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TÉMÁINKBÓL
CLAYDERMAN SZEGEDEN

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

Benest is emlegették
az ambrózi emléknapon

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

A főtisztviselők és főtisztek nagy kalandra vállalkoztak

A megyéből öten
az elit alakulatban
Csongrád megyéből öt személyt jelöltek a főtisztviselői és főtiszti
karba. Az elit alakulat tagja Bosnyákovits Tünde, a szegedi polgármesteri hivatal egészségügyi tanácsadója, Kiss Imre, az OEP térségi főigazgatói főkoordinátora, Lengyel Györgyi, a szegedi polgármesteri hivatal kancellárja, Póda fenő, a kormányfő tanácsadója, és
Szűcs Gábor, a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal politikai
főtanácsadója. Az érintettek egy esetleges kormányváltáskor sem kerülnek utcára, hiszen öt évig a rendelkezési állományt is választhatják.

Március végén jótékonysági koncerten játszik Szegeden Richárd
Clayderman, világhírű zongoraművész. A hangversenyre,
amelynek más jeles szereplői is
lesznek, március 11-étől válthatók jegyek a Szegedi Nemzeti
Színház pénztáránál
4. oldal

„Hölgyeim és uraim, önök nagy
kalandra vállalkoztak!" - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök
azon a munkaértekezleten, amelyet a közelmúltban tartottak a főtisztviselői és központi tisztikar
leendő tagjainak. Az összejövetelre azokat hívták meg, akiknek pályázatát a kormányfő elfogadta. A
főtisztviselői és főtiszti kar tagjait
pályázat útján választották ki 1600
jelentkezőből. A nyerteseknek kinevezésük előtt vagyonbevallási
kell tenniük, illetve kötelesek magukat alávetni a legszigorúbb, C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésnek. A jelentkezők kiválasztásánál nem a pohtikai, hanem a szakmai szempontok játszottak szerepet - válaszolták lapunknak a Miniszterelnöki Hivatalban arra a felvetésre, hogy ellenzéki politikusok szerint a kinevezések pohtikai
alapon történnek. Kérdésünkre,
mikor nevezik ki a főtisztviselőket
és főtiszteket, közölték: a válasz-

NÉMETH MIKLÓS
AZ OLIMPIÁÉRT
Gerelyhajító olimpiai bajnokunk, aki Montrealban
nyerte a klasszisok versenyét,
Szegeden részt vett az
édesapjáról, Németh Imre
olimpiai bajnokról elnevezett
iskola névadóünnepségén.
Kijelentette: hisz
az olimpiában, s alá is irta
a játékok megrendezését
szorgalmazó ívet.
15. oldal
HOLT-TENGERI KLÍMA
Néhány hetes holt-tengeri utazás kigyógyítaná a pikkelysömörben szenvedőt betegségéből.
Miután e kirándulás miibókba
kerül, senki sem indul útnak.
Meg amúgy is házhoz hozzák a
holt-tengeri klímát...
Ép testben
www.delmagyar.hu

tások előtt esketik fel a kar tagjait, és nyilvánosságra hozzák a névsort.
Csongrád megyéből öt személyt
jelöltek a karba. Az elit alakulat
tagja Bosnyákovits Tünde, a Szegedi Polgármesteri Hivatal egészségügyi és tudományos tanácsadója. Bosnyákovits a szegedi kórházprivatizációban koordinátori
szerepet vállalt, emellett 2000
őszén őt nevezték ki a Nemzeti
Egészségfejlesztő Intézet dél-alföldi régióvezetőjének. A tudományos tanácsadó nem kívánt nyilatkozni arról, miért jelentkezett a
Miniszterelnöki Hivatal pályázati
kiírására.
Kiss Imre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár térségi főigazgatói főkoordinátora évek óta
foglalkozik az európai uniós jogharmonizációval, s szakmai kihívásnak érzi a feladatot.
Folytatás a 4. oldalon

A galériákban népszerűek a kortárs művészek képei
Az emlékülésre az egykori kitelepítettek közül sokan eljöttek.
Az ötvenöt évvel ezelőtti lakosságcserére emlékeztek
tegnap Ambrózfalván. A községet háromszáz szlovák
telepes alapította 1844-ben. Közösségük szépen
gyarapodott, békében éltek a magyarokkal, mígnem
majdnem pontosan száz évvel az alapítás után szinte
minden megváltozott. A második világháborút
követően az akkori Csehszlovákiából magyar családok
érkeztek az anyaországba - többek között Ambrózfalva
térségébe - , hazánkból pedig szlovákok települtek át
északi szomszédunkhoz. Ezt hívták lakosságcserének

- igaz, a csere féloldalas volt, hiszen tőlünk csak az

Fotó: Gyenes Kálmán

ment el, aki akart, Csehszlovákiából viszont
lényegében elüldözték a magyar családokat. Az
elűzöttek csak ingóságaikat vihették magukkal,
házaikért, földjeikért mind a mai napig n e m kaptak
kártérítést. Erről szól az úgynevezett Benesdekrétumok kapcsán napjainkban újra fellobbant
vita. Az ötvenöt évvel ezelőtt történtekről tegnap a
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rendezett
emlékülést.

Hamisítványok ellen
igazi garanciák

írásunk a 3. oldalon.

Húsz év, két diploma, 55 ezer forint

Kék szalaggal tiltakoztak a védőnők

Szegeden, a Vasas Szent Péter utcai gondozóban dolgozó körzeti védőnők a tegnapi sztrájk
idején is fogadták a kismamákat, de szolidaritásuk és egyetértésük jeleként kék szalagot tűztek
ruhájukra.

Húsz éve dolgozó, kétdiplomás
körzeti védőnő bruttó 55 ezer forintot kap havonta... Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete által a védőnők alacsony jövedelme miatt meghirdetett munkabeszüntetésben a
Csongrád megyei védőnők n e m
vettek részt, mert a megyei szervezet késve kapta meg a felhívást, s
ezért n e m volt ideje a kétórás
sztrájk megszervezésére. A tiltakozás céljával, a 30 százalékos béremeléssel egyetértenek, hiszen keresetük alacsony. Csongrád megye
67 védőnője közül egyébként 35
tagja az Egészségügyi Dolgozók
Demokratikus Szakszervezetének.
A tegnapi a kétórás figyelmeztető
sztrájk idején a megyei védőnők szohdaritásuk és egyetértésük jeleként - kék szalag kitűzésével vettek részt az országos tiltakozó akcióban. A megyei alkalmazottak
egyébként a tiltakozó megmozdulás idején is fogadták és elláták a
kismamákat.

Fotó: Karnok Csaba Részletek a 3. oldalon

A szép festmények nemcsak a gyűjtőket vonzzák. Fotó: Karnok Csaba
A szegedi festménypiacon a megkérdezett galériatulajdonosok
szerint a legkeresettebbek a kortárs művészek, például Vinkler
László, Fontos Sándor, Zoltánfy
István és Sinkó János képei. A
többmilliós festményeket eleve a
fővárosban értékesítik a kereskedők. Új tendencia, hogy ma
már nemcsak az országos hírű
művészek képeit hamisítják, hanem a közepes színvonalú festők
munkáiban is látnak fantáziát
az önjelölt „alkotók".
Egyelőre szakmai elhivatottságból
és a művészet iránti elkötelezettségből foglalkozik a szegedi galériák legtöbbje képkereskedelemmel.

A megkérdezettek mindegyike bízik a jövőben, a forgalom növekedésében. Merthogy jelenleg komoly vásárlóerő kizárólag a fővárosban él, az értékesebb, többmilliós festményeket eleve ott értékesítik. Szegeden egy-két havonta
kél el milliós értékű kép, jellemzően a nagybányai festőiskola
képviselői a keresettek: például egy
Nyilasi Sándor- vagy Glatz Oszkárfestményért sorban állnak a gyűjtők. Pontosabban szólva a közel
negyvenfős tábor tagjai naponta
felkeresik a különféle galériákat,
üzleteket a legújabb ínyencségek
után kutatva.
Bővebben az 5. oldalon
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A Tisza hullámtereit
hamarosan elönti a víz
SZOLNOK (MTI)
Első fokú árvízvédelmi készültséget léptettek életbe a Tisza középső szakaszán hétfőn. - A folyó naponta 5-10 centimétert árad, vízszintje Kiskörénél meghaladta az
első fokú árvízvédélmi készültség
szintjét - közölte a szolnoki székhelyű Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság (Kötivizig) központi
ügyelete. A Kötivizig a nappali figyelőszolgálatot 83 kilométeren

tartja fenn. Szolnoknál a vízállás jelenleg 610 centiméter, amely 40
centiméterrel van az első fokú készültségi szint alatt. A tájékoztatás
szerint a következő napokban az
érkező árhullám hatására az áradás intenzitása erősödik. Az előzetes számítások alapján a Közép-Tiszán mindenhol az első fokú készültségi szint feletti tetőzéssel
számolnak. A vízszintemelkedés
azzal is jár, hogy a hullámtereket
hamarosan elönti víz.

Adrian Severin a magyar-román viszonyról

Érzékeny kérdések
BUDAPEST (MTI)
A rendkívül jól alakuló magyar-román kapcsolatrendszert beláthatatlan módon befolyásolhatná az, ha
sikerülne valóra váltani az OrbánNastase-nyilatkozat felmondásáról szóló kampányígércteket - vélekedett Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára hétfőn Budapesten. Az államtitkár erTŐl azon a sajtótájékoztatón beszélt egy kérdésre válaszolva, amelyet Adrián Severin volt
román külügyminiszterrel, az Eu-

rópai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Parlamenti Közgyűlésének elnökével, megbeszélésüket
követően közösen tartottak. Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy a
két miniszterelnök által aláírt
egyetértési dokumentum felmondásával elmulasztanák azt az egyedülálló lehetőséget, ami a magyar-román kapcsolatokban kínálkozik a két ország számára. Adrián Severin szerint az egyetértési
nyilatkozat jó példája annak, hogyan tudja két szomszédos ország
rendezni az érzékeny kérdéseket.

ERÖS FÖLDRENGÉS
Ötven ember vesztette életét és
mintegy százan tűntek el az Afga-

nisztán északi részét sújtó erős
földrengésben. A rengést követő
földcsuszamlások a Szamangán
tartománybeli Tahdi Rusztum körzetben két falut elsodortak.
CSALÁDI GÉPKOCSI
Egy izraeli harckocsilövedék legkevesebb öt palesztint, köztük három gyereket megölt egy Rámalláh
közelében lévő menekülttáborban.
Szemtanúk és kórházi források
szerint a harckocsi lövedéke egy
palesztin család gépkocsiját találta el.

Idejében figyelmeztették Radovan Karadzsicsot...

Francia tiszt az áruló
BRÜSSZEL (MTI)
A NATO brüsszeli székhelyéről kiszivárgott hír szerint a boszniai
nemzetközi békefenntartó erók
(SFORj vizsgálatot indítottak egy
német lapértesülésről, amely szerint
egy francia tiszt hiúsftotta meg a
múlt héten Radovan Kaiadzsics, a
boszniai szerbek háborús bűnök
gyanúja miatt körözött vezérének letartóztatását. A névtelenségbe burkolózó NATO-forrás közölte a fran-

Csirkeháború

José María Aznar spanyol miniszterelnök Budapesten

Természetes magyar érdekek
BUDAPEST (MTI)
Természetes, hogy Magyarország a
saját érdekeit védi az uniós csatlakozási tárgyalásokon, de szerintem Magyarország érdekei alapvetően az európai integrációhoz kapcsolódnak - mondta Jósé Maria
Aznar spanyol miniszterelnök hétfőn, Budapesten. A spanyol kormányfő ezt azon a sajtótájékoztatón mondta, amelyet Orbán Viktor
miniszterelnökkel közösen tartottak megbeszélésüket követően. Orbán Viktor kérdésre válaszolva
hangsúlyozta, hogy Magyarország
kompromisszumkészen, de határozottan, jól kidolgozott álláspontokkal, saját nemzeti érdekeit szem
előtt tartva kívánja folytatni a tárgyalásokat az uniós csatlakozásról. Hozzáfűzte: Spanyolország ebből a szempontból jó példát nyújtott Magyarország számára azzal,
ahogyan a spanyol érdekeket képviselte az unión belüli viták során. Jósé Maria Aznar közölte,
hogy Spanyolország támogatja az
Európai Bizottságnak a bővítés finanszírozásával kapcsolatos javaslatát. Orbán Viktor a megbeszélésen tájékoztatta partnerét a bizottsági javaslattal kapcsolatos ma-

José Maria Aznar (előtérben) és Orbán Viktor spanyol turisták körében.
gyar álláspontról. Kifejtette, hogy
Magyarország egyenlő bánásmódot szeretne a csatlakozás után,
és azt is szeretné, ha az átmeneti
időszak minél rövidebb lenne, s
nem nyúlna át az unió következő
hétéves költségvetési periódusára.
•
Orbán Viktort az egyik legfontosabb európai vezetőként értékelte

Jósé Maria Aznar hétfőn Budapesten, a Fidesz - egy sikeres néppárt
Európában című fórumon. A spanyol miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy érdemes kihasználni Orbán Viktor dinamizmusát, kezdeményezőkészségét, amely nemzetközi szintéren is jellemző a magyar
kormányfőre. Orbán Viktor hozzászólásában emlékeztetett arra, hogy

Medgyessy Péter nyilvános vitára hívta Orbán Viktort

GLÓBUSZ
URSETA
Kilépett a nyílt világűrbe a Columbia amerikai űrrepülőgép legénységnek két tagja s elvégezte az első külső szerelési m u n k á t a
Hubble űrteleszkópon. A Columbia vasárnap fogta be a Föld fölött
mintegy 600 kilométerrel keringő
űrtávcsövet, és a mostani küldetés
során összesen öt ürszerelést kívánnak elvégezni.
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cia hírügynökség irodájával, hogy
„az SFOR-nál vizsgálat indult annak
kiderítésére, hogy a soknemzetiségű erőből ki adhatta a riasztást, s ha
kiderül, a büntetés nem marad el".
A Hamburger Abandblatt című német lap Shaun Byrnesre, a koszovói amerikai misszió vezetőjére hivatkozva azt jelentette, hogy egy
francia tiszt hiúsította meg a múlt
héten a hágai Nemzetközi Törvényszék által körözött Karadzsics
letartóztatását.

Ma válaszol a kormányfő
BUDAPEST (MTI)
Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt hétfőn levélben
hivatalosan is kihívta nyilvános
vitára Orbán Viktor kormányfőt,
akinek azt javasolta, hogy - a közszolgálati televízió pártatlanságába vetett hit megingása miatt - a
vitát az azt befolyásoló közönség
részvétele nélkül, országos kereskedelmi televíziós csatornák kamerái előtt, televíziós stúdióban
bonyolítsák le, március 26-án, vagy
28-án. A levél szerint - amelyről

a szocialisták tájékoztatása szerint Medgyessy Péter először Püspökladányban beszélt hétfőn - az
ellenzéki politikus úgy látja: a választók természetes elvárása és joga, hogy a parlamenti választások
előtt megismerjék a versengő pártok programját, értékeljék az elmúlt négy év kormányzását, továbbá véleményt alkossanak a miniszterelnök-jelöltek felkészültségéról, illetve személyes alkalmasságáról.
A miniszterelnök ragaszkodik

a hagyományos formákhoz, épp
ezért válaszát holnap előbb a címzetthez juttatja el, és csak ezt követően tájékoztatja a nyilvánosságot - nyilatkozta Borókai Gábor
azt követően, hogy Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt levélben hivatalosan is nyilvános vitára hívta ki Orbán Viktort. A kormányszóvivő közölte:
csak néhány perce, délután érkezett meg a levél a miniszterelnöki
titkárságra, ami azért furcsa, mert
a sajtó már a déli órákban ismertette annak tartalmát.

A Danubius pöstyéni tulajdona
BUDAPEST (MTI)
A Danubius 95,36 százalékos tulajdonában lévő cseh Lecebné Lázné
Rt. elnyerte a Slovenske Liecebne
Kupele részvényeinek 67 százalékára kiírt nyilvános pályázatot - közölte a Danubius a Budapesti Értéktőzsde honlapján hétfőn. A szerződés megkötése és az ügylet lezárása a közeljövőben várható - tájékoz-

tatott a Danubius. A pályázat kiírásakor a pöstyéni (Piestany) társaság részvényeinek 92,16 százalékát a Szlovák Nemzeti "Vagyonalap
birtokolta, 3,8 százalék Pöstyén város, 1,2 százalék Smrdaky város és
2,84 százalék a Restitucny befektetési alap tulajdonában volt. A gyógyforrásairól és iszappakolásáról híres
társaság Pöstyén és Smrdaky városában három balneoterápiás győgy-

központtal, továbbá 8 nagyobb, 6 kisebb és egy speciálisan gyermekek
kezelésére kialakított szállodában
összesen 1596 szobával rendelkezik.
A 2000-es évben közel 33 ezer vendég, 65 százalékuk külföldi vette
igénybe a társaság szolgáltatásait. A
szállodák és gyógyászati központok többsége egy szigeten található,
amelyet a Vág folyó és annak egy
mesterséges csatornája vesz körül.

A csehek elutasítják
Rugova koszovói elnök
Schüssel javaslatát

A tartomány az önrendelkezés felé vezető úton

PRISTINA (MTI)

WASHINGTON (MTI)
Az amerikai kormányzat illetékesei
szerint semmi nem igazolja az orosz
döntést, hogy megtiltották a csirkehús behozatalát az USA-ból. A washingtoni kormánytagok szerint
„rendkívül káros" dolog az Oroszországba irányuló amerikai kivitel
20 százalékára tilalmat kimondani.
A még a múlt héten született orosz
döntés indoklásában az amerikaiak által használt fertőtlenítő anyagok és a baromfitermelésnél alkalmazott serkentő szerek használata
szerepel. Moszkva egyelőre időszakosan függesztette fel az amerikai
csirke behozatalát.

MTI Telehtá/APMsar Kryeziu

A koszovói törvényhozás hétfőn
Ibrahim Rugovát (felvételünkön),
a mérsékelt nézeteiről ismert albán
nemzetiségű pohtikust választotta a tartomány elnökévé. Az 1999
óta ENSZ-közigazgatás alatt lévő,
jogilag továbbra is Szerbiához tartozó koszovói parlament az albán
Bajram Rexhepi személyében miniszterelnököt is választott, döntött továbbá a tíztagú kormány
személyi összetételéről. A kabinetben többségben vannak Rugova pártjának hívei. Az esemény
igen fontos lépés a többségében albánok lakta tartomány önrendelkezése felé vezető úton.

PRAGA (MTI)
Vezető cseh politikusok szerint
Wolfgang Schüssel osztrák kancellár szombaton elhangzott azon
javaslata, hogy Prága önszántából kárpótolja a kitelepített szudétanémeteket „hihetetlen" és
„elfogadhatatlan". „Már sokszor
kijelentettük, hogy a Benes-dekrétumok, bár már régen kihunytak, de jogrendünk részét képezik.
A javaslat elfogadhatatlan. Az
egyik jogi probléma megoldásával ugyanis más jogi problémát
teremtenénk, ezért nincs értelme

a kérdést megbolygatni" - jelentette ki fan Kavan cseh külügyminiszter.
„Ausztria és Csehszlovákia
1974-ben szerződést írt alá, amelyben Bécs kötelezte magát, hogy a
jövőben már nem lép fel semmiféle vagyoni követelésekkel" - nyilatkozta Ubor Roucek kormányszóvivő. Szerinte ez a megállapodás már rendezte a szudétanémetek kárpótlásának a kérdését is,
ezért Schüssel felvetése alaptalan.
„Minden kormányfőnek tiszteletben kellene tartania azt, amit elődje aláírt" - szögezte le.

MTI Telefotó: Soós Lajos

Jósé Maria Aznar immár második
ciklusban vezeti Spanyolországot.
Mint a kormányfő hangsúlyozta,
spanyol kollégája is az összefogásnak köszönheti sikerét. Jósé Maria Aznar és Orbán Viktor az
európai integráció kapcsán egyetértett abban, hogy sokkal inkább Európa újraegyesítéséről, mint az EU
bővítéséről van szó.

RÖVIDEN
FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG
Az előzetes adatok szerint a folyó
fizetési mérleg 286 millió euró
hiánnyal zárt idén januárban közölte a Magyar Nemzeti Bank.
A folyó fizetési mérleg hiánya
2001. januárjában - a közelmúltban visszamenőleg módosított folyó mérleg alapján - 175 millió
euró volt.
CSÖKKENŐ KAMATOK
A nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek átlag kamatlábai, valamint a lakossági hitelek
és betétek kamatai egyaránt csökkentek januárban, kivéve az egyéni vállalkozók látra szóló betéteinek kamatát - derül ki a Magyar
Nemzeti Bank hétfői közleményéből.
KALTENBACH JENŐ
BALESETE
Könnyű sérülést szenvedett egy
férfi vasárnap este, amikor Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman
a személygépkocsijával kanyarodás közben, a Ferihegyi repülőtér
C portája közelében nekiütközött
egy buszmegálló esővédő fülkéjének. A férfit a fülke egy lehullott
darabja sebesítette meg. Az ombudsman maga kért a rendőrségtől alkoholszondás ellenőrzést,
amelynek eredménye negatív volt.
A KISGAZDÁK NEM
TÁRGYALNAK
A Független Kisgazdapárt sem az
MSZP-vel, sem a Fidesszel semmiféle koalíciós egyeztető tárgyalást n e m folytat - tájékoztatta
Tbrgyán József pártelnök az FKGP
országos elnöksége nevében hétfőn közleményben az MTI-t. Tbrgyán József közli: bármilyen ezzel
ellentétes híradás valótlan.
HÍDA GAZDASÁGI MAGAZIN
Híd címmel gazdasági magazint
indít a közeljövőben a Kossuth
rádió, a műsorban magyar és román szakemberek vitatják meg a
két ország közötti gazdasági kapcsolatok időszerű kérdéseit. Erről Kondor Katalin, a Magyar Rádió Rt. elnöke és Dragos Seuleanu, a román rádió vezérigazgatója állapodott meg Bukarestben tájékoztatta a közszolgálati rádió
szóvivője az MTI-t.
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A lakosságcserére emlékeztek Ambrózfalván

Tavaszi
választások

Máig nem nyugodtak bele

PODMANICZKY SZILÁRD

Bár a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület a megbékélés és a
„tényszerű emlékezés" jegyében
szervezett tegnapra ankétot a
csehszlovák-magyar lakosságcseréről Ambrózfalván, az érintettek
máig nem nyugodtak bele abba,
hogy annak idején kifosztották és
elüldözték őket. Az emlékülés
előadói úgy gondolják, a kényszerű népvándorlást előidéző, mostanában ismét sokat vitatott Benes-dekrétumokat érvényteleníteni kell.
A több mint másfel évszázada szlovák telepesek által alapított Ambrózfalván sokan vannak, akik ötvenöt esztendeje, a kényszerű lakosságcsere révén kerültek a faluba. Szabó Nándor mindmáig képtelen tudomásul venni, hogy
szülőföldjéről, a galántai járásbeli
Felsőszeliről el kellett mennie.
- Negyvenhét októberében tettek
bennünket vonatra ingóságainkkal együtt. Ambrózfalván az innen eltávozottak házaiban kaptunk otthont, de sokkal szűkösebb, rosszabb körülmények közé
kerültünk, mint ahonnan jöttünk.
Közelgett a tél, és azt sem tudtuk,
hogyan kezdjünk új életet - elevenítette fel fájó emlékeit. Ő, és még
jó néhány sorstársa tegnap azért
ment el az ambrózfalvi községházára, hogy részt vegyen a Csongrád
Megyei Honismereti Egyesület emlékülésén. A kitelepítettek véleménye a történtekről lényegében
azonos: úgy érzik, ok nélkül büntették meg őket, szakították ki
szülőföldjükről, szigetelték el őket
ismerőseiktől, rokonaiktól. Egy
másik áttelepült, Gyurcsik Kálmán a Benes-dekrétumok körül
most fellángolt vitáról azt mondja, sokkal korábban kellett volna
felvetni ezt a kérdést. - Amit elvet-

A MIÉP új
adótáblája
A Független Kisgazdapártot ostorozta, s a tisztességes kisgazdákat
a Magyar Igazság és Élet Pártja soraiba csábította hétfő este Csongrádon Csurka István. A MIÉP országos elnöke a városi galéria nagytermében megtartott kampánygyűlésen ismertette a párt új adótábla-javaslatát is. A jelentős érdeklődés mellett megtartott fórumon - melyen elsőként a párt 4es számú választókerületi jelöltje,
Fagyai Béla csongrádi középiskolai
tanár szólt a választási programjáról - Csurka elmondta: választási
győzelmük esetén megváltoztatnák a személyi jövedelemadó-sávokat.

