsanak 
le semmit, míg az új kész nincs. Akik a csarnokban voltak eddig, legyen 
joguk az új helyre is bejutni. Részletfizetésekkel könnyítsenek a helyze-
tükön. Nincsenek már újabb terek, beépítendő helyek, ezért a megma-
radtaidul jól kell sáfárkodni. A piac és a pályaudvar egyben az egy non-
szensz halva született torzó. Az esetben nem lenne sem piac, sem pálya-
udvar, csak szorongás, egymás lábának uposása. 

CARL FODOR, 
Szeged 

sms-uzenetek 
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a leve-
lek, a telefonhívások mellett szívesen fogad-
ja a 06-30-218-11-11-es számra az SMS-üze-
neteket is! Észrevételeiket, véleményeiket kö-
szönjük! 

PIZZA HUT 
Nem az utcafelújítás tehet róla, 
hogy csődbe ment a Pizza Hut, 
hanem az irreálisan magas áraik. 
(203833543) 

CSATORNÁZÁS 
Szégyen, gyalázat, ahogy Kecskés-
telepen, a főút mellett a sártenger 
ellepi az u u t . Az ember bokáig 
süllyed a sárban, a sárga iszapban, 
amit csatornások csináltak. 
(302545198) 

KÖZVILÁGÍTÁS 
Már harmadik napja égnek a köz-
világítás lámpái Szegeden, a Vajda 
utca környékén, ez nem takarékos-
kodás. (30328436) 

ülesiel 
a K a p c s o l a t 

c s ö r ö g a pannon gsm 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
Bodó Gabriellával oszthatják meg aki 9 és 13 óra között hívható a 06-20-
9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált 
tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik köz-
zé mondandójukat. 

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
Több olvasónk köszönte meg tele-
fonon és sms-ben is, hogy meg-
nézhették a Csárdáskirálynőt a 
szegedi színházban. Köztük a Ren-
kó család (303556470), Szabó 
László a Derkovits fasorból, Varga 
lenő Makóról. 

MAKÓI POSTAHIVATAL 
K. Jánosné szerint a makói posta-
hivaulban a sorban állást nem in-
dokolja a ulcarékbetétkönyvek ne-
vesítése, mert mindig tömeg van 
a befizetéseknél. Nincs nyitva az 
összes ablak, és nincs külön ablak, 
ahol lehetne cseklcet befizetni, s 
így azoknak is végig kell várniuk a 
hosszadalmas ügyintézést, aldk vi-
szonylag gyorsabban végeznének. 
Purgel István posuvezető cáfoka az 
állítást. Elmondta, hogy nagyobb 
forgalom esetén mindig kinyitnak 
egy „kisegítő" ablakot, annak érde-
kében, hogy gyorsítsák az ügyinté-
zést. 

VOLÁN 
Sándorné kérdezi, hogy nincs-e le-
hetőség arra, hogy a 60-as busz is-
mét végigmenjen a Derkovits faso-
ron, mert akkor a Fő fasori iskolá-
ba igyekvők reggelente könnyebben 
elérhetnék céljukat. Mező István, 
a Volán Rt. kereskedelmi és forgal-

mi igazgatója tudott erről a prob-
lémáról és elmondta, hogy a Der-
kovits fasoron azért nincs tömeg-
közlekedés, mert az út nem alkal-
mas erre. Ezek a buszok alacsonyak 
és ha az út felázik kigödrösödik a 
buszok tengelye kerülhet bajba. 

KÁBELTELEVÍZIÓ 
Gémes Attila szegedi olvasónk pa-
naszolu, hogy a kábeltelevízió ál-
tal szolgáltatott extra csomagban 
nincs csatornabővítés és mégis árat 
emeltek a mosuni évben. Harcsa-
Pintér Sándor kirendeltség vezető 
elmondta, valóban 21 százalék az 
áremelés azonban három új csator-
na is fogható ebben a csomagban: 
a Hallmark, a filmmúzeum már 
fogható az extra csomagban, és eb-
be a csomagba tartozik majd a 
Sport-I. is. Ez a csatorna az első ne-
gyedévben várhatóan már nézhe-
tő lesz. 

ÚJ SPORTCSARNOK 
F. György telefonált Szegedről, 
résztvevője volt a sportcsarnok 
megnyitásának. Káprázatosnak ne-
vezte a felújított csarnokot, csak a 
parkolási lehetőségekkel elégedet-
len. 

PANNON 
'"»« Az élvonal. 

GSM 

h 0 r 0 s z k 0 p 
KOS: Közeli rokona bajba kerül, ön 

* 1 azonnal a segítségére siet, de lehet, 
hogy ez a probléma már túl nagy falat mind-
kettőjüknek. Hívjanak szakértő segítséget. 

JhI BIKA: Szerelmével kiegyensúlyozott 
* «a kapcsolatuk, s boldog, hogy egy 

ilyen őszinte társra talált. Egy romantikus va-
csora után közelebb kerülnek egymáshoz. 

l IKREK: Befolyásos ismerősének kö-
" szönhetően sikerül megragadnia egy 

olyan lehetőséget, mellyel megalapozhatja a 
jövőjét. Ügyeljen az egészségére. 

^ í RÁK: Elgondolkozik az élet mulan-
~ ' dóságán, mégsem szomorú. Nem 
tépelődik, elfogadja a dolgokat olyannak ami-
lyenek. Békésen szemlélődik. 

A ^ I OROSZLÁN: Az élet olyan területén 
r ~ 1 1 is érdemes kockáztatnia, ahol eddig 
nem mert. A kisvállakozások terén még nem 
nagy a tapasztalata, de Igyekezni fog 

/ k 1 SZŰZ: Nehezen viseli az áskáló-
' dást, főleg egy olyan embertől, aki-

ért eddig már sokat tett. Tőle egészen mást 
várt, hiszen barátok voltak eddig 

/0\ I MÉRLEG: Ma egy kicsit kifújhatja 
i magát, de azért az agya csak jár to-

vább. Szeretné, ha egy kis szünet lenne min-
denféle kötelezettségtől mentesen. 

W j SKORPIÓ: Vallomásával csak nehe-
' zít partnere helyzetén, lehet, hogy 

nem vág bele. Hagyja magát eltéríteni ere-
deti elképzeléseitől. 

J^r j NYILAS: Úgy érzi, megőrül a válto-
• zatlanságtól, legszívesebben kibúj-

na a bőréből. Nem érti, miért olyan lassúak 
és kiábrándítóan egyformák a napok. 

j jC I BAK: Mintha mindenki begubózott 
' volna, végigjárja megszokott helye-

it, de senkivel sem találkozik. Kedvtelenül ha-
zafelé veszi az útját. 

}>. I VÍZÖNTŐ: Cselekvési kényszerét 
* «nem mindig képes rávetíteni környe-
zetére. Akkor is buzgolkodik, amikor megen-
gedhetne egy kis lazítást mindenkinek. 

JJ< j HALAK: Mint egy kipukkadt gumibel-
«ső, úgy leeresztett. Ha ennyire elfá-

radt, mi lesz a hátralevő hónapokban. Ne vál-
laljon több feladatot. 

orvos i ügye le tek 
GYÓGYSZERTÁR 
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak 
sürgős esetben! 

BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett szemé-
lyeket Szegeden a II. kórház (Kál-
vária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti 
(nem baleseti!!) felvételi ügyeletet 
a sebészeti klinika (Pécsi u. 4.), 
urológiai felvételi ügyeletet a II. 
Kórház tart. A balesetet szenve-
dett gyerekeket a II. kórház bal-
eseti sebészeti osztályán, az egyéb 
sebészeti gyermekbetegeket a sebé-
szeti klinikán látják el. 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
Rendelési idő: hétköznap 16 órá-

tól másnap reggel 7.30 óráig, szom-
baton, vasárnap és munkaszüne-
ti napokon reggel 7.30-tól más-
nap reggel 7.30 óráig. Ambuláns 
rendelés: Szeged, Kossuth Lajos 
sugárút 15-17. szám alatti épüle-
tében (a Szilágyi utca felöl). Ügye-
leti kihívás telefonszáma: 474-374 
vagy 104. 

G Y E R M E K G Y Ó G Y Á S Z A T I 
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. 

a j a n l o 
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉ-
SI KÖZPONTBAN 
18 órakor: a Mozart Zeneiskola 
hangversenye. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 
a Royal Szállóban 18 órakor: a 
Wesselényi Népfőiskola húsz éve. 
Sipos Mihállyal, a népfőiskola rek-
torával, Horváth Dezső újságíróval, 

a népfőiskola szervezőjével és a fő-
iskola hallgatóival Szabad János 
egyetemi tanár beszélget. 

TEABÁR VÁSÁRHELYEN 
A Bede Quintet lép fel a vásárhe-
lyi Cseresnyés-kollégium teabárjá-
ban szerdán este 8 órától. Vendég-
művész: Dresch Mihály (szaxo-
fon). A kxmcert ingyenes. 

mailto:kapcsolatok@delmagyar.hu
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TELEVIZIOMUSOR 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsoro-
zat, 99. 9.05-11.00 Naprakész magazin 
11.05 Örök időkre Portugál tévéfilmsorozat, 1. 
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 
12.55 Téli olimpia előtt.. 13.00 Srpski ekran 
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Unser 
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 
14.00 A kakasdombi zsaru Jugoszláv tévéfilm-
sorozat. Kétszeri fordulat 15.00 Betűvető 15.30 
Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat. 22. Min-
den, ami fénylik 
16.20 100 kép a XX. századról 
17.16.30 Kisokos 
17.00 Érintő 
17.30 Katolikus krónika 
18.00 Híradó hatkor 
18.10 Az olvasás éve 
18.15 Esti mese 
18.40 Chicago Hope Kórház 

Amerikai táváfllmsorozat, 
26. Mindennapi halálaink 

19.25 Szót kár a természet 
19.30 Híradó este 
19.53 Sporthírek, időjárás 
20.05 Önök kérték! 
21.00 Millenniumi mosók 

Ne bántsátok a Jenőt! -
Wigner Jenő 

21.30 Panoráma 
22.00 Aktuális 
22.20 Híradó este, Időjárás 
22.30 Téli olimpia előtt... 
22.35 Théma 
22.50 Lendületben 
23.20 Iszony 
110 Kárpáti krónika 
1.20 Vllághíradó 

5.50 Jó reggelt, Magyarország! 9.00 LL45Dél-
elótt a TV 2-vel Benne: 9.00 Sonadoras 9.45 Ro-
salinda 10.10 Ablak Európára 10.40 Közvetlen 
ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.50 Riviéra 
12.35 Maggie 13.00 A dadus 13.25 Ember-
rablók 15.00 Gazdag ember, szegény ember Ame-
rikai filmsorozat, 
16. 15.55 Kapcsoltam 
16.15 Sebzett szívek 

16.45 Luceclta 
17.10 Barátok ás szerelmok 
17.35 Szeretni beindulásig 
18.00 Aktív A TV 2 magazinja 
18.30 Tények Hírműsor 
19.00 Nincs kegyelem 
19.55 Jó barátok 

Amerikai vígjátáksorozat 
20.25 Kék villám 
22.25 Bázis Werkftlm, 2. 

23.00 Já estét, Magyarországi 
23.45 Gyilkos hatalomvágy 
120 Aktív A TV 2 magazinja 
2.05 Vers álfái után 

RTL Klub 
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Top-
shop 9.25 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 
232.9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-shop 1135 
Delelő Vidám show. Benne: 1JL35 Ünnepnaptár 
12.30 Kavalkád 13.00 Híradó - Déli kiadás 
13.10 Teleparti Játék 14.00 Hélene és a fiúk 
Francia filmsorozat, 82.14.20 A végtelen szerel-
mesei - Az Apollo-program Amerikai filmsorozat, 2. 
Tragikus kezdet 15.15 Milagros Perui filmsorozat, 
166.15.40 Csak egy szavadba kerül! Telefonos vil-
lámjáték 15.45 Receptklub 15.55 Híresek és 
gazdagok Argenbn filmsorozat, 360 
16.20 Csak egy szavadba kerüli 
16.25 Vad szenvedélyek 
17.20 Mónika A kibeszélóshow 
18.05 Találkozások Sztármagazin 
18.30 Híradó - Esti kiadás 
18.55 Legyen ón Is milliomos! 
19.25 Fókusz 
19.55 Barátok közt 

Magyar filmsorozat, 
1417-1418. 

20.25 Harmadik műszak 
Amerikai filmsorozat, 3. 

2115 RTL Klub - Pótszilveszter 
Heti hetes. 

22.50 Híradó - Késő esti kiadás 
23.10 Művászbejáró: Őrjöngés 

1.15 Fókusz, Időjárás-jelentás 
1.45 Dlvatkllp 

Duna TV 
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a 
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Határok fölött 
9.05 A nagy htok tudói 9.30 Mozidélelőtt Filmre-
gény, II. 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, 
műsonsmertetés 12.05 A tudomány kincsesháza 
12.35 Ami igaz, az igaz 12.50 Mozgókép Film-
magazin 13.20 Egy másik világ Dokumentumfilm 
13.55 Műsorajánlat 14.00 MacAithur 44. Isten 
jobbkeze 15.00 Katedra nélkül Heuréka! Megtalál-
tam! 16.00 Klipzóna 16.15 Hárman a korallszi-
geten 16.35 Szakmák dicsérete A szakács 18.55 
Öt órai zene 17.00 Kalendánum 18.00 Híradó, 
sport 18.30 Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 
Balázs Géza műsora 19.00 Gazdakör 19.30 
„100 éve történt" Beugrom a nagybőgőbe 19.35 
Néhány perc Kabos Gyulával 19.50 „100 éve tör-
tént" Fent és lent, 20.00 Bevezetés a filmszem-
lébe: I love Budapest Magyar film 2130 In flagran-
b 21.40 Művészetek randevúja 21.45 Híradó, 
sport 22.00 Sophie választása 0.25 Hírek 0.30 
Műsorismertetés, vers 

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 

Ma reggel 8.35 Fogadóóra 9.05 Századfordító 
magyarok 10.00 Trópusi hőség 10.50 Népraj-
zi értékeink 11.00 Nemzeti Táncszínház 12.00 
Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmso-
rozat, 51.12.30 Kamaszkorunk legszebb nyara 
13.00 Híradó délben 14.00 Tartalék időül 
14.55 Nemzeb értékeink Bakonyi várak 15.10 
Naprakész magazin 17.05 Iskola utca 18.00 
Határátkelő 19.30 Esti mese 19.50 Théma 
20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek, időjárás 
20.35 Az olvasás éve 20.40 Kvartett 21.10 
„Mihailo Vitkovic, alias Vitkovics Mihály" 21.40 
Az utolsó romantikus nő Francia tévéfilm. 23.10 
Záróra 0.10 Éjszakai telefon - Baló Júliával 1.45 
Aktuális 2.10 A bábu Lengyel tévéfilmsorozat, 5. 
(ism.) 3.05 Világhíradó 3.30 Nyitott stúdió 
3.50 Betűvető 4.20 Iskola utca (ism.) 5.15 Pa-
noráma 

Szeged TV 

8.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor 
(ism.). 7.00 Mese 7.15 Közös nevező (ism.). 
7.30 Sport (ism ). 8.00 Erdei Grünwald Mihály: 
Szentöldi szenthelyek üzenete, 2. rész. 8.20 
Zenevonal. 10.00 Irodalom a filmvásznon - Kertész 
Ákos: Sikátor. 11.20 Zenevonal. 13.00 Képújság 
15.00 Zenevonal. 
18.00 1100 áv 

Európa közepán 
18.30 Mese. 
18.45 Közös nevező. 
19.00 Híradó. 
19.30 Estelő - szórakoztató ás 

Információs műsor. 
20.30 Fórum. 
21.15 Gyilkos meteorok. 