Már el sem tudom képzelni a tavaszt választás nélkül. Ilyenkor
mintha a természet is választana: vagy feléled vagy nem. Általában
feléled, ha nem locsoltuk túl gázolajjal az elszáradt füvet. A rügy
is választ magának egy irányt, arra nő. Néhány fa persze időközben
lemaradt a növésben vagy kiszáradt, ők$t a favágók választják.
Jó néhány, erre szakosodott, kevésbé monogám madár erre az
idényre választ magának párt.
Ám nagy választás előtt áll az ember is, mint a természet
része. Például új szandált kell választania a tavaszi konfekcióból,
ideje új ingek és rövidgatyák után néznie, és olyat választani, amit
kevésbé szeretnek letépni a kutyák. Választani kell a tavaszi, és
majd a nyári kirándulás programok közül, hogy a télen felhalmozott
„bezártsági indulatokat" legyen hová és hol kipakolni. A programok
választásában első számú szempont, hogyne ugyanoda menjük,
ahol tavaly rosszul éreztük magunkat, mert kicsi az esélye, hogy
ami tavaly rossznak, az az idén jó választásnak bizonyul. Nyilván
az éttermek étlapjain is lesz egy-két új étel, ott Ls lehet választani
az ínyenckedés irányába, ha már éppen torkig pacaloztuk
magunkat. De ki lehet választani a tavaszi nagytakarítás időpontját
is, lehetőleg a termetes tavaszi legyek inváziója előtt. Az új
napszemüveg- és fürdőruha-divat megint csak választás elé állítja
az embert. Dönteni kell, maradjon-e a szétstrandolt tavalyi
bikinifölső, vagy az a megolvadt keretű napszemüveg, amiben túl
közel hajoltunk a látványpékség grillrácsához.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a Benes-dekrétumokat érvényteleníteni kell. Fotó: Gyenes Kálmán
tek tőlünk, az után eddig semmiféle kárpótlást nem igényelhettünk. Közben eltelt bő ötven év, és
elfogytunk - mondta.
Az emlékülést megnyitó Blazovich László professzor, a honismereti társaság elnöke azt mondta, a
csehszlovák-magyar lakosságcsere beilleszthető a második világháború utáni nagy népmozgások sorába. A hazánkkal szomszédos országokból megpróbálták a magyarságot kitelepíteni. A Délvidékről
például fegyveresen üldözték el
őket, amihez képest a lakosságcsere tulajdonképpen humánus-

polgár, emberjogi megfontolásból
azt mondom, hogy ez lenne a legjobb megoldás.
Ötvenöt esztendővel ezelőtt Makó térségében Ambrózfalva a közeli Pitvarossal és Csanádalbertivel
együtt fogadott be felvidéki magyarokat. Ambrózfalvára és Csanádalbertire nagyjából negyven,
Pitvarosra majdnem ötven kitelepített család érkezett. A lakosságcsere idején Ambrózfalváról százhúsz szlovák család távozott. Őket
nem kényszerítették, önként választottak új hazát.
SZABÓ IMRE

Szentesi képviselőjelöltek
Eddig hat szentesi országgyűlési képviselőjelölt adta
le az induláshoz szükséges kopogtatócédulákat. A
választási bizottság öt aspiránst rriár nyilvántartásba is vett abban a sorrendben, ahogy bejelentkeztek.
Először Pap Imre (Munkáspárt) ajánlószelvényeit hitelesítették, majd hivatalosan is képviselőjelöltté
nyilvánították, utána következett Gombos András
(SZDSZ), Demeter Attila (MSZP), Farkas Sándor (Fi-

desz-MDF) és Komjáti Sándor (MIÉP). Szabóné dr.
Török Mária, a választási iroda helyettes vezetője lapunk érdeklődésére azt is elmondta: a Centrum Párt
színeiben induló Orbán István hétfőn adta le a jelöltséghez szükséges kopogtatócédulákat, amelyeket már
hitelesítettek. A választási bizottság várhatóan szerdán veszi nyilvántartásba Orbánt.
B. I.

Vissza nem térítendő Phare-segítség

Euróval támogatott
vállalkozások
Négymillió euró vissza nem térítendő Phare-támogatásra számíthatnak a dél-alföldi régió kis- és középvállalkozásai, valamint innovációs központok létrehozói, fejlesztői.
Az innovációs tevékenység felfutását nem elsősorban a szakképzett
munkaerő hiánya, hanem az információk, a koordinált együttműködés hiányosságai okozzák. Ugyanakkor a jövő gazdaságában a munkahelyek döntő részét a kis- és középvállalkozások teremtik majd
meg. Éppen ezért az Európai Bizottság és a magyar kormány új programja e cégek gazdasági aktivitását
vissza nem térítendő támogatással
akarja növelni. A Phare területfej-

lesztési programja keretében 3,2
millió euró a régió innovációs központjainak létrehozását, 0,8 millió pedig a kis- és közepes méretű
vállalkozások fejlesztését hivatott
elősegíteni.
Március 7-én 10 órától az innovációs központokat érintő kérdésekről, 14 órától pedig a kis- és
középvállalkozók számára fontos
tudnivalókról, a támogatás igénybevételének részleteiről hangzik el
tájékoztató - a Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium és a
VÁTI Tferületfejlesztési Igazgatóság
szervezésében - Szegeden, az
MTESZ-székházban (Kígyó utca
4.).
N. R. J.

Húsz év, két diploma, 55 ezer forint

Kék szalaggal tiltakoztak a védőnők a megyében
Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szervezete a védőnők alacsony jövedelme miatt tegnap reggelre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett meg, aminek az volt a célja, hogy az ágazat dolgozói
azonnali harmincszázalékos béremelést követeljenek a kormánytól.
Csongrád megyében 67 védőnő közül 35 tagja az EDDSZ-nek. Az
érdekképviselet megyei szervezete késve kapta meg a felhívást,
ezért nem tudták megszervezni a munkabeszüntetést, bár a tiltakozás céljával egyetértenek.

Az új adótáblában a minimálbér adómentes lenne, míg a 600
ezertől egymillió forintig terjedő
éves jövedelem után húsz százalék,
1-tól 2 miihóig harminc, 2-től 3
milbóig negyven, 3-tól 5 millióig
negyvenöt, 5-től 10 millióig öt- Az Egészségügyi Dolgozók Demokven, 10 milhó felett 60 százalék, ratikus Szakszervezete védőnői taszja-t kellene fizetni. Csurka István gozatának Csongrád megyei titkászónoklatában külön hangsúlyt ra, Tóth Melinda arról tájékoztatfektetett az FKGP-re, szerinte ta lapunkat, hogy a megyei
ugyanis megyénk kisgazda bázis védőnők egy része a kék szalag
volt. Az FKGP-vel történteket kitűzésével vett részt az országos
Csurka a rendszerváltás egyik nagy tiltakozó akcióban. A munkabehazugságának nevezte. Bejelentet- szüntetést nem volt idejük megte: míg a fővárosban a szocialisták szervezni, mert erről a szakszervegyűjtik az FKGP-nek az ajánlószel- zet központjából későn érkezett
vényeket, a MIÉP az összes vá- meg az értesítés. A megyei titkár
lasztókerületben összegyűjtötte a hozzátette: a tiltakozás céljával
szükséges számú ajánlásokat. La- egyetértenek, de nem tartják hatápunk érdeklődésére, miszerint az sosnak a kétórás munkabeszünteFKGP emlegetése arra mutat-e, tést, amit reggel 8 és 10 óra között
hogy a MIÉP Csongrád megyében hirdettek meg, hiszen ebben az
a kisgazdapárt szerepének átvéte- időszakban nem minden védőnő
lére készül, a pártelnök kifejtette: tartózkodik munkahelyén, a tasem az FKGP eddigi szerepét, sem nácsadókban. Egy részük délelőtt,
a helyét nem kívánják betölteni, de míg mások délután tartanak foaz „árván maradt, becsületes ma- gadóórát. Csongrád megye 67 végyar kisgazdák" szerinte a MIÉP- dőnője közül 35 tagja az EDDSZben megtalálhatják új otthonukat nek, közülük sem mindenki tűzte
és képviseletüket.
ki a kék szalagot.
M. SZ. 1.

nak tekinthető. Ám ezzel együtt is
úgy gondolja, az ennek kereteit
megteremtő benesi dekrétumokat
érvényteleníteni kell, mert a múlt
borzalmaira csak így lehet megnyugvással emlékezni. A konferencián Tóth István, a szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke hasonlóan vélekedett: - Ezt
a kérdést elfogulatlanul kell néznünk. Amíg egy jogszabályt nem
vonnak vissza, addig hatályban
van, még akkor is, ha a gyakorlatban nem alkalmazzák. Ha pedig
nem alkalmazzák, egy tollvonással
érvényteleníteni kell. Mint európai

Talán a tavasz az egyik legalkalmasabb évszak arra, hogy új
példaképeket válasszunk magunkat, mint például a kanadai
jégkorong-válogatott, vagy Szörnyella de Frász a 101 kiskutyából;
de ha már itt tartunk, a könnyebbség kedvéért: szerepelhetnek
példaképeink között állatok is.

A védőnők országos figyelmez-

tető munkabeszüntetését meghirdető EDDSZ védőnői tagozata 30
százalékos béremelést követel a
mintegy 4500 hazai védőnő számára.
Az egészségügyi miniszter; Mikola István pénteken úgy nyilatkozott, hogy nincs értelme a védőnők
tiltakozásának, mert márciusban
a kormány elé terjeszti a védőnők
összességében 4 milliárd forintos
béremelését előirányzó tervezetét.
Ennek az összegnek a költségvetési forrását azonban még keresi a
szaktárca.
Szegeden, a Vasas Szent Péter
utcai gondozóban dolgozó körzeti
védőnők a tegnapi sztrájk idején is
fogadták a kismamákat, de szolidaritásuk és egyetértésük jeleként
kék szalagot tűztek ruhájukra. Közel húsz éve dolgozom védőnőként, két diplomát szereztem, és
szeretném, ha a kisebbik gyermekem is továbbtanulhatna, de a
bruttó 55 ezer forintos fizetésből ez

gunk élni a következő fizetésig.
Az egészségügyben máshol sem
jobb a helyzet, így hiába is váltanék. Itt legalább azt csinálhatom,
amit igazán szeretek és amihez
értek - tette hozzá. Kolléganője,
Patik Edit 16 éve védőnő, nemsokára megkapja második, családgondozói diplomáját. - Januárban
emelkedett a fizetésem bruttó 49
ezer forintról 53 ezer forintra, így
érthető, hogy szolidáris vagyok a
sztrájkolókkal. Ez a munka nagy
felelősséggel jár, biztos családi háttér kell ahhoz, hogy másokon segíteni tudjunk. Tegnap este nyolckor csengett otthon a telefonom,
de soha nem mondhatjuk, hogy
már lejárt a munkaidőnk - vette
át a szót. Közel 430 család van
Szombatfalvy Zsuzsanna gondjaira bízva Szegeden. Tizenöt éve
dolgozik védőnőként, két diplomát szerzett, két gyermekét csak
a szülei támogatásával tudja eltartani. - Gyerekekkel, kismamákkal foglalkozni csodálatos dolog. Nem csak egészségügyi problémákkal fordulnak hozzánk, s
mi megpróbálunk mindenben seMegyénkben a védőnők munkával „tiltakoztak". Fotó: Karnok Csaba
gíteni. Jó érzés, hogy szeretettel
várnak, s hogy szükség van ránk,
szinte lehetetlen vállalkozásnak A fiatalabbak legtöbbször már fél
ebből azonban nehéz megélni tűnik - mondta Medgyessy Eva, év után elhagyják a pályát, én minfoglalta össze végül.
körzeti védőnő. - Teljesen egyetér- den hónap közepe táján elkeseretek a szakszervezet célkitűzéseivel. dem, mert nem tudom, miből foK. K.-W.A.
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Habsburg Ottó az EU-csatlakozás problémáiról tartott előadást Szegeden

Főtisztviselők és főtisztek nagy kalandra vállalkoztak

Tovább nő a vidék szerepe

A megyéből öten
az elit alakulatban

Habsburg Ottó Az EU-csatlakozás
problémái címmel tartott tegnap
előadást a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.A Páneurópai Mozgalom elnöke helyesnek
tartja azt az elképzelést, hogy a
csatlakozás előtt Magyarország is
küldjön képviselőket az Európai
Parlamentbe. Habsburg O t t ó
Bartba László polgármesterrel, az
ország egyetemeinek rektoraival,
az MTA képviselőivel részt vett
Mészáros Rezsőnek, a Szegedi Tudományegyetem rektorának hatvanadik születésnapja alkalmából tartott ünnepségen.
Habsburg Ottó, a Páneurópai
Mozgalom elnöke tegnap délelőtt
a Szegedi Akadémiai Bizottság
zsúfolásig megtelt székházában
Az EU-csatlaknzás problémái címmel tartott előadást. A téma
kapcsán Habsburg O t t ó arra
emlékeztetett, hogy „döntó
időszakot élünk", mivel most alakult meg Brüsszelben az az Európai Konvent, amely a jövó Európai Uniójának az arculatát hivatott kialakítani. Ennek a testületnek magyar tagjai is vannak három országgyűlési képviselő - ,
s alapvető feladata, hogy működése idején az EU belsó szerkezetének megreformálásán ténykedjen. Habsburg Ottó szerint a Valéry Giscar D'éstaing, egykori francia elnök, vezette konventre rendkívüli felelősség hárul, hiszen a

MÉSZÁROS REZSŐT
KÖSZÖNTÖTTÉK
Mészáros Rezsó akadémikus,
a Szegedi Tudományegyetem
rektora tegnap ünnepelte 60.
születésnapját. A zártkörű,
bensőséges ünnepségen részt
vett Habsburg Ottó, Bartha
László polgármester, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia képviselői, az ország
egyetemeinek rektorai, a tudományos-kutató intézetek vezetői, illetve családja és barátai. Az ünnepségen felszólalók
méltatták az SZTE rektorának tudományos munkásságát, az egyetem integrációja
során kifejtett tevékenységét,
s őszinte, mindig segítőkész,
a jobbítás szándékát tükröző
emberi magatartását.

csatlakozás utáni időszak működésének mechanizmusáról is döntenie kell.
Ezek közé tartozik az Európai
Parlament összetételének megváltoztatására irányuló javaslat
is. Tudniillik az már most világos,
hogy a 750 tagot számláló parlament nem tud hatékonyan dolgozni.

Tizenöt madár telelt a Szegedi Vadasparkban

Három gólyapár
már rakja fészkét

- Akkora, mint a szovjet pártkongresszus! - jegyezte meg
az előadó, aki egyúttal felhívta
a figyelmet arra is, hogy ha néhány éven belül 5 vagy 10 taggal bővül az unió, akkor ellehetetlenül a parlamentáris m u n ka ebben a testületben. Azt
viszont helyesnek találja, hogy
a csatlakozás előtt Magyarország

is küldjön képviselőket az Európai Parlamentbe. Ez a gyakorlat
már jól működött egyszer, mégpedig Németország egyesítése előtt,
amikor a volt N D K tartományaiból is küldtek delegátusokat
ebbe az európai testületbe.
Hazánk csatlakozásával kapcsolatosan Habsburg Ottó elmondta,
hogy nagy hátrányunk a túlságosan centralizált országstruktúra.
Jelesül, hogy nálunk minden Budapestre koncentrálódik, s a vidék
jobbára kimarad a - fejlődést
előmozdító - történésekből. Jellemző volt erre az az eset, amikor
a világkiálb'tást terveztük, s az arra szánt eszközök csaknem 98
százalékát a főváros „szükségleteire" szánták. Pedig a vidék szerepe egyre nagyobb, s ez a jövőben
is így lesz.
Ez vonatkozik az agrárágazatra
is, amelyet egyesek korán elsiratnak, pedig a korszerű társadalomnak ugyancsak szüksége van jól
szervezett, ütőképes mezőgazdaságra, ezert belül pedig az élelmiszeriparra.
Előadása végén a Páneurópai Mozgalom elnöke figyelmeztetett: le kell vetkőznünk az úgynevezett hungaropesszimizmusunkat, s értékeink tudatában és
kendőzése nélkül kell belépnünk
a fejlett európai országok közösségébe.
KISIMRE FERENC

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM)
Csongrád megyei hivatala továbbra is fogadja azokat az ügyfeleket,
akik külső üzletrészeik ellenértékét szeretnék megkapni az állam-

A főtisztviselői kar 300 tagjának
feladata, hogy munkakörének,
beosztásának ellátása során segítse a közigazgatási stratégiai döntések, programok előkészítését
és végrehajtását, az európai integrációval összefüggő kormányzati feladatok ellátását, és elvégezze a miniszterelnök által esetenként meghatározott feladatokat.
A központi tisztikar 150 tagjának
szinte ugyanez a feladata, azzal
a különbséggel, hogy ők a közigazgatási, a rendészeti, valamint
a nemzetbiztonsági stratégiai
döntések, programok előkészítését és végrehajtását, valamint
a fegyveres testületeket érintő
kormányzati feladatok ellátását
hivatottak segíteni. A főtisztviselők bármikor áthelyezhetők,
vezényelhetők egyik munkakörből a másikba, egyik településről a másikra.

tisztviselőket megillető ruhapénz
is. A politikai közbeszédben mameluktörvénynek nevezett módosított köztisztviselői törvény az államtitkárok számára ígér a legtöbbet, ők akár havi egymillió forintot
is kereshetnek.
SZABÓ C. SZILÁRD

MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL
Folytatódik A fizika hete elnevezésű programsorozat, amelyet az
félig elkészítette a leendő fiókák Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Fotó: Karnak Csaba Csongrád megyei csoportja szervez.
a gólyák éheznek A parkban azonMárcius 5-én, kedden 18 órakor
ban naponta kapnak eleséget, így Toró Tibor, a Temesvári Egyetem
a szabadban átvészelik a telet. Je- professzora tart előadást „A fizilenleg 15 példány él az úgynevezett ka geometrizálása - Bolyai János"
Gólya-tó körüli területen. Tavaly címmel a Szegedi Tudományekét pár is sikeresen kiköltötte a gyetem kísérleti fizikai tanszékéfiókákat. Mihelyst fölcseperedtek nek Budó tantermében.
az apróságok, szabadon engedték
Március 6-án, szerdán 15 óráőket.
tól a Frank ]ános megyei fizikaverNyugat-Dunántúlon már láttak
februárban egy-két gólyát. Amúgy
időjárásfüggő a költésük, többnyire márciusban már fészket raknak. Csongrád megyében eddig
még nem láttak szabadon fészkelő
gólyákat. Egyedül a Szegedi Vadasparkban éló három pár döntött
úgy, hogy növeli az állományt.
K.T.
A szentesi kórházban végzett ellenőrzés eredménye nagy vihart
kavart az elmúlt napokban. Mint
ismeretes, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdasági
visszaélésekre bukkant a balesetól. Hétfőn a távirati iroda híre ti sebészeti osztályon ápolt külföltévesen jelent meg lapunk- di betegek ellátásával kapcsolatban, természetesen a külső üz- ban. Oberfrank Ferenc főigazgató
letrészeket eladóknak nem a föld- közölte: tavaly 52 beteget ápolhivatalhoz, hanem az FVM-hiva- tak sürgősségi indokkal, törésre
talhoz kell fordulni. A hivatal hivatkozva ültettek be nekik
pontos címe: Szeged, Deák Fe- csípő-, és térdprotéziseket. Oberfrank szerint valamennyi beavatrenc utca 17.

Külső üzletrészek

A magyar hivatalnokelitbe bekerültek egy esetleges kormányváltáskor sem kerülnek utcára. Ha az
új kabinet nem tud vagy nem ldván
számukra munkát biztosítani, öt
évig rendelkezési állományba kerülnek, s ez idő alatt is megilleti
őket a mindenkori köztisztviselői illetményalap 13-szorosa. (Ez jelenleg 429 ezer forint.) Ezt még kiegészítheti a vezetői pótlék és a köz-

VEZENYELHETO
KÖZTISZTVISELŐK

Clayderman
jótékonysági estje

120 ezer forint. A bíróság tegnap
döntött egy másik graffitis ügyben:
V. Zoltán soproni fiatalembert a
Szegedi Városi Bíróság rongálás
vétsége miatt 75 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.
A 21 éves fiatalember február
19-én délután, Szegeden, a volt
SZEOL sportpálya töltés felőli
oldalára emberalakot festett, amivel szakértők szerint mintegy 19
ezer forint kárt okozott. A tárgyaláson a vádlott elismerte
bűnösségét, nem fellebbezett, így
az ítélet jogerős.

A fizika hetében

Elkezdték a fészekrakást a Szegedi Vadaspark gólyái. A parkba évek
óta hoznak sérült, beteg madarakat. A legtöbb szárnyas vezetéknek
repül, ez okozza sérülésüket, de
ápoltak már fertőzött, megmérgezett, vagy törött szárnyú gólyát is.
A szárnyasok többségét meg tudják menteni, sok utána is a vadasparkban marad.
- Sokan azt hiszik, hogy telente
a gólyák azért költöznek Afrikába, mert nem bírják a hideget mondta Gósi Gábor, a Szegedi Vadaspark igazgatója. A költözés oka
azonban nem az alacsony hőmérséklet, hanem a táplálékhiány. A
mínuszok elöl ugyanis elbújnak a
hüllők, a kétéltűek és a rovarok, így

Lengyel Györgyi hasonlóképpen
nyilatkozott lapunknak. A Szegedi
Polgármesteri Hivatal kancellárja
és a polgármesteri kabinet vezetője
szerint rangot jelent főtisztviselőnek
lenni.
Póda Jenő 1990-tól 1998-iga Magyar Demokrata Fórum színeiben
politizált a Parlamentben, majd átlépett a Fideszbe. Jelenleg a kormányfő biztonságpolitikai tanácsadója és köztisztviselőként dolgozik
a kabinetben. Póda egyébként védelmi igazgatásból szakvizsgázott, és
1998 óta az állami közigazgatás
csúcsán tevékenykedik. Orbán Viktor tanácsadója a Fidesz tagja,
csakúgy mint Szűcs Gábor. A Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal politikai főtanácsadója a kilencvenes évek közepén a Fidesz
megyei elnöki tisztét is ellátta. Szűcs
Gábor indul az áprüisi országgyűlési választásokon, a 8. helyen szerepel a Fidesz megyei listáján.

Soproni graffitist
ítéltek el Szegeden
Rongálás alapos gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást három fiatalkorú ellen a Szegedi Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya. A
fiatalok egy szegedi panelház
lépcsőházában üveg-, fém- és falfelületeket láttak el kézjegyükkel.
A Felsővárosi Polgárőrség tagjai alkotás közben érték tetten a
fiúkat, majd értesítették a
rendőrséget, akik előállították
őket. Az elsődleges vizsgálatok
alapján az okozott kár mintegy

A három gólyapár közül egy már
helyét a vadasparkban.

Folytatás az 1. oldalról

seny döntőjét rendezik meg a Tisza-parti Általános Iskolában, ahol
Molnár Miklós egyetemi docens
meglepő fizikai kísérletekről tart
előadást.
Papp Katahn egyetemi docens
a legújabb nemzetközi felmérés eredményei alapján a
magyar tanulók
fizikatudásáról
számol be 16 órakor a kísérleti
fizikai tanszék Fröhlich termében.
„A fizika kell a biológiának (is)"
címmel Maróti Péter egyetemi tanár tart előadást 18 órától a Budó tanteremben.

A romantikus stílusú világhírű
zongoraművész, Richárd Clayderman ad koncertet a most alakult
Gézengúzok Gyermeksport és Szabadidő Alapítvány bemutatkozó
jótékonysági rendezvényén, március 30-án este hétkor a Szegedi
Nemzeti Színházban. A művész
tiszteletdíj nélkül vállalta a fellépést. Újhelyi István önkormányzati képviselő, az alapítvány létrehozója tegnapi sajtótájékoztatóján
elmondta, azért esett Claydermanra a választásuk, mert a művészt
mindegyik korosztály kedveli, és a
szervezők szeretnék, ha a város ifjúsági tömegsportjának fellendítésére alakult mozgalom szellemisége minél szélesebb körben népszerűvé válna. Reményeik szerint
a város gazdasági életének szereplői, nagyobb cégek és vállalkozások anyagilag is támogatni fogják a Magyarországon ez idáig példa nélküli kezdeményezést. Az alapítvány tervei között szerepel, hogy
tömegsport-eseményeket és új diáksportvetélkedőket szervezzen,
bekapcsolódjon a fiatalok egészséges életmódra nevelésébe és a
közterületen lévő sportpályák felújítását segítse.
A társadalmi összefogásra ösztönző vállalkozás kuratóriumában
a város ismert sportszakemberei

kaptak helyet: Antal Andor atlétaedző, Galgóczy Krisztián a nagy
kitartást és akaraterőt igénylő Bázis című televíziós vetélkedő szegedi győztese, Imre Péter sportújságíró, lapunk munkatársa, Molnár
Csaba, a férfi kosárlabdacsapat
klubvezetője, Savanya Norbert tízszeres világbajnok búvárúszó, Szabó József a Szegedi Tudományegyetem testnevelési tanszékének vezetője, Szalai István (Dzsínó) labdarúgó, Tóth János, a focisuh vezetője és Virág Tamás. Újhelyi István bízik abban, hogy ha az alapítvány bebizonyítja életképességét, a
mindenkori önkormányzat is támogatni fogja a munkájukat. Az
alapító arra a kérdésre, hogy a programot stílusosan miért nem a felújított újszegedi sportcsarnokban
rendezik, így válaszolt: több hangtechnikussal is egyeztetett ez ügyben, mivel a sportlétesítmény
akusztikailag nem megfelelő a koncertre, a világsztár rangjához a szegedi teátrum bizonyult a legméltóbbnak. A pártsemleges jótékonysági esten Cleyderman közel egyórás zongorajátéka után fellépnek
a szegedi színház művészei, valamint budapesti meglepetés vendégek is. A koncertre március 11 étől lehet jegyeket váltani a
színház jegypénztárában kétezer,
négyezer, hatezer és nyolcezer forintért.

Munkáspárti
megyei lista

A szentesi kórház igazgatója a jegyzőkönyvre vár

Visszautasítják a vádat

MUNKATÁRSUNKTÓL
kozást krónikus mozgásszervi
probléma indokolt - ez pedig az államközi egyezmény alapján nem
tartozik a társadalombiztosító
számlájára elvégezhető műtétek
közé. Ezért az OEP visszavonja a
szentesi kórháztól a közel húszmilüó forintot, s feljelentést tesz.
Kovács Ágnes igazgató főorvos
a kórházat ért vádakkal kapcsolatban lapunk kérdésére tegnap leszögezte: még mindig n e m állnak
a rendelkezésükre az OEP-vizsgálatot összegző jegyzőkönyvek.

Szerinte véthettek adminisztrációs hibát, szakmai vagy jogértelmezési vitájuk is lehet az OEP-vel,
de a csalás gyanúját visszautasítja. Hozzátette: hasonló szakmai
vitája több kórházzal is van az
OEP-nek.
Kovács Ágnes ugyanakkor azt is
közölte, hogy a baleseti sebészeti
osztály vezetőjét állásából felfüggesztette. Dr. Geönczeöl
Tibor
közalkalmazotti státusban maradt
a szentesi kórház kötelékében.
B. G.

A Munkáspárt Csongrád megyei
szervezete mind a hét megyei egyéni választókerületben összegyűjtötte és leadta az egyéni választókerületi bizottságnak a képviselőjelölt-állításhoz szükséges ajánlószelvényt. Bobvos Pálné, a területi választási iroda vezetőhelyettese elmondta: öt választókörzetben
már nyilvántartásba vették a munkáspárti jelölteket. Közölte: a területi választási bizottság jóváhagyta a párt megyei hstáját.
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Veszélyben a külsős
rádiósok munkája?

A galériákban népszerűek a kortárs művészek képei

Információink szerint a Magyar Rádió Szegedi
Körzeti Stúdiójának több külsős dolgozójától megvált az új vezetés. Ennek egyik oka ez lehet, hogy
várhatóan csökkentik az intézmény költségvetését. Erről ezen a héten tárgyalnak Szegeden a közrádió vezetői.

- Mindez nem olcsó mulatság, sokszor egymással csereberélnek a
gyűjtők - magyarázta Oláh János,
a Hanza-Kruger galéria tulajdonosa. Hozzátette: keresettek még a
kortárs művészek, például Vinkler
László, Fontos Sándor, Zoltánfy István és Sinkó János képei, az árak ötvenezertől százötvenezer forintig
változnak. Nagyvállalkozások, cégek
a jó befektetés reményében költenek
festményre. Épp a közelmúltban
vásárolt egy elektromosságai foglalkozó cég Kopasz Tamás-festményt, ami közel egymillió forintba került. A kép témája illett a vásárló cég profiljához. - A népszerűségi toplista élén a szegedi
Zoltánfy István áll - mondta Cziner István, a Quint galéria tulajdonosa. Elmondta, míg öt-hat éve a
nagyobb bankok is láttak fantáziát
az értékes festmények megvételében, mára mindez megszűnt.

Takarékossági okok miatt nagy valószínűséggel csökkentik a Magyar Rádió körzeti stúdióinak költségvetését, ezért az eddigi munkatársak egy részének nem
tudnak a jövőben munkát biztosítani. Különösen a
külsős műsorkészítőket fenyegeti az a veszély, hogy
munkájukra nem tartanak igényt a jövőben. Információink szerint a szegedi körzeti stúdióból többen is távoztak. Az öt külsős hírszerkesztő közül négyen már
nem dolgoznak a rádióban. Marik István stúdióvezetőhelyettes állítása szerint vagy új munkalehetőséget
találtak maguknak, vagy pedig eddigi másik munkahelyükön dolgoznak tovább. Ezzel szemben a rádió
egyik - szintén távozó - munkatársa úgy tájékoztatta lapunkat, hogy több külsőssel is közölték, a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájukra. - Azt
mondták, nem tudnak munkát adni a külsősök számára, mert csökkentik a rádió költségvetését - fogalmazott lapunk informátora.
A szegedi körzeti stúdió belső munkatársai közül
ugyanakkor senki nem távozott az intézményből,
így tovább dolgozik a korábbi stúdióvezető, Balog József is. - Szó sincs arról, hogy bárkinek fel akarunk

Hamisítvány és garancia
Folytatás az 1. oldalról

mondani, ha viszont valaki úgy érzi, nem tud együtt
dolgozni velünk, ezt nyugodtan megmondhatja nyilatkozta Varga Zoltán, a március elsejével kinevezett új stúdióvezető.
Egy helyi internetes hírújság olyan Listáról is beszámolt, amely azoknak a nevét sorolta fel, akik beléphetnek a rádió épületébe. Az új stúdióvezető nem tagadta, van ilyen lista, ez azonban - hangsúlyozta
Varga Zoltán - biztonsági okból készült, és nem
azért, hogy bárkit is kitiltsanak a stúdióból. - A körzeti rádió épületét megfelelően védeni kell, és el akarjuk kerülni, hogy bárki idegen bejöhessen a stúdióba - tette hozzá.
Varga Zoltán arról is beszámolt, hogy csütörtökön
a Magyar Rádió vezetői Szegeden tárgyalnak a körzeti stúdió költségvetéséről. Ezt követően derül ki,
hogy a várhatóan csökkenő büdzséből hány munkatársat tudnak foglalkoztatni. A stúdióvezető a műsorokat érintó változásokról elmondta: a hagyományos
közszolgálatiság alapelveinek megfelelő, a gazdaságtól a tudományig, a kultúrától az oktatásig számos
területre kiterjedő műsorokat kívánnak készíteni. A
konkrétumok között említette, hogy elképzelései szerint a vasárnapi közel háromórás sportműsor rövidebb
lesz, s a felszabaduló időben egyéb közszolgálati programot sugároznak. Varga Zoltán hangsúlyozta továbbá, hogy azt a három megyét, ahol a stúdió adása hallható, egyformán ki kell szolgálnia a rádiónak.
HEGEDŰS SZABOLCS

Bevándorlási hivatalt
nyitottak Szegeden

Bár ma már nemcsak az országos hírű festők, hanem az alacsonyabb színvonalú művészek képeit is hamisítják, a pár hónapja
megnyílt galériában még nem találtak ilyen képet. Máshol viszont
annál inkább. - Ugyan nem katasztrofális a helyzet, de minden
héten találkozom hamisított festménnyel - fogalmazott Nátyi Róbert művészettörténész, aki több
galériában is vállal eredetiségvizsgálatot. Véleménye szerint a közepesnél is gyengébb színvonalú
hamisítványok kerültek a kezébe,
a gyakorlott szem azonnal felismeri a turpisságot. Elsőként az
összkép, az első benyomás a legfontosabb, ha valami nem stimmel,
akkor tüzetesebben szemügyre veszi a darabot. Stíluskritikai módszerrel az adott korra jellemző festékhasználatot, vásznat és festékkezelési módot figyeli, emellett
fontos a szignatúra is. - Érdekes
módon sokszor épp ez az Achillespontja a „remekműnek" - magya-

Dávid Ibolya
a vendég
Miért éppen én? című könyvének
szegedi bemutatóján vesz részt
Dávid Ibolya ma este 6 órakor a Kárász utcai Átriumban. A szegedi Tisza Konzervatív Kör szervezésében tartandó bemutatón SolymoHárom megye „külföldijeinek" az ügyeit intézi tegnaptól a Londoni körúti hivatal. Fotó: Miskolczi Róbert si Frigyes akadémikus lesz az est
házigazdája.
MUNKATÁRSUNKTÓL
m e n e k ü l t k é n t élő, jogszerűen vagy letelepedési engedélyhez
vagy illegálisan itt tartózkodó, il- szükséges nyomtatványok kiadáBevándorlási hivatal nyílt tegnap letve menekült státusért folya- sa, átvétele, illetve úti okmányaSzegeden. A Londoni körúti egy- modó külföldiek fordulhatnak se- ik elvesztését is itt jelenthetik be
kori hajléktalanszálló helyén gítségért a hivatalhoz - mondta az a külföldiek.
működő dél-alföldi regionális igaz- ünnepélyes megnyitón Petiik OrAz igazgatóság székhelye Szegegatóság három megye, Bács-Kis- bánná regionális igazgató.
den, a Londoni körút 15. szám
kun, Békés és Csongrád „külfölAz ügyfélszolgálati irodák elsőd- alatt található, de a régiónkban A Csongrád Megyei Balesetmedijeinek" ügyeit intézi. A régióban leges feladata többek között a Kecskeméten és Békéscsabán is gelőzési Bizottság által február 22letelepedettként, bevándoroltként, meghívólevélhez, tartózkodási működik ügyfélszolgálati iroda.
én megrendezett általános iskolások
közlekedésismereti versenyének
megyei döntőjén a negyedik osztályosok kategóriájában első helyezést ért el Bögöthy Zsolt (Szentes),
második Fülöp Tiffany (Hódmezővásárhely), harmadik helyen
Új előadás-sorozat indult a közelmúltban az Eötvös Lo- vös-estéken, amelyek közös címe: Beszélgetések a bi- pedig a szegedi Tóth Ferenc végránd Kollégiumban, amelyet a Straub Örökség Alapít- ológia évszázadáról, neves tudósok tájékoztatnak nem- zett. A nyolcadikosok kategóriájávány támogatásával szerveztek meg. Amint Vígh Lász- csak a jelenlegi kutatások újdonságairól, hanem a bi- ban első helyen Szabó Anett (Szenló, a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének ológia forradalmának szerteágazó, társadalmi, politi- tes), második helyen a szintén szenigazgatója, az alapítványi kuratórium elnöke elmond- kai, környezetvédelmi és egyéb hatásairól is. Gén- tesi Zoltai Máté végzett. A verseta, a sorozat szeremé megismertetni a modem bioló- technológia: áldás vagy átok címmel Veneüaner Pál aka- nyen harmadik helyezést ért el Váczi Máté Derekegyházáról.
gia legizgalmasabb témáival az érdeklődőket. Az Eöt- démikus előadásával nyitott a napokban a sorozat.

TUdnak
közlekedni

A biológia elmúlt évszázada

148 éve ért el hozzánk a vasút
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szegedet 1854. március 4-én érte el a vasútvonal. Az 1847 szeptemberében üzembe helyezett Pest-Szolnok vonalat hosszabbították
meg Cegléd-Félegyháza-Szeged irányába. A vasutat az osztrák kormány építette, miután a
szabadságharc leverése u t á n fölvásárolta a
magyar Középponti Vasút vonalait és engedélyt szerzett a munkálatokra. Az építtető

cég öt éven keresztül működött, ezalatt mintegy 200 kilométernyi sínpárt fektetett le,
ebből hatvan a Cegléd-Szeged közötti.
A Tisza-parti városig tartó vasútvonalat Szeged vezetői a Klein testvérektói rendelték meg.
Az érintett települések is hozzájárultak a költségekhez, Szeged 50 ezer forintot adott. Az építésnél több probléma is fölmerült.
Cegléden n e m akarták átengedni a kinézett területet, ezért megváltoztatták az erede-

ti tervet. Szegeden pedig n e m értettek egyet
a Tisza-híd tervezett helyével. Itt is nyomvonalat változtattak. Ugyanis a régi dokumentumok szerint a sínpár a mai Kossuth Lajos
és a Kálvária sugárúton haladt volna, de a lakosság és a telektulajdonosok tiltakoztak ellene.
Végül a város első vasútállomása a mai rendező pályaudvar helyén épült meg és csak
1860-ban került a mostani helyére.

Vásárlás előtt mindig célszerű kikérni a művészettörténész
véleményét.

rázta a szakember. A pontatlan
szignó rögtön szemet szúr a hozzáértőnek. A képgyártóknak az alföldi iskola egy-egy alakjának, például Koszta Józsefnek a festészete
a legszimpatikusabb. Vélemények
szerint egy ilyen képet akár két
nap alatt is vászonra lehet pingálni, és a költségek nem érik el a tízezer forintot. Aztán ha véletlenül bekerül valamelyik galériába,
akár a hatszorosát is kifizetheti az
óvatlan művészetpártoló. A gyakorlott gyűjtők azonban semmit sem
bíznak a véletlenre, vásárlás előtt

Fotó: Karnok Csaba

többnyire kikérik a művészettörténész véleményét. Mivel manapság már az alacsonyabb árkategóriába tartozó festményeket is hamisítják, minden galéria elemi érdeke, hogy megbizonyosodjon a
képek eredetiségéről, mint ahogy
a cikkben szereplő galériák tulajdonosai ezt megteszik. Mivel a
Magyar Nemzeti Galéria a közelmúltban megszüntette a festmények eredetiségének igazolását,
ezért jelenleg minden galéria maga keresi a biztonságos megoldást.
LÉVAY GIZELLA

Három gázpalackot mentettek ki a lángokból

Felgyújtotta a házát
a tulajdonos?
MUNKATÁRSUNKTÓL
Égő házhoz riasztották tegnap este a tűzoltókat Szegeden, egy lakóház és melléképülete lángolt a Magyar Televízió Körzeti Stúdió székháza mögött. A tűzoltók lapzártánkkor még vizsgálták a tűz keletkezésének okát, de az előzetes szakértői vélemények szerint szándékos gyújtogatás történt. A Korda utca 8. szám alatti ház melléképülete teljesen kiégett, és a főépület
egyik szobája is lángra kapott.
- A tüzet nyílt láng okozta, valószínűleg szándékos gyújtogatás
történt - tájékoztatta a helyszínen

lapunkat Varga István tűzvizsgáló,
aki azt is elmondta, hogy emiatt értesítették a rendőrséget.
A házban három gázpalack is
volt, kettő a melléképületben, egy
pedig a lakóházban. Ezeket a tűzoltók életük kockáztatásával kivitték
az utcára.
- Ha a palackok felrobbannak, a
kigyulladt ház és a szomszédos
épületek súlyosan megrongálódhattak volna - tudtuk meg Nagy
Róberttől, a tűzoltás vezetőjétől.
A ház mlajdonosát, a feltételezett
gyújtogatót a rendőrség előállította. Kihallgatása lapzártánkkor még
tartott.

HÍREK
KUPA MIHÁLY A PLAZÁBAN
A Szegedi Közéleti Kávéház szervezésében szerdán 18 órától Forum
Szegediense. A vendég Kupa Mihály, a Centrum Párt elnöke. Beszélgetőtárs: Gellérfy László újságíró,
a házigazda: Rózsa Péter marketing-igazgató.
BÁBJÁTÉK A KULTÚRHÁZBAN
Az Alsóvárosi Kultúrházban bábszínházi előadást tartanak holnap,
szerdán 14 órai kezdettel. A vendég
a Levendula színház, a bábjáték címe: Kígyó király gyűrűje. Az előadásra megváltott bérletek érvényesek, a helyszínen jegyek kaphatók.
KÁVÉHÁZBAN AZ IKV
A Szegedi Közéleti Kávéház március 5-i (keddi) beszélgetőestjének
vendége Kerekes Péter, a Szegedi
Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. elnök-vezérigazgatója. A ren-

dezvény március 5-én, kedden, délután 6 órakor kezdődik az MTESZ
székházában (Szeged, Kígyó u. 4.).
A program szerint szó esik majd a
Mars tér átépítéséről, a Szent István
tér bérbeadásáról, a fölújított Belvárosról, a szociális bérlakások építéséről és elosztásáról, a lakások értékesítéséről, a lakók védelméről,
megbecsüléséről. Az est házigazdája Szilágyi Árpád városvédő polgár
A NÖVEKEDÉS MÍTOSZA
A Védegylet civil szervezet gazdaságpolitikai állásfoglalását ismerhetik
meg azok, akik ma, kedden ellátogatnak a Szegedi Hidományegyetem Béke épületébe (Aradi vértanúk tere). A növekedés mítosza
című vitaesten felszólal Lányi András író, egyetemi docens, Pataki
György közgazdász, egyetemi adjunktus és Tóth János környezetfilozófus.

Egy százalék
A DELMAGYARORSZAG
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SZERKESZTI: FEKETE

Szakképzett munkaerőt keres a külföldi befektető

Kevesebb a tanóra az „életben"

Adóforintok
bankszámláról?
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fotó: Gyenes Kálmán

Asztalostanonc a Baustúdium Kft.-nél.
Romlott a szakképzett fiatalok
felkészültsége az utóbbi években, elsősorban azért, mert jelentősen csökkent a gyakorlati oktatásra szánt idő. Több területen
kevés a jól képzett szakmunkás,
ami gátolja a külföldi tőke beáramlását, s a helyzet tovább romolhat a jövőben.
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara egy nemrég közzétett
jelentésében kritikusnak nevezte a
szakképzett munkaerő hiányát hazánkban. A szervezet azt írta tanulmányában, hogy a kialakult
helyzetért a szakképzés rendszere és
gyakorlata okolható, mivel a szakmai oktatásban nem veszik figyelembe a vállalatok igényeit. Az értékelés szerint ez már ma is gátolja a külföldi cégek magyarországi beruházásait, s a jövőben romolhat a
helyzet, mivel a vállalatok szakemberigénye tovább nó.
- A szakképzett fiatalok felkészültsége visszaesett az utóbbi
években, mert a tanulók kevesebb
ideig vesznek részt gyakorlati oktatásban, mint korábban - mondta lapunknak Szilágyi János, a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara oktatási igazgatója. Míg például az épület- és bútorasztalosnak készülő fiatalok néhány
évvel ezelőtt az Országos Szakképzési Jegyzék szerint 4340 tanórát
töltöttek gyakorlati felkészüléssel,
addig jelenleg az OKJ szerint a két
szakma összevonását követően a
gyakorlati képzésre fordított idő
1824 órával csökkent. A kőműves- és a szobafestő-tanulóknak,
vagy az élelmiszer-eladónak készülő diákoknak 2400 helyett 1596
tanóra alatt kell megszerezniük a
gyakorlati tudást.
Még szembetűnőbb a különbség, ha például a német és a magyar szakképzést hasonlítjuk össze.
A már említett kőműves vagy élelmiszer-eladó szakmákban Németországban két és félszer több idót,
4288 órát fordítanak a gyakorlati
ismeretek elsajátítására.
A két ország oktatási rendszere
abban is eltér egymástól, hogy míg
a német fiatalokat a vállalatoknál
vértezik fel gyakorlati tudással, addig a magyar diákoknak gyakran
meg kell elégedniük az iskolai tanműhelyekben szerzett tapasztalatokkal, amelyek azonban nem pótolják a termelőüzemek nyújtotta

praktikákat. Az iparkamara felmérése szerint Csongrád megyében
a szakképző intézményekbe járó
diákok 62,5 százaléka vesz részt
gyakorlati képzésben a gazdálkodó
szervezeteknél, ami 10-15 százalékkal magasabb az országos átlagnál.
- Az iskolai tanműhelyek azért
nem helyettesíthetik a vállalatoknál töltött gyakorlatot, mert készségszintű gyakorlati és technológiai ismereteket, az önálló munkavégzéshez szükséges munkatapasztalatot csak a gazdaságban lehet
igazán elsajátítani. Azt is mondhatnám, hogy a legfontosabb tantárgy
maga az élet, amire a tanműhelyben nem lehet felkészíteni a fiatalokat, ezért azok, akik csupán az
iskolában szereznek gyakorlatot,
kisebb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon - fejtette ki véleményét Szilágyi János.
Az oktatási igazgató szerint a
probléma gyökere a rendszerváltásig nyúlik vissza, amikor a szocialista nagyvállalatok csődje miatt az iskolák kénytelenek voltak
tanműhelyeket kialakítani, hogy
megoldják a tanulók gyakorlati felkészítését. A diákokat azonban a

Kezes és fedezet nélkül
Könnyen, gyorsan, egyszerűen
Az új, sávos kamatozásnak köszönhetően most még kedvezőbbek a kamatok. A felvett hitelösszegtől függően
akár 5%-ot is megtakaríthat. *

gazdaság talpra állását követően
sem helyezték vissza a gazdaságba gyakorlatra. Az alulfinanszírozott oktatási intézmények ugyanis nem akartak lemondani a gyakorlati képzésért járó állami támogatásról. A vállalatok és az iskolák közötti érdekellentét ma is
fennáll.
A szakemberek attól tartanak,
hogy a jól képzett, készségszintű
gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkaerő hiánya, valamint a
minimálbér megemelése miatt a
külföldi tőke beáramlása megtorpanhat, mert tőlünk keletebbre
eső országokban olcsóbb munkaerőt talál.
- A textiliparba már most is inkább Romániában fektetnek be a
külföldi cégek, és ha ez a tendencia nem változik, Magyarország
pozíciója romolhat a jövőben mondta Szilágyi János. Hozzátette: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hároméves programot dolgozott ki a szakképzés fejlesztésére, és javaslataikat az oktatási minisztériumnak is elküldték. A tárca egyébként most dolgozik a szakképzési törvény módosításán.
HEGEDŰS SZABOLCS

Névjegyzék
A Szegedi Ügyvédi Kamarától kapott tájékoztatás szerint Vajdáné dr.
Csiszár Mária ügyvédet lemondás
ú t j á n 2001. december 31-i hatállyal törölték az ügyvédi névjegyzékből.

•Pl. 3 millió Ft Mell az éves kamolláb 17,95%.

Benzinár

A kölcsönigénylés részletes feltételeiről és kondícióiról érdeklődjön a
06 40 48 48 48-as telefonszámon!
Szerdán 4 forinttal emelkedik a
THM: 29,06%-35,97%
motorbenzin és 3 forinttal a gáza kivolt hitelösszeg nagyságától függően.
olaj ára. Az áremelést követően a
Valamennyi igénylést egyedileg bírálunk el. A lödeszlö9 l - e s ólmozatlan benzin literje
részlet pontos összegét a folyósítás napján állapítjuk meg.
206,50 forint, a 9l-es keveréké
209,50 forint lesz. A 95 motorSzeged, Kossuth Lajos sugárút 9 - 1 3 .
benzinért 209,50 forintot, míg a
Szentes, Kossuth Lajos u 13.
98-ért 218,50 forintot kell fizetni.
A gázolaj ára szerdától literenként 194,00 forint lesz. Az autóVELÜNK KÖNNYEBB
BANK
gáz ára nem változik, továbbra is
125,00 forintot kell fizetni literjéért.