Hongkongi akciófilm. 
22.55 Híradó (ism.). 
23.25 Képújság 

SZÍNHÁZMŰSOR 

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

MOZIMŰSOR 
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM 
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este fél 8 óra: Vanília égbolt. 
Színes, m. b. amerikai romanbkus film. 

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA 
Du. negyed 5 és este negyed 8 óra: Az alagút. Színes 
német krimi. 

BELVÁROS MINIPLEX KAMARA 
Du. 3, ne®ed 6 és este fél 8 óra: Chico. Színes magyar 
film. 

GRAND CAFE 
Este 7 óra: Titusz. Amerikai film. R.: Julié Taymor. 

Telin TV 
22.00-18.00 Hangos képújság. 18.00 
Telemagazin. 19.00 Törzsasztal. 20.30 Szivacs. 
21.00 Diagnózis (ism.). 

PLAZA CINEMA CITY 
Vanília égbolt: 15,17.30,20 óra. Atlantis: 13.45 óra. 
Csocsó: 14,16,18,20 óra. A Gyűrűk Ura: 14,17.15, 
20.30 óra. Lovagregény: 20 óra. Ellenséges terület: 
13.30,15.45,18,20.15 óra. Harry Potter: 14,17,20 
óra. Csajok a csúcson: 14,16,18,20 óra. Dr. Szöszi: 
16,18 óra. Ne szólj száj: 17.45,20 óra. Jay és Néma 
Bob: 13.30,15.45 óra. Zoolander: 14 óra. Amerikai Pite 
2.: 15.45,18,20.15 óra. 

VÁSÁRHELY 
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Dr. Szöszi. Színes, 
m. b. amerikai vígjáték. 

MAKÓ 

Este 7 óra: A szajré. Színes amerikai krimi. 

SZENTES 
Du. fél 6 óra: Moulin Rouge. Színes amerikai romanbkus 
film; este 8 óra: Halálos Iramban. Színes amerikai 
akciófilm. 

— 

RADIOMUSOR 
TKTV 

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

VTV Makó 
7.00 A hétfői adás ismétlése. 9.57 Képújság. 
18.00 Műsorajánló. 18.05 Tiszatájék. 18.30 
Fókusz - az új vámszabályokról. 19.00 Híradó. 
19.10 A bilincs szorításában. Amerikai film. 
20.43 Híradó (ism.). 20.53 Képújság. 

KOSSUTH 
8.00 Krónika. Sport Kb. 8.19 Mindennapi tudomány 
8.47 Gyógyír 9.04 Napközben. Közben: 10.00 
Délelőtti krónika 11.20 Itt vagyunk! 11.35 Az el-
més nemes 12.00 Déli harangszó 12.02 Déli 
krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 
14.04Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 18.00 Dél-
utáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 
17.05 Európa-klub 17.45 Kék bolygó 18.00 Es-
ti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 
19.50 Jó éjszakát, gyerekek! Cinegenaptár. Május 
20.04Aranyemberek. Meixner Mihály 20.35 Ma-
dách Imréről - elfogulatlanul 21.05 Nemzetközi 

vallási híradó 2 1 3 5 Táncházvilág22.00Késő es-
ti krónika 22.30Tér-idő 23.04 Hangversenymú-
zeum. Franz Schubert művei 0.10 Himnusz 

PETŐFI 
4 8 5 Rákóczi-induló 4 8 2 Hajnali dallamok 6.03 
Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a 
Petőfi rádióban 9.50 Apró-cseprő 10.50 Gordiusz-
plusz 11.05 Sporthírek 1188 Zöld jelzés 11.48 
Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 
Verkli. Kedvenc slágereink a kupiétól az operettig 
14.00 Csúcsforgalom 17.00Háztól házig 18.01 
Kólyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.00 Hí-
rek. időjárás 19.04 Sportpercek 19.15 Unjkum. 
A nap legjobb percei 20.00 Váltéhang Gramofon-
album 21.00 Hírek. Időjárás 21.04 A Rádiószín-
ház Dokumentumműhelyének bemutatója. Mária Te-
rézia kastélyában 22.00 2002 éjszaka meséi, 
avagy vegyük föl az új évezred ritmusát 23.00 Hír-
percek. Benne: Sporthíradó 0.00 Éjfél után... 1.00. 
2.00.3.00 Hírek. Időjárás 3.03 Kedvelt melódi-
ák 4.00 Hírek. Időjárás 4.03 Operaénekesek nó-
tafelvételeiből. Palcsó Sándor énekel 

RADWSZEGED 
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz 
5.55-9.00 
5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk: 
Zanati Zsófia. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 680 
Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, 
programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli 
párbeszéd. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 
Akutális beszélgetés: önsegélyező csoportok Békésben. 
7.30 Hírek, tudosítások a Dél-Alföldről, körzeti 
időjárásjelentés. 7.45 Országos lapszemle, prog-
ramajánlat és a hálózatos műsor tartalma. 8.00 BBC 
vllághíradó Londonból. 8.15 Útkereső. 9.00 Hírek 
időjárás-jelentés, úbnform. 9.05 9.05 11.57 
Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben, 10.00 Hírek 
időjárás-jelentés, útinform. 10.05 Magyar Rádió 
Körzeti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek, Időjárás-
jelentés, útinform. 11.05 A körzeti stúdiók közös 
műsora. 11.45 Hírvonal. 12.00 Déli Krónika 
(Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. 
meteor, útinform. 13.00 Hírek, meteor, útinform. 
13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.00 Hírek, 
meteor, útinform. 14.05 Zenés délutáni randevú 
Varga György szerkesztővel e-mail: zdr@freemail.hu 
15.00 Hírek, időjárás-jelentés, úbnform. 15.05 
Délutáni magazin - szerkesztő: Zanab Zsófia. 15.06 
Apró-cseprő. 16.00 Hírek, meteor, úbnform. 16.15 
Zene - egészségügyi percek. 17.00 Hírek időjárás-
jelentés, úbnform, lapelőzetes. 17.15 Sportbírok. 
17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, 
útinform. 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 1880-tól 
22.30-ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth 
URH adón és a Regionális Stúdiók műsora. 

RÁDIÓ 88 
FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu 
5.55-9518.55-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 (GenscherSövényi Tibor). 10.00 
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show (Száraz 
Ferenc). 19.00 Pótkerék - autósmagazin (Vass 

Imre) 20.00 Arcok. (Váss Imre). 22.00 Éjszakai 
zenemet 

TISZA RÁDIÓ, SZEGED 
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHz-es 
városi kábelfrekvencián, televízión: az S8-as információs 
csatomán.Teleforvfax: 495-495. SMS: 06-30-31-91-
777. E-mail: bszaradio@mail. tiszanet.hu 
6.00 Zenesziget. 17.00 Tisza-party (fiataloknak 
szóló hirek, információk, érdekességek, pletykák, 
programajánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00 
Rádió Dance. 22.00 Radm Dream 

MEDIA-6 SZEGED 
FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged. 
Föltámadás u. 22. TeKax: 62421-601 az adás ideie alatt 
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6 
@media6.hu www.media6.hu 
6.00 Reggeli ébresztőbiokk (Nádas Gergő. Brité Zsolt). 
9.00 Roadshow (Kapás Csilla). 12.00 Zenesáv 
(Greskovics Péter) Benne: Média „HOTMix. 15.00 
Délutáni magazin (Vass Mariann) Benne: Ügyeink 
18.00 Óhajok Hídja Balázzsal (Óha|telefon: 466-
840) 19.00 Éjszakai zöreiek (Papp Zsolti 21.00 
Megamix. 

RÁDiO 7 VASAJH4ELY 
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6 
MHz-en. Szerkesztőségi telefon: 62533-677, telefax: 
62533-678. Adástelefonok: 62533-777 és 62533-778. 
SMS: 30-26-77-777. Címünk: Hódmezővásárhely, 
Szabadság tér 71., (piaccal szemben.) 
5.00 Jó regeit - zenés információs műsor, félóránként 
hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati 
magazinműsor: Földeák és Csanádpalota 2002. évi 
tervei. Vendégek: Vas Imre. Földeák polgármestere, 
Pemeki László, Csanádpalota polgármestere. 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. 1980 Esb mese. 20.15 
Észbontó 23.30 Dél-alföldi Hírmondó (ism.). 

ORiENT RÁDIÓ SZENTES 
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7 MHz-
en. 4.30-kor és minden óra harmincadik percében 
hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, 
érdekességek 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki 
mondja meg 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere 
a stúdióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 
10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék 12.00 Zene 
délidőben. Szombaton 11.35-től Fiatalok 
kívánságműsora egy órában, és minden hónap első és 
harmadik szombatján: ,M élet védelmében" - külön 
program. 

MÉDIM SZENTES 
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint 
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. M: 
63512-148, tekfax: 63440-880. E-mail: media6 
@szentes.media6.hu 
7.00 Start napindrtó magazin. Naptár. 7.30 BBC 
hirek, frissinformációk. 13.00 Tiszavidéki hangadó. 
17.00 Koraesti Koktél - az első órában üzenerögzítős 
kívánságműsor: 63440-880, aktuális információk, 
riportok, játékok, esb mese 21.00 Zenehíd. 

F E L H Í V Á S 
A Csongrád Megyei Földhivatal (Szeged, Horváth M. u. I/B) 

pályázatot hirdet 

I fő rendszergazda 
munkakör betöltésére. 

ro 

Pályázat feltétele: büntetlen előélet, szakirányú felsőfokú g 
iskolai végzettség. I 

Szakmai önéletrajz benyújtásának határideje: 
2002. f e b r u á r 6. 

SZISEOI H I Ú Z N I s z 

SZIN 
l U r O X U A G I O ! V * G 

Korognai Károly győzött az Ordonnal 
Magyar segélyek Afganisztánnak - ez volt a címe annak a cikknek, amely alap-
ján az a három darab készült, amit a magyar kultúra napjának előestéjén mutat-
tak be hétfőn a Veszprémi Petőfi Színházban. A Magyar Rádió Rt. és a XXI. Szá-
zad Magyar Drámájáért Alapítvány immár kilencedik alkalommal rendezte meg 
a villám-drámaíróversenyt, amelyre ebben az esztendőben három vidéki színidi-
rektort hívtak meg. Közülük Korognai Károly, a szegedi teátrum igazgatója nyer-
te el a legjobb darabért járó díjat. (Hollósi Zsolt, 2002. január 23., Délmagyar-
ország.) 

+ héten két bemutatóval is büszkélkedhet színházunk: 
február 1., péntek 19 óra: 
Arthur Miller: A salemi boszorkányok (THE CRUCIBLE) 

Refr. 
Én éneklem, amit gondolok, 
A ti életetek viszont nem más, 
Mint a rombadőlt álmaitok halott 
testei mindenütt. 

„Gyertek, lépjetek be 
és rájöttök majd. 
Mondjátok, mi a szándékotok velem, 
Mondjátok meg, mivé legyek, 
Milyennek képzeltek el, 
Mit vártok tőlem, 
Nem tudok hazugságok közt élni." 

Részieteket a darabról és a próbafolyamatról a Nagy TeSó segítségével 
a www.nemzetiszinhaz.szeged.hu Internet-címen találnak az érdeklődők. 
Február 2., szombat, 19 óra Kamara- Tantusz 
Bertolt Brecht: Galilei élete (Kísérlet) 

Bertolt Brecht költő, író, darabíró (ahogy magát nevezte), rendező, színházveze-
tő, az epikus színház teoretikusa. Szenvedélyesen hitt az emberi értelemben. 
A gondolkodást az érzéki gyönyörök közé sorolta. Szenvedélyesen hitt a világ meg-
változtathatóságában. Idegen pillantással tekintett a jól ismertre, szokatlannak mu-
tatta a megszokottat. A Galilei élete talán a legszemélyesebb darabja. Elméletei-
nek, világlátásának, életszemléletének összefoglalása Galilei 
ellentmondásokkal teli, vérbő figuráján keresztül. 
Rendezái: Zsitér Sándor • Címszerepben: Király Levente, fc 

A jó közönség fél siker! • Szegedi Nemzeti Szinház 
. _ . . T I Ne felejtse el időben biztosítani helyét , MBB^^. 

a 2002 . évi Szabadtéri Játékokra. 
Az április 20-ig megvásárolt jegyekre 10% kedvezményt biztosltunk! 

ÉLELMISZER-
RAKTÁRHÁZ KFT. 
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 

0,33 1 ROM energiaital 

1/1 1 citromlé (Serino) 
0,51 Pécsi 

Három Királyok sör 

1 7 9 , -

9 9 , -

8 5 , -

Berényi 180 g Mézespuszedli 
Mogyorókrémes, _ _ _ 

1 o 5 J , -

1 1 0 , -

9 9 , -

gyümölcsízes 

Kókuszos 
Ci t romos , p u n c s o s , 

habos, kakaóhabos 

524/1 

170/1 

772/kg 

61 l/kg 

550/kg 

Törzs-
vásárló: 

ü z l e t b e n 
v á l t h a t ó 

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY: 

Lakossági törzsvásárlói kártyára - 4 % 
Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 

Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6.30-18-ig. Szo. : 6.30-13-ig. 

V. KELENGYE ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁS 
2002. február 1-3. között 

Szegeden, o Mars téri Vásárközpont „U" pavilonjában 

i * 
A ldó«>É. f ű — tortáén: 

Február 1. ip—w>t 
13'-tál 18" -ig. 