Rfefl Raiffeisen

KLARA

Bankszámláról átutalással, vagy
postai csekken kell-e teljesíteni
adófizetési kötelezettségünket?
Bankszámlára érkezik, vagy a postás hozza házhoz az adó-visszatérítés összegét? A legtöbben ezekben
a hetekben, a személyi jövedelemadó bevallások szezonjában teszik
fel a kérdést az APEH-nek. A kővetkező válaszokat az adóhatóság
Csongrád megyei igazgatóságától
kaptuk.
Az adózással kapcsolatos eljárási, technikai kérdésekről az adózás
rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCI. törvény igazít
el bennünket. Eszerint az adófizetési kötelezettséget belföldi bankszámláról, forintban kell teljesíteni
az azzal rendelkező adózónak. Ha
valaki mégis külföldi bankszámláról utal forintban, akkor a fizetés teljesítésének időpontja nem a terhelés napja, mint a belföldi számlák
esetében, hanem az a nap, amikor
az összeg az adóhatóság bankszámlájára érkezik. Akinek nincs bankszámlája, az átutalási postautalvánnyal rendezi tartozását. A kiutalás módja is ugyanez, az adóhivatal csak akkor teljesíthet postai
úton, ha az adózó n e m köteles
bankszámlát nyitni.
De kit terhel a bankszámlanyitás
kötelezettsége? Erre a választ egy
újabb jogszabály fellapozásával kapjuk meg. A pénzforgalomról szóló
232/2001.(XII. 10.) Korm. rend. 3.
§ (e) bekezdése szerint bankszámlát kell nyitni a belföldi jogi személyeknek, a jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságokn a k és az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyeknek Utóbbiak az
egyéni vállalkozók és az adószámos
magánszemélyek ha áfafizetőként
jelentkeztek be adóalanyként az
APEH-nél. Esetükben igaz, hogy

pénzforgalmukat az adóhatósággal
bankszámlán kötelesek bonyolítani, ezen utalnak, és ide kaphatják
vissza túlfizetett adójukat, vagy igényelhetik a költségvetési támogatásokat.
A jogban járatos polgár ilyenkor
azonnal azt kérdezi, jó-jó, ez a fő
szabály, de mely esetek a kivételek? Természetesen van néhány.
Nézzük előbb a magánszemélyeket! Azok, akik az áfában alanyi,
vagy tárgyi adómentességet választottak, nem kötelesek bankszámlát
nyitni. Az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, akik adóazonosítójuk feltüntetésével személyi jövedelemadójuk bevallásának önadózóként tesznek eleget
(0153), szintén n e m kötelesek
számlát nyitni, postán fizetnek és
részükre a visszatérítést is a postai
úton teljesítik, "természetesen ők is
utalhatnak belföldi, lakossági bankszámlájukról és kérhetik ide az adóvisszatérítés összegét is.
A nem természetes személy adózói kört is érintik a kivételek. Itt az
egyszerűbb szervezetek mentesülnek a kötelezettség alól. Gazdálkodási formakódra utalással határozható meg az érintett kör. Megyénk
működő adóalanyai közül ilyenek:
a társasházak (225), az építőközösségek (224), a művészeti alkotóközösségek (222), a polgári jogi társaságok (221), a vadászati jogközösségek (229), a külföldiek kereskedelmi képviseletei, információs és szervizirodái (223), a külföldi diplomáciai konzuli testületek (941), az
egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezetek (691) és a külföldi székhelyű vállalkozások kereskedelmi képviseletei (611).
A számlanyitásra nem kötelezettek a befizetéshez szükséges átutalási postautalványt az APEH ügyfélszolgálatain szerezhetik be ingyene-

Tovább gyengélkedő
hazai tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) elmúlt heti forgalma és a részvények
árfolyamának alakulása sajnos,
nem okozott kellemes meglepetéseket azoknak a hazai befektetőknek, akik a fellendülésben bíztak. A
forgalom - alig több mint 24 milliárd forint - szinte ugyanakkora
volt, mint egy héttel korábban, a kereskedés ráadásul komolyabb külföldi befektetői érdeklődés nélkül
zajlott. A BUX záróértéke a nyolcezres álomhatár alatt maradt, 7940en állt a múlt pénteki záráskor, ami
viszont mindössze 0,01 százalékos
csökkenést jelent az elmúlt héthez
képest.
A négy blouchip - OTP Richter,
Mol, Matáv - közül két papír árfolyama emelkedett, kettőé süllyedt.
A bankpapír 5 százalékot eiösödött
és záróára megközelítette a 21 ezer
forintot, ezzel újabb történelmi csú-

csot döntött. Az OTP-t erősödésben
a Richter követte, a 3 százalékos
drágulással árfolyama 17 ezer 400
forintra emelkedett. A többi papír
azonban gyengült, köztük a két blouchip, a Mol és a Matáv árfolyama
is. Mindkettő vezető papír kicsivel
1 százalék feletti esést könyvelhetett el, a Mol múlt heti záróára
5350, a Matávé 915 forint volt.
Elemzők szerint az olajpapír árfolyama azért nem tud elszakadni attól a sávtól, amelyben az utolsó hetekben mozgott, mert még mindig
bizonytalan a gázüzletág sorsa. A kisebb papírok közül a Danubius 3,
a Prímagáz 4 százalékot gyengült.
A kárpótlási jegy értéke nulla konkrétum, kevés ígéret, de hatalmas
remények által hajtva kerek 10 százalékkal emelkedett és pénteki záróára elérte 770 forintot.
F.K,

Vállalkozások 2002
A Kálvária Ipari Park Egyesület nemrégiben a vállalkozások 2002. évi
fejlesztési lehetőségeiről rendezett szakmai délutánt. Az ipari park területén működő vállalkozások képet kaphattak arról, hogyan kapcsolódhatnak a Széchenyi-terv pályázataihoz, miként biztosít számukra forrásokat a Duna-Tisza regionális Fejlesztési Rt., milyen foglalkoztatási
támogatásokat nyújt számukra a kormány a minimálbér-kompenzációval, s hogyan foglalkoztathatnak hátrányos helyzetűeket egy Phare-pályázat segítségével.

•
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A vagyonára áldoz
az ügyfél
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Tározókkal az árvíz ellen

Vízügyesek Vásárhelyi-terve

VEZETŐ BIZTOSÍTOK
DÍJBEVÉTELEI,
MILLIÁRD FORINTBAN
Társaság

Allianz Hungária
GeneraliProvidencia
ÁB-Aegon
ING-NN
OTP-Garancia
Axa-Colonia

2000.
december

2001.
december

változás
%

103,13

120,01

116,4

66,15
57,88
55,17
38,84
17,73

71,74
53,6
52,64
42,27
21,62

108,5
92,6
95,4
108,8
121,9

A hazai biztosítótársaságok teljes tavalyi díjbevétele meghaladta a 416 milliárd forintot, s bár a
számok a laikus számára mesésnek tűnnek, a tény mégis az: a biztosítók egy esztendőbeli, nyolcszázalékos növekedési üteme az
infláció alatt maradt.
A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) évösszesítő adatai
szerint a növekedés 8,35 százalékos mutatója egy százalékponttal marad a 2001 -re várt éves infláció alatt, miközben ugyanez a
szám tavalyelőtt a pénzromlás
mértékének csaknem háromszorosa volt. A gyenge évet a szakértők annak tulajdonítják, hogy a
befektetési, ezen belül főként az
egyszeri díjas életbiztosítások terén súlyos visszaesés jellemezte
2001-et.
A biztosítók csak életre vonatkozó garanciáiból mintegy 177
milliárd forint forgalmat bonyolítottak le, ám ez több mint 3 százalékkal „múlta alul" az előző
évit. Ezen belül az egyszeri díjas
módozatok összesen 52 milliárdos
forgalma csaknem 42 százalékos
nettó visszaesést mutatott a 2000es adatokhoz képest. A szépre-

ményű unit-linked (befektetéssel
kombinált, egyszeri díjas) biztosítások az előző éviekhez képest kifejezetten rosszul szerepeltek.
Ezzel szemben nőtt a vagyonbiztosítások iránti kereslet, e terület
közel 250 milliárdos forgalmat és
18 százalékos eredménynövekedést produkált.
A vagyonbiztosítások kiemelkedően jó mutatóit elsősorban a
casco- és a nagy értékű ingatlanszerződések h ú z t á k felfelé. A
szakértők szerint a vagyonbiztosítások növekedésére továbbra is
számítani lehet, hiszen ezeket a
szerződéseket a gazdasági növekedés, s a stabilizálódó hazai tulajdonviszonyok befolyásolják leginkább. Nem kizárt, hogy a vagyoni ág növekedésének üteme a következő két évben eléri a korábban
felfutóban lévő életbiztosításokét.
A hazai biztosítók díjbevétel szerinti rangsora egyébként a fenti
trendeket látszik igazolni: azok a
cégek, amelyek profiljában kiemelt
helyet kapott az életbiztosítás,
2001 -ben visszaestek, míg a hagyományosan nagy „cascósok és vagyonosok" szép évet zártak.
O.K.K.

Devizaárfolyamok
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K a m a r a i hírek
Szakma- és gyakorlatiképzőhely-választás
Elkészült a legújabb kamarai tájékoztató füzet, amely a most
szakmát választó fiataloknak
nyújt segítséget a megfelelő
képzőhely kiválasztásához. Közel 2200 tanulót várnak a megyében a gazdálkodó szervezetek. A
füzetben városonként, szakmánként és iskolánként csoportosítva
található a képzési kínálat. Örvendetes, hogy a cégek nagy többsége tanulószerződést köt a fiatalokkal, amely havi 3000-15 000 Ft
juttatást jelent.
A füzet a tanulószerződésről,
valamint a gyakorlati képzésről
részletes jogszabályi tájékoztatást
is tartalmaz.
A kiadványhoz az érdeklődők
hozzájuthatnak a szakképző iskolákban és a Csongrád Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatóságán (Szeged, Tisza L. krt. 2-4.)

Európa

klub

ACSMKIK Európa Klubjának következő rendezvénye Az Európai
Unió támogatási f i l o z ó f i á j a ;
a strukturális alapok fogadása
címmel kerül megrendezésre március 21-én, 15 órai kezdettel a kamara II. emeleti rendezvénytermében (Szeged, Tisza L. krt. 2-4.).
Fenti témában Kopasz Róbert, a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. gazdaságfejlesztési osztályvezetője tart előadást
az érdeklődőknek.
A rendezvényen
való részvétel ingyenes, minden érd e k l ő d ő jelentke. . . .
zeset varjuk!

A szükségtározók csökkentenék az árvízszintet.
A legtöbben egyszerűen „új Vásárhelyi-tervnek" nevezik, de,
m i n t ahogy azt T ö r ö k I m r e
György, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója
mondja, a hivatalos elnevezés:
„A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése". Nagyszabású vízügyi koncepció, amely megoldást kínál
az árvizek elleni védekezésre az
egyre szélsőségesebb vízjárású
folyók korszakában.
Vészhelyzet idején az eddigi metódus az volt: ha magasodnak az árvízszintek, magasítsuk a töltéseket
is - de ennek a folyamatnak nem
látni a végét. A továbbfejlesztett
Vásárhelyi-terv, amelynek jelenleg a társadalmi vitája zajlik, a vízszint csökkentésével mérsékelné
az árvízveszélyt.
- A koncepció elnevezése arra
utal, hogy nem veti el teljes egészében a Vásárhelyi Pál által az
1800-as évek közepén
elkészített
tervet, mely alapján a Tisza szabályozása létrejött. Jól látom-e?
- Csupán módosítja a tervet, az
azóta változott hidrológiai viszo-

nyok, gazdasági-társadalmi igények alapján továbbfejlesztve. A
megvalósításhoz szükséges felméréseket, hidrológiai, hidromechanikai számításokat, a különböző
műszaki megoldásokat kidolgozta
már a vízügy.
- Mi az, ami marad az eredeti
tervből, és mi jelenti a módosítást,
továbbfejlesztést 1
- Vásárhelyi Pálék töltésrendszer létrehozásával ármentesítettek
óriási területeket százötven évvel
ezelőtt. E töltésrendszert megtartjuk. A módosítás? Több elemet
tartalmaz. El kellene érni, hogy
szomszédaink a Tisza és mellékfolyói vízgyűjtőjén mérsékeljék a
víz gyors lefolyását. Meg kell vizsgálni, hogy a főmeder és a hullámterek mennyire töltődtek föl az elm ú l t évtizedekben. Sokhelyütt
olyan mértékű lehet a feltöltődés,
hogy jelentősen csökkenti a vízbefogadó-képességet. A medret és
a hullámtereket tehát kotorni kell,
s eltávolítani a víz lefolyását lassító létesítményeket. A módosított
Vásárhelyi-terv leginkább legszembetűnőbb eleme a szükségtározók

Fotó: Veréb Simon

kialakítása. Ide árvízveszély esetén
olyan mennyiségű vizet lehet kivezetni, mely érzékelhetően mérsékli a vízmagasságot. Tizennégy ilyen
tározót tartalmaz a terv, ez összesen másfél milliárd köbméter víz
befogadására elég. Végül a tervet
meg kell ismertetni a társadalommal, hogy az emberek meggyőződjenek hasznosságáról. Minden jel
arra mutat: az árvízszintek egyre
magasabbak lesznek a megváltozott hidrológiai helyzet következtében. Ha a „hagyományos" védekezést választanánk, nem lenne
más hátra, mint folyamatosan magasítani a töltéseket, a végtelenségig. Ez nem járható út, helyette
kínál megoldást a továbbfejlesztett Vásárhelyi-terv.
- Környékünkön
hol épülhetnek
szükségtározók?
- Csongrád megyében egy tározó épülne, Baks és Dóc között, a
Tisza jobb partján, 187 millió köbméter viz befogadására alkalmasan.
- Mennyibe kerül a módosított
Vásárhelyi-terv megvalósítása ?
- Száz milliárd forintba, ennyi-

FARKAS CSABA

Az ezredforduló és a szegénységi kockázat

Nőttek a jövedelmi különbségek
A Társadalomkutató Intézet (Tárki) minden évben elvégzi átfogó
háztartás-monitor vizsgálatát, melyben a magyar családok jövedelmi és
munkaerő-piaci helyzetét, megélhetési lehetőségeit, valamint megtakarítási hajlandóságát kutatja. A
nemrégiben napvilágot látott friss
elemzés többek között arról tanúskodik: egyre jobban nőnek a jövedelmi egyenlőtlenségek.
Ma Magyarországon a legfelső és
a legalsó népességtized jövedelmei
között nyolcszoros a különbség. Ez
a „szorzó" a nyolcvanas évek első
felében négyszeres volt, az évtized
végére elérte az ötszörös értéket. A

társadalomban egyébként ettől az
időszaktól számítva egyre inkább
szétnyílik az olló a jövedelmi helyzet szempontjából „gazdagnak" és
„szegénynek" titulált rétegek között.
E differenciálódás a rendszerváltás előtt kezdődött, egyebek között
azzal, hogy a vállalkozási formák liberalizálódtak, s beindult a sokak által jól ismert „géemkázás", „maszekolás". Az egyes rétegek jövedelme
közötti különbségek két alkalommal erősödtek jelentősen: a kilencvenes évek fordulóján és a Bokroscsomag idején. Rövid stagnálás és
enyhe emelkedés után a jelenleg

csaknem nyolcszoros szorzó gyakorlatilag „beállt". Tény, hogy a
gazdasági visszaesés, a recesszió
növeli, a fellendülés pedig enyhíti a
jövedelmi különbségeket, a kutatás azonban a szárnyaló konjunktúra ellenére sok ponton nem ezt
igazolja. Miközben ugyanis az alsó
és a felső társadalmi rétegek közötti jövedelemarány az utóbbi években stabilizálódott, addig a gazdasági növekedés kedvező hatásait inkább a középső jövedelmi kategóriákban, elsősorban az úgynevezett piaci jövedelmekből élő háztartások
érzékelték. A magyar otthonok életszínvonalát három fontos tényező

Banki hitellel és megtakarítással rendelkező háztartások aránya
az egyes jövedelmi csoportokban
Banki hitelek
Megtakarítások"
Százalék
1. ötöd
2. ötöd
3. ötöd
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ÍK

4. ötöd
5. ötöd
c s o n g r á d megyei
KERESKEDELMI
ésiparkamara

bői három év alatt végrehajtható,
ha a kormány és a parlament jóváhagyja. A társadalmi vita már
megvolt, ezután tárcaközi egyeztetés következik, s várhatóan ez év
első felében megszületik a létrehozásával kapcsolatos kormánydöntés.
- A szükségtározóknak
nemcsak az árvízszintek
mérséklése
lehet feladatuk.
- Legföljebb tízszázalékos telítettséget folyamatosan biztosítana a tározókban a vízügy, ez elegendő lenne arra, hogy háborítatlan vizes élőhelyek alakuljanak ki. Az
említettnél nagyobb mérvű tározótelítettségre nincs mód, hiszen akkor nem lenne hely az árvizek befogadására. De így is jelentős területeket adnánk vissza a természetnek, amit egykor a folyószabályozás elvett, s ami az ökoturizmus révén jelentős összegeket biztosíthatna az országnak. S a fő cél is
megvalósulna: az árvizek elleni
hatékony védekezés, a töltések folyamatos magasításának kényszere nélkül.

Átlag

Megjegyzés: 1. - legkisebb. 5. = legnagyobb jövedelmű ölöd
" Biztosítások nélkül

Forrás: Tárkl

határozza meg: a családtagok iskolázottsága, a családon belüli keresők
és a gyermekek száma. Emellett
negatív differenciáló tényező a nyugdíjból, vagy a munkanélküli járulékból élő családtagok száma. A roma
családok szegénysége kirívóan gyakori, az országos jövedelmi átlag
felét a cigány lakosság közel hetven
százaléka nem éri el.
Az elmúlt két év adatai szerint a
hazai háztartások 77 százaléka részesült piaci jövedelmekből, 36 százalékuk öregségi nyugdíjból, 20 százaléka vett igénybe táppénzt, 32
százalék kapott családi pótlékot,
gyest, gyedet. Megállapítható, hogy
hazánkban a piacgazdaságnak kiszolgáltatott piaci jövedelmekből
élnek a legtöbben. S ezekből a jövedelmekből futja spórolásra, tartozásra egyaránt. A háztartások 60 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással. Az eladósodott családok aránya 27 százalékos, legtöbben
pénzintézetnek tartoztak, a „maradék" pedig rokonnak, ismerősnek, közszolgáltatónak, munkahelynek, önkormányzatnak volt
adósa 2001-ben. Mint az az ábrán
is látható, a magyar családok átlagosan 19 százaléka hiteltartozással büszkélkedhet, s csaknem a felének van biztosítások nélküli megtakarítása.
O.K.K.

Fény- és fürdőterápia pikkelysömörben szenvedőknek

itthon

A Magyarországon eddig öt helyen alkalmazott, nálunk még új
módszernek számos előnye van
az eddigi terápiákkal szemben. A
hagyományos gyógymód szerint
a pikkelysömörös betegeket szteroidtartalmú kenőcsökkel, súlyosabb esetekben szájon át szedhető,
drága gyógyszerekkel kezelik.
Mindkét terápiás eljárásnak számos mellékhatása van, míg a fénytengervíz kezelés nem okoz ilyeneket. Sajnos ezzel a kezelési mód-

Egymillió AIDS-es
Oroszországban
(MTI)

A szinkron fény- és vízfürdővel lényeges javulás érhető el. (Fotómontázs)
dal sem gyógyítható meg végleg
a pikkelysömör, de mellékhatások nélküli, lényeges javulás ér-

Napjaink hcrbalistái a lóherét
külsőleg az ekcéma és a pikkelysömör (psoriasis) kezelésére, valamint belsőleg emésztésserkentőként, illetve köhögésre, bnrn-

hető el. A Tbmesa klinikán 3 kád
áll rendelkezésre a szinkron fényfürdőzésre, ezeken kívül több,

K I N Z O BORBETEGSEG
A magyar lakosság 3-5 százaléka szenved pikkelysömörben, aminek
legjellemzőbb tünetei a nagy, vörös hámló foltok, az állandó, ldnzó
viszketés. A betegség jelenleg nem gyógyítható, tünetei azonban enyhíthetők. Egyes esetekben a pikkelysömör csak a test bizonyos részeit támadja, súlyosabb változatában az egész testet elborítja. Csecsemőkorban éppúgy jelentkezhet, mint idős korban. Kiválhatják
rossz fogak, gyulladások, egyéb betegségek, mint ahogyan a stressz is.

úgynevezett fényfésű, aminek segítségével a pikkelysömörös fejbőr, a Puva lámpával pedig a kisebb kiterjedésű pikkelysömör
kezelhető.
A fény- és fürdőkezeléseket bizonyos esetekben támogatja az
egészségbiztosító, a megkötés csupán annyi, hogy az ingyenes terápia naponta csak meghatározott
időben vehető igénybe.
A szegedi Tomesa bőrklinika
egész Csongrád megye területéről
fogadja a betegeket.
KALOCSAI KATALIN

emésztesre

A középkorban a lóherét a boszorkányok vajákosságai ellen védő
növénynek tekintették, de a TávolKelet hobalistái ennél sokkal gyakorlatiasabb alkalmazását is megtalálták.
A hagyományos kínai növénygyógyászok köptetóként hosszú
idő óta alkalmazták a lóhere virágát. Az orosz népi gyógyítók pedig
asztma ellen is javasolták. Más
kultúrákban a lóherét bőr- és
szempanaszok gyógyítására szolgáló kenőcsök készítésére, valamint az ödémára szolgáló vizhajtóként, nyugtatőként, gyulladásgádóként, köhögéscsillapítóként
és a rák kezelésében is használták.

Egy másik, kevéssé tisztázott
kérdés, hogy az egészséges, de a
koszorúér-betegség szempontjából magas kockázattal bíró, például dohányzó nők esetében a testmozgás fordítottan arányos-e a
kockázattal? Ha ez így van, akkor
e nők számára fokozottan ajánlott
a testmozgás.
Az adatok szerint legalább egyórányi gyaloglás hetente alacsonyabb kockázatot jelent a koszorúér kialakulása szempontjából. A
mozgás komoly segítséget jelent
a szív és érrendszer egészségének
megelőzésében.

A legtöbb fertőzött Irkutszkban él

TERMESZETPATIKA - GYOGYNOVENYTAR

AZ UTÓBBI SZÁZ ÉV SORÁN A LÓHERÉT MINT A RÁK LEHETSÉGES
GYÓGYSZERÉT EMLÍTETTÉK, BÁR
SZÁMOS KORTÁRS HERBAUSTA
ÚGY TARTJA, HOGY A NÖVÉNY TELJESEN HATÁSTALAN A RÁK
TERÁPIÁJÁBAN. MINDAZONÁLTAL
BIZONYOS MÉRTÉKŰ TUMORELLENES HATÁSA VAN.

nyigyí
Az Egyesült Államokban a nők
körében a koszorúér-betegség a
vezető halálok. A testmozgás hiánya a betegség egyik kockázati tényezője. Az ülő foglalkozást űző,
de fizikálisan aktív emberek körében a koszorúér-betegség előfordulása feleakkora. A coronariabetegség gyakorisága alacsonyabb
az aktív nők körében. Kevésbé világos azonban, milyen fajta és
milyen intenzitású testmozgás
csökkenti a kockázatot. A hangsúly tehát szemmel láthatóan a
közepes erősségű fizikai aktivitásra helyeződött át.

A bőrgyógyászok minden pikkelysömörben szenvedőnek legszívesebben holt-tengeri utazást ajánlanának, mert néhány hetes ott
tartózkodás gyógyító hatású bőrbetegségükre. Csak hát egy-egy ilyen
utazás csillagászati összegét a tb
nem fedezi, a betegek zöme pedig
nem tudja megfizetni, így hát maradnak a gyógyszerek, a kenőcsök.
Európában először a németek vitték házhoz betegeiknek a Holttengert, manapság Európa-szerte
több száz helyen alkalmazzák a
szinkron fény- és fürdökezelést.
Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúti Tbmesa bőrgyógyászati klinikán több mint egy éve gyógyulhatnak a pikkelysömörös betegek
a holt-tengeri klímában.
A formatervezett, kényelmes
kádban 37 fokos, nagy sótartalmú, holt-tengeri vízben fürdenek
a páciensek, miközben a Nap sugarainak összetevőit tartalmazó
speciális UV-lámpa fényével világítjuk meg testüket - magyarázza
Krizsa /udit bőrgyógyász, a Tbmesa klinika vezetője. - A szinkron
fény- és vízfürdő egymás hatását
erősítve éri el a kívánt gyógyulást.
Elsősorban a bőrbetegségek egyik
leggyötróbb fajtájának, az állandó viszketéssel járó, sok esetben az
egész testet beborító pikkelysömörnek a tüneteit enyhíti a holttengeri terápia.

Hetente

chitisre és szamárköhögésre köptetóként javasolják.
Bizonyos gyógynövényszakértók
szemében a lóhere nem vívott ki
különösebb ehsmerést.
Az Amerikai Rákkutató Intézet
munkatársai kimutatták a növény
tumorellenes hatását. A kutatók
úgy érezték, kötelességük kivizsgálni a növényt, miután egy munkatársuk, dr. Jonhathan Hartwell
monográfiájában rámutatott, hogy
rákellenes hatása miatt a világ 33
különböző kultúrájában alkalmazzák a lóherét.
S valóban, a kísérletek lezárultával a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a lóhere négy
tumorellenes anyagot, ezek között daidzeint és genisztermt is
tartalmaz.
A lóherét egyelőre azonban nem
fogadhatjuk el mint a rák gyógyszerét.
Számos vizsgálat igazolta, hogy
a lóhere nagy mennyiségben a női
hormonhoz, az ösztrogénhez hasonló liatást fejt ki. Ennek eredményeképpen, segíthet a klimax tüneteinek csökkentésében is.
Kellemesen édes ital készítéséhez főzzenek meg 1-3 teáskanál
szárított lóherevirágot egy csésze
forró vízben. Naponta legfeljebb 3
csészével fogyasszanak.

Az elkövetkező tíz évben az afrikai mértéket is elérheti Oroszországban a HIV-fertőzöttség szintje, ami azt jelenti, hogy akár egymillió ember is meghalhat a halálos kórtól - nyilatkozta a napokban Vagyim Pokrovszkij, az
AIDS-ellenes küzdelmet koordináló moszkvai központ igazgatója.
A szakértő emlékeztetett arra,
hogy az afrikai országokban jelenleg a lakosság mintegy 30 százaléka HIV-pozitív. Oroszországban ma 182 ezer HIV-fertőzöttet
tartanak számon, így valós számuk - a nemzetközi számítások
alapján - az egymillió felé közelíthet a 144 milliós országban.
Az igazgató beszámolója szerint
jelenleg csupán a lakosság 10-15
százaléka vesz részt évente az ön-

kéntes és ingyenes AIDS-szűréseken. A téma szakértői egyértelműen az intravénás kábítószerek tömeges elterjedésével hozzák összefüggésbe, hogy ilyen mértékben növekedett a HlV-fertőzöttek száma Oroszországban. Kutatásaik szerint a HIV-pozitívak
többsége a 35 éven aluli heteroszexuális fiatalok köréből kerül ki.
A legtöbb fertőzést Irkutszkban
regisztrálták: a hivatalos adatok
szerint a 100 ezres lélekszámú
szibériai városban a lakosság több
mint 1 százaléka fertőződött meg
az AIDS vírusával.
Több uráli településen, köztük
Jekatyerinburgban a hatóságok
járványszerűnek minősítették az
AIDS-fertőzéseket. A 8 milliós
Moszkvában becslések szerint
2003-ra 40 ezer ember lesz, akiről
megállapították, hogy megfertőződött a vírussal.

Vitaminok NAPJAINKBAN EGYRE INKÁBB
ELTERJED AZ AZ ÁLLÁSPONT
MISZERINT A KÜLÖNFÉLE
VITAMINOKAT ÉS TÁPANYAGOKAT
TERMÉSZETES FORRÁSBÓL
SZEREZZÜK. EZ AKKOR LEHETSÉGES, HA A TÁPLÁLKOZÁS KIEGYENSÚLYOZOTT AMI AZT JELENTI,
HOGY NAPONTA KELL FOGYASZTANI
ZÖLDSÉGET GYÜMÖLCSÖT
GABONÁT, MAGVAKAT, TEJET TEJ-

TERMÉKET ÉS FEHÉRJETARTALMÚ
ÉTELEKET.
Különös figyelmet kíván a gyerekek megfelelő táplálkozásának kialakítása, mivel a vitaminok és az
ásványi anyagok nélkülözhetetlenek az egészséges testi és szellemi fejlődéshez, az egészség
megőrzéséhez és a betegségek
megelőzéséhez.
A gyermekek táplálkozásában
kiemelt szerepet játszanak a Bvitaminok.
A B1-vitamin segíti az idegműködést, javítja a gyerekek koncentráló- és emlékezőképességét,
növeli az étvágyat.
A B2-vitamin védi a bőrt és a
nyálkahártyát, elősegíti a gyermek növekedését.
A B6-vitamin javítja az ideg-

A gyerekeknek naponta kellene enni zöldséget, gyümölcsöt.
rendszer működését, csökkenti
a feszültséget, növeli az étvágyat.

A B12-vitamin hatóanyagai
révén kiemelkedő szerepet játszik
a vörösvértestek képzésében,

valamint csökkenti a vérszegénységet.
A Folsav (B-vitamin komplex
tagja) védelmet nyújt a vérszegénység kialakulásával szemben.
A C-vitamin azért nagyon fontos, mert erősíti az immunrendszert, segít a fertőző betegségek
megelőzésében, csökkenti a vérszegénységet, elősegíti a vas felszívódását és stresszoldó tulajdonsággal rendelkezik.
A gyermekek
táplálkozásának
hasznos kiegészítői az ásványi
anyagok.
A vas csökkenti a vashiány
következtében kialakuló vérszegénységet, melynek főbb tünetei lehetnek a fáradékonyság,
az aluszékonyság, a csökkent koncentrálóképesség, a szédülés, a
fejfájás, a száraz bőr, a berepedezett körmök, a fokozott hajhullás.
A kalcium erősíti a csontokat,
és egészséges fogaltat biztosít.
A réz elősegíti a vas felszívódását, és nélkülözhetetlen a C-vitamin felhasználásához.
A magnézium segít a stressz
leküzdésében. •
A szelén antioxidáns védelmet
ad.
A cink az enzimrendszer helyes működésén keresztül irányítja az anyagcsere-folyamatokat,
védi a sejtek épségét.

•
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Egészséghét
Bakson
EGÉSZSÉGNEVELÉSI NAPOK
KEZDŐDTEK HÉTFŐN BAKSON.
A PHARE-PÁLYÁZATBÓL TÁMOGATOTT, EGÉSZ HÉTEN ÁT TARTÓ
PROGRAMSOROZATOT A KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZI.
Az egészségnevelési napok előadásai ma, kedden folytatódnak Bakson. Délután 5 órakor az iskolában az alleigiás megbetegedésekről,
ezek gyakoriságáról, a bőrbetegségekről és a serdülőkori problémákról lesz szó. A pénteki és a szombati programok alatt ingyenes
szűrővizsgálatra jelentkezhetnek a
helyiek. Pénteken délelőtt ingyenes nőgyógyászati rákszűrés lesz
az orvosi rendelőben, szombaton
délelőtt 7.30-tól 9-ig ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérés, 9
órától ingyenes csontsűrűség-vizsgálat kérhető a kultúrházban.
Pénteken délután 15 órától az allergia és a csecsemőtáplálás összefüggéseiről lesz előadás a kultúrházban, 16-18 óráig ingyenes allergiaszűrésre és bőrpróbára jelentkezhetnek a látogatók, majd autogéntréning-bemutatót tekinthetnek
meg. Szombaton délután 14 órától
a szenvedélybetegségek felismeréséről és megelőzéséről, 16 órától a
depresszió felismeréséről, 17-től az
egészséges életmódról hangzanak
el előadások a kultúrházban.
I.SZ.
MediFat
Studio
Wellness
Centrum

TESTSÚLYCSÖKKENTŐ
ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
PROGRAMOK
Szeged,
Pillich K á l m á n u. 1 5 - 1 8 .
fflfe . S f c i j i & s a A s p K t ó

Tel.:

06-30/903-6886

É P

Életmódváltás - irány a wellness
SZÉP AZ, AMI ÉRDEK NÉLKÜL
TETSZIK - TARTJA AZ ISMERT GONDOLAT ÁM NAPJAINKBAN ÍGY IS
SZÓLHAT A MONDÁS: SZÉP AZ. AMI
EGÉSZSÉGES. HOGY EZ MENNYIRE
ÍGY VAN, AZT NEMCSAK A KOZMETIKAI IPAR DINAMIKUS FEJLŐDÉSE
IGAZOLJA, HANEM AZ IS: EGYRE
NAGYOBB AZ IGÉNY A KOMPLEX,
A TESTMOZGÁST A TORNÁT
A MASSZÁZST, A NAPOZÁST,
A SZAUNÁT AZ AROMATERÁPIÁT ÉS
SOK MÁS EGYEBET EGYÜTT KÍNÁLÓ
SZOLGÁLTATÁS IRÁNT.
A wellness - ha jól kombinált, felügyelt és magas színvonalú, akkor életformává válhat - mondja dr.
Gajdács Ágnes, a nemrégiben alakult wellness-centrum vezetője.
Ha röviden kellene meghatározni
a wellness fogalmát, azt lehetne
mondani, a mai kor emberének
kialakított reforméletmódról van
szó, amely a magas életminőség, az
egészség eléréséhez szükséges módszerek legújabb generációját képviseb, a body building és a fitnesz
után. Ám míg ezek elsősorban a
fiatalabb korosztály számára nyújtanak kikapcsolódást és testedzési lehetőséget, a wellness élvezetének életkortól, sőt testsúlytól függetlenül, biztonságosan hódolhatunk. A wellness által elérhető
eredmények nem a divatnak vagy
a varázslatnak, hanem a tudatos
munkának köszönhetők - mondja a szakember. Az igazi wellnessprogram egészségfejlesztésre - ezen
belül egyebek között táplálkozásra, diétára, salaktalanításra,
masszázsokra, hőterápiára - szellemi kondicionálásra, relaxációra,
torna-és gyógytornaprogramokra,
szépségápolásra, egyéb testkezeiésekre és életmód-tanácsadásra
épül.
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több a természetgyógyászat felé
orientálódik, míg néhány a klasszikus orvoslás módszereit figyelembe véve nyújt szolgáltatást. Gajdács Ágnes tapasztalatai szerint
az orvosi felügyelet, a szakorvosi
hozzáértés nagy biztonságot nyújt
a vendégek számára. Amikor pélHazánkban e centrumok közül : dául egy túlsúlyos vagy ízületi be-

t (Fotó: Schmidt Andrea)
tegnek, idősebb korosztály tagjának
vagy éppen várandós kismamának
tanácsolnak egészségügyi okokból
mozgást, nagyon fontos: úgy érje
el a kívánt eredményt, hogy testi
épsége ne lássa kárát.
A szakember szerint a wellnesscentrumok az egészségmegőrzés
mellett a mostanában szerencsé-

A szép mosoly áldozattal jár

Hasznos készülék a fogsoron
SOK TÉVHIT ÉL AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY MIKOR ÉRDEMES,
ILLETVE SZÜKSÉGES A GYERMEKEK
FOGAIT SZABÁLYOZNI. NAGYON
FONTOS, HOGY AKÁR 2 - 3 ÉVES
KORTÓL A GYERMEKET RENDSZERESEN LÁSSA FOGORVOS. MERT
VANNAK OLYAN ELTÉRÉSEK,
AMIKET MÁR ILYEN ÉLETKORBAN,
TEHÁT A TEJFOGAK NÖVÉSÉNEK
IDEJE AULTT EL KELL KEZDENI
KEZELNI.

re divatba jött betegségmegelőzést
is propagálhatják, hiszen számos
életmódbeli hiba korrigálható és
javítható az itt dolgozók segítségével.
S hogy a leírtak mellett mi az
igazi élvezet a jó wellnessben?
Képzeljék el, amint fekszenek a
mediterrán klímájú, sós levegőjű,

O.K.K.

reform módra

Az Egészséges Nemzetért
Népegészségügyi Program keretében két akció indult.
Az Egészségügyi Minisztériu m pályázatot hirdetett: „Hagyományos magyar konyha
egészségesen" címmel. A pályázat célja megtalálni, kiválogatni a magyar konyha hagyományos receptjeiből a legegészségesebbeket.
A pályázat beküldési határideje 2002. március 10.
A pályázatokat az Egészségügyi Minisztérium címére
(1051 Budapest, Arany János u.
6-8.) kell beküldeni.
A pályázók felvilágosítást
k a p h a t n a k a további részletekről a 06 1/311-0643-as telefonszámon. Mindenki pályázhat. A nyertesek névsorát
2002. március 18-án sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosságra.
Fődíj: 150 ezer forint
Első díj: 75 ezer forint (három)
A gyermeket rendszeresen lássa fogorvos. (Fotó: Schmidt Andrea)

zöld növényekkel dúsan telepített
teremben, ahol testüket több órán
keresztül tengerigyümölcs-maszszázzsal, bőrfiatalító testradírozással, finom mozdulatokkal és
harmóniával kényeztetik. E közben csak feküdni kell, és kint,
mondjuk, esik az eső.

Pályázzon ételreceptekkel!

Mi, magyarok 300 grammnyi
zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk naponta, az Európai Unió
államaiban 400-450 gramm a
napi mennyiség. A „háromtenyérnyi" zöldség, gyümölcs elfogyasztása mindenki számára
mindennap nagyon fontos lenne, mert ez felel meg a szükséges mennyiségnek. A szakemberek emellett a teljes őrlésű gabonafélék, a tej és a tejtermékek, valamint a sovány húsok,
hústermékek (halak) megfelelő
mennyiségű fogyasztását szorgalmazzák.

Meg kell vizsgálni a gyermeket
abból a szempontból is, hogy a
fogazata m e n n y i r e h a j l a m o s a
szuvasodásra. A fogszabályozások többsége az úgynevezett vegyes fogazati időszakra esik. Ekkor kerül sor a kivehető vagy köznyelven éjszakainak nevezett készülék használatára. Az ma már
többé-kevésbé köztudott, hogy a
fogszabályzó külön tisztítást igényel. A készülék használatakor
nem csak fokozottabb szájhigiénére, hanem esetenként kiegészítő
kezelésekre is szükség van.
A maradó fogazaton tinédzser,
vagy fiatal felnőtt korban rögzített
- fogakra ragasztott - készülék
esetében még inkább fennáll a
fogszuvasodás veszélye, ha nem
óvjuk fogainkat fokozottabban.
Ekkor egyrészt alapos, és a hagyományos fogmosásnál komplexebb fogtisztítási technikára van
szükség, másrészt a fogak számára fokozottabb fluoridos védelmet kell biztosítani nemcsak a
készülék viselésének ideje alatt,
h a n e m a készülék eltávolítása
után is.
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Második díj: 50 ezer forint
(öt)
Harmadik díj: 25 ezer forint
(tíz)
A nyertes receptek elkészítésére országos bemutató keretében kerül sor 2002. április
2-án a Szentendrei-szigeten
lévő Rosinante fogadó konyhájában.
A másik program a vendéglátók számára indul, és a
„Zöld piramis" fogó használati jogának megszerzésére irányul. A jogot használhatják az
étlapon azon ételek megjelölésére, amelyek megfelelnek az
egészséges táplállcozás követelményeinek, valamint feltüntethetik menükártyáikon és hirdetéseikben. Feltétel még, hogy
minden ételféleségben legalább
két választható étel feleljen meg
a lciírásnak. A fogó jogosultságát szakemberek ellenőrzik
rendszeresen, félévente. A Zöld
Piramis elnyerésére a jelentkezési lap postán kérhető a Népegészségügyi Programirodától
(1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)
telefon: 06-1/476-1330 vagy
06- 1/476-6402, letölthető
http/Www. cum. hu/hasznosf
zoldpiramis.html (RTF dokumentum, ZIP állomány).
A lapon meg kell adni az
adott étel hozzávalóit, valamint az ételkészítés rövid technológiai leírását - különös tekintettel a sütés-főzés eszközeire és módszereire.
A Zöld Piranús logó odaítéléséről a zsűri negyedévenként
dönt. A pályázat folyamatos.
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CSOROG 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 közzé mondandójukat.
ZOLDHALYOG-SZURES
Szokol Sándorné Hódmezővásárhelyről érdeklődött, hogy hol végzik az ingyenes zöldhályog-szűrést.
Csongrádon, a Dr. Szarka Ödön
Egyesített Szakrendelő Intézetben
kezdődött hétfőn a szűrés.
EMBERSÉG
Kovácsné Újszegedről szeretné annak a házaspárnak megköszönni
a segítséget, akik február 16-án
hazakísérték. Olvasónk a Fő fasoron rosszul lett és elesett, egy nagy
pocsolyába zuhant. A fiatalok felsegítették és hazavitték őt.

LAUKÓ KRISZTA
gyeden lévő édesanya:
- Ennyi erővel minden közalkalmazott sztrájkolhatna. Szerintem
az emberek észre sem veszik, hogy
volt ilyen sztrájk. Ez a két óra nem
elég, senkinek a figyelmét n e m
fogják felhívni a helyzetükre. Ahhoz, hogy hatása legyen, kollektíven kellene fellépniük. Kormányváltás előtt úgyis csak ígéreteket
kapnak majd.

MÉSZÁROS MILÁN
bírósági titkár:
- Igen, támogatom. Minden egészségügyi dolgozót támogatok. A
magyar egészségügy véleményem
szerint katasztrofális helyzetben van, a dolgozók erejükön felül
teljesítenek. A menyasszonyom
rezidens orvosként dolgozik a belgyógyászaton, jól ismerem a helyzetet. Sokat dolgozik, kevés pénzért.

MEGJÖTTÜNK
S2EGED
DOBÓ ANTÓNIA
Március 4., 3 óra, 3390 g. Sz.: Lengyel Anita
és Dobó Tibor (Szeged).
VÁSÁRHELY
ÁGOSTON EMESE
Március 2., 1 óra 30 perc, 3450 g Sz.: Kakuk
Henrietta és Ágoston Gyula (Hódmezővásárhely).
GYÖRE NIKOLETT
Március 2., 7 óra, 2750 g Sz.: Vrabecz Mónika
és Györe Attila Vásárhely.
KÁLMÁN VIKTÓRIA
Március 4., 2 óra, 2770 g Sz.: Kapus Piroska
és Kálmán Eerenc (Mindszent ).
SZENTES
MUCSI ISTVÁN PATRIK
Március 1., 13 óra 35 perc, 3370 g. Sz.:

Mészáros Tímea Erzsébet és Mucsi István
Tibor (Csanytelek)
NAGY BEATRIX
Március 1., 5 óra 20 perc. 2680 g Sz.: Török
Anikó és Nagy Róbert (Fábiánsebestyén).
KURGIS LÁSZLÓ ENDRE
Március 1., 13 óra, 3510 g Sz.: Apró Magdolna
és Kurgis László (Mindyent).
SZŐKE BENEDEK
Március 1., 17 óra 19 perc, 3 5 1 0 g Sz.: Vörös
llidkó és Szőke Márton (Szentes).
MAKÓ
JUHÁSZ BARBARA
Március 1., 7 óra. 3300 g Sz.: Vígh Ibolya és
Juháy Róbert (Kiyombor).
NAGY KATALIN KATA
Március 4., 6 óra, 3050 g Sz.: Klak Katalin és
Nagy László (Makó).
Gratulálunk

Q ? I KOS: Kerülje a bonyolult befekteté*
si rendyereket, törekedjék az egyszerűségre és a biztonságra. Szeszélyes napja ley, készüljön fel lelkileg

I MÉRLEG: Nem kívánkozik társa' ságba, remekül el tudja tölteni az
időt egyedül is. Többen próbálkoztak már az
elcsábításával, de ön kitartó.

¿ M L ' BIKA: Ön a saját szokásai rabja,
• ugyanakkor a másiktól nem tudja elfogadni az övéit. Lehet azt mondani, hogy egyre nehezebb a terméyete.

V

| SKORPIÓ: Ön pénzügyi problémák' kai küzd, amelyek nem olyan egetverő problémák, mint ahogy ön azt beállítja.
Jólesik lelkének a panaszkodás.

A a I IKREK: Kora reggel remek ötlete tá* » mad, melyet szeretne azonnal megvalósítani. Keres egy vállalkozó külsejű személyt, akivel flörtölhet.

i y ' NYILAS: Nem lát át egy helyzetet. A
szemével nincs probléma, csak
olyan kuya szálak, kötődések bontakoznak
ki ön előtt, amitől azonnal elfárad.

| RÁK: Nem tudja pontosan, hogy mit
^
' kellene tennie a szokásos családi viták elkerülése érdekében. Abban azonban
bizonyos, hogy sokáig nem bírja már.

• BAK: Nagy a felfordulás a munkahelyén. de ez most önt valamiért
egyáltalán nem izgatja. Este nagyszabású
hajnalig tartó bulin vesz részt

fri

( OROSZLÁN: Belekezd egy nagysza• bású munkába, s egész napját el is
tölti vele Néhány jó tanács sokat segít abban. hogy legalább estére hazaérjen.

^ ¡ g j VÍZÖNTŐ: Most összeveszésre is
sor kerülhet barátnőjével, ugyanis
igen feszült a hangulat önök között. Makacskodásával nem megy semmire.

j SZŰZ: Ön soha nem kér kölcsön,
de mostanában összejöttek a dolgok. Feladja ezt a szokását, mert úgy látja a
kockázat így sokkal kisebb.

HALAK: Olyan emberekkel fog megismerkedni. akik aktívan segítenek
majd önnek. Az estét most nem társaságban,
hanem otthon tölti kedvesével.

l

HERCZEG ZSÓFIA
tanuló:
- A MAV-osok és az egészségügyi
dolgozók gyakran sztrájkolnak.
Mivel én nem ott dolgozom, nem
ismerem a pontos körülményeket,
de abban biztos vagyok, hogy rettentő sokat dolgoznak, és igen kemény munkát végeznek. Mindig
ott lenni a betegek mellett, segíteni nekik, azt meg is kellene fizetni.

• CIKKÜNK VISSZHANGJA
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KOCSIS MIKLOSNE
nyugdíjas:
- Nem igazán vagyok érdekelt a témában, bár a lányom is az egészségügyben dolgozott, de már otthagyta. Én nagyon bízom abban,
hogy az egészségügyi miniszter,
Mikola István betartja az ígéretét,
és minden egészségügyi dolgozónak megadja, ami jár neki. Persze
negyven év lemaradását nehéz pár
év alatt behozni.

E-MAIL ÜZENETEK
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő
e-mail elmen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu
FUTBALL-LABDA
Fiaim foupályáról kirepült labdáját valaki eltulajdonította a Csongor
tér-Retek u. tájékán - panaszoltam a szerdai lap ezen hasábjain. Péntek
este ismeretlen telefonáló ajánlotta föl saját, felesleges futball-labdáját,
s másnapra a házhoz szállítást. Szombaton még aludt a ház, amikor
két biciklis fiatalember csöngetett he hozzánk - egy újszerű lasztival!
Férjem a megilletődöttségtől azt is elfelejtette megkérdezni, mivel
tartozunk (minimum a telefonköltséggel!), viszonozhatnánk-e valamivel
a kedvességüket? A gyerekek kerekre nyílt szemmel, hitetlenkedve
bámulták, majd kitörő örömmel vették birtokukba a nem remélt
ajándékot. Tapasztalhatták: vannak emberek, akik elveszik (örüljünk,
ha nem erőszakkal) a másét, s vannak, akik köszönetet sem várva,
önzetlenül adnak! Egyéb lehetőség híján ezúttal köszönöm gyermekeim
örömét! A két nagyfiú édesanyja

Tanítani kellene az erkölcstant!
Megdöbbenve olvastam az újságban a Rabló gyerekek, zsaroló fiatalok című cikket. Már a 6-12 éves
gyerekek körében is észlelhető a
- minden nemes és magasabb
rendű eszmék ismeretének hiánya, az erkölcsi törvények gátlástalan semmibevétele. Ezt a veszedelmes süllyedést meg kell állítani! Ezekért a gyerekekért valaki felelős! Jó lenne, ha az általános is-

kola tantervében az erkölcstan tanítása - párt és valláskhovatartozás figyelembevétele nélkül - kötelező érvényű lenne, a „Minden
ország támasza, talpköve a tiszta
erkölcs" - jelige alapján.
Jó lenne, ha a kiskorú nem, de
az adott szülő erkölcsi és jogi értelemben felelősségre vonható lenne!
D. SÁNDORNÉ
SZEGEDI PEDAGÓGUS

P0STAB0NTAS

Védelem a lárvák és a bogarak
ellen a krumpliskertekben
A burgonya termesztése napjainkban nem elképzelhető alaposan
átgondolt, szakszerűen megtervezett növényvédelem nélkül.
A talajlakó kártevők közül a burgonyát elsősorban a fonálférgek,
drótférgek, cserebogár pajorok, illetve a vetési bagolylepke lárvái
károsíthatják. A kártétel a növények föld alatti részeinek megrágásában annak részleges, vagy teljes pusztulásában nyilvánul meg.
A tábla fertőzöttségéről mintagödör ásásával győződhetünk meg.
Amennyiben négyzetméterenként
egy darab pajort, illetve kettő darab drótférget észlelünk, úgy a védekezés indokolttá válik.
A közönséges burgonya fonálféreg karahtén károsító, jelenléte
esetén, az elterjedés megakadályozása végett a burgonyatábla zárlat alá kerül! Az ellene való védekezés fő irányelve a megelőzés,
egészséges fertőzésmentes szaporítóanyag ültetése. A talajlakó kártevők ellen felhasználható talajfertőtlenítő szerek: Basudin 5 G,
Counter 5 G, Marshal 25 EC, Néma thorin 10 G.
A burgonya rendszeres és egyben
legveszélyesebb kártevője a burgonyabogár. A károsításra a burgonya igen érzékeny, 10%-os lombveszteségre már 8-10% terméski-

eséssel reagál. A védekezés megtervezésénél fokozott figyelmet
kell fordítani a bogár növényvédő
szer rezisztenciájára. Kerülni kell
az egymást követő azonos hatóanyagcsoportba tartozó szerek
használatát! Hatékony, költségkímélő és biztonságos megoldás a
Bancol 500 SC 0,5 1 és a Mospilan 3 EC 0,2 dl-es kombinációja.
A levéltetvek a levélfonákon, illetve a hajtásokon szívogatnak,
erős fertőzöttség esetén a növény
fejlődését a növényi nedvek elvonása által akadályozzák. Közvetlen kártételüknél jelentősebb a
vírusbetegségek terjesztése. Jelenlétük főleg a vetöburgonya táblákon veszélyes. Hazai viszonyok
között a zöld őszibarack levéltetű
és a burgonya levéltetű a domináns.
A védekezést előrejelzésre kell
alapozni, erre kiválóan alkalmas
a betelepülő szárnyas egyedek sárga tálcsapdás megfigyelése. Védekezést célszerű összekötni a
burgonyabogár elleni kezeléssel,
olyan növényvédő szert (kombinációt) válasszunk, amely mind a
két kártevő ellen hatékony. Felh a s z n á l h a t ó készítmény pl.:
Chess 25 WP.
MILE-MÁNDOKI-PEREI
VÁSÁRHELY

I HETI POLLENJELENTÉS

,Nagyüzem " a tavaszi fáknál
Már az elmúlt héten „nagyüzem"
volt a kora tavaszi fáknál! A februárban csúcsvirágzó mogyoró, éger és
tiszafa még mindig sok pollent produkál, egyedül a szilfa virágporszáma van csökkenőben. A fűz és a juhar pollenszáma is nőtt, de a nyárfáké is ugrásszerűen emelkedett!
Várható a nyárfák csúcsvirágzása,

hiszen a hazai fajok mellett az
észak-amerikai fajok és a kínai nyár
virágzása is elkezdődött. Szerencsére a nyárfák , bár fontos erdóalkotók és díszfák a Dél-Alföldön, nem
termelnek allergiát okozó virágporokat, tehát nem veszélyesek a szénanáthások döntő többségére.
DR. JUHÁSZ MIKLÓS

BALESET
A szőregi úti halálos baleset kapcsán mondta el F. György, hogy a
helyszínelő rendőrök figyelmét lekötötte a baleset körülményeinek
tisztázása. Néhány kamionos ezt
kihasználva szabálytalanul lehajtott az útról és a szervizúton haladt tovább. A hasonló helyzetek
elkerülése érdekében jó lenne növelni a szolgálatba állitható
rendőrök számát.
RAIUNO
Mihály Gáborné az olasz csatorna hipersávra való áthelyezése
miatt telefonált. Ő rendelkezik
olyan televíziókészülékkel, amelyen lehet fogni az olasz adót az
új helyén is, de szerinte sok televíziónéző ember nem. Vélemé-

nye szerint ez a csatorna is igen
kedvelt, legalább annyira, mint a
Sport-I.
VÉLEMÉNY
S. I. Sándorfalvárói azt kérdezi,
hogy a szegedi díszburkolat tervezésekor miért nem vették figyelembe az ott lakó és ott dolgozó
emberek szükségleteit? N i n c s
megoldva a parkolás és az üzletek
megközelítése sincs biztosítva. A
Mars téri piacról pedig az olvasónk véleménye, hogy a lehető
legjobb helyen van jelenleg, mindenki által könnyen megközelíthető, és nem drágítja az árakat a
busz, illetve villamosjegy.
KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK
Majdán László telefonált, hogy a
Rózsa utca és a Csongrádi sgt.
sarkán éjszaka m ű k ö d i k a
jelzőlámpa, bár a forgalom nem
indokolná. A Csongrádi sgt. és a
harmadik körút sarkán viszont
indokolt lenne, ott azonban néhány hete kikapcsolódik éjjel. Gádzser Gábor, a Közútkezelő Kht.
forgalomszabályozási osztályvezető szerint az észrevétel jogos, s
a karbantartóknak jelezni fogja,
hogy a Csongrádi sugárút lámpáinak működését ellenőrizzék.