Február 2-3. («ombot, voiómopi 
KT-tól 18*-Íg. 

250 Ft/fö, a jegyek 
lombolasorsoláson vesznek részt! 

75000 torint értékű 
menyasszonyi ruhakólesönzés 

oz Eszter Esküvői Szolon kínálatából. 

Várjuk Óni és kedves családját 
Dél-Magyarország legnagyobb 

esküvői kiállításán! 

Szegedi Városkép Kft. 
H Í M 6 7 7 7 Sze9ed' Mérey u. 6/B., telefon/fax: 62/471-325,20/388-3120 
a " E-mail: info@varoskep.szeged.hu 

RENAULT SCENIC AirTMENTTOUE 
felszereltségü, 1390 cm', abszint szinű, 
bemutatóautó, tesztAron. Extrák: ABS, 
6 légzsák, szervokormány, elektromos 
ablakemelő, elektromos és fűthető 
tükör, ködlámpák, gyári rádiós magnó + 
egyéb extrák. 

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 

FIAT CINQUECENTO SPORTING, 
1,1 cm', citromsárga, 1996-os kiadás. 
Extrák: sportülések, központi zár, 
elektromos ablakemelő, indításgátló, 
szervizkönyv, alufelni. Kitűnő 
állapotban eladó. Irányár: 980.000 
Ft. HITELRE 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. 

011773203 

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 FEJES 
AUTÓHÁZ 

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

HITELRE IS! 

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

FIAT BRAVA 1,6 SX zöldmetál, 
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 

mailto:info@tktv.hu
mailto:zdr@freemail.hu
http://www.radio88.hu
http://www.media6.hu
http://www.nemzetiszinhaz.szeged.hu
mailto:info@varoskep.szeged.hu
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1 Albér le tet kínál 

: 2 Á l l á s t k í n á l 

3 B ú t o r 

4 E g é s z s é g ü g y 

S E g y é b 

6 É p í t ő a n y a g 

7 G a r á z s 

8 Gépjárművezető-képzés 

9 H a g y a t é k 

10 K ö n y v 

11 K ö z l e m é n y 

12 M a g á n h á z 

13 Növény 

14 Oktatást vál lal 

13 Pane l lakás 

16 R é g i s é g e k 

17 R u h á z a t 

18 Szolgá i tatás 

19 Tanfo lyam 

2 0 Társközvet í tés 

21 Téglaépítésű lakás 

2 2 T ü z e l ő a n y a g 

2 3 Üz le the ly iség 

2 4 Vendég látás 

A l b é r l e t e t k í n á l 

• SELLŐ házban garzonla-
kás kiadó. Szeged, 06-
30/9432-709. 
• SZEGED, Róna utcai, 1,5 
szobás, főbérlő nélküli, jól fel-
szerelt lakás nagy szobája di-
áklány mellé egy lány részére 
kiadó. Ár: 12.000 Ft + 1/3 re-
zsi. Érd.: 30/396-2843. 

H Á l l á s t k í n á l 

• SZEMÉLY-, vagyonőr tan-
folyam indul Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen garantált 
munkalehetőséggel. Részletre. 
62/472-028. 
• 0 5 - 2 4 óráig nyitva tartó 
élelmiszerüzlet keres szakkép-
zett pénztárost és eladót jó ke-
reseti lehetőséggel. Érd.: 
30/200-19-35, reggel 9 órától. 
(Szeged). 
• 3 0 ÉV feletti középfokú vég-
zettségű munkatársakat kere-
sek, akik úgy érzik, hogy tudá-
sukat, élettapasztalatukat még 
érdemes kamatoztatni. Tele-
fon: 62/489-894, 8.00-13.00. 
• A LAPCOM Kft. DÉLMA-
GYARORSZÁG KIADÓ sze-
gedi irodájába adatrögzítő 
munkatársat keres. Feltétel: -
érettségi - gépírótudás -
gyors-pontos munkavégzés, 
nagy teherbírás - számítógép-
felhasználói i smere t - j ó kom-
munikatív képesség - jó meg-
jelenés. Kézzel írt önéletrajzot 
és a végzettséget igazoló ok-
iratok másolatát február 1 -jéig 
.Adatrögzítő 11773386" jeligé-
re a Sajtóházba kérjük (6720 
Szeged, Stefánia 10.). 
• AWI minősítéssel rendelke-
ző hegesztőt keresünk felvétel-
re. Érd.: munkanapokon: 8 - 1 6 
óráig. Szeged, 62/489-178. 
• D I N A M I K U S A N fejlődő 
vegyipari kft. felvételt hirdet te-
rületi képviselő munkakörbe 
Csongrád megye területére. 
Tel.: 06-66/443-212, Békés-
csaba. 
• HARDVER- és szoftveris-
meretekkel rendelkező infor-
matikust, számítástechnikust 
keresek kiskereskedelmi szá-
mítástechnikai üzlet eladói be-
osztásába. Szeged, 06/20-
542-3134. 
• HÁROMCSILLAGOS sze-
gedi szálloda keres recepcióst 
nyelvtudással, szakirányú vég-
zettséggel, valutapénztárosi bi-
zonyítvánnyal, számítógépes 
ismeretekkel. Fizetés megegye-
zés szerint. A fényképes ön-
életrajzokat 2002. február 4-ig 
kérjük „Gyakorlott 11772586" 
jeligére a Sajtóházba. 
• KÖZVETÍTŐ brókercég fel-
vesz 3 fő diplomást középve-
zetőnek. Érd.: 8.00-13.00. Tel.: 
06-30-974-3066, Szeged. 

m Á l l á s t k í n á l 

• LAKATOS szakképzettségű 
munkatársakat keresünk felvé-
telre sándorfalvi telephellyel, vál-
tozó munkahelyre. Érdeklődni 
munkanapokon 8-16 óráig az 
alábbi telefonszámon: 06-
62/251-747, a megjelenéstől 
számított 2 hétig. 
• MEGTAPASZTALTA már, 
milyen előnyei vannak a hálózat-
építésnek, mégis elégedetlen a 
jövedelmével? Kipróbálná magát 
más rendszerekben, ahol ke-
reshet is? Hívjon, 30/4158-095. 
(Szeged). 
• MUNKAVÉGZÉSSEL be-
fektetőnek lenni; 45 perces in-
gyenes beszélgetés. Szeged, 
06-70/312-92-29. 
• PIACVEZETŐ multinacioná-
lis tanácsadó cég keres 3 fő, ve-
zetésre alkalmas, jó megjelené-
sű, energikus munkatársakat. 
Érd.: 06-30/310-3964,9-16 órá-
ig. (Szeged). 
• PÉNZES szakmai Mobilban-
kár, biztosítás. Jelentkezés: 06-
30/229-0692. (Szeged). 
• PROFI kiadványszerkesztőt 
keresünk. Tel.: 06-20/320-1171. 
• RUHÁZATI cikkek forgalma-
zásához munkalehetőséget kí-
nálok, (helyiséggel rendelkezők 
előnyben) 06-30/9554-790. Sze-
ged és környéke. 
• SZAKKÉPZETT női felszol-
gálót és könyvelőnőt felvesz a 
Hotel Orchidea. Érd.: 06-20/973-
74-73, Balástya. 
• SZEGEDI számítástechnikai 
bolt gyakorlattal rendelkező el-
adót keres hardware, software 
ismerettel. Érd.: 06/30-436-2303. 
• SZEGEDI állandó lakos, C 
kategóriás gépjárművezetői en-
gedéllyel rendelkező, fegyver-
vizsgás személy- és vagyonőrt 
keresünk felvételre. 06-20/424-
4379. 
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvételt 
hirdet pénztáros, adminisztrá-
ciós munkára azonnali belépés-
sel. Feltételek: lehetőleg bank-
ban eltöltött gyakorlat, közgaz-
dasági végzettség. Megbízha-
tó, pontos, karrierista hölgyek 
jelentkezését várjuk, 25-35 év 
között. Kisgyermekesek ne je-
lentkezzenek! Tel.: 06-30/9256-
835. (Szeged). 
• SZÁMÍTÓGÉPES adatrögzí-
tőket keresünk idénymunkára, 
nappali, délutános műszakra. 
Szeged, 62/424-714. 
• TÍZEMELETES társasház 
hő- és vízszigetelési munkára 
kivitelezőt keres. Érd.: 30/322-
4046. Szentes. 
• ÉLELMISZER-IPARI gé-
pész üzemmérnököt, munkatár-
sat keres élelmiszer-ipari kis-
üzem szegedi mukahelyre „Gé-
pész 011773272" jeligére a Saj-
tóházba. 

Német kozmetikai cég keres 
jó beszédkészségei. 

megjelenésükre 
igényes hölgyeket 

jellegű munkára. 
Keresd lehetőség 

6 0 - 8 0 OOO Ft /hó, 
Telefon: 30/229-4192. 

A Hansa-Kontakt 
Élelmiszer-Vegyi áru 

nagykereskedelmi c é g 

takarítónőt 
keres pontos, precíz, 

megbízható 
munkavégzésse l . 

A meghirdetett 
munkakörre 

2002. j a n u á r 30-án, 
d é l u t á n 14.00 u t á n 

személyesen 
a Hansa-Kontakt Kft 

telephelyén 
(Szeged, Huszár u. 1.) 

Rózsa Csaba „ 
raktrárvezetönél lehet 3 

r— 
jelentkezni. t 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
Á S O T T H A L O M : 

Pav i lonsor 
Takácsné M i k l ó s 

Z s u z s a n n a 
h é t f ő - c s ü t ö r t ö k 

1 6 - 1 8 - i g 
6 2 / 2 9 1 - 7 0 3 . 

A KEVIEP Kft. 

F E L V É T E L R E K E R E S 

m a g a s - é s mé lyép í tő szak i rányú fe l ső fokú 

képes í t é s se l rendelkező, ép í tésk iv i te lezésben 

gyakorlott munkatársakat 
te rmelés i rány í tó m u n k a k ö r ö k b e . 

Jelentkezés: pá lyázat útján, melyhez s z a k m a i 

önéletrajzot, d i p l o m a m á s o l a t o t kérünk csato ln i . 

Cím: K E V I É P Kft. humánpol i t ika i vezető t 

4 0 2 5 Debrecen , Szécheny i u. 46 . 

N O N S T O P T E L E F O N O S H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü z e n e t r ö g z í t ő i s ) 

Apróbörze 
Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu 

E H S z o l g á l t a t á s H f f l T a n f o l y a m 

• KÖRÚT Régiségkereske-
dés. antik bútorok, régiségek 
felvásárlása. Szeged, 62/315-
322, 30/9558-979. 
• BÚTOROK (70 évnél ré-
gebbi), tollnemű, teljes hagya-
ték felvásárlása! 06-62/216-
324,06-30/383-7116, Szeged. 
• MAGÁNHÁZNÁL eladó 3 
db lexikáit festmény és régi-
ségek. 62/259-168. Szeged. 
• TOLLFELVÁSÁRLÁS Tes-
cóval szemben. Szeged, Róku-
si 25. Tel: 06-62/489-603. 

E g é s z s é g ü g y 

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

0 E g y é b 

• 1 6 - 2 5 köbméteres saválló 
tartályok áron alul eladók. Tel.: 
06-20-9358-359, Szolnok. 
• FASZÁRÍTÓ áron alul el-
adó. 06-30-2195-701, Szeged. 
• KÜLFÖLDI befektetők ré-
szére eladó ingatlanokat ke-
resünk. 06-1/210-49-04, Sze-
ged. 

É p í t ő a n y a g 

• OLTOTT mész, cement, ho-
mok, sóder, hullámpala, jár-
dalap stb. kapható. Stuxi-telep 
Szeged, 62/471-882, 06-
20/33-45-171. 

7 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 . 

• A TELJES oktatásra 20% 
kedvezmény. Kovács Autósis-
kola. Szeged, Bihari 29. 
62/492-682. 
• CSILLAG AUTÓSISKOLA 
Szeged, Londoni krt. 10. 
62/426-433. 

L l H a g y a t é k 

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

m K ö n y v 

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

K ö z l e m é n y 

• A KISKUNDOROZSMAI 
Takarékszövetkezet alábbi be-
téti kamatai 2002. február 14-
től megváltoznak: Takarékbe-
tétkönyv: lekötés nélkül: évi 
2,9% lekötött, gépkocsi előta-
karékossági: évi 6,9% Taka-
réklevél betétek: 1 éven túl évi 
6,9% 2 éven túl évi 7,0% 3 
éven túl évi 7,4% Lakossági 
bankszámla: lekötés nélkül évi 
2,0% lekötött 2 hóra évi 5,8% 
3 hóra évi 6,0% 6 hóra évi 
6,2% 9 hóra évi 6,5% 12 hóra 
évi 6,9% Vállalkozói bank-
számla lekötés nélkül évi 1,5% 
lekötött és elkülönített 1 hóra 
évi 5,3% 3 hóra évi 5,9% 12 
hóra évi 6,9% Gépkocsi-igény-
lési letét: évi 6,9% Lakáscélú 
betét (öt éven belüli és túli) évi 
5,5% Alapítványok lekötött 
számlája évi 6,9%. 

AMANDINUS 99 KÍT. 
6900 Makó, 

Gőzmalom u. 4/A. 
Adószám: 11809597-2-06 

Számlaszám: 
11735074-20514402 

Tel./fáx: 62/211-618 
Mobil: 0660/487-333 

BÉLYEGZŐ 
2001.01.17-én 

ELVESZETT, 
használata ez időponttól 

ÉRVÉNYTELEN! 

M a g á n h á z 

• ALGYŐI 5 szobás sorház 
garázzsal, kerttel 13.000.000. 
Szeged: 62/486-203 telefonon. 
• FELSŐVÁROSON 118 nm-
es magánház eladó. Szeged, 
62/479-564. 
• KERESÜNK házakat, la-
kásokat, telkeket vevőinknek. 
Szeged, 62/401-490. 
• PÁNCÉLKÖZBEN 5 szo-
bás, kertes, garázsos magán-
ház 25.000.000. Szeged: 
62/486-203 telefonon. 

N ö v é n y 

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

O k t a t á s t v á l l a l 

B SZEMÉLY-, vagyonőrtanfo-
lyam indul Szegeden, Hódme-
zővásárhelyen garantált mun-
kalehetőséggel, részletre. 
62/472-028. 

13 éve működő 

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA 

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT. 
AVértói úd OTP mellett 

Rókusi krt l/A.Tel.: 186-203. ' 
Nyitva: H.-Cs.: 8-1 l-ig, 15-18 óráig. 