PANNON GSM
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SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a
06-30218-11-11-es számra az sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
SÁNDORFALVA
Sándorfalván balesetet okozhatnak
a kifakult, szabálytalan sárga szegélyű eLsőbbségadás kötelező táblák
és konténer takarja az egyiket.
(30402-1351)
WESTEL-TORONY
A Kiszombor és a 43-as út között
található Westel-tomyot és környékét méteres gaz árasztja el. Látványnak jó az itt elhaladó külföldieknek, de ki rakja rendbe? (304946821)
LAKÓPARK
Jó ötlet a lakópark, ám ha nem lesz
munkalehetőség, elmennek a fiatalok a városból. (30239-2125)

gyönyörű fenyőfát vágtak ki a Pillich Kálmán utcában, mert a benyúló ágai zavarni fogják az építkezést. (30299-7452)
ADÓ
Február 28-án az adóiroda felszólított az évi gépjárműadó 8 napon belüli befizetésére, ellenkező esetben
behajtást kezdeményeznek. Tudtommal március 15-e a fizetési határidő. (30253-2056)
ADY TÉR
Már az is kifogásolható, hogy lerombolják az Ady téri sportpályát,
de az is, hogy szombat-vasárnap is
folyik a munka. A zaj zavarja a lakók nyugalmát. (20994-9094)
CSALÁDI PÓTLÉK
Elköltözött Újszegedről a családi
pótlék ügyintézése a Széchenyi térre. (30306-2682)

lilesiel

FAKIVÁGÁS
Az építkezési vállalkozóknak mindent lehet! Hetven-nyolcvan éves,

a

Kapcsolat

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELET
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi
ügyeletet a II. kórház (Kálvária
sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek
és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától m á s n a p reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Am-

buláns rendelés: Szeged, Kossuth
L. sgt. 15-17., (Szilágyi utca felől).
Ügyeleti kihívás telefonszáma:
474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. A m b u l á n s rendelés a teljes
ügyeleti időszak alatt: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Elérhetőségi telefonszám:
474-374, vagy 104.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál téri
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Csak
sürgős esetben!

Tisztelt olvasóink!
A választások befejezéséig nem áll módunkban pártpolitikai indíttatású
olvasói leveleket közölni. Emellett szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek n e m feltétlenül egyeznek meg a
szerkesztőség véleményével.
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TELEVIZIOMUSOR
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell 9.05 Örök időkre
10.05-12.00 Naprakész magazin 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó 13.00 Srpski ekran 13.30 (Jnser 14.00 Néprajzi értékeink
14.10 Moloney 15.00 Betűvető 15.30 Váratlan utazás
16.20 100 kép a XX. századról
Magyar kultúrtörténeti dokumentumftlm-sorozat, 32.
16.30 Kisokos
17.00 Családfa Családi magazin
17.30 Katolikus krónika
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.25 Játék a nemzetért
Kiss Manyi
18.35 Chicago Hope Kórház
19.23 Szót kér a természet
19.24 „Haza a magasban"
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, Időjárás
20.05 Poénról poénra
21.00 Millenniumi mesék
21.30 Panoráma Járal Judittal
22.00 Aktuális
22.20 Híradó este, időjárás
22.30 Thóma
22.45 Lendületben
23.15 Kuttúrpercek
23.25 Éjszakai grafftti
1.00 Kárpáti krónika
1.05 Világhíredé

5.50 Jő reggelt, Magyarország!9.00-11.50
Délelőtt a TV 2-vel 11.50 Riviéra 12.20 Csapodár csalogány 12.45 Szenvedélyes bolondság
14.40 Kapcsoltam 15.00 Szeretni beindulásig
15.30 Barátok és szerelmek
16.00 Lucectta
16.30 Sebzett szívek
17.00 Claudia
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
18.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat
19.25 Nincs kegyelem
19.55 L'art Pour L'art
20.25 Az igazság bajnoka
Amerikai film
22.40 így készült... Az igazság
nevében című film
23.00 Jó estét, Magyarországi
23.45 Amerikai dzsigoló

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Top-shop
9.25 Julieta 9.50 Teleparti Játék 10.40 Top-

shop 11.35 Delelő Vidám show. 12.00 Híradó
13.10 Teleparti 13.55 Hélene és a fiúk
14.20 Amazon 15.10 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.15 Receptklub
15.30 Milagros 15.55 Csak egy szavadba kerül!
16.00 Vad szenvedélyek
16.50 Melrose Place
17.35 Mónika A klbeszélőshow
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Találkozások
20.10 Barátok közt Magyar filmsorozat, 1457-1458.
20.40 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat
21.30 Szupermozi: Oroszlánütés
Amerikai akciófilm
23.10 Híradó - Késő esti kiadás
23.30 Művószbejáró: Balzac
Francia film, 1.
1.20 Fókusz, időjárás-jelentés
1.50 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a
nap 8.30 Műsonsmertetés 8.40 Határok fölött
9.10 Halld. Izrael! 9.40 Galaktikus Odüsszeia
10.40 Mi lett a Szörénnyel? 11.50 Híradó 12.00
Déli harangszó 12.10 Virtus 12.40 Csak az emlékezet 12JS0 A tudomány kincsesháza 1 3 2 0 Balázs Péter tetőtéri történetei 14.00 Műsorajánlat
14.05 Visszatérés a Holdra 15.00 Katedra nélkül 15.30 Heuréka diákkör 16.00 25. szélességi tok délre 16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsoraiánlat 18.00 Híradó 18.30
Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! Balázs Géza
műsora 19.00 Gazdakör 19.30 Néhány perc
Kabos Gyulával 19.45 Duna-partirandevúSzilveszten műsor 2 1 ^ 5 Olaszország nemzeb parkjai Olasz
dokumentumfilm-sorozat 21.45 Híradó, sport
22.00 Talentum A vártemplom papja 22.30
Mozgókép Filmmagazin 0.45 Hírek 0.50 Műsorajánlat, vers

di történetek 2 1 . 3 0 Beszéljünk a jövőnkről!
21.50 Férfi a házban Angol filmvígjáték. 23.20
Játék a nemzetért Kiss Manyi 23.25 Záróra 0.30
Éjszakai telefon - Baló Júliával 2.10 Aktuális
2.30 Forma-1 Francia-kanadai-magyar tévéfilmsorozat, 6. (ism.) 3.20 Világhíradó 3.40 Betűvető 4.05 Kuttúrpercek 4.15 Iskola utca (ism.)
5.10 Jelképtár Az arany 5.15 Panoráma Járai Judittal

Szeged TV
6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Sport (ism.) 8.30 Csillagszem, 1. rész
(ism.). 9.00 Zenevonal. 10.00 Irodalom a filmvásznon - Mikszáth Kálmán: Beszélő köntös.
11.20 Zenevonal. 13.00 Képújság. 15.00
Zenevonal.
18.00 1100 év Európa közepén,
60. rész.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató
és információs műsor.
20.30 Fórum.
21.15 Kármin ós arany.
Olasz westernfilm.
22.55 Híradó (Ism.).
23.25 Képújság

Telin TV
22.00-18.00 Hangos képúiság 18.00 Telemagazin. 19.00 Törzsasztal. 20.30 Hoppá! - ifjúsági magazin. 21.00 Diagnózis (ism.).

TKTV
E-mail: info@tktv.hu http:4toww.tktv.hu
15.00-17.30 TKTV Képújság 17.30-19.00
TKTV „Kedd délután".

VTV Makó
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.35 Fogadóóra Oktatási magazin
9.00 Panoráma - közkívánatra! Szaniszló Ferenccel 9.55 Magyarszováh népdalok 10.05 Trópusi bőség Kanadai tévéfilmsorozat, 26. Kettős hiba 11.00 Irodalmi műhelyek Magyar Napló folyóirat (ism.) 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 7 2 . 1 2 . 3 0 Formatervezett élővilág Angol természetfilm-sorozat, 4. A védekezés mesterfogásai 13.00 Híradó délben
14.00 Tímár Józsefnek hívták... Emlékezés egy
nagy színészre 14.55 Naprakész magazin
16.45 Kofiko Beteg a család 17.05 Iskola utca Tizenévesek magazinja 18.00 Határátkelő
Közéleti szolgáltatómagazin 19.35 Esti mese
19.45 Théma 20.00 „Haza a magasban" Filmetűd 20.10 Híradó este 20.30 Sporthírek, időjárás 20.40 Az olvasás éve 20.42 XX száza

7.00 A héttői adás ismétlése. 10.00 Képújság.
18.00 Műsorajánló. 18.10 Szentföldi Szenthelyek. 18.30 Fókusz - fogadóóra Gáspár Sándor
képviselővel. 19.00 Híradó. 19.10 Az ártatlan
Sámson. Francia játékfilm. 20.34 Híradó (ism.).
20.44 Képújság.

rrm

umm

16.00 Vallási magazin. 16.40 A természet világa. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése.
18.00 Plénum - közéleti magazin - téma: az
Ipari Park. 18.30 Mozidélután. 20.00 Híradó.
20.15 A nap kérdése. 20.20 Az ártatlan Sámson. Franciafilm.21.50 Promenád (ism.). 22.30
Híradó (ism ). 22.55 A természet világa. 0.00tól Képújság

SZÍNHÁZMŰSOR
KAMARA-TANTUSZ SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Galilei élete - kísérlet. Universitas-bédet,
legyek válthatók.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Gólyakalifa. Morgó-bérlet.

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. tél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Egy csodálatos
elme. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Moulin
Rouge. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Vízcseppek a forró
kövön. Színes francia film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: Az élet szép. R.: R. Benigni; este 7 óra:
Céllövölde. R.: Sopsits Árpád; este 9 óra: Videó Blues.
R.: Sopsits Árpád.
PLAZA CINEMA CITY
Angyali szemek: 15.30,17.45,20 óra. AtlantiS: 13.30
óra. Egy csodálatos elme: 14.15,17,19.45 óra. A
Gyűrűk Ura: 13.30,16.45, 20 óra. Üldözési mánia:
13.30, 15.45, 18 óra. Amerikai rapszódia: 13.15,
15.30,17.45 óra. Hány PKtef: 14.30 óra. Csajok a
csúcson: 20.15 óra. Ének a csodaszarvasról: 13.30 óra.
Szörny Rt.: 14,16,18,20 óra. Valami Amerika: 18,
20.15 óra. Csúcsformában 2.: 20 óra Kémjátszma:
17.30,20 óra. Fiúk az életemből: 15.30 óra. Tripla vagy
semmi: 13.30,15.45.18,20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Ének a csodaszarvasról.
Magyar animációs film; este 8 óra: Zoolander, a
trendkívüli. Színes amenkai vígjáték.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Atlantisz - az elveszett birodalom. Színes,
m. b. amerikai rajzfilm; este 8 óra: NEXXT. Színes
magyar játékfilm.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 10.00
Délelőtti krónika LL20 Itt vagyunk! 1 1 8 5 Két zöld
ász 12.02 Déd krónika 12.40 Ki nyer ma 7 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30
14.04Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..."
17.05 Európa-klub 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.49 Mese 20.04 Aranyemberek. Oláh György

PRE
SZT
IZS

Gépjárműimportőr

MÁRKAKERESKEDŐT
keres!
Részletes jelentkezésüket, elérhetőségük feltüntetésével,
„dealer" jeligére,
az alábbi címre várjuk: 1 4 6 1 Budapest, Pf. 1 5 4 .

AKCIÓS

RÁDIÓ 88
FM 95.4 Tel.: 62444-088. www.radio88.hu
5.55-tól 8.55-ig félóránként, 9.55-től 18.55-ig óránként
hírek. Időjárás. 6.40,7.40,8.40,11.40 és 15.40-kor
sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenscherSövényi Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni Show (Száraz Ferenc). 19.00 Pótkerék - autósmagazin (Vass
Imre) 20.00 Arcok. (Vass Imre). 22.00 Éjszakai
zenemix.
MÉOIA-6 SZEGED
FM100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. TeFtax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: medla6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli frissítő Szabó Tamással és Fehér Zsuzsával. 9.00 Roadshow Büte Zsolttal - 1 műsorve-

RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható a
106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás Ideje alatt hívható telefonszámok:
62315-472 és315-482. E-mail: radk>szentes@mail.bszanet.hu Állandó műsorok: Helyi és térségi hírek minden óra 30. percében Tisza Menb Krónika - hétköznap: 17.15-től 17.45 ig
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár
évfordulók, úbnform, lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk 10.00 Zeneóra 11.00 Programajánló.
12.00 Zene-özön 13.00 Szerkesztik a hallgatók
14.00 Zeneóra. 15.00 Agóra - délutáni magazin
Amiről a múzeumi tárlék mesélnek. Szentes testvén szálai. 17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei 18.00
Zene - érdekességek. 19.00 Esb mese 20.00
Zenés éjszaka.
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7 MHzen 4.30-tor 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: „Az élet védelmében" - külön program.
MEDIA-6 SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00. valamint
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes. Petőfi u. 5. let.:
62312-148, tektax: 62440-880. E-mail media6@szentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin Naptár 7.30 BBC hírek, frissinformációk. 13.00 Tiszavidéki hangadó
17.00 Koraesti Koktél - az első órában üzenerogzitős
kívánságműsor: 62440-880, aktuális információk, riportok, játékok, esti mese. 21.00 Zenehíd.

AZ ÉLETMÓDMAGAZIN

Kivitelezés

11 g y á r t m á n y m á r k a k é p v i s e l e t e • LG, Toshiba, Whirlpool

Értékesítési v e z e t ő : FRÖHLICH
Lapzárta: március 10.

További információk: www.szuperelszo.inf.hu

Szuper

Anna-kúti Áruház
Tisza L. krt. 39.

ílSlS'57 Kft.

Személygépkocsi márkakereskedésünk keresi

1/1 kg finomliszt
720 ml magozott
meggybefőtt

Elvárásaink:
Felsőfokú végzettség
Kereskedelmi és vezetői gyakorlat
Jó kommunikáaós képesség
F>iac ismeret
Ajánlatunk:
Magas szintű, folyamatos szakmai továbbképzés
Dinamikusan fejlődő csapat
Versenyképes jövedelem

1/1 k g „B" rizs
420 g pacalpörkölt
(Szefi)
680 g pfefferoni
paprika
720 ml finomfőzelék

Amennyiben kedvet és elhivatottságot érez a fent említett
pozícióra Jelentkezését és szakmai önéletrajzát a
skodatarkany@vnet.hu címre várjuk 2002.03.10- ig.
Szeged,
Szőregi út 46-48.
Tel.: ( 6 2 ) 5 5 5 - 6 6 6

ITT A NYÁR, AZ A L F Ö L D T O U R S UTAZÁSI IRODA Ö N R E VÁR!

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.

Feladata:
értékesítési csapat vezetése, marketing
tevékenység koordinálása

1,5 1 citromlé
Törzsvásárlói
kártya a z
üzletben
váltható

JLWUnONVOÓNR

LÁSZLÓ 3 0 / 2 9 9 - 3 9 5 6

Tel.: 425-353

ÉLELMISZERRAKTÁRHÁZ KFT.

értékesítési osztályának vezetőjét.

Tárkány
Autóház

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Műsorismertetés, Időjárás útinform. Szerk.: Vécsey Ágnes. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth) 6.20
Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alfoldről, programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd: a nyelvtörvény bevezetéséről. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Akutális beszélgetés. 7 8 0
Hírek, tudosítások a Dél-Alföldről. körzeti időjárásjelentés. 7.45 Országos lapszemle, programajánlat és a
hálózatos műsor tartalma. 8.00 BBC világhíradó
Londonból. 8.15 Útkereső. 9.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform. 9.059.05-1157 Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 10.00 Hírek időjárásjelentés, útinform. 10.05 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 1 1 0 0 Hírek, időjárás-jelentés, úbnform. 1 1 0 5 A körzeti stúdiók közös műsora. 1145
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 délutánirandevúVarga György szerkesztővel e-mail: zdr@freemail.hu 15.00 Hírek,
időjárás-jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin
-szerkesztő: Beslin Anita. 15.10 Zene. 16.00 Hírek, meteor, útinform. 16.15 Kultúra. 17.00 Hírek
időjárás-jelentés, útinform. lapelőzetes. 17.15 Sporthírek. 17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 1880tól 22.30 ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
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. E-matl: radio7@dettav.hu Címünk: Hódmezővásárhely. Szabadság tér 71., (piaccal
szemben.)
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a minimálbér-emelési kompenzáció és
az ebhez kapcsolódó pályázati lehetőség Vendég: Tóth
Tamás, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ munkaerő-piaci osztály szakreferense 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 16.00 Női magazin. 17.00 Óránként hírek. 19.20 Esb mese.
20.15 Észbontó. 23.30 Dél-alföldi Híimondó (Ism.).

Split k l í m á k 2.2 k W m á r 1 2 2 0 0 0 F t - o s á f á s áron.

® i

i
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PETŐFI
4.32 Hainali dallamok 6.03 Kívánságreggel 8.45
Sportreggel 9.00 Délelőtt 1148 Korkérdés 12.00
Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum 20.00
Váltóhang 2 1 0 4 Három év Anton Pavlovics Csehov kisregénye folytatásokban 22.00 Tangó Faragó Judittal 22.25 Moziklub 23.15 Telestúdió
0.00 Éjfél után.. 3.03 Gramofonslágerek

zető, 2 kívánság 3 óra, 4 kerék, Sietek a Média6-ton
12.00 Zenesáv Greskovics Péterrel. 15.00 Délutáni magazin Vass Manannal 18.00 Óhajok Hidja Balázzsal - több mint kívánságműsor. Telefon: 62466
840.19.00120 pert Pethó Andrással - portréműsor.
21-tól reggel 6 óráig Éjszakai Megamix - 100% reklám és hírmentes övezet

MINŐSÉG
ELEGANCIA
TEKINTÉLY

ARON!

Értékesítés - Tervezés -

kémikus 20.35 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim
(1883), 2. Macskazenét Széchenyinek! 2 1 0 5 Mesélő krónikák 22.00 Késő esti krónika 22.30 Tér
Idő 23.00 Kenó 23.04 Nagymesterek - világhírű előadóművészek 0.10 Himnusz

HAMAROSAN ÚJRA MEGJELENIK A PRESZTÍZS ÉLETMÓDMAGAZIN!
Ismét egy igényes olvasóközönség előtt mutathatja b e exkluzív
termékeit és szolgáltatásait. Megjelenés: április első hete

Jelentkezési határidő: 2002. március 15.

Ugye nem
felejtette el
megvenni
a t

11

M Ű S O R - H I R D E T É S "

59 r.
199 n
139 n
295 rt
159 FI
129 rt
1 19F.

276 Ft/kg

702/kg
234/kg
179/kg
79/1

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

- 8 %

Tel.: 478-290. N y i t v a : H.-P.: 6.30-18-¡g. Szo.: 6.30-13-ig.

Fantasztikus árak, 10%-oa
előfoglalási kedvezménnyel!
HORVÁT Adria - egyéni utazással
• Crikvenica, szálloda félpanzióval
27 300 Ft/lő/hét
• Zadar, szálloda félpanzióval
35 200 Ft/fő/hét
• Brac-szlget, apartman
13 075 FtWhéttől
OLJtSZ Adria - egyéni utazással
• Lido di Jesolo, szálloda félpanzióval
41 200 Ft/lő/hét
• Rosolina Mare, apartman
11 750 Ft/fö/héttől
GÖRÖGORSZÁG - autóbusszal • Stavros, apartman
31 000 Ft/fö/hét
SPANYOLORSZÁG - autóbusszal
• Lloret de Mar, szálloda félpanzióval
54 800 Ft/Whét
£•
Jelentkezés: Alföld Tours Utazási Iroda, 6720 Szeged, Somogyi u. 21.
Tel.: 62-550-160, 62-421-070
012280718

• www.delniagyar.hu
Szegedi iskolai hírbázis az interneten
Minden, amit a szegedi iskolakrol
tudni szeretne es tudnia kell.
• hirek

• oktatási tudnivalók A A

• programok

•beszámolok

Könnyű tájékozódási lehetőség szülőknek es tanulóknak!

KEDD, 2002. MÁRCIUS 5.

" H I R D E T É S "
Albérletet kínál
Autó
Állást kinál
Bútor
5

Egészségügy

6

Egyéb

7

Építőanyag

8

Garázs

9

G*p|irmuveíet6-k«pe*e

10

Gép, szerszám

11

Hagyaték

12

Könyv

13

Haszonállat

14

Közlemény
Magánház

15

Növény

16
17

Panellakás

18

Régiségek

19

Ruházat
Szolgáltatás
Talált

21
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B IPARI Szóvetkezet (elvételre keres lakatos- és forgácsoló-szakmunkásokat. Bérezés megegyezés szerint. Érd.:
SZEVAFÉM 62/426-422, munkaügy
B MÜKÖRMÖST keresünk
bejáratott szoláriumba. Szeged. 62/474-347.
B PÉKSÉGBE szakképzett
férfi péket felveszek. 06-20/9580-151. (Szeged)
B SZEGEDI egyéni vállalkozás forgácsoló szériamunkához gyakorlott esztergályost
és/vagy CNC-gépkezelőt. valamint jó képességű szerszámkészítőt alkalmazna! Önéletrajzos jelentkezéseket „Szerszám 012280653" jeligére a
Sajtóházba.
B TAUGÉP Kit. Deszk. Alkotmány u. 13. felvételt hirdet az
alábbi munkakörökre: géplakatos, minősített hegesztő,
CNC-marós, CNC-esztergályos, CNC-karusszeles, edző,
hőkezelő. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni: személyesen telephelyünkön,
7-15 óra között,
a VADÁSZ-HORGÁSZ üzletbe fegyverismereti vizsgával rendelkező szakképzett eladót keresek. Szeged, Tisza
L. krt. 19.

Tanfolyam
Társközvetítés

24

Termény, takarmány

25

Téglaépitésű lakás

26

Üzlethelyiség

B KÖRÚT Régiségkereskedés antik bútorok, régiségek
vásárlása. Szeged, 62/315322. 06-30/9558-979.
B BÚTOROK régiségek, teljes hagyaték vételei 0662/216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.

Albérletet kinál
• BERENDEZETT, háromszobás,
belvárosi
lakás
hosszú távra kiadó. 06-30-2517-816. (Szeged).

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, Intermobil, Szeged, Rákóczi tér, 62/541-410.
• GEP JÁRMÚ-ATIRATÁS,
biztosításkötés, súlyadó-ügyintézés. Szeged. Dr. Boross József u. 21., 62-423-148.

OPELEK

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA
Gyorsan, olcsón, szakszerűen.
Szükség esetén helyszíni javítás.

OPEL
RUPESKY
Szeged, Fonógyári út 2-4.
Telefon: (S2) 558-400

ZÖLDKÁRTYA
> Műszaki vizsga
* Eredetiségvizsgálat

AUTÓKLUB f
Szeged. Kossuth L. sgl. 112/
Tel 6 2 / 4 7 4 * 7 4 , 5 5 0 * 9 0

s

Egészségügy
B CANDIDIASIS (GOMBAFERTŐZÉS) komplex terápiája szak-természetgyógyászati rendelőben Szegeden. Bejelentkezés: 62/431-422.

H

Egyéb

B GOMBAISMERETI tanfolyamot indítunk márciusban.
Érdeklődni: Ifjúsági Irodában
Dózsa Gy. u. 5.. 62-422-314
(Szeged).
B REGI kézi perzsa szőnyeg
(3,2x4,2 m) eladó. Szobor vagy
más csere érdekel.Irányár: 15
E Ft/nm. 62/423-376. (Szeged)
B WEST Póni után való, 4
személves hintó üj állapotban
eladó. Érdeklődni: 06-54/436036, este, Körmöspuszta.
B ÓRIÁS VIRÁGÚ nemesített
krizantémpalánták kaphatók,
06-1 / 226-39-31.06-20 / 33278-28, Szeged.

0

Építőanyag

B OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep
Szeged: 62/471-882,20/3345171.