Lakások, ingatlanok 
adásvétele, értékbecslése 
teljes körű ügyintézéssel. 

Q j ] R é g i s é g e k 

• KÖRÚT Antikvárium és Ré-
giségkereskedés: antik búto-
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. 
• QUINT GALÉRIA: MŰVÉ-
SZETTÖRTÉNTÉSZ szakér 
tő által ÉRTÉKBECSLÉST 
és eredetiségvizsgálatot GA-
RANCIÁVAL vállalunk. 6720 
Szeged, Kölcsey u. 4. 62/42-
27-26, 06-30/9431-411. 
• KORREKT áron készpén-
zért vásárolok, régi bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
régiségeket. Hagyatékok fel-
számolása. Szeged, 62/494-
141, 06-30/9252-945. 
• RÉGISÉGEK vétele, Sze-
ged, József Attila sgt. 29. 
62/310-614, 10-17 óráig. 
• RÉGISÉGKERESKEDÉS 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, vitrintárgyakat, min-
denféle órát, tollneműt, teljes 
hagyatékot is! Vidékre is díjta-
lan kiszállás, azonnali kész-
pénzfizetés! 06-62/216-324, 
06-30/383-7116, Szeged. 

R u h á z a t 

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

Hölgyem! 
Ha az Ön alkata az átlagtól eltér, 

de megjelenésére igényes, nézzen 
be hozzánk! 

Az alkalmi kollekció mellett 
kínálunk mindent, 

amire extra méretben szüksége 

lehet (42-601 . 
Ijidy Moletti. az I-gyel nagyobb 

ruhák üzlete 
LADY M O L E T T I 

Újszeged, Bal fasor 4. 
Tel.: 62/432-881 

Ny.: H.-P.: 10 18. Szo: 10-13-íg 

A m e n n y i b e n 

Ö n e lőf izetését 

va l am i l yen o k b ó l c s a k 

k é s v e tudta r endezn i , 

é s ezé r t n é h á n y 

l a p s z á m o t n e m 

kapot t m e g , k é r é s é r e 

a z e l m a r a d t 

l a p s z á m o k a t u tó l ag 

k iküldjük. 

D U G U L A S E L H A R I T Á S 
1000 FT-TÓL, 

1 ÉV G A R A N C I Á V A L ! 
S Z E G E D , 62 /485 -774 . 

• H O M O K S Z Ó R Á S korró-
zióvédelemmel, festéssel. 06-
62/267-554, 06-30/9550-537. 
• Ü V E G E K , T Ü K R Ö K , 
KÉPKERETEZÉS (Szeged. 
Teréz u. 42., 425-555) Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
SZILÁNK* Több, mint üveg. 
• KUTYAKOZMETIKA Sze-
ged, Retek u. 12/B. Telefon: 
06-30/234-9799. 
• KÖLTÖZTET? Szállíttat? 
A Hórukkra számíthat! 06-70-
311-7906, 62/251-559, 62/277-
332. Szeged környéke. 
• LAKSPED. Költöztetés, ne-
héz tárgyak szállítása, belső 
rakodás, lomtalanítás hétvé-
gén is. Dobozokat, rekeszeket 
biztosítok! 62/497-358, 06-
60/304-690. 
• REDŐNY, reluxa, szalag-
függöny, harmonikaajtó Égető-
nél árengedménnyel. 498-130, 
489-603, 06-60/381-147. 
• ROMÁNNYELV-TUDÁS-
SAL, üzleti kapcsolatokkal 
ügyvezetést, tolmácsolást vál-
lalok. Szeged, 06-30-2195-
701. 

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

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

• TARSASHÁZAK közös képviselete: 
Szeged, 62/484-790/112 mellék. 

JELMEZKÖLCSÖNZŐ 
Szeged, Klauzál tér 7. 

Wagner-Udvar $ 
Ny.: H.-P.: 9-19, Szo.: 9-16 " 
Érdeklődni: 06/30-279-89-64 s 

TELEPENGEDELY-

KÉSZ ÍTÉS 

K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M 

l§mo Bt 
Szeged, Kecskeméti u. 4/A. 

Tel.: 62/459-071 s 
Fax: 62/491-115 

TERM0PLÁN 
ablakok több méretben 
5500* Ft-tól (felújított). 

FAROSTLEMEZ 
BELSŐ AJTÓK (új) 
közvetlenül a gyártótól, 

5 9 0 0 * Ft-tól. -

SCH0MACHER 1 
ABLAKOK 8 

megrendelésre, akciós áron! 
B E L S Ö f l J T Ó - f l K C I Ó ! 

*az árak az áfát nam 
tartalmazzák. 

Tel.: 06-60/312-256 

H ANGOLNYELV-TANFOLYA-
MOK, nyelvvizsga-előkészítők 
indulnak a Sterling House-nál. 
72, ili. 96 órás kurzusok 9 nyel-
vi szinten, kezdőtől a haladóig, 
szakképzett oktatókkal! Beirat-
kozás: január 28-tól február 6-ig 
15-18 óra között az egyetem 
Ságvári gimnáziumában. Tel.: 
62/424-766; 62/544-000/33-63, 
06-30/349-82-43. 
B INGYENES is lehet! Angol, 
számítógép-kezelő, gépírás kép-
zés gyeseseknek, munkanélkü-
lieknek a munkaügyi központ tá-
mogatásával! HUNIT-Magyar-
ország (62) 424 484. 
H TANULJON délelőttönként 
angolul, németül! Február 25-
től indítjuk szuperintenzív 240 
órás képzéseinket! (Alapfok, kö-
zépfok). Európa Nyelviskola 
62/486-453, 70/241-73-59. 

M E R L E G K E P E S 

K Ö N Y V E L Ő 
képesítés megszerzését 

ajánljuk (a számviteli törvény 

I 5 I . § I - 2 . bekezdésére 

hivatkozva) 

K I E M E L T 

K E D V E Z M É N Y E K K E L 

a 

szakirányú felsőfokú 

diplomával 
CL 

rendelkezők vagy annak 8 

megszerzése előtt állók 

perfekt 
Csongrád Megyei Igazgatóság 

Szeged, Mérey u. 6 /b . 

Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 6 5 2 , 4 8 1 - 0 6 0 

^ S Z E R E Z Z E N NYELVV IZSGÁT i 
6 H Ó N A P ALATT! 

A N G O L - , N É M E T -
tanlolyamainkkal 

februártól Önnek is sikerül! 

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

HIRDETÉSFELVÉTEL 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN: 

Városi szerkesztőség: 
Szegfű u. 1-3. 

Tel /fax: 62/241-905 
Hirdetés: 62/242-419. 

| U T a n f o l y a m 

D I P L O M Á S O K , FIGYELEM! 
A B G F P é n z ü g y i é s S z á m v i t e l i F ő i s k o l a i K o r a 

az a l á b b i m á s o d d i p l o m á s képzés i ind í t ja Szegeden: 

Közgazdasági szakokleveles mérnök 

Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőtói: 

8 0 0 0 Székesfehérvár , Mór i út 16 . 

Tel.: 2 2 / 5 0 1 - 6 6 5 m n . : 9 - 1 5 ó r á i g 

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

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

Kft. 

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. 
fTávoktatás, átjárható félévek, 

hallgotócentrikus oktatás, vizsgáztatás.) 
Érd.: munkanapokon 8 - 1 4 óráig a 6 2 / 4 2 4 - 1 5 4 - e s , , 

•II. a 2 0 / 9 - 2 4 5 - 7 5 6 - o s telefonszámokon. 
E-mail: rozsa@mail.tiszanet.hu, malincsa@tvnetwork.hu 5 

web: www.gdfszeged.ini.hu 
Internetpartnerünk a 

C i I Í K K i l l l l ' 1 

• SZOFISZTIKA 
Szeged, Szent István tér 6. 
Telefon: 62/421-260 
Munkaügyi Központ 

100 %-os támogatásával 
2002. február 04-én, először 
nálunk, új OKJ feltételekkel 

Pénzügyi és Számviteli 
ügyintéző 

tanfolyamot indítunk. 

2002 márciusban induló tanfolyamok: 

Mérlegképes könyvelő, 
Tb ügyintéző 

Marketing és Reklám 
ügyintéző/menedzser 

Nonprofit menedzser/fii. 
PR szakreferens 

Logisztikai szervező/üi. 

Államilag elismert képzések, 
kedvező árak, részletfizetés. 

Biztos tudás - minőségi oktatás 

E 3 
T á r s k ö z v e t í t é s 

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

R l T é g l a é p i t . l a k á s 

• FELSŐVÁROS, Tündér 23. 
alatt induló társasházban I. 
emeleti 87 nm-es és 95 nm-es 
lakás eladó, 06-20/9460-083. 
(Szeged). 

Hajós u tcában, novemberben induló, 
ó lakásos társasházban III. emeleti. 65 
nmei, 3 szobás és Ili emeleti, 45 nnv 
es. 2 szabás lakások lekölhelók 112 000 
Ft/nm szerkezetkész áron. Áradás 2002. 
aug. 
M ó r a u tcában induló társasházbon 
75, 65 és 38 nmes krkások lekölhelók 
130 000 Ft/nm áron. 
Bárha utcában 144 nmes, 1-3 szobás 
lakás szoc. pol - és kedvezményes hitelle-
hetőséggel 105 000 Ft/nm áron eladó, 
í r d . : 0 6 - 6 2 - 4 2 0 - 8 2 8 „ , , „ . , . . 

• AKÁCFAAKCIÓ 1150/q díj-
talan szállítással, mindenfajta 
szén megrendelhető. 06-70-
259-1039,72-267-101 (Pécs) 

• KÍGYÓ utcán, Klauzál téren 
üzlethelyiségek kiadók. Érdek-
lődni Szeged: 06-20-961-3713. 
• SZEGED, Csongrádi sgt.-i 
üzletházban 100 nm-es, gyö-
nyörű üzlethelyiség tulajdon-
joga eladó. Tel.: 06-70-210 
-93-63. 
• SZEGED-BELVÁROS Haj-
nóczy utcai, 175 nm-es üzlet-
helyiség bérleti joga rendkivül 
kedvező áron eladó. Tel.: 06-
70-210-93-63. 
• TÁPÉN ipari célú ingatlan 
eladó, vagy kiadó. 62/479-564. 

Q j V e n d é g l á t á s 

Svédasztalos 
pótszilveszter 

az Ö R E G - K Ó R Ö S S Y 

H A L Á S Z K E R T 

V E N D É G L Ő B E N 

f e b r u á r 2 -án! | 
6 2 / 4 9 5 - 4 8 1 

Az előfizetéssel 
és a kézbesítéssel kapcsolatos 

észrevételeiket 
az ingyenesen v 

hívható 
ZÖLD számon 
tehetik meg. 

06-80/821-821 
Szombatonként 

a 466-847-es fővonalon. 

lapcsolatos 
ket 

G r a t u l á l u n k 

j f f i B o l d o g s z ü l e t é s n a p o t ^ ^ 
D e s z k r e , H E V E S I J Ó Z S E F N E K 
5 5 . s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l 

s o k b o l d o g s á g o t , 
é s j ő e g é s z s é g e t k í v á n : 

j f t ^ f e l e s é g e , l á n y a , fiai, v e j e 
é s u n o k á j a : M a r i n a 

H a ü z e n e t e t s z e r e t n e k ü l d e n i , k e r e s s e fe l 

s z e m é l y e s e n ü g y f é l s z o l g á l a t i i r o d á i n k a t 

v a g y h i r d e t ö i r o d á i n k a t ! 

Ha Ön most 

apróh i rdetését 

nap i lapunkban 

H Á R O M 

a lka lommal 

megrende l i , 

a NEGYEDIK 
megje lenés t a jándékba kapja. 

ÖTÖT szeretne? 
Legyen! 

Hirdetését a Szegedi Hirdetőben 

is megjelentetjük! 

A r é s z l e t e k r ő l é r d e k l ő d j ö n 

é r t é k e s í t é s i t a n á c s a d ó j á n á l , 

v a g y a 62J567-835-Ös 

t e l e f o n o n ! 

(Az akció azonos tartalmú 
apróhirdetésekre vonatkozik. 

Ajánlatunk kizárólag 
az Apróbörze oldalra érvényes!) 

Akcióink 2002. február 1-jétől 
érvényesek. 

HIRDETÉSI LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS 
Zöldség-gyümölcsbolt (Dombiéit) 

MAR0SLELE, KOSSUTH ÚT 64. 

100 Ft-os jellegű bolt 
KISZ0MB0R, JÓZSEF A. U. 11. 

http://www.deimagyar.hu
http://www.minerva90.hu
mailto:minerva90@axelero.hu
mailto:rozsa@mail.tiszanet.hu
mailto:malincsa@tvnetwork.hu
http://www.gdfszeged.ini.hu
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Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

M O N O S T O R I E R N Ő , 

a megyei önkormányzat nyugalmazott 
tanácsosa január 15-én, életének 66. évé-
ben türelemmel viselt, súlyos betegség 
után csendben elhunyt. Búcsúztatása 
február l-jén, 11 órakor lesz a Belvárosi 
temetőben. Táviratcím: Kiszombor, 
Ladányi u. 21. 

Gyászoló család és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 
011873433 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy szerettünk, 

B A L L A I S T V Á N 
91 éves korában elhunyt. 
Kívánságára szűk családi 
körben örök nyugalomba 
helyeztük. 

Gyászoló család 

Drága Szerettünk, 
V I T É Z 

S Z E N T Á G O T A I 
K Á R O L Y N É 

nyug. tanítónő, hamvasztás 
utáni búcsúztatására 2002. feb-
ruár l-jén, 11 órakor kerül sor 
a Fogadalmi templom altemp-
lomában. Kérjük, hogy kegye-
letül csak egy szál virágot hoz-
zanak. 
„,,„,„„ Gyászoló családja 

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

T A R I J Ó Z S E F N É 
T Ö R Ö K K A T A L I N , 

életének 88. évében, súlyos 
betegség után elhunyt. Teme-
tése január 31-én, csütörtö-
kön, du. 14 órakor lesz a Tá-
péi temetőben, 

n 117733SA A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

Ö Z V H O R V Á T H 
K Á R O L Y N É 

T Ó T H E T E L K A 
röszkei lakos, 87 éves korában 
elhunyt. Temetése január 30-
án, 15.30 órakor lesz a Rösz-
kei temetőben. Előtte gyász-
mise 14.30 órakor. 

Gyászoló család 
ii11 ovacni ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett testvér, sógor és 
nagybácsi, 

S Á N T A P Á L 

78 éves korában súlyos be-
tegségben elhunyt. Temeté-
se február l-jén, 13 órakor 
lesz az Alsóvárosi temető-
ben, előtte a temetőben 
gyászmise. 

„„„„„ A gyászoló család 

„Elcsitult a szív, mely értünk 
dobogott. Pihen a kéz, mely 
értünk dolgozott." 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szeretettünk, 

Ö Z V K Á D Á R 
I S T V Á N N É 

M O L N Á R G I Z E L L A 

Kiskundorozsma, Tas u. 37. 
sz. alatti lakos 2002. január 
24-én, életének 76. évében 
rövid, súlyos betegségben el-
hunyt. Temetése 2002. janu-
ár 31 én, 14 órakor lesz a Kis-
kundorozsmai temetőben. 

Gyászoló ják: 
szerető édesapja, 

gyermekei, veje, menye 
m i o-Tic-m és unokái 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

M Ó R A J Ó Z S E F 

Zsombó, Bába-dűlő 102. 
szám alatti lakos, 65 éves 
korában elhunyt. Temetése 
2002. január 31 -én, 14 óra-
kor lesz a Zsombói temető-
ben. Előtte gyászmise, 
13.30-kor. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

S Ü L I K Á R O L Y N É 
K A R S A I R O Z Á L I A 

75 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 31-én, 13.00 órakor 
lesz az Algyői temetőben. 

oii873479 Gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
B E R T A L A N 
J Ó Z S E F N É 

H O R V Á T H I L O N A 
87 éves korában elhunyt. Bú-
csúztatása január 31-én, 11 
órakor lesz a Dugonics temető-
ben. 

Gyászoló hozzátartozója 
011772559 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, jó barátok-
nak, ismerősöknek, szomszé-
doknak, akik szeretett halot-
tunk, 

P A P L Ó G Ó J Ó Z S E F 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek, 
ou 873429 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
R Ú Z S A B A K A C S I 

S Á N D O R 
93 éves korában elhunyt. Te-
metése január 31-én, 15 óra-
kor lesz az Alsóvárosi teme-
tőben. 

Gyászoló élettársa 

k Köszönetet mondunk 
| mindazoknak a rokonok-
" nak, ismerősöknek, 

szomszédoknak, akik szeretett 
halottunkat, 

L E N D V A I 
M Á R T O N N É T 

utolsó útjára elkísérték, 
oi 1873436 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szereltünket, 

ID. VASAS J Ó Z S E F E T 

utolsó útjára elkísérték. 

oii772568 A gyászoló család 

SZENTES 

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

S Z Ű C S V I N C E 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak, 
ou 773057 Gyászoló család 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik 

BALÁZS KÁLMÁN 

temetésén megjelentek, Öt utolsó 
útjára elkísérték. 

Pócsa Józsefné 
0,,873427 é s családja 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett édes-
anyánk, 

F E K E T E 
J Á N O S N É 

temetésén megjelentek, és fáj-
dalmunkban osztoztak. 
oii772927 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

S Z Ű C S I M R É N É 

temetésén megjelentek, és gyá-
szunkban osztoztak. 
0 U 873426 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 
ID. K Á D Á R N É M E T H 

I S T V Á N 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

0H773054 Gyászoló család 

Amíg élek, el nem múló szívfáj-
dalommal emlékezem fiamra. 

N A G Y F E R E N C , 

(volt Sándorfalva-Dóc) buszve-
zető halálának 2. évfordulójára. 

Szerető édesanyja: kinek lelke 
a lelkeddel, teste a testeddel 

oi 1873508 egy sírban nyugodjon 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édes-
apa, testvér és rokon, 

H E R C Z E G I M R E 

64 éves korában rövid be-
tegség után elhunyt. Teme-
tése 2002. január 30., 10.30-
kor lesz a római katolikus te-
metőben. 

Gyászoló család 

„Megállt a szív, megállt a 
kéz, nincsen szó se ajkadon, 
szívünkben örökké élsz, 
mert szeretünk nagyon." 
Megrendülten tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, szeret-
ték és tisztelték, hogy 

J U H Á S Z S Á N D O R 

Botond u. 85/A. sz. alatti la-
kos (a Hódiköt volt dolgozó-
ja) 80 éves korában rövid, 
súlyos betegség után el-
hunyt. Temetése január 31 -
én, 9 órakor lesz a Kincses 
temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott." 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet a közeli és távoli roko-
noknak, ismerősöknek, szom-
szédoknak, barátoknak, ked-
ves munkatársaknak, akik drá-
ga szerettünk, 

P A P P S Á N D O R 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. Köszönet az FMÜ 
dolgozóinak, ha munkatársai-
nak és a Kossuth Zsuzsanna 
Szakközépiskola 10/G osztá-
lyának és osztályfőnökének 
együttérzésükért. Külön mon-
dunk köszönetet a Hódcsillag 
Szövetkezet és a HÓDAGRO 
Rt. igazgatóságának lelkiisme-
retes segítségükért. 

Gyászoló felesége 
011773368 és gyermekei 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet minden közeli és 
távoli rokonnak, tanyai és 
újvárosi ismerősöknek, volt 
munkatársainak, akik drága 
szerettünk, 

M U C S I P Á L 
temetésén részt vettek, sír-
jára koszorút, virágot helyez-
tek, fájdalmunkban együtt 
éreztek, továbbá köszönjük 
lánya és nevelt lánya volt és 
jelenlegi munkatársainak, 
á vásárhelyi műveseállomás, 
valamint a mentőállomás 
dolgozóinak fáradhatatlan 
segítőkészségét. Külön kö-
szönjük a küldött távirato-
kat. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik feleségem, 

J Á N O S J Ó Z S E F N É 
H E G E D Ű S E M Í L I A 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot helyeztek, vagy más 
módon nyilvánították együttér-
zésüket. 
n , ,™« Gyászoló férje 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

U T A S I L Ő R I N C 
L A J O S N É 

P O Z S Á R R O Z Á L I A 
temetésén megjelentek, rész-
vétüket bármilyen formában 
kinyilvánították. 
0U772273 Gyászoló család 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

F A Z E K A S 
S Á N D O R N É 

T Ó T H M A R G I T 

Szentes, Sarkadi N. M. u. 
57b. szám alatti lakos 75 éves 
korában elhunyt. Temetése 
január 31-én, csütörtökön, 
10 órakor lesz a szentesi 
Szeder temetőben. 

Gyászoló család 
Szentes 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

Ö Z V P Á S Z T O R 
F E R E N C N É 

P Á R K Á N Y E T E L K A 
Nagymágocs, Határ u. 2. szám 
alatti lakos 78 éves korában el-
hunyt. Tfemetése január 30-án, 
szerdán, 13 órakor lesz a Nagy-
mágocsi temetőben. 

Gyászoló család, 
0H873425 Nagymágocs, Szentes 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

MEGEMLEKEZES 
Köszönetet mondunk a roko-
noknak, ismerősöknek, szom-
szédoknak, Damjanich Iskola 
dolgozóinak, akik drága szeret-
tünk, 

Ö Z V H É J J Á | 
J Ó Z S E F N É § 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. 

Gyászoló család, Szentes 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, 
J hogy szeretett édes-

apánk, 

ID. D I N N Y É S 
M I H Á L Y 

2002. január 27-én elhunyt. 
Temetése 2002. január 30-
án, délelőtt 10 órakor lesz 
az Apátfalvi temetőben. 

Gyászoló család 

M E G E M L E K E Z E S 

Fájó szívvel emlékezünk drága sze-
rettünk, 

B E N K E F E R E N C 

halálának 1. éves évfordulóján. 

A gyászoló család 

011671884 

FELVÉTELE: 

Ambrus József 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 
Berg Henrikné 6754 Ujszentiván, 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.: 62/212-840 
6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 

6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/259-058 

6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 
6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 
6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 
6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 62/211-347 

Márvány Kft. 
Égisz '90 Temetkezési Kft. 

Flóra Center Kft. 
Pálma Virágüzlet 
Pietas Temetkezési Vállalkozás 

6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 
Rekviem Temetkezési Vállalkozás 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 

6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420414 
6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 

6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 
Szeged, Török u. 11/B. Tel.: 62/425-847 

Algyö, Kastélykert u. 16. Tel.: 62/267-567 
Makó, Csanád vezér tér 16. Tel.: 20/9-318-332 

Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. 
62/246605,62/248-775 

Rekvium Temetkezés 
Szegedi Temetkezési Kft. 
Szögi és Társa Temetkezési Iroda 
Gyeviép Kht. 
Mementó Temetkezési Iroda 
Servio Temetkezési Szolgálat 
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Felejthetetlen ünnep volt! 
Akik ott voltak, soha nem fogják 
elfelejteni az újszegedi sportcsar-
nok vasárnapi avatóját. Fantasz-
tikus ünnep, gála kerekedett a 
rendezvényből, melyen a kézi-
labda-mérkőzéseken már közel 
ötezren zsúfolódtak a megújult, 
kulturált lelátókon. Az első gólt 
azonban egy „amatőr", Szovics 
Zoltán sportigazgató szerezte a 
Epítők-építtetők-Média kispá-
lyás focimeccsen. 

- Csodálatos érzés volt elsőként a 
hálóba találni - árulta el Szovics 
Zoltán - , érdekes, hogy a felesé-
gem pár másodperccel előtte mond-
ta a mellette ülőknek: jó lenne, ha 
Zoli gólt lőne. Nagyon sokat dolgoz-
tunk azért, hogy a felújítás sikeres, 
a csarnok szép és komfortos legyen, 
talán ezért, a sors akarta így, hogy 
én jegyezhessem az első találatot. 

- A bemelegítéskor láttam 
először a sporit - közölte Farkas Jó-
zsef, a Tisza Volán egykori kapu-
sa, a Liss-HNKC vezetőedzője - , 
rögtön feltűnt, hogy sokkal tága-
sabb a tér. Ötezren ültek a lelá-
tón, és talán ezért, meg a fantasz-
tikus „díszlet" miatt izgultam a 
meccs előtt. Régen történt velem 
ilyesmi... 

- Sajnos, én már nem léphetek 
pályára ebben az arénában - mond-
ta egy kicsit keserűen Hulmann 
Zsolt, a DFRC-Szeged röplabdása 
- , a sérült vállam ugyanis valószí-
nűleg végleges búcsúra kénysze-
rít. Pedig szép lett volna... A régi 
sportcsarnokhoz csodálatos emlé-
kek kötnek: ott játszottam először 
háromezer ember előtt, nyertem 
bajnokságot és kupát. Ezt már nem 
veheti el tőlem senki. Szurkoló-
ként azért kijárok majd a meccsek-
re. 

- Nagyon tetszik a csarnok és 
kellemes volt a vegyes kosárlab-
da-mérkőzés - osztotta meg ve-
lünk véleményét Király Sándor, a 

A Pick-meccsen (képünkön Eklemovics) már egy gombostűt sem lehetett leejteni. Fotó: Miskolczi Róbert 

Szeviép-Szeged vezetőedzője. - Re-
mélem, a kiszolgálóegységek - gon-
dolok itt elsősorban az öltözőkre -
is hamarosan utolérik a küzdőtér 
nívóját. Ha a kíváncsiság négy-
ötezer embert kicsalt vasárnap, re-
mélem, hogy a bajnokikon sem 
kong majd az ürességtől. Szeret-
ném, ha Szegeden is olyan kosár-
kultusz alakulna ki, mint Miskol-
con. Ezért mindent megteszünk a 
lányokkal. 

- Impozáns létesítménnyel gaz-
dagodott a város - csatlakozott 
kollégájához Bonifert Domonkos, 
a Naturtex-Szedeák mestere - , és 
nagyon kellemesre sikeredett az 

ünnepség. A küzdőtér európai szín-
vonalú - most is éppen edzünk -
és nagyon várom már azt a pilla-
natot, napot, amikor tétmeccsen is 
felavathatjuk. 

- Évtizedes álom, terv vált való-
ra a bővítéssel, a felújítással -
mondta Kővári Árpád -, hiszen a je-
lentősebb kézilabda-rangadókon 
már régen szűknek bizonyult a 
csarnok nézőtere. Az öregek, egy-
kori játékosaim gyorsasága már 
megkopott, de a lelkesedésük, a 
technikai tudásuk és a sportág irán-
ti alázatuk még mindig a régi volt. 
A küzdőtér, biztos mások is emlí-
tették már, európai színvonalú, a 

közönséget kulturált körülmények 
várják, fogadják. Biztos vagyok ben-
ne, hogy így még több embernek 
lesz kedve meccsekre járni. 

- Nagy élményt jelentett az ava-
tón játszani a régi társakkal -
mondta Lele Ambrus, a Tisza Vo-
lán egykori kiváló kézilabdása. -
Nekem is meglepetés vok, mert 
csak az átadás napján láttam, mi-
lyen is lett csarnok. Szép, igazi ék-
szerdoboz, és azt kívánom: minél 
többször legyen telt ház és olyan 
fantasztikus hangulat, mint a va-
sárnap - akkor minden mérkőzés 
a sport igazi ünnepe lehet Szegeden. 

IMRE PÉTER 

Beindul a magyar 
stadionprogram? 
Labdarúgásunk fellendüléséhez 
nem elegendőek a szakmai prog-
ramok. Megfelelő, XXI. századi 
létesítmények nélkül esélyünk 
sem lehet arra, hogy közelítsünk 
a kontinensen fél évszázaddal ko-
rábban kiérdemelt pozíciónkhoz. 
A nagyszabású stadionépítési, 
felújítási program e febsmerés je-
gyében született. A 2008-as Eb-re 
pályázó Magyarországnak ahhoz, 
hogy esélye legyen a rendezés el-
nyerésére, nyolc, az UEFA-köve-
telményeknek mindenben megfe-
lelő létesítménnyel kell rendel-
keznie. Ezek építési, vagy rekonst-
rukciós dokumentumait május-
ban kell letenni az UEFA asztalá-
ra. 

A Magyar Labdarúgó Liga 2000 
őszén kezdte meg a felmérést az 
első és másodosztályú csapatok-
nál. Harmincnyolc létesítmény 
fejlesztését határozták meg, a költ-
ségvetési törvény alapján. Ebben 
az ISM (Ifjúsági és Sportminisz-
térium) 2001-ben és 2002-ben 
egyaránt 4-4 milliárd forint álla-
mi támogatást fordít a rekonstruk-
ció finanszírozására, míg a terv 
2003-ra 4,7 milliárdot irányoz 
elő. A programról Csonka Gábor, 
a kivitelezést felügyelő és irányí-
tó, koordináló Stadion Invest Rt. 
vezérigazgatója, a megcélzott lab-
darúgó Európa-bajnokság stadi-
onfejlesztésének felelőse tájékoz-
tatta az MTI Presst. 