Állást kinál
HÁZVEZETŐNŐBEJÁRÓNŐT,
NEM DOHÁNYZÓT
KERESEK SZEGEDI
MAGÁNHÁZBA,
MINDENNAPOS
MUNKÁRA.
JELENTKEZNI:
MUNKANAPOKON
9-18-IG
A 06-62/310-139-EN

• AZ SZTE Károlyi Mihály
Kollégiuma villanyszerelő szakmunkást keres. A munkaköri
leírás apróbb épületkarbantartási leiadatokat is tartalmaz.
Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Jelentkezni lehet
a kollégium titkárságán Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B
március 5-én és 6-án 10-14
óráig.
• BELVÁROSI élelmiszerüzlet szakképzett, gyakorlattal
rendelkező eladót keres. Érd.:
06-30/200-19-35, 9 órától.
• BELVÁROSI élelmiszerüzlet keres: Profit program kezelésében jártas árubevételezót.
Feltétel: élelmiszer-kereskedelemben szerzett áruismeret.
Szeged Érd.: 30/200-19-35,
9 órától.
• FELSZOLGÁLÓT felveszünk, nöt ós férfit állandó
munkára. Nyelvtudás előnyben. Hotel Orchidea Balóstya,
Felszabadulás u. 4., 0620/973-74-73.
• FODRÁSZT, kéz- ás lábápolót keresek szépságszalonba. Tel.: 06-20-9-664-823.
(Szeged)
• GYÓGYSZERTÁRBA keresünk gyógyszerésznél. Lehet
kezdő, vagy nyugdíjas is, 0670-230-2737 (Szeged).
a HIDEGBURKOLÓ szakmunkásokat alkalmaznék. T.:
30-233-44-94. (Szeged)

B LILIOM utcában garázs kiadó. T.: 30/212-7777. (Szeged).

0

G é p j á r m ü v e z . k.

B KOVÁCS Autósiskola Bihari 29. 62/492-682
B CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.
y

Gép, szerszám

B FASZÁRÍTÓ áron alul eladó. Szeged, 06-30-2195-701.
Hagyaték
B KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62315-322, 06-30/9-558-979.
B HAGYATÉKOT leiszámolok, mindenféle régi bútorokat,
régiséget vásárolok, azonnali
készpénzfizetéssel! 06-62/216324,06-30/383-7116, Szeged.
Haszonállat
B BÁBOLNAI napos előnevelt
csirke megrendelhető Földeák 62/295-259, Maroslele
62/256-254.
VÁGÓCSIRKE-VÁSÁR
M Á R C I U S 8., 9-ÉN,
FEHÉR HÚSHIBRID
2 7 0 FT/KG.
VÁSÁRHELY,
ARANYÁBAN.
ÉRDEKLŐDNI,
ELŐJEGYEZNI:
06-30/2494-615.
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
T a l l ó z ó , Fő u . 1 0 3 .

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

(üzenetrögzítő

Is)

Apróbörze

v ő m m < m m
Alapfokú számítógép-kezdő
szakképesítés modulrendszerben
73.800 R
A módiéit Ijéött is eöé/tezkebHI
JSzővegseikeszlés 16.000 II

a Ifolfcilkra-Fs

Apróhirdetéseink az interneten is: w w w . d e l m a g y a r . h u
3

Könyv

B HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, kónyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körút Antikvárium Szeged, 62/315-322.

B CSILLAG térnél 2 szobás
lakás 4.100.000. 62/486-203,
Szeged.
B CSONGRÁDIN IX. emeleti, 2,5-es lakás 4.100 OOO.Tel.:
62/486-203, Szeged.
13 éve működő

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
Közlemény
B OSZTÁLYTALÁLKOZÓT
szervezünk,
Petőfitelepen
1966-ban végzetteknek. (Osztályfőnök: dr. Szórády Istvánná). Jelentkezni: Bán Zsuzsanna: 62-441-437,06-30-4-108893. Bimbó Lajos: 475-583
számokon. (Szeged).

SZUPER
T U R I

Debrecenből!
2002. március 6 - 7 .
szerda-csütörtök

B

8 órától 17 óráig, i

JATE-klub/
Magánház
B BELVÁROSI magánház
100 nm-es lakással, garázsokkal üzlettel 20.500.000. Tel.:
62/486-203, Szeged.
B ELADÓ családi ház Dóc,
Petőfi u. 13. (Bera), 62-270071, esti órákban
B PULZ utcában kertes magánház 17.500.000. Tel.:
62/486-203, Szeged.
B SZEGED-TÁPÉI háromszobás összkomfortos magánház eladó. Érd.: 30/499-8652.
3

ffl

Régiségek

B KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza L. krt.
59.62/315-322, 30-9558-979.
B RÉGISÉGEK vétele. Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
B RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat, (lehet romos
is!), festményeket, porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes
hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés I Vidékre díjtalan
kiszállás. 06-62/216-324, 0630/383-7116, Szeged.
Ruházat
B MOLETTEKNEK női felső, szoknya, nadrág 2400-tól.
Szeged, Mérey u.-Mars tár
sarki divatáru.
•1 S z o l g á l t a t á s
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!

Növény

REDŐNYÖK,
szalagfüggönyö k,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók, reluxák,
garázskapuk,
napellenzők
HELIOMA Kft.
Bemutatóterem:
Szeged, Rákóczi u. 17.
Tel.: 62/445-158.
Makó, Rákosi út 4.
Tel 62/211-455.

termoplAn
a b l a k o k több méretben
5 5 0 0 * Ft-tól (felújított).

FAROSTLEMEZ
BELSŐ AJTÓK (ÚJ)
közvetlenül a gyártótól.
5 9 0 0 * Ft-tól.

SCHÜMACHER
ABLAKOK

l

§

megrendelésre, akciós áron!

BELSÖflJTÓ-flKCIÓ!
*az árak az áfát nem
tartalmazzák.
Tel.: 06-60/312-256

MAROSDCKfOMPER
6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK

J Prezentáció
a Internó
J Fdlrázilís I

18.00011
7 200 fl
4 200 Ft
14.400 Ft

Kőzóftotá szoftverúzemdtető „
vnbtépesítfc modulrendszerben
84.000 R
,-tz xbpíctv modtéckrs épiind!
J lábtiznllczelés II.
16.000 Fl
J Adatbázis kezelés 20.000 Ft
J ÚzemrttrlA
16.000 Ft
4 Felkészítés II
20 000 TI
6 (Ss termek, gyakorlási lehetőség.
Az ár tartalmazza az OK) vizsga
és a jegyzet költségét.

BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
szállítása.

Megrendelhető telefonon: |
62/271-407
J

B
RENDSZÁMTÁBLÁT
(BIB-246) találtam. Jogos tulajdonosa érdeklődhet: 0630/998-58-98-as telefonszámon, Szeged.
J

Szeged Batthyány L u. 4.
Tel: (62) 451-697

P0TBEIRATK0ZAS

nyelvekből március ll-ig.

Európa Nyelviskola
lel.: 62/486-453, 70/241-7359.

SZOFISZTIKA

Tanfolyam

b oktatásszervezés

a TANDÍJMENTES is lehet!
Számítógép-kezelői OKJ-s
tanfolyamok a Merlin Stúdiónál. Munkanélküliek, gyesen
lévők a munkaügyi központ
támogatását igényelhetik. Érdeklődni
a
62/424-314,
30/907-36-54-es telefonszámon, 13-18 óráig.
B SZEMÉLY- és vagyonőri
tanfolyam indul Szegeden, Deák F. u. 22. szám alatt március 18-án, 8 órakor. Tanfolyami
és vizsgadíj: 62.000, fegyverismereti vizsgával 70.000 Ft.
Regisztrált munkanélküliek
képzési támogatási és 90%-os
utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi kirendeltségeken. A szakképesítő vizsga
várható időpontja: 2002. május
25-ig. Információ: 420-898,
325-294, 06-20-9-721 -847 telefonokon. Latericia Bt. Eng.sz.
06-0005-97.

(OKJ31 8999 01)
tanfolyamot indítunk
MÁRCIUS KÖZEPÉN.
Képzési támogatós igényelheti:
munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok számára.
Kulturált környezetben várjuk Ont:
Erdei János és munkatársai
«722 S/eged. Tisza L. krt. 83. IIL ent
Tel.:«2-5S5-S95,30-2-*»7-*92. S
E-mail lkok@vnct.hu
?!
uuiúsltványszáma: 06-0002-00 |

B SZEGEDI társkereső klub
hangulatos rendezvényekkel,
62/430-814.
J J Termény, takarmány

ANGOL, NÉMETI

Talált

DAJKA

Szeged, Szent István tér 6.
Tel.: 62/421-260

B FÉMZÁROLT vetőburgonyák, zab, lucerna, vetőmag,
vetőkukorica kapható! Tel:
62/284-046. (Domaszék).
JJ T é g l a é p í t . l a k á s
B BIHARI utcában, III. emeleti, tetőtéri 2 + étkezős
8.600.000 Ft. Tel.: 62/486-203,
Szeged.
B CSABA utcában IV. emeleti, gázfűtéses, 1,5-es lakás
4.450.000. Tel.: 62/486-203,
Szeged.
B OSZTROVSZKY utcában
72 nm-es lakás garázzsal eladó. 62/479-564. (Szeged).
B SZEGED, Zákány utcában.
III. emeleti, 88 nm-es lakás eladó. 62/479-564.
Pvlx u t c á b a n

Március 21-én
induló tanfolyamok:
tb-iigyintéző
•
marketinges reklámügyintéző
MUNKAÜGYI KÖZPONT
TÁMOGATÁSA IGÉNYELHETŐ!

70, 80 és 90 nm-es
lakások l o k ö t h o t á k .
1 1 0 0 0 0 F t / n m áron.
HASZNÁLT TÉGLAÉPiTÉSŰ
ÉS PANELLAKÁSOK
SZÉLES KÍNÁLATA.
Érdeklődni: « 3 / 4 3 3 - 1 0 7 ,
430-838

0116/4822

További márciusi
képzések:
mérlegképes könyvelő
*
logisztika üi./szervezö
*
pénzügyi és számv. üi.
Államilag elismert képzéseit,
kedvező árak, részletfizetés.
Biztos tudás - minőségi oktatás

26 |!2J
ZSANAI B E N Z I N K Ú T
CSALÁDI O K O K MIATT
ELADÓ. 06-20/9354-681,
76/493-120.
B SZEGED, KÖLCSEY utcai,
160 nm-es elegáns lakás
irodának kiadó Ajánlatot:
22/311-574-es faxra

S Z E G E D : 62/485-774.

B
FŰSZERPAPRIKÁRA
szerződés kötését a Hamar
Gabriella Kft. megkezdte. Érdeklődni: 62/420-808-as telefonon 8.00-16.00-ig, Szeged.
B GYÜMÖLCSFAOLTVÁNYOK: alma, körte, őszibarack, szilva, kajszibarack,
meggy. Szeged, Dorozsmai üt.
62/b. ,06-30/9959-312.
B OSZLOPOS tuják, akciós
áron, gömbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák széles választékban. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u.18.
62/427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.
B PARKOSÍTÁSI Különlegesen szép dísznövényekből!
Szeged, Magyar u. 214. Kertépítő szakmérnök. Tel.: 62/405812, bármikor!
B SZÖLÖTELEPfTŐK! Gyökeres szőlővesszők nagy választékban, tavaszi, őszi telepítéshez, kaphatók és megrendelhetők.Tel.: 06-20-9-563-469,
06-60-306-869. (Csongrád).
j

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
A Vértói úti OTP mellMt
i
Rókusi krt l A.Tel 486-203.
Nyitva: H.-Cs.:8-I l-ig, 15-18 óráig.
Lakások, ingatlanok
adásvétele, értékbecslése
teljes körű ügyintézéssel.

B LAKSPED. Költöztetés, nehéz tárgyak szállítása, belső
rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket
biztosítok! 62/497-358, 0660/304-690.
B REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél, árengedménnyel. 489-603,
498-130, 06-60/381-147.
B GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56114, Szeged.
a ROZSDAMENTES konyhai berendezések, hőszigetelt
alumínium kémények készítését vállaljuk (rövid határidővel), 62-416-537, 06-70/31037-34. (Szeged),
a PLEXI ÉS ÜREGKAMRÁS LEMEZ VÉGKIÁRÚSÍTÁS! SZILÁNK* Szeged, Teréz u. 42., Tel.: 62/425-555.

IPARI
ÉS KERESKEDELMI
OKTATÁSI KÖZPONT

s m m m m i m

Panellakás

a LOMNICI utcában, 1 szobás,
III. emeleti
lakás
3.800.000 Ft. Tel: 62/486-203,
Szeged
fl MURÁNYI utcában I. emeleti, 55 nm-es lakás 4.800.000.
Tel.: 486-203, Szeged.
B SZEGED, Építő utcában,
72 nm-es, 2+2 szobás lakás eladó. 62/322-208.
B SZEGED, CSONGRÁDI
• g t - l , VIII. e., 65 nm-es, felújított lakás sürgősen eladó.
Ár: 4.7 M Ft. Tel.: 20-973-0473.

TECHNOLÓGIA,

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

MELLYEL

SIKERT

ARAT!

GARANCIÁVAL
( S Z E G E D ÉS
CSONGRÁD MEGYE).
06-30/9457-577,
06-62/533-999.
SZÁSZ PÉTER
B IDEI KEDVEZMÉNYEKKEL REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK, harmonikaajtók, napellenzők. Nyugdijasoknak 7%
kedvezmény.
62/249-123
(Hódmezővásárhely).
B ADÓBEVALLÁS, könyvelés APEH-ellenőrző programmal, 62/323-962. (Szeged).
B EGYEDI asztalosipari termékek (kapuk, nyílászárók, kerítéselemek, lépcsők, bútorok i
stb.) gyártását helyszíni beépítéssel együtt Is vállaljuk
Csináljuk együtt - hozott anyagát megmunkáljuk. NADALAN
Kft. 6725 Szeged, Vásárhelyi
Pál u. 4. Tel.: 62/466-180/210
mellék

aki megműveli

B HIBAELHÁRÍTÁS. Laka
tos-, vizesmunkák, zárszerelések, zárklnyitások, betonfúrás.
06-30-434-3110. (Szeged).
B HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537.
B KUTYAKOZMETIKA, Szeged, Retek u. 12/B. 06-30/2349799.
B KŐMŰVES vállal mindenféle építést, átalakítást, felújítást, falszigetelést, vakolást,
stb Szeged, 06/20-541 -11-36
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás 30/9-436256, Szeged.

A Pioneer idén is a megszokott minőségi követelményeket és a gazdák szempontjait szem előtt tartva állította
össze napraforgó-kínálatát. Évente megújuló fajtajelöltjeink átlagon felüli termőképességüknek és egyedülállóan
magas olajhozamuknak köszönhetően minden gazda földjén sikert teremnek. Ismerkedjen meg az idei év
három legígéretesebb fajtájával, és válassza az Önnek legjobban tetszőt.
PR63A90 - A KORÁN ÉRŐK KIVÁLÓSÁGA
A 2001 -es esztendő legjobb kaszattermője. Termése három év átlagában 15%-kat múlta felül a sztenderdek
átlagát. Betegségekkel szembeni ellenálló képessége a bő és egészséges termés garanciája.
PR63A82 - AZ Ú| IDŐK KEDVENCE
A korai éréscsoport legígéretesebb fajtajeloltje. Két év átlagát tekintve 21%-kal szárnyalta túl a sztenderdek átlagos
termését. Kitűnő állóképességének köszönhetően a gyengébb adottságú termőhelyeken is sikerre) termeszthető.
LYMPIL - A TAPASZTALT NACYTERMŐ
A középérésű napraforgók igazi nagytermője. Az elmúlt három év kísérletei során mindig az éréscsoport élén
végzett. Termőképessége, olajhozama és betegségtoleranciája alapján egyaránt a legkiválóbbak között a helye.

Közlemény
> A DÉMÁSZ Rt. Makói Üzemeltelós-

A Pioneer ahol tud, segít

, ÁUMSZUNET vezetősége éttesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy
a Mezőhegyest 20 kV-os hálózaton felújítási
munkák végzése miatt
• 2002 március 11 -én, 8 órától 17 óráig Csikóspuszta község egész
tehllelén, valamint a AGRO-M AROS Tsz juhhodálynál
• 2002. március 12-én, 8 ólától 17 óráig Királyhegyesen, a József
Anita utcai tr..állomás ellátási körzetében, a Kossuth utcai tráliomás ellátási körzetéhen. a Jókai utcai ir.-állomás ellátási
körzetéhen és az AGRO-MAROS Tsz Kertész-dffiói tr.-állomás
ellátási körzetében.
• 2002. március 13-án, 8 órálól 17 óráig Kövegy Béke Tsz
sertéskombinát ir-állomás ellátási körzetében. Aranykalász Tsz
Kövegyi szivattyútelep tr.-állomás ellátási körzetében. Aranykalász
Tsz szárító, Dáli átemelő tr.-állomás ellátási körzetében és a
Méncsjárási tr.-állomás ellátási körzetében
• 2002. március 14-én, 8 órától 17 óráig a KÉV tr.-állomás és
Agyagbánya ir.-állomás ellátási körzetében áramszünet lesz.
Fogyasztóink megértéséi köszönjük.

I
|
\

Az Ön földjének termése a mi közös sikerünk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a vetőmagokon túl azok védelmének
biztosításával is segítsük munkáját. A köztünk lévő kölcsönös bizalom jegyében két DuPont növényvédő szerre
hívjuk fel a figyelmét.

|

Alert* é í Evolui* az egészséges termésért

I
|
<

A gyomirtásban igazi áttörést jelentő Evolus* a korábban nehezen irtható gyomodéi (pl. csattanó maszlag,
selyemmályva, parlagfű) is hatékonyan védi meg földjének sarjadó kincseit. Az Alert gombaölőszer a gombák
és kórokozók keltette kellemetlen meglepetések ellen nyújt kiváló védelmet - egészen a betakarításig.
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DUPONT
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-/Stóíí-ut
A bőséges és egészséges termés
érdekében keresse Gaucho-val
csávázott vetőmagjainkat!

Gaucho
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- H I R D E T É S "

SZEGEDI

NEMZETI

SZlN

Multinacionális cég Csongrád megyei igazgatósága keres

SZIN

2 FŐ VEZETŐT
évi 3 000 000 Ft-os jövedelemmel,

SZIN H S ZI INFORMÁCIÓS M

Operapremier!
A szegedi opera társulata az 1992-ben bemutatott
- Mozart: FIGARO HÁZASSÁGA - új bemutatójára készül.
Az előadás rendezője isméi Galgóczy Judit lesz.
„Mozart operáiban éppen úgy nem lehet a zenél egyik karakterről a másikra átvinni, mint ahogy Shakespeare darabjaiban sem lehet a monológokat szendvicsként körbekínálni a szereplők között. A Mozait-operák nem csupán zenei élményt
keltenek, nem kell zenerajongónak, operabarátnak, sót zeneileg műveltnek sem
lennünk, hogy megérezzük például Figaro - nincs rá jobb szó - realitását. Nem
opera, nem színdarab; egyszerűen csak színház." (Spike Hugbes)

évi 2 000 000 Ft-os jövedelemmel.
Jelentkezésében kérem jelölje meg, hogy vezetői, cégképviselői
vagy mindkét álláslehetőségre pályázik.
Megjelenéstől számított két héten belül értesítést küldünk a személyes
beszélgetés helyéről és idejéről.
Válaszát küldje „Zöld út" jeligére, Pf.: 426.

2002. március 8., péntek, 19 óra:
Mozart: FIGARO HÁZASSÁGA
(Vígopera három felvonásban, magyar nyelven)
Gróf Almariva: Andrejcsik István, Vághelyi Gábor
Figaro:
Almaeiia grófné: Merényi Nícolette, Váradi Marianna „Vak sors veti a világra
Susanna: Dér Krisztina, Vajda Júlia
Ki lesz király, ki juhász
Figaro. Bátki Fazekas Zoltán, Gábor Géza
Nagy a véletlen hibája,
Cherubino: Schöck Atala, Simon Krisztina
Helyre a tudást!
Vezényel: Molnár László, Bartal László
Szimpla hulla a király, ha
Reá hull a szemfödél De Voltaire örökre él!"
(Beaumarchais)

SZINFO: március 9-én, szombaton 19 órakor a Szegedért Alapítvány
Díjátadás! Gálaműsorát láthatják a meghívottak.
Fellép többek között Gregor József operaénekes, Gál Erika operaénekes,
a HÓRA táncszínház. Keresztes Eszter csellóművész, a Magyar Virtuózok
Kamarazenekar, Szenthelyi Miklós hegedűművész, Szirtes Edina hegedűművész,
Pavlovits Dávid gitárművész.
SZINFO: március 10-én, 11 órakor és 16 órakor A padlás!
Uh A Szegedi Szabadtéri Játékokra jegyek április 20-ig 10% kedvezménnyel
vásárolhatók.
sikert
Szinbdz

A Tisza Volán Rt. árverésen értékesíti az alábbi
gépkocsikat:
Chrysler Stratus
1,900.000,-Ft
1996-os, 260.132 km, 2002.11,30-ig érvényes
műszaki.

Ha Ö n most apróhirdetését
n a p i l a p u n k b a n HÁROM
alkalommal megrendeli,

C i t r o e n Z X combi
900.000,-Ft
1995-ös, 226.461 km, 2003.11.20-ig érvényes
műszaki.

a NEGYEDIK

B a r k a s B-1.000
100.000,-Ft
1986-os, 440.389 km, 2002.07.26-ig érvényes
műszaki.

megjelenést
ajándékba kapja.

W a r t b u r g 353 combi (1.3, 4 ütemű)
280.000,-Ft
1990-es, n.a., 2003.04.13-ig érvényes műszaki.

ÖTÖT szeretne? Legyen!

SZINFO: A Kamara-Tantuszban hétfőtói szombatig
B. Brecht: Galilei életét játssza a prózai társulat Zsótér Sándor rendezésében,
a címszerepben: Király Levente.

A jő közönség fél
Szegedi Nemzeti

Közlekedési és Szolgáltató Rt.
6724 S z e g e d , Bakay N. u. 48.

8 FŐ CÉGKÉPVISELŐT

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is
megjelentetjük!

A g é p k o c s i k m e g t e k i n t h e t ő k a z á r v e r é s n a p j á n 9.00
órától.

A részletekről érdeklődjön
értékesítési tanácsadójánál,
v a g y a 62/567-835-ös t e l e f o n o n !

r

Árverés helye: a Tisza Volán Rt. telephelyén a
zárt gépkocsi tárolóban. Bakay N. u. 48.

(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre Időpontja: 2002. március 6. 10 óra
vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
Érdeklődni: Zónai Antaltól a (62) 421-956-os
az Apróbörze oldalra érvényes!)
telefonszámon lehet.
Akcióink 2002. február 1-tői érvényesek.

Hirdetését már 70 postahivatalban is f e l a d h a t j a !
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik drága szerettünket,

Gyászközlemények

SZENTES

PAPP FERENCET
utolsó útjára elkísérték.
A
012.380820
gyászoló család

SZEGED

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

GERCSÓ ANTAL

ÖZV BÁLINT
ISTVÁNNÉ
LEHOTAI JULIANNA

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

SZÁNTÓNÉ
DR. DEÁK JULIANNA
63 éves korában, 2002. február 24-én váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása március 8-án, 12 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójában.
0122804/0

r
*

a Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

KENDERESI
ANDRÁS

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ii

ii1 1ii
ID. GAZSI PÁL,

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ÉGETŐ SÁNDOR

91 éves korában elhunyt. Temetése március 7-én, 13 órakor
lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.

életének 74. évében csendesen elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002. március 7-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi katolikus temetőben.
Gyászoló családja

Lehotai János és családja
012280790

012280182

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik szerették
és ismerték, hogy

ERDŐS ISTVÁN,
a szalámigyár nyugdíjasa, Szeged, Fűrész, majd Korda utcai
lakos 86 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2002. március
7-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló élettársa,
a Varga
és a Sümegi család

79 éves korában elhunyt. Búcsúztatása március 6-án, 14
órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben.
Gyászoló család,
oi238io49 Tiszasziget és Makó

Szentes, Nagyörvény u. 64.
szám alatti lakos 71 éves
korában elhunyt, temetése
március 7-én, csütörtökön,
14 órakor lesz a szentesi
Kálvária temető ravatalozójából.

kőfaragó mester

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

ID. MOLNÁR
ISTVÁN,
Vásárhely, Jókai u. 178.
szám alatti lakos 74 éves korában váratlan hirtelenséggel itthagyott bennünket, temetése március 6-án, délután fél 3 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
ni 9_urut?o

Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy a drága férj,
édesapa, nagyapa, testvér és
rokon,

TÖRŐCSIK
ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Pipacs u.
41. szám alatti lakos 58 éves
korában váratlanul elhunyt,
temetése március 6-án, 13
órakor lesz a római katolikus
temetőben.
ni rumon7

Gyászoló CSalád

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
012380819

Gyászoló család

Szentes, Wesselényi u. 32.
szám alatti lakos temetésén
részt vettek, unokatestvéreinek, keresztgyermekének, annak családjának és feleségének,
első-hátsó jó szomszédoknak,
valamint a Kanfi családnak.

"«1* Mély fájdalommal tu\
datjuk, hogy drága szerettünk,

OHRATKA JÁNOS,
Szegvár, Kórógyu. 67. szám
alatti lakos 64 éves korában
elhunyt, temetése március
6-án, 10 órakor lesz a szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászoló családja

Gyászoló család,
Szentes, Szeged

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek,
akik szeretett halottunk,

BEREZVAI IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
012380845
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

FELVÉTELE*

Ambrus József

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. lel.: 62/252-515

Berg Henrikné

6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.