- Mennyi „saját erő" volt szük-
séges a támogatás elnyeréséhez ? 
- kérdeztük Csonka Gábort. 

- A fejlesztéshez rendelt tulaj-
donosi (önkormányzati) hozzájá-
rulás mértéke minden évben azo-
nos, azaz az összes ráfordítás har-
minc százaléka. A rekonstrukció 
egyébként - forrás oldalról - há-
rom „lábon áll", az állami, az ön-
kormányzati finanszírozást vál-
lalkozói tőke is segítené, mégpe-

dig 1,715 milliárd forint érték-
ben. Az erre a célra 2000 
márciusában létrehozott Stadion 
Invest Rt. közbeszerzési eljárás 
keretében meghirdette azokat a 
pályázatokat, amelyek a munká-
latok elkezdésének elengedhetet-
len feltételei (vasbeton elemek, 
gyepesítés, videomatrix tábla, le-
látószékek stb). A beléptető rend-
szer közbeszerzési eljárását a 
Sportfolió Kht. intézi. 

- Miért késik az eredményhir-
detés 7 

- Az első forduló nem minden 
területen volt sikeres, így például 
a pályavilágítás, vagy a hangosí-
tás pályáztatását meg kellett ismé-
telni, a nyitott kérdések azonban 
várhatóan egy hónapon belül le-
zárhatók. Mindez valóságos kése-
delmet nem jelent, mivel a kar-
bantartó munkák elkezdődhet-
tek, maga a rekonstrukció ta-
vasszal elindulhat. (Az UTE sta-
dionja és a Népstadion már tavaly 
elkészült, a szerk.) 

- Hol folynak pillanatnyilag 
munkálatoki 

- Karbantartás jelenleg Győr-
ben, Székesfehérváron, Debrecen-
ben, Szegeden és Kispesten fo-
lyik, Dunaújvárosban, Kecskemé-
ten, Nyíregyházán, Kaposváron, 
Hévízen és a fővárosi BKV Előre-
pályán túljutottak ezen a szaka-
szon, ott a munkaterületen el-
kezdődhet a rekonstrukció. Pá-
pán, Zalaegerszegen, Monoron, 
Celldömölkön, Dorogon a mun-
kálatok februárban startolnak. 
Előkészítés alatt van Pécs, Sopron, 
Szolnok, Miskolc, Békéscsaba és 
Siófok. A munkálatok itt is még 
az idén megkezdődhetnek. A töb-
bi stadion előkészítése az ősz fo-
lyamán várható, így tehát 2002 el-
ső negyedévében 18 pályán foly-
nak majd a munkálatok - összeg-
zett a vezérigazgató. 

NAPILAP A HET HETEDIK NAPJAN! 
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Ez a kép Önnek még sokat érhet! 
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Rummelék helytállása 
TENISZ 
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Indul a DÉLMAGYARORSZÁG 
és a DÉLVILÁG képkirakó játéka! 

iu laih.uó képet jól ügyelje meg, mert részletekben újra megtalálja lapunk-
ban januar 31. és lebruár 9. között. \ agja ki a képrészleteket, állítsa össze belőlük 
a kepei, ragassza lel egy levelezőlapra, és küldje be címünkre február 13-ig. 

NYEREMÉNYEK: 
I. tli j : 10(1 0 0 0 Ft ér tékű vásárlási utalvány 

11,-1 V. ilí j : 3 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány 
Y.-X. tlíj: 2 0 0 0 0 Ft értékű vásárlási utalvány 

Sorsolás tcbnnu 1.S-t n ktkrie^yíi» jelenlétében /«a« »><«'" v. 

Befejeződött Hódmezővásárhelyen, 
a Hód TC teniszcentrumában a or-
szágos serdülő egyéni fedett pályás 
bajnokság. A viadalon a papírforma 
érvényesült, a kiemelt teniszezők 
kerültek a finálékba. A megyei ver-
senyzők közül négyen is túljutottak 
az első fordulón, ezzel a legjobb ti-
zenhat közé verekedték magukat. A 
leányoknál jól kezdett a Gellért Tö-
msz Iskola sportolója, Gerecz Rita, 
simán nyerte az első meccsét. 
A második fordulóban a későbbi 
ezüstérmes győri Pócza Barbara 
verte meg. 

A fiúknál a Hód TC-sek közül 
Rummel Iván nem sok esélyt adott 
Halászinak, könnyedén, 6:0, 6:0-
lal búcsúztatta ellenfelét. Farkas 
Sebastiánnak sem okozott gondot 
Csomor legyőzése, így ő is tovább-
jutott. Ifj. Hernádi Gyula Luká-
cson próbált túljutni, esélyesebb 
rivábsa azonban legyőzte őt 6:2, 
6:1 -re. A Gellért Tenisz Iskola vá-
logatott játékosa, Zsiga Márton 
Enyedit verte szép játékkal, 6:3, 
6:2-re. A második körben Rum-
mel hiába vezetett az első szettben, 
5:2-re, a másodikban pedig 4:0-
ra, nem bírt Berkivel, aki 7:5, 7:5-
re diadalmaskodott. Farkas Sebas-
tian is közel állt bravúrhoz, Ko-
vács Krisztián csak nagy nehézsé-
gek árán verte meg a vásárhelyi 
fiatalt 7:6, 6:2-re. Nem volt szeren-

Rummel Iván, a Hód TC kitűnősége a legjobb tizenhat közé ju-
t o t t a vásárhelyi ob-n. Fotó: Tésik Attila 

cséje a GTI-s Zsigának, ő a későb-
bi győztestől, az IDOM Team já-
tékosától, Horváth Tibortól kapott 
ki 6:2, 6:2-re. 

A háromnapos eseményt a Hód 
TC edzője, Huszú Lajos értékelte: 

- Színvonalas meccseket vívtak a 
fiatalok, a fejlődésük szempontjából 
jó volt, hogy ilyen erős ellenfelek-
kel kellett megküzdeniük. Sajná-
lom, hogy Rummel Ivánnak nem si-

került a nyolc közé verekednie ma-
gát, talán megijedt a lehetőségtől, 
ezért kapott ki. Nem sokáig pihen-
nek a játékosaink, hiszen február 9-
én a teniszcentrumban a 12 és 14 
évesek számára rendezünk versenyt. 

Fiúk: 1. Horváth Tibor (IDOM), 
2. KellnerÁdám fVásas). Lányok: 1. 
Tóth Antónia (Tiszaújváros), 2. 
Pócza Barbara (Győr). 

SÜU RÓBERT 

Totónyeremények 
BUDAPEST (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. közlése sze-
rint a 4. heti nyeremények a követ-
kezők. 13 plusz egy találatos szel-
vény nem volt. 13 találatos szel-
vény is csak egy akadt, nyeremé-

nye 3 millió 987 ezer 14 forint. 12 
találatos szelvény 79 volt, nyere-
ményük egyenként 37 ezer 851 
forint. A l i találatos szelvények-
re egyenként 3425, a 10 találatos 
szelvényekre egyenként 588 forin-
tot fizetnek. 

A helyes tipposzlop: 1, 2,1; 1,1, 
1; 1, 1,2; 1, 1, X, 1 ,2 

A góltotóban 6 és 5 találatos 
szelvény nem volt. 

4 találatos szelvény 10 volt, nye-
reményük egyenként 21 ezer 30 fo-
rint. 
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Dimics parádéja Neu Gábor: cél az olimpia REFLEKTOR 
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A Neu ikrek közül már csak László (balról) dolgozik Krajkó Gyula edző irányításával a Szegedi VSE-
ben. Gábor a Honvédba igazolt. Fotó: Miskolczi Róbert 

J U T S A L 

ELSŐ BETON S Z E G E D -
VASAS 6 - 1 ( 3 - 1 ) 
Újszegedi Sportcsarnok, 400 néző. Vezet-
te: Gyenge, Kormos. 
Első Beton: Kovács - Erdei, Dimics, 
Koncz, Kis. Cserék: Szekeres (kapus), 
Geleta, Tóth Cs., Varga, Nemes, Keller. 
Edző: Bódi Attila. 
A szegedi gólszerzők: Dimics (4), 
Koncz, Varga. 

A mérkőzés nagy kérdése az volt, 
vajon az újjávarázsolt sportcsar-
nok kapuját felavató sportigazga-
tó, Szovics Zoltán után ki szerzi 
az első hivatalos, bajnoki talála-
tot az arénában? 

Nos, erre a talányra gyorsan vá-
laszt kaphattak a szép számban 
kilátogató szurkolók, mert Zorán 
Dimics a 2. percben, 11 méterről 
bombázott a fővárosiak hálójába, 
1-0. Röviddel ezután ismét a ju-
goszláv légiós volt eredményes, 
majd Kis harcossága révén - a 
vendégkapust megzavarva pöc-
költ a társ elé - Koncz növelte a 
hazai előnyt, 3-0. A szünet előtt 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Negyvenkét csapat részvételével 
kezdődött el három hete a kilen-
cedik Újév-kupa kispályás labdarú-
gótorna. Kovács Sándor a Szegedi 
Tudományegyetem JGYTF Test-
nevelési Tanszékével közösen szer-
vezte meg az eseményt a szegedi 
Topolya sori sportcsarnokban. A 
benevezett együttesekben 431 já-
tékos lépett pályára, és összesen 
328 találat esett. A hármas finálé-
ba a legjobb formában lévő gárdák 
jutottak. A Road House a tavalyi 
harmadik helye után idén meg-

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vásárhelyen, a Hódtói sportcsar-
nokban két fordulóval meg-
kezdődött a Toti-Lancast terem-
labdarúgó-kupa. 

Eredmények, Kék csoport, 1. 
forduló: Csirió-Toti-Róta 7-3, 
Csaó FC-3B Security 2-1, T + M 
Sport-Bar-Bár 4-0, Lánglova-
gok-HFC ifi 2-0, T-Boy-Argentin 
Tangó 3-3. A 2. forduló: Csirió-3B 
Security 6-1, Csaó FC-Lánglova-
gok 5-1, T + M Sport-Argentin 
Tangó l - l , Bar-Bár-Toú-Róta 1-0, 
HFC ifi-T-Boy 4-2. Az állás: 1. 
Csirió 6 pont (13-4), 2. Csaó FC 
6 (7-2), 3. T + M Sport 4, 4. HFC 
ih 3 (4-4), 5. Lánglovagok 3 (5-3), 

KÉZILABDA 
A hajrájához érkezett a NB l-es női 
kézilabda-bajnokság alapszakasza. 
Az újonc Liss-HNKC békéscsabai 
győzelmével (31-22) a rájátszást je-
lentő 6. helyre lépett előre, s ezt a 
pozíciót a Kőbánya-Spartacus elle-
ni sikerrel (25-23) meg is tartotta. 
Nézzük, hogy a hátralévő öt körben 
miként alakulhatnak az eredmé-
nyek. 

A18. fordulóban (február 2-3.) A 
Liss-HNKC a Csabát fogadja, az 5. 
Debrecen Győrbe látogat, míg a 
Vác (legutóbb a sereghajtó Eszter-
gomtól kapott ki 34-20-ra!) az 
FTC-t látja vendégül, a Vasas pedig 
szabadnapos. Az első két meccsen 
hazai, a harmadikon vendégsiker 
várható, vagyis a pontszámok és a 
helyezések a következőképpen ala-

a Vasas egy szabadrúgásból szépí-
tett, 3-1. 

A második félidő álmos, kevés 
helyzettel teli produkciót hozott. 
A Beton az előnye birtokában egy 
kissé kényelmessé vált, míg a bu-
dapestiek képtelenek voltak ve-
szélyeztetni Kovács kapuját. 

Az utolsó öt percben újra felpö-
rögtek az események: Varga, mi-
után korábban eltalálta a kapufát 
is, a védők lábai között szerzett 
gólt. A folytatásban újra Dimics 
pillanatai következtek. Előbb ő is 
a lécre bombázott, majd két, nagy-
szerű távoh lövéssel tette emléke-
zetessé a Beton és önmaga számá-
ra a találkozót. 

A szegediek feledtették ugyan 
az elmúlt heti, Kanárik elleni ve-
reséget, de a második húsz perc-
ben kissé visszavettek az iram-
ból. Ennek ellenére sem volt két-
séges azonban ezen az estén, hogy 
a Beton begyűjti a kötelezőnek 
számító három pontot. 

Bódi Attila: - fó kezdés után is-
mét volt egy üresjárat a produk-
ciónkban. A játékosaim nagypá-
lyán alapoznak, így az idegi fá-
radtságuk ebben az időszakban 
érthető. Az ilyen meccseket ilyen 
játékkal kell megnyerni. 

M. J. 

nyerte a viadalt, míg a legutóbbi so-
rozaton második Savio ugyanazzal 
az állománnyal - ezúttal Lubicka 
néven - ismét második lett úgy, 
hogy nem szenvedett vereséget. 
A döntő eredményei: Lubicka-Ra-
pid 0-0, Rapid-Road House 1-2, 
Lubicka-Road House 2-2. A vég-
eredmény: 1. Road House, 2. Lu-
bicka, 3. Rapid. A különdíjasok, a 
legjobb kapus: Ökrös Zoltán 
(Road House), a legjobb mezőnyjá-
tékos: Zámbori Gábor (Lubicka, 
tavaly is ő volt!), a gólkirály: Szé-
csényi Gábor (Rapid) 17 találat-
tal. 

6. Bar-Bár 3 (1-4), 7. Argentin 
Tangó 2, 8. T-Boy 1, 9. Toti-Ró-
ta 0 (3-8), 10. 3B Security 0 (2-8). 

Sárga csoport, 1. forduló: Síls-
tar-Fémvill 5-0, Viktória-Balek 
5-2, Boby Security-Boby 2-1, Kék 
tulipán-Penna club 2-2, V-Ta-
bak-Padlógáz 5-0. 2. forduló: 
Viktória-Silstár 4-2, Penna 
club-Balek 3-0, Padlógáz-Boby 
Security 1-0, V-Tabak-Kék tuli-
pán 8-1, Boby-Fémvül 4-0. Az ál-
lás: 1. V-Tabak 6 (13-1), 2. Vik-
tória 6 (9-4), 3. Penna club 4, 4. 
Silstar 3 (7-4), 5. Boby 3 (5-2), 6. 
Boby Security 3 (2-2), 7. Padló-
gáz 3 (1-5), 8. Kék tulipán 1, 
9. Balek 0 (2-8), 10. Fémvill 0 
(0-9). 

kuinafc ...5. Debrecen 18,6. Vásár-
hely 15, 7. Vasas 12, 8. Vác 10. 

A19. körben (február 9-10.) Asz-
talosék pihennek, a Vasas a hajdú-
sági fővárosba látogat, a Vác pedig 
a Comexit fogadja. Egy-egy hazai és 
vendéggyőzelem jósolható. Avárha-
tó állás: ...5. Debrecen 20,6. Vásár-
hely 15, 7. Vasas 12, 8. Vác 10 
ponttal. 

A 20. fordulóban (február 23-24.) 
kemény csata vár a Liss-HNKC 
együttesére, a Debrecent kellene 
legyőznie a Hódtói Sportcsarnok-
ban. Ha a Győr ellen sikerült az 
iksz, akkor ez sem lehetetlen. A 
Vácnak Győrben nem sok sansza 
van, s a Vasas-Esztergom partin is 
a házigazdák tűnnek a favoritnak. 
A várható állás: ...5. Debrecen 20, 
6. Vásárhely 17, 7. Vasas 14, 8. Vác 
10 ponttal. 

A 21. kör (március 2-3.) is tarto-
gat izgalmakat. A Debrecen otthon 

CSELGÁNCS 

A magyar bajnok Neu Gábor Bu-
dapestre, a Honvédba igazolt. A te-
hetséges szegedi dzsúdós nem 
elsősorban az agyagiak, hanem a 
jobb edzési körülmények miatt 
távozott a szülővárosából. A célja 
a 2004-es obmpiai kiküldetés, eh-
hez pedig - a környezete szerint is 
- szüksége volt a váltásra. 

- Mióta és miért gondolkodott 
a klubcserén ? 

- A nyári felnőtt Európa-baj-
nokságon még a Szegedi VSE szí-
neiben lettem hetedik, majd utá-
na egyre inkább erősödött ben-
nem az elhatározás: átigazolok a 
Honvédba. Hogy miért? Lénye-
gesen jobb körülmények között 
dolgozhatok a fővárosban. Az ott-
honi, délelőttönként önállóan vég-
zett tréningekkel szemben Buda-
pesten egész nap főállású szak-

VÍZILABDA 

Kádár fózsef, a Kontavill-Szentesi 
VK férfi vízilabdacsapatának tréne-
re még mindig bosszús. Nehezen 
dolgozza fel a szombati, OSC elle-
ni idegenbeb 9-9-es döntetlent. 

- Ha valaki azt mondja nekem, 
hogy 32 másodperccel a vége előtt 
két góllal vezetünk, és a végén nem 
nyerünk, annak saját költségemen 
szerzek egy pszichiátert. Hihetet-
len... - mondta egy nagy sóhajtás 
közepette az edző. 

Az élet viszont nem áll meg a 

veszélyes, de a Dunaferr ellen azért 
bravúr kéne a sikerhez. A vásárhe-
lyiek Esztergomban vendégesked-
nek, s a papírforma a Farkas-lá-
nyoknak ígéri két pontot. A Vác és 
a Vasas egymást gyilkolja, és a Pest 
megyei kisváros gárdája még egyszer 
nem játszhat olyan rosszul, mint az 
Esztergom ellen. A jósolható állás: 
...5. Debrecen 20, 6. Vásárhely 19, 
7. Vasas 14, 8. Vác 12 ponttal. 

A zárókörben (március 9-10.) a 
Szpari otthonában botolhat, de 
nyerhet is a Loki; a Fáy utcában is 
esélyesebb a Cornexi, míg a Hód-
mezővásárhely a Vác együttesét lát-
ja vendégül. Az alapszakasz végered-
ményére két variáció lehetséges: 
...5. Vásárhely 21,6. Debrecen 20, 
7. Vasas 14, 8. Vác 12; vagy: ...5. 
Debrecen 22, 6. Vásárhely 21, 7. Va-
sas 14, 8. Vác 12 ponttal. Bárme-
lyikkel kiegyeznénk. 

LE 

ember irányítja a munkámat. Öt-
hat olyan dzsúdós társaságában 
edzhetek, akik velem egykorúak, 
és ugyanaz a céljuk: Athén. A 90 
kg-os Hadfi, a 73 kg-os Bere, a 81 
kg-os Gera, vagy a +100 kg-os 
Csizmadia egyaránt tehetséges 
fiatal, velem együtt az ötkarikás 
játékok lebeg a szemük előtt. 
Az orvosi felmérések rendszere-
sek, megfelelőek, és ez is na-
gyon fontos szempont. Az 
edzőpartnerekkel Szegeden nem 
volt gond, de a Honvédban mind-
két tréningen közösen gyakorol-
hatok súlycsoportom, a 66 kg leg-
jobbjaival. 

- Megszakította a Tisza-partján 
elkezdett tanulmányait? 

- Nem, csak már nem a Szege-
di Tudományegyetem JGYTF test-
nevelés-rekreáció szakára járok, 
hanem az egri főiskola egyszakos, 
testnevelés képzésére, amelyet le-
velezőn végzek el. Óriási motivá-
ció az olimpia, amelyért feladtam 

Kurca partján, Juhász Endréék a ü-
geti uszodában szerda délután 6 
órakor a BVSC csapatával mérik 
össze tudásukat az OB I felsőházi 
rájátszásában. 

- Mostanában nem unatkoznak 
a hűk, az elmúlt szerdán a Fradival, 
szombaton az OSC-vei mérték 
össze tudásukat, most pedig jön a 
BVSC - folytatta Kádár - Eredeti-
leg február 2-án kellett volna leját-
szanunk a meccset, de akkor éppen 
Madridban, a Real ellen csatázik 
majd a Gerendás-legénység. 

Vajon miben reménykedik a Kur-
ca-partiak mestere? 

-Abban reménykedem, hogy jó, 

ASZTALITENISZ 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

BUDAÖRS-
FLORATOM-SZEGED 6:12 

NB kB-s férfi asztalitenisz-mérkőzés. 
A szegedi győzelmeket szerezték: Lu-
kács Levente 4, Göndös Gábor 3, Sípos At-
tila 3, dr. Pótári Mihály és a Göndös-Lukács 
páros. 

Kiesési rangadót játszott a Flo-
ratom-Szeged együttese a Budaörs 
otthonában. A párosok után 1:1-
re állt a mérkőzés, ezt követően az 
örökifjú, dr. Pótári Mihály létfon-
tosságú győzelmet aratott. Ez 
megnyugtatta a Tisza-partiakat, s 
4:2-re elhúztak. Hiába vezetett 
Lukács és Sipos ellen is 2-0-ra az 

a szülővárosomat és valamilyen 
szinten a tanulást is. Készülünk az 
A kategóriás nemzetközi verse-
nyekre, amelyek válogatók az Eb-
re, a sikeres szerepléshez viszont 
maximálisan a sportra kell kon-
centrálnom. 

- Hogyan fogadták a közvet-
len környezetében a váltást? 

- Először meg kell említenem a 
szegedi önkormányzatot, amely a 
marasztalásom érdekében egy ala-
pítványon keresztül támogatott 
volna, nagyobb összeggel, mint a 
Honvéd. Ebben a kérdésben egyér-
telműen az edzéslehetőségek dön-
töttek, mert a város mellém állt. 
A családom egyetértett; tudták, a 
fejlődésemhez szükség volt a vál-
tásra. Az SZVSE-ben rám bízták 
a döntést, az edzőm, Krajkó Gyu-
la pedig támogatta a klubcserét. Ti-
zennégy évet húztam le a Vasutas-
ban, rettenetesen fájt a szívem a 
búcsúzáskor. 

MÁDI JÓZSEF 

élvezetes, közönség szórakoztató 
mérkőzést vívunk majd a BVSC-vel. 
Ez persze nem ígérkezik könnyű 
feladatnak: szerdai vetélytársunkat 
jobbnak tartom, mint a Fradit. 

Ezt támasztotta alá a két gárda 
tegnapi tévés meccse is. 

- Azt láttam most is, amit eddig 
is tudtam a BVSC-ről: nincs gyen-
ge pontja. Erőszakos vízilabdát ját-
szik, kiválóan védekezik - pompá-
san alkalmazza a szorosból való át-
menetet szorosba -, na és persze a 
világ egyik legjobb hálóőre, Szécsi 
védi a kaput. Kemény mérkőzés 
lesz. 

SZ.L 

ellenfele, mindkét szegedi játé-
kos fordítani tudott - Sipos öt 
meccslabdát hárított! - , s ekkor 
6:2 állt az eredményjelzőn. Fan-
tasztikusan küzdöttek a florato-
mosok, minden játékos kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott és 
10:4-nél eldőlt, hogy megnyerték 
a mérkőzést. A hátralévő egyesek 
közül még kettőt sikerült hozni-
uk Göndöséknek, így a végén ma-
gabiztos győzelmet könyvelhet-
tek el. Ezzel a diadallal a Flora-
tom-Szeged a hetedik helyre lépett 
előre, s két hét múlva hazai kör-
nyezetben, a Honvéd Szondi SE el-
len állnak asztalhoz sportolói. 

• 
Az ATSK újonc korcsoportú ver-

senyzői a fővárosba, a TOP 12 
versenyre kaptak meghívást. A 
két szegedi fiatal igazán kitett ma-
gáért, hiszen Pósfai Gergely az 
előkelő harmadik helyen zárt, míg 
Márki Róbert hetedik lett. 

PROSTÉK FELSZÁMOLVA 
A versaille-i bíróság hétfőn úgy 
döntött, hogy fel kell számolni a 28 
millió dolláros adóssággal küsz-
ködő forma-l-es Prost-csapatot. 
Ezzel bizonyossá vált, hogy a már-
cius 3-án, Melbourne-ban kezdő-
dő 2002-es idényben 11 istálló áll 
rajthoz. 

RÖSZKEI TEREMBAJNOKSÁG 
A nyolcadik fordulót rendezték 
meg a röszkei teremlabdarúgó baj-
nokságban, eredmények: Sördö-
gök-Lokomotív 6-1, Karcher Vi-
tay-TáTó 3-0, Dopping-FÉSZ 96 
4-3, Eurochiken-Pajtás büfé 6-1, 
Laczi és fiai-TBoy l - l , Mina-
rik-Új Idők 3-2. Az Old Boy's-
kupa eredményei: SZAK-Horgos 
3-2, Silstár-Röszke 3-1, SZAK 
-Röszke3-1, Silstár-Horgos 5-1, 
SZAK-Silstár 2-2, Horgos-Rösz-
ke 4-1. Végeredmény: 1. Silstár, 2. 
SZAK, 3. Horgos, 4. Röszke. 

UTÁNPÓTLÁS-FESZTIVÁL 
Március 26-ától 30-áig Szeged ad 
otthont a már hagyományosnak 
nevezhető „VI. utánpótlás kézi-
labda-fesztivál" hú- és lánycsapa-
tainak. Nevezni (II.-tói a Vl-ig 
korcsoportig) február 28-áig lehet 
(levelezési cím: 6725 Szeged, Pe-
tőfi S. sgt. 72.), részletes informá-
ció Kiss Sándortól kérhető a 06-
20-9285-618-as telefonszámon. 

TÓTH NORBERT ARANYA 
A minap rendezték meg az Érd-ku-
pa országos meghívásos kötöttfo-
gású egyéni és csapat birkózóver-
senyt, melyen 24 szakosztály 375 
sportolója állt szőnyegre. Ezen a 
színvonalas viadalon, a rendkívül 
erős mezőnyben az SZySE fiatal-
jai az alábbi eredményeket érték el. 
Diák I. korcsoport, 38 kg: 1. Tóth 
Norbert, 46 kg: ...5. Szabó Tamás. 
Serdülők, 42 kg: ...2. Szabó Czibo-
lya Gábor. Felkészítő edzők: Sava-
nya Ferenc és Kiss Károly. 

KISZOMBOR: CÍMVÉDÉS 
Megvédte a címét a deszki sport-
csarnokban rendezett, hagyomá-
nyos Tisza-Maros-szög-kupa kis-
pályás labdarúgótornán a Kiszom-
bor. Az ismétlés nem ment egy-
szerűen, mert a fináléban a Deszk 
már 3-0-ra vezetett Miklósék el-
len, ám a zomboriak nagy hajrát 
nyitottak, kiegyenlítettek, majd a 
hetesrúgásokban, köszönhetően 
Csehó bravúrjainak, győztek. A 
végeredmény: 1. Kiszombor, 2. 
Deszk, 3. UTC, 4. Szőreg, 5. Ti-
sza-Új, 6. Ferencszállás, 7. Tisza-
sziget, 8. Kübekháza. A gólkirályi 
címet a kiszombori Horváth Lász-
ló szerezte meg. 

GLB-IFI: VERESÉG 
Amíg a GLB SE Szeged felnőtt női 
tekecsapata bravúros döntetlent 
ért el a szuperligában a BKV Elő-
re vendégeként, addig az ifik sima 
vereséget szenvedtek a főváros-
ban. BKV Előre-GLB SE Szeged 
4:0 (831:735). 

SZURKOLÓI BUSZ 
Szurkolói busz indul február 8-
án, pénteken, 14.30-kor a Szeged 
étterem elől a Dunaferr-Pick Sze-
ged NB l-es férfi kézilabda bajno-
ki rangadóra. Jelentkezni Érdi 
Zsoltnál a 06-30-9122-957-es te-
lefonszámon lehet. 

ÉLEN A VÁSÁRHELY 
Az NB Il-es sakkcsapatbajnokság 
legutóbbi fordulójában rangadót 
nyert a Hódmezővásárhelyi SSE, 
és ezzel három és fél pontra nőtt 
az előnye. Eredmények: Tákisz 
SE Kecskemét-Szentesi Spartacus 
SK 6:6, Békési TE-Makói SVSEII. 
8,5:3,5, Széchenyi Kecske-
mét-Hódmezővásárhelyi SSE 
5,5:6,5, Portál SE II. Szeged-Gyu-
la-Dévaványa SE 7,5:4,5, Kalocsai 
SE-Orosházi MTK 3,5:8,5, Baja 
SVSC-Bege Márton SE 5,5:6,5. 
Az állás: 1. Vásárhely 49,5 pont-
tal, 2. Széchenyi Kecskemét 46,3. 
Orosháza 44,5, 4. Tákisz Kecs-
kemét 41,5, 5. Baja 37, 6. Kalocsa 
36, 7. Bege Márton SE 34,5, 8. 
Szentes 33,5, 9. Békés 32,5, 10. 
Makó 27,5, 11. Szeged II. 24,5, 
12. Gyula-Dévaványa 23,5 pont-
tal. 

Nyert a Road House 

Toti-Lancast-kupa Szerda, 18 óra: Kontavill-Szentesi VK-BVSC 

Kádár mester bosszúsága 

A Liss-HNKC esélyei Floratom-győzelem 
ellenfele, mindkét szeged: 
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Európa fénytérképe 
FARKAS CSABA 

Thakács elgondolkozva bámulta Európa fénytérké-
pét. (Előzmény: nemrég jöttek meg Bp.-ről Á.-val 
- a Sas-hegyen már tavasz volt, a felhők olyan 
gyorsan mentek, mint az Alföldön soha, s tudni le-
hetett, hogy minden egyes jelentéktelen, szinte 
visszahúzódó, szürke vakolatú hegyi villa minden 
négyzetmétere miihókat ér. Akárhányszor Pestre 
megy Th., minduntalan mehbevágja, milyen gaz-
dag országban él.) 

A fénytérkép Európa „fényszennyezettségét" áb-
rázolja, azt, hogy mennyivel látni világosabbnak az 
adott terület fölötti éjszakai eget, annak eredeti ál-
lapotához képest, a mesterséges fények következ-
tében. Ahol éppoly sötét most is az ég, mintha 
nem létezne művi megvilágítás, ott fekete a térkép, 
ilyenre csak a tengerek belső részét színezte a 
komputer, a parti sáv már világosabb, és ugyanilyen 
színű Erdély - keletebbre már nem terjed ki a tér-
kép Észak-Európa nagyobbik hányada, s a bal-
káni hegyvidék. A következő fokozat középkék, 
utána zöld jön, a sárga, aztán a narancs, a piros -
utóbbiak: a Benelwc-áilamok, Belgiummal az élen, 
a Ruhr-vidék, az angol iparvidék és legvégül kö-
vetkezik a nagyvárosok központjának színe, a va-
kító fehér. A legnagyobb fehér folt Párizs, eszerint 
tényleg „a fény városa". - Magyarország?Magyar-
ország jobbára zöld, néhol, főleg Belső-Somogyban 
s a keleti határon, kék, közepe sárga, a budapesti 
agglomeráció narancs, maga a város piros, köz-
pontja fehér - Kelet-Közép-Európában egyetlen-

ként. „Európa fénytérképe", motyogta Thakács 
(szemében még a fővárosi villódzással, azzal az ér-
zéssel: az ottaniak minden megmozdulása alig-
hanem többe kerül, mint az övé egy hónapon át.) 
Meglepőnek tartotta, hogy a Tátra sárgával, illet-
ve a legnagyobb csúcsok tája zölddel színezett: 
hogy a dalmát tengerpart szinte teljesen fekete, 
éppúgy, mint Görögország eltekintve Athéntól és 
Szalonikitől. 

„Európa fénytérképe"... Furcsa tudni: mikor Th. 
este hazaérkezik, egy pillanatra megáh a folyosón, 
s föltekint az égre, nem „az igazi" eget látja, hanem 
amit már azért jócskán érint a fényszennyezés. És 
ez egyre terjed. Gyerekkorában, a Balatonon horgász-
va éjszaka - emlékszik - csak néhány, jól elkülönü-
lő fénypont-csoport látszott a túlsó pattról. Legna-
gyobb részt sötétségbe burkolódzott a túlpart, má-
sutt csak pár gyönge fénypont hunyorgott, melyek 
láttán Thakácsnak elszorult a szíve. Most pedig: 
szinte egyenletes láncban megvilágítva a túlsó patt 
- ezt egyébként zölddel jelzi a térkép, s a túlpartot 
hasonló fényhatás éri ideátról, ha Th. jobbra-balra 
néz, fénnyel kevert sötétséget lát. Mintha fekete 
vásznat világító folyadékba tartanánk, mely lassan 
fölszivárog a szövetbe, átitatva a textíliát. „Európa 
fénytérképe", mormolta Thakács. (Eszébe jutottak 
a gyerekkori, szurkos tövű villanyoszlopok, kilomé-
terenként egy-egy hunyorgó fény az út mentén. Be-
csukta szemét, feltűnt előtte a bp. -i, fényárral át- meg 
átitatott ég. A térképen hófehér, hófehér.) 

- • „ -ve. 

Deborah, a kitartó. A 27 éves brit Deborah Veal ünnepel, beevezve a barbadosi St. Charles kikötőjé-
be, miután 111 nap alatt jutott át az Atlanti-óceánon. Eredetileg férjével vágott neki az útnak, And-
rew azonban két hét után feladta a küzdelmet, s elhagyta nejét. MTI Telefotc/AP/Chris Brandis 

Hiú hímek, gebe nők 

Kora tavasz januárban! 
Készítette: 

Több órás napsütés, időnként megnövekvő felhőzet várható, folytatódik az 
átlagosnál lényegesen enyhébb idő. Délutánra 14 ,15 hátig emelkedik a hőmérséket 

S z e g e d 14° Mór ah alom 14° 
Hódmezé-
vá*órtl*ly 15° Mindszent 15° 

Szentes 14° Békés-
csaba 15° 

M a k ó iS 15° Szolnok 15° 

Csongrád 15° Kecskemét 15° 

Kistelek 15° Orosháza 15° 

További kilátások 
A hét első felében még marad a kellemes, kora tavaszias idő. Gyakran süt a nap. 
reggelente párás lesz a levegő. A hét második telében kissé visszaesik a 
hőmérséklet, de nem lesz hideg az idő. 

Szerda Csü t f i r t ök Szombat Vasárnap 

£?> cCi 
Max:14° 
Min:5c 

Változó 

Max:12° 
Min: 7° 

Felhős 

Max: 12° 
Mln:3° 
Változó 

Max: 13° 
Min:4° 
Változó 

Vízállás: 
A Tisza Szegednél 248 cm (hőfoka 0 C°), Csongrádnál 160 cm, 

Mindszentnél 231 cm. A Maros Makónál 28 cm. 
A Nap kel: 7.14, nyugszik: 16.40. A Hold kel: 17.17, nyugszik: 7.55. 

Popeye zöld disznói 

FIRENZE (MTI) 

Az olasz férfi a legenda ellenére 
abg tud valamit a szexről, ráadá-
sul kifejezetten a molett nőket ked-
veb. Az olasz nő viszont azt hiszi, 
hogy pehelysúlyával hódíthat. Az 
olasz andrológusok szövetsége az 
utóbbi idők felméréseire és saját ta-
pasztalataira hivatkozva adta tud-
tul a minap: Itália hímnemű tag-
jainak egyáltalán nincs a kisujjuk-
ban mindaz, amit a szexuális élet-
ről tudniuk kellene. 

Azaz legfeljebb csak a kisujjuk-
ban van, mivel egyre többen - ma 
már hárommillióan - küszködnek 
erekciós problémákkal. Mégis, a 
legutoljára jut eszükbe az, hogy 
megfelelő szakorvoshoz fordulja-

nak problémáikkal. Előbb keresik 
fel a sarlatánt, a mágust, a javas-
asszonyt. De ennél is jellemzőbb, 
hogy tudomásul sem veszik baju-
kat, évekig képesek „ellógni" a 
szakszerű kezelést. 

Ha pedig mégsem szenvedné-
nek a fent leírt kórban, fogalmuk 
sincs a szexuáhs kultúra ábécéjé-
ről. Egy olasz hím, a „maschio" 
csak abban képes önnön minősé-
gét felmérni, hogy milyen hosszú 
a pénisze, s hogy az milyen tartó-
san „állja a sarat". Az olasz nők is 
mintha ezt várnák tőlük, mivel 
egyre kezdeményezőbbek, egyre 
tárgyilagosabbak, ez a tulajdonsá-
guk viszont még félénkebbé (és 
petyhüdtebbé) teszi az olasz társa-
dalom hím tagjait. 

Mobilizált 
elítéltek 
HELSINKI (MTI) 

A finn börtönök rövidesen marok-
telefonnal őrzik a kevésbé súlyos 
ítélettel sújtott rabokat: a mobillal 
ellenőrzik, hogy hol vannak, 
amennyiben az elítéltek külső 
munkát végeznek vagy kimenőt 
kapnak. A „telefonrendszert" 17 
zárt és 15 nyitott fegyintézetben (ez 
utóbbiakból az elítéltek napköz-
ben külső munkára mehetnek) 
akarják bevezetni. Az eljárás lé-
nyege, hogy mobiltelefont adnak az 
elítéltnek, amikor eltávozik a bör-
tönből, s azt egész nap magánál 
kell tartania, hogy nyomon lehes-
sen őt követni. A maroktelefon ál-
tal kibocsátott rádiójelzést a háló-
zat központjában fogják és így pon-
tosan megállapíthatják, hol tar-
tózkodik az elítélt az adott pillanat-
ban. Városokban a helymeghatá-
rozás pontossága száz méter, a ter-
mészet lágy ölén viszont kilomé-
teres is lehet a „szórás". „Ez azon-
ban még elegendő pontosság ah-
hoz, hogy megtudjuk például, az el-
ítélt megérkezett-e munkahelyé-
re. Ha pedig arról akarunk megbi-
zonyosodni, hogy az elítélt ugyan-
ott tartózkodik-e, ahol a marokte-
lefonvan, elég felhívni őt" - fejtet-
te ki az AFP-nek Vappu Aura, a 
finn országos börtönigazgatóság 
szóvivője. 

A NAP VICCE 
- Mit csomagoljak uzsonnára, kis-
fiam? 

- Készpénzt, mama. 

Nyerő joker 
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá-
sa szerint a 4. heti lottósorsolás 
nyereményei a következők. Az 
ötöslottón telitalálatos szelvény 
nem volt. Négytalálatos szelvény 
34 darab, nyereményük egyenként 
egymillió 51 ezer 174 forint. A há-
romtalálatosokra 10 ezer 264, a 
kettesekre 710 forintot fizetnek. 
A hatoslottón sem telitalálatos, 
sem 5+1 találatos szelvény nem 
volt. Az öttalálatosokra 133 ezer 
940, a négyesekre 3408, a hárma-
sokra 727 forintot fizetnek. A Jo-
ker játékban, az első nyerőosztály-
ban volt telitalálatos szelvény, a 
nyeremény összege 62 millió 933 
ezer. 524 forint. 

Onaltatási 
módszerek 
OXFORD (MTI) 

A bárányszámolgatós onaltatási 
módszernek meg vannak számlál-
va a napjai, illetve éjei: brit kutatók 
szerint nem sokat segít az álmatlan-
ságban szenvedőkön a juhnyáj lel-
tár, sokkal jobban teszik, ha nyugodt 
tengerpartot vagy lágyan zúgó víz-
esést képzelnek maguk elé. Egy kel-
lemes tájkép febdézése az agy sok-
kal nagyobb részét foglalja le, mint 
néhány koszos, öreg birka, és sok-
kal érdekesebb is - mondta Allison 
Harvey, az oxfordi egyetem kutató-
ja a New Scientist című brit tudo-
mányos lapnak adott interjújában. 
Harvey és munkatársak ötven, ál-
matlanságban szenvedő pácienst 
kértek meg, hogy különböző tech-
nikákat alkalmazva próbáljanak 
álomba merülni. A csoport egyik ré-
sze - az utasításokat követve - bá-
rányokat számolgatott, mások egy 
pihentető képet képzeltek maguk 
elé, megint mások - utasítás nem 
lévén - egyéni úton próbáltak álom-
ba zuhanni. Az eredmény azt mu-
tatta, hogy azok, akik pihentető táj-
képet képzeltek maguk elé, 20 perc-
cel hamarabb elaludtak, mint más 
napokon, mikor nem ezt a techni-
kát alkalmazták. A bárányszámol-
gatásra kért páciensek azonban a 
megszokottnál nehezebben alud-
tak el a kísérlet éjszakáin - pedig 
nem volt köztük juhász, akit a szak-
mai ártalom miatt nemhogy ki -
hanem inkább „bekapcsolt" volna 
ez az onaltatási „szoftver". „A bá-
rányok számolgatása túlságosan 
földhözragadt ahhoz, hogy elterel-
je a problémákról az ember figyel-
mét" - magyarázta a vizsgálat ered-
ményét Harvey. 

ISTEN ÉLTESSE! 
ADÉL 
Adél nevünk a francia Adele átvé-
tele, amely a maga során német 
eredetű. Jelentése: nemes. Egyéb 
névnapok: Adelaida, Eta, Etelka, 
Ferenc, Jácinta, Jónás, Juliánusz, 
Szaléz, Szalók, Valér. 

TOKIÓ (MTI) 

Jönnek a „zöld disznók". Japán 
kutatók spenótgéneket ültettek be 
sertésekbe, aminek köszönhetően 
hamarosan egészségesebb disznó-
hús kerülhet az üzletekbe. A japán 
Kinki egyetem munkatársainak a 
világon elsőként sikerült növényi 
géneket élő állati szervezetbe jut-
tatniuk, bebizonyítva ezzel, hogy 
növényi gének nem csak tenyész-
tett sejtekben, hanem élő szerve-

L0ND0N (MTI) 

Vége a kismamák életét megke-
serítő bizonytalanságnak: brit tu-
dósok olyan szülés-előrejelző ké-
szüléket fejlesztettek ki, amellyel 
48 órás pontossággal meg lehet 
határozni a magzat világrajövete-
lének idejét. A tenyérben elférő 
készülék a közlekedési lámpák 
működéséhez hasonló módszer-

zetben is képesek szabályszerűen 
működni. A „Popeye-projektnek" 
is hívható több éves kísérletsoro-
zat eredményeképpen jelenleg két 
generáció spenótos-malac él a szi-
getországban - adta hírül a BBC in-
ternetes honlapján. A kutatócso-
port vezetője elmondta, hogy a 
spenótgénnel kezelt malacok szer-
vezetében kevesebb zsír termelő-
dik, mint természetes fejlődésű 
„kollégáikéban", ezért húsuk sok-
kal egészségesebb. 

rel jelzi a várandós asszonyok szá-
mára, hogy közeledik a szülés ide-
je: a készülék zöld jelzése arra utal, 
hogy a gyermek 48 órán belül vi-
lágra jön. 

Ha a készülék lámpája piros, ak-
kor még legalább két hetet várni 
kell a baba megszületésére, ha sár-
ga a jelzés, akkor minden valószí-
nűség szerint tizennégy napon be-
lül érkezik a jövevény. 

Harcias Miki. Japán katonák Miki égért ábrázoló hószobron dol-
goznak a szapporói Odori parkban, a helyi, hagyományos hófeszti-
válra készülve. MTI TelefotcVAP/Kaszahaia Kacumi 