6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039
6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TERHES FERENC

ID. BATKA JÓZSEF,

Gyászoló család,
Szentes

6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Márvány Kft.

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik szeretett halottunk,

1
„Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem hiába hull, bár
még szólnál hozzám, szívem
szakad meg, hogy itthagytál."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

68 éves korában elhunyt. Temetése március 6-án, 13 órakor lesz az Algyői temetőben.

tm

„te voltál az élet, az erő, a biztonság és tudjuk, hogy odafönt figyelsz és mosolyogsz
ránk. Lélekben itt vagy velünk, álmunkban
fogod a kezünk."

Égisz '90 Temetkezési Kft.

Fájó szívvel emlékezünk

Pielas Temetkezési Vállalkozás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZŰCS BÉLÁNÉ
PANNIKA
temetésén részt vettek és
mély gyászunkban osztoztak.
Gyermekei

BÁNFI ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján.
012279775

Felesége, gyermekei és unokája

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

Flóra Center Kft.
Pálma Virágüzlet
Rekviem Temetkezési Vállalkozás

6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869
6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 62/211-347
6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992
6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420414

Rekvium Temetkezés
Szegedi Temetkezési Kft.
Szögi és Társa Temetkezési Iroda
Gyeviép Kht.

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
Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 62/267-567

Mementó Temetkezési Iroda

Makó, Csanád vezér tér 16. Tel.: 20/9-318-332

Servio Temetkezési Szolgálat

Hódmezővásárhely, Hösök tere 7. 62/246605
62/248-775
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Maty-ér: javuló besorolás

Pénteken, 18 órakor: Pick-Fotex

Jegyek elővételben
KÉZILABDA

A Gróf Széchenyi István evezős- és kajak-kenu pályán adottak a feltételek a nemzetközi viadalok lebonyolításához.
Bár még tíz év hátravan a 2012-es
olimpia kezdetéig, a kandidáló nemzeteknek nem árt idejekorán elkezdeni szervezkedni. Például úgy,
ahogy azt hazánk teszi. Amennyiben mi rendeznénk egy évtized múlva az ötkarikás játékokat, a kajakkenu és evezős viadalokat nagy valószínűséggel a Maty-éri vízi centrumban bonyolítanák le. Csak már
ott tartanánk.
Tfcgnap délelőtt a Nemzetközi
Evezősszövetség (FISA) technikai
igazgatója, Szvetla Otzetova Szeged polgármesterével,
Bartha
Lászlóval tárgyalt. Miután felálltak
az asztaltól, készségesen állt a média rendelkezésére.
- El kell Ismernem, pozitívan csalódtam a Maty-éri létesítményben
- kezdte a bolgár sportdiplomata. -

A beszámolómban csupa szépről,
jóról fogok majd említést tenni.
Tfcrmészetescn ez nem azt jelenti,
már most minden a helyén van,
akad azért egy-két észrevételem, de
annak korrigálása nem jelenthet
akkora problémát. Még visszatérek
Szegedre.
A technikai igazgató anól is szólt,
szerinte mekkora esélye van Magyarországnak, Budapestnek 2012ben olimpiát rendezni.
- Az önök helyében feltétlen bizakodnék. Magyarország addigra
minden bizonnyal EU-tag lesz, ezzel pedig alaposan megnőnének az
esélyei. Azt sem tartom hátránynak,
hogy az országuk földrajzi fekvése
minden szempontból kiváló.
Szvetla Otzetova t elkísérte Szegedre dr. Kokas Péter, a Magyar

Evezósszövetség általános alelnöke is.
- Világszerte nagy népszerűségnek örvend az evezés - mondta
büszkén a FISA orvosi bizottságában is helyet foglaló sportvezető. A tavalyi, luzerni világbajnokság tévéközvetítését hazánkban 800 ezren, Európában 50 millióan figyelték. N e m véletlen, az olimpiai
műsorban az atlétika és az úszás
után az evezésnek van a legnépesebb mezőnye.
Az általános alelnök szerint Szeged kiváló házigazdája lenne az
esetleges olimpiai evezős és kajakkenu versenyeknek.
- Addig azonban még sok viadalon kell bizonyítani. Először a hagyományos nemzetközi regattát
illene zökkenők nélkül levezényel-

Elég egy kört futnia

Fotó: Káinok Csaba

ni, melyet május 2. és 4. között
rendezünk Ezen nyolc-kilenc nemzet 350-400 versenyzője lesz jelen.
Amennyiben a vízi centrum fejlesztési üteme zavartalan lesz, szeretnénk a felnőtt világbajnokságot
Szegedre hozni. Ezt legkorábban
2006-ban tudnánk megvalósítani, addig már le vannak foglalva a
helyszínek.
A fentiekből is kiderült, egyre
jobb besorolással bír a nemzetközi vizes sportéletben a Maty-éri
kajak-kenu és evezőspálya. Rendeztek már itt felnőtt kajak-kenu
világbajnokságot, július 18. és 21.
között pedig ugyanennek a sportágnak a legjobb európai versenyzői
vetélkednek majd az Eb-medálokért.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

ATSK:

aranyeső
//

ASZTALITENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az ATSK Szeged pingpongcentrumában rendezték meg a városi asztalitenisz-bajnokságot. A viadalon
a szegediek mellett makói, szentesi és román versenyzők is asztalhoz
álltak A prímet az ATSK Szeged játékosai vitték, akik hét elsőséget
szereztek.
Eredmények Újonc fiúk, egyes:
1. Pósfai Gergely, 2. Majkut László, 3. Kormányos Tamás és Gergely Péter (mindannyian ATSK).
Leányok: 1. Szalai Dianna, 2.
Dinnyés Henriette, 3. Kelemen Klaudia és Ferencz Virág (mindannyian ATSK). Serdülő fiúk, egyes: 1.
Kószó István (SZAC), 2. Pósfai Gergely, 3. Lele Viktor és Szelei Szabolcs
(mindannyian ATSK).

A kis- és középvállalatok életében számtalan olyan üzleti lehetőség adódik,
melyet azonnal meg kell ragadni.

Ilyenkor

nincs - idő a

hosszadalmas

ügyintézésre. A Raiffeisen Bank évente egyszer végez hitelbírálatot, így cége
az év további részében az előre megállapított feltételek mellett gyorsan juthat
további finanszírozási lehetőséghez.

Egy é v folyamatos

finanszírozás

egyszeri

elbírálás

után.

Raiffeisen
VELÜNK KÖNNYEBB
www .raiffeisen.hu
Hívja a 06-40-48-48-48-as telefon s zámot!

BANK

Leányok: 1. Szalai Dianna, 2.
Kelemen Klaudia, 3. Dinnyés Henrietta és Ferencz Virág (mindannyian ATSK). Ifjúságiak fiúk, egyes: 1.
Kószó István (SZAC), 2. Szelei Szabolcs, 3. Lele Viktor és Majkut László (mindannyian ATSK). Páros: 1.
Kószó, Lele, 2. Szelei, Majkut. Leányok, egyes: 1. Huszta Dóra
(ATSK), 2. Süveg Karolina, 3. Csiszár Erika (mindkettő Makó).
Felnőtt férfiak, egyes: Dumitru
István (Románia), 2. Lukács Levente (Floratom-Szeged), 3. Gazdag Károly (Makó) és Sípos Attila (Floratom-Szeged). Páros: 1. Gazdag-Miskolczi (Makó), 2. Lukács-Göndös
(Floratom-Szeged), 3. Sipos-Dumitru és Csúcs-Kiirti (Szentes).
Nők, egyes: 1. Huszta Dóra, 2.
Papp Ildikó, 3. Csiszér Erika és Miklós Dóra (mindannyian Makó). Páros: 1. Miklós-Papp, 2. Csiszér
-Huszta. Vegyes páros: 1. Gazdag-Csiszér, 2. Kürti-Papp, 3. Miskolczi-Miklós és Vér-Huszta.

Alti látta vasárnap a Fotex KCVLeon BL-mérkőzést, az meggyőződhetett arról, hogy Európa
egyik legjobb csapatává nőtte ki
magát a Veszprém. Zdravko Zovko edző legénysége már korábban
is bebizonyította a német Magdeburg legyőzésével, hogy hazai környezetében nem sok babér teremhet a világ egyik legerősebb bajnokságában edződő c s a p a t n a k
sem. Aztán, amikor a negyeddöntő első mérkőzésén Leonban
is diadalmaskodott, már a kételkedők is elismerték a fotexesek jó
felkészültségét. Ennek ellenére
azt vallják Szegeden, hogy a pénteki rangadón bármi lehet, de a
legnagyobb esélye a Picknek van
a győzelem megszerzésére. Alapozzák ezt elsősorban arra, hogy
a félelmetes szegedi közönség
annyi pluszt adhat a játékosainak, hogy annak idején még a
többszörös BEK-győztes Badel
Zagreb is ikszel távozott a Tiszaparti városból. A félelmetes hírű
Barcelona pedig csak nagy játék-

vezetői segédlettel tudott nyerni. A várhatóan nagy érdeklődésre való tekintettel már két helyszínen - A Tisza Volán Rt. Bartók
téri közönségkapcsolatok irodájában és a sportcsarnokban a
H ű m m e l boltban - megkezdték a
pénteken 18 órakor kezdődő előtte a két klub ifjúsági csapatai
mérkőznek - bajnoki belépőinek
árusítását.
Bár n e m k i m o n d o t t a n a
rangadóhoz kapcsolódik, de a két
klubot érinti Bartók Csaba döntése. A Leon csapatkapitánya a spanyol csapaton kívül két magyar
együttestől is ajánlatot kapott az
ú j bajnokságra. A volt szegedi játékos úgy döntött: a Fotex színeit választja. Erről Teimel Zoltán,
a Pick Szeged szakosztályvezetője
a következőket mondta:
- Az egyik ajánlattevő mi voltunk. Ezek szerint a Fotex sokkal
előnyösebb feltételeket ígért, mint
mi, s Csaba ezért választotta a
Veszprémet. Nagyon sajnálom,
hogy a Szegeden nagyon népszerű,
a szurkolók egyik kedvence éppen a nagy riválisunkat erősíti a
következő három bajnoki évben.
S. J.

A tabella második helyén várják a folytatást

Dobbant a Szentesi
Kinizsi-szív
LABDARUGAS
Két és fél évvel ezelőtt Szentes két
labdarúgócsapatának fúziója után
egy kezdte meg a 2000-es bajnoki
idényben a megyei I. osztályban a
küzdelmet. Az egyesülést követően
az ifjúsági csapatokban szereplő
srácok, akik nem fértek be az új
egyesületbe, vagy abbahagyták vagy
a környező településekre igazoltak. Tavaly tavaszig az említettek
miatt a Szentesi Kinizsi labdarúgószakosztálya szüneteltette működését. Ekkor Tóth György azt javasolta, hogy a városi labdarúgásból
kimaradó fiatalokat összegyűjtve
ismét működtetni kellene a Kinizsi fociszakosztályát. Az ötletból
valóság lett, a 2001/2002-es idényben a megyei III. osztályban a Kinizsi-szív ismét dobogni kezdett.
Az eredmény önmagáért beszél,
hiszen a bajnokság félidejében a tabella második helyén állva várják
a tavaszi folytatást. Tóth György
edzővel az elmúlt félévről beszélgettünk.
- Mi ösztönözte az újrakezdésre, talán a korábbi sikerek, vagy
a labdarúgás iránti szeretete 1
- Más volt a motiváció. A gyerekek főiskolára járnak és vidéken tanulnak. Nem tudnak edzésre járni, így az NB UI-as csapatnak a környékére sem tudtak kerülni. Ez
adta az ötletet, hogy próbáljam
meg összefogni őket egy csapatba.
Igaz, alacsonyabb szinten, de legalább játszanak. Ezt először sokan
ellenezték, majd ahogy jöttek az
eredmények, a vélemények is megváltoztak, és belátták, szükség van
erre a gárdára.
- Az eredmények
önt igazolják. Miként értékeli az eltelt félévett

- Elégedett vagyok, főként azért,
mert fiatal a csapat, nyolc-kilenc ifjúsági korú játékos van a keretben. Tizenhárom győzelmet és két
döntetlent szereztünk, azt hiszem,
ennél többet botorság lenne elvárni az első évben.
- Ki tett hozzá a legtöbbet a sikerekhez 1
- Több olyan játékosom volt,
aki egyszer jól teljesített, utána viszont betlizett. De feltétlenül meg
kell említeni az örökifjú Janiga
Lászlót, aki az őszi utolsó fordulóban, a Makói Spartacus elleni
rangadón nyújtott jó produkciót.
- Támogatás nélkül egy csapat
vagy egyesület szinte
működésképtelen. Tudomásom szerint a
város sportbizottságától és sportkuratóriumától
nem
kapnak
pénzt.
- Nehéz ezt elfogadni. Amikor a
fúzió létrejött, nem volt még NB
III-as csapat. A döntés az volt,
hogy a szentesiekből kell egy ütőképes gárdát kialakítani. Az NB Illat nem tudta volna Szentes vállalni, ezért kellett vidékről játékosokat hozni, igazolni. Viszont a szentesieknek is meg kell adni a sportolási lehetőséget. És a srácok lelkesek, ha tehetik, ott vannak a
tréningeken.
- Korábban a két csapat között
voltak nézeteltérések. Jelenleg mi
a helyzet 1
- Most nincs semmi probléma.
Ez a nyári igazolásnál is megmutatkozott. Készek vagyunk az
együttműködésre.
- Ha megnyerik a „megyehármat", vállalják a felsőbb osztályban való megmérettetést 1
- Tfervünk mindenképpen az
aranyérem megszerzése. Az előrelépés pedig attól függ, hogy a várostól kapunk-e támogatást vagy sem.
DUNÁS VARGA ZOLTÁN

Túlióék a Sopronnal találkoznak

Újpesten

Foci MK-negyeddöntő
BUDAPEST (MTI)
A negyeddöntő mérkőzéseit rendezik ma és szerdán a labdarúgó
Magyar Kupában.
A legjobb nyolc között a két,
még versenyben lévő alacsonyabb
osztályú csapat egymással találkozik, így biztos, hogy az elődöntőnek n e m csak élvonalbeli
résztvevői lesznek.

Magyar Kupa,
negyeddöntő;
kedd: Újpest-Sopron, 18. Szerda:
Szekszárd (NB III)-Tatabánya
(NB I/B), 14.30; Dunaferr-Videoton, 16; Haladás-Győri ETO,
18.
A továbbjutás egy találkozón
dől el, ha a rendes játékidő és a
2x15 perces hosszabbítás u t á n
sincs győztes, akkor tizenegyespárbaj következik.

KEDD, 2002. MÁRCIUS 5.

Búcsú
Hidegkútitól
BUDAPEST (MTI)

Hidegkúti Nándor vasárnap lett
volna 80 esztendős, de nem érte
meg ezt a kerek évfordulót: február 14-én, szív- és keringési elégtelenségek következtében hunyt el az
ötvenes évek legendás Aranycsapatának középcsatára, akit hétfőn
délben helyeztek örök nyugalomra az Óbudai temetőben.
A világszerte rendkívüli népszerűségnek örvendő sportember szurkolói, rajongói már a hivatalos búcsúztatást megelőzően leróhatták
kegyeletüket az emléke előtt. A ravatalnál az MTK ifjúsági labdarúgócsapatának játékosai álltak díszőrséget. A temetési szertartást Lipp
László, azaz László atya vezette,
gyászbeszédet mondott Schmitt
Pál, a MOB elnöke, Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter, Bozóky Imre, az MLSZ elnöke, Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja. Az MTK részéről Danszky József, egykori kitűnő futballista búcsúztatta Hidegkútit a közel ezer
résztvevő előtt. A hozzátartozókon, rokonokon, barátokon kívül
jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, valamint lerótták a kegyeletüket a sírnál az egykori csapattársak - Grosics Gyula, Buzánszky
fenő, s a kórházból rövid időre kiengedett Puskás Ferenc - , illetve
más sportágak képviselői, hajdani
olimpiai bajnokok is.
- Nándi bácsi megmutatta, hogy
tehetséggel, szorgalommal lehet
világhírnévre szert tenni, életútja
tiszteletre, határtalan rajongásra
késztet - mondta Deutsch Tamás,
míg az egykori jobbhátvéd, Buzánszky így köszönt el a játékostárstól: - Kerülte a feltűnést, a csillogást, igaz barát volt a pályán és
azon kívül.

•

Lékó Péter szegedi nagymester sötéttel döntetlent játszott a bolgár
Veszelin Ibpalowal a cannes-i sakktorna utolsó, 9. fordulójában, s ez-

ATLÉTIKA
A szegedi Németh Imre Általános
Iskola és Adétikai Sportiskola névadóján találkoztunk Németh Miklóssal, Montreal gerelyhajító olimpiai bajnokával. Már a hivatalos
ünnepség alatt is célzott rá: a mostoha körülmények miatt nagy kihívás lesz az iskolának, hogy édesapja, az olimpiai bajnok kalapácsvető nevéhez, híréhez méltóan dolgozzon és jó eredményeket
érjen el.
-A hozzászólásában a meghatottságon túl éreztem egy kis bizonytalanságot, pontosabban kritikát. Finoman arra célzott, hogy
a körülmények még nem megfelelőek.
- Tisztában vagyok azzal, hogy
pillanatnyilag nem adottak a feltételek a magas szintű munkához válaszolta felvetésünkre Németh
Miklós - , de ez nem Szeged-specifikus probléma. Sok város küzd
hasonló gondokkal. Viszont optimizmusra adhat okot, hogy ezzel
a névadással az önkormányzat felvállalja, a zászlajára tűzi az atlétikát.
- Említette, hogy a sportági gondoknem csupán Szegedre jellemzőek. Viszont az is igaz, hogy a
város nem rendelkezik műanyag
borítású pályával, normális dobókörrel, ügyességi
centrummal
sem, és eddig az önkormányzatnál sem játszott főszerepet A Szegedi VSE-nek például harmadik
éve feleződik a támogatása. Elképzelhetőnek tartja, hogy megfordul ez a folyamat?
- Nagyon bízom benne, mert szerintem muszáj olyan körülményeket teremteni, amit egy olimpiai
bajnokról elnevezett iskolának, testnevelőinek, edzőinek és ifjú sporto-

zel 4,5 pontjával a középmezőnyben
végzett. Ellenfelének a remi azt jelentette, hogy „csak" holtversenyben nyert, hiszen az izraeli Boris
Gelfand győzni tudott a befejező
partiban, és így ő is hat pontot gyűjtött. A végeredmény: Topalov, Gelfand 6-6, Karpov, Fressinet, Barejev,
Lékó, Bacrot 4,5-4,5, Lautier, Nataf 4-4, Morozevics 2,5 ponttal.

Lesz-e folytatás?
A férfi röplabda Extraligában már a
legjobb négy közé jutás a tét, s a
DFRC-Szeged a Vegyész RC Kazincbarcikával mérkőzik az elődöntős helyért.
A második találkozóra szerdán,
18 órakor kerül sor a Németh Imre Általános Iskola sportcsarnokában. Vajon van reális esély a sikerre?
- A győzelemhez az kellene - vélekedett Nyári Sándor - , hogy a kezdő hatosból legalább öten csúcsformában röplabdázzanak. Arra pedig, valljuk meg őszintén, kevés
esély van... A Kazincbarcika hat,
közel Melnicsuk szintű játékossal

rendelkezik és szakmailag jól összerakott csapat. Igaz, az alapszakaszt
a harmadik helyen zárták, de még
beleszólhatnak az elsőség kérdésébe is. Nyugodt szívvel állíthatom:
amikor a Szeged bajnokságot és
Magyar Kupát nyert, nem rendelkezett jobb játékosállománnyal. Ott az
első szettben megszorongattuk őket,
s ha azt elraboljuk, alaposan megkeseríthettük volna a Vegyész RC
dolgát. Ez érvényes a szegcdi meccsre is: ha az első vagy a második
szettet megnyerjük, könnyen elképzelhető, a Barcikának szombaton is vendégül kell látnia minket.
Mindenesetre szeretnénk az utolsó
hazai mérkőzésünkön tisztességgel helytállni, szép emlékeket hagyni a szurkolóinkban.
I.E

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása
szerint a 9. heti nyeremények a
következők.
A totóban 13 plusz egy találatos
szelvény nem volt. 13 találatos
szelvény 2 volt, nyereményük
egyenként 2 millió 176 ezer 897
forint. 12 találatos szelvény 18
volt, nyereményük egyenként 181
ezer 408 forint. 11 találatos

szelvény 211 volt, nyereményük
egyenként 15 ezer 476 forint. 10
találatos szelvény 1389 volt,
nyereményük egyenként 3 9 1 8
forint.
A helyes tipposzlop: 2, 1, 1 ; X,
2, X; 1, 1, X; 2, 1, X, 1; 2.
A góltotóban 6 és 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 25 volt, nyereményük egyenként 10 ezer 743
forint.

REFLEKTOR
TÉLI-KUPA
A makói Téli-kupa teremlabdarúgó-torna legutóbbi fordulójának az
eredményei: Vörös-feketék-Faipar
9-1, Posta-AS Coma 8-0, Favor
Trans-VHK 0-3, Váll-Ker-Apátfalva SK 0 - 1 4 , KMK Kamikase-ASS Makó 3-3, Red Devils-Határőrség 8-3; 35 év felettiek: Posta-Dundi United 2-4, Makói Öregfiúk-Sport-Mix 1-5.
NŐNAPI FUTÁS
Március 10-én, 10 órától rendezi
meg - a nőnapi eseménysorozat
keretében - az MSZP sporttagozata hagyományteremtő céllal a Rakparti futást lányok és asszonyok
részére. Rajt és nevezés (9 órától
9.45-ig) az árvízi emlékműnél, a cél
pedig a rakpart Felső Tisza-parti
feljárójánál lesz.

Németh Miklós aláírta az olimpia megrendezését szorgalmazó ívet.
lóinak nem kell majd szégyellniük. Rögtön az ünnepség után leültem egyeztetni Bartha László polgármester úrral - azt hiszem, nem titok, hogy miről beszélgettünk -, és
elvállaltam, hogy a cégem megcsinálja a fejlesztéshez szükséges terveket, elképzeléseket, amit záros
határidőn belül leteszünk a város
asztalára. Úgy tudom, hogy a 2003as költségvetésben már komolyabb
összeggel szerepel a sportág, valamint a Németh Imre Általános Iskola és Atlétikai Sportiskola támogatása. Cselekedni kell - még egyszer hangsúlyozom, nemcsak Sze-

geden! -, mert már a 24. órában vagyunk.
- Aláírta az olimpia megrendezését szorgalmazó ívet. Ezek
szerint hisz abban, hogy 2012ben Budapest adhat otthont az ötkarikás játékoknak?
- Természetesen! Biztos vagyok
benne, hogy erre elő lehet teremteni a szükséges anyagiakat. Sőt
úgy is fogalmazhatnék: csak ilyen
rangos eseményre lehet pénzt szerezni. Tlidom, sokan kifogásolják,
hogy Magyarország van megjelölve rendezőként, holott városok a
házigazdák. Ez sem teljesen igaz.

Fotó: Gyenes

Kálmán

A metropoliszoknak is mindig segített közvetlen vonzáskörzetük,
ez a megállapítás igaz Sydneyre,
Salt Laké Cityre és Atlantára is, de
még hosszan folytathatnám a sort.
A mi országunk olyan kicsi, hogy
ha valaki Budapesten elkiáltja magát, azt Szegeden is hallani lehet.
Vagyis itt az egész ország a vonzáskörzethez sorolható. Sokat jelentene és minden területen katalizálná a fejlődést, ha a világ legnagyobb eseményének, az olimpiának a házigazdái lehetnénk. Hiszek
benne, hogy sikerülhet.
IMRE PÉTER

Az Eurohga-siker után a Fradira készül a MÉH-Szeged

Szerda, 18 óra: DFRC-Szeged-Kazincbarcika

RÖPLABDA

15

Németh Miidós hisz az olimpiában

Lékó harmadik
CANNES (MTI)

S P O R T "

Ezermesterek Strasbourgban
Az Európa-kupa után az Euroligában is ezüstérmet szerzett a
MÉH-Szeged férfi tekecsapata.
Ugyan az utóbbi sorozat vége
még messze van, de Karsaiék jó
irányban íették meg az első lépést a világ legjobb négy együttese közé kerüléshez, azaz az
elődöntőbe jutáshoz.
A MÉHférfitekései rutinos utazók
Hiába volt ezúttal 17 óra a buszozás Strasbourgig, valamennyien feltalálták magukat. A Bódi Tibor, Kórsai László, Katsai Ferenc, Fehér
László kvartett például csak a rövid,
15-20 perces pihenők alatt hagyta
abba az ultizást. Röpködtek a betlik, a negyvenek és a húszak, miközben a többiek felváltva, érdeklődéssel figyelték a sokszor hangos véleményegyeztetéssé alakuló kártyapartikat. A másik szórakozási lehetőség a videózás volt, és a filmek
alatt tényleg szinte észrevétlenül
telt el az idő. A technikai vezető,
Kendrella István és Földesi Zsolt
elsősorban az alvást, a támogató,
Engi Péter pedig az olvasást és a
nyelvtanulást választotta időtöltésnek.
Strasbourgba érve a szegediek
még azt sem tudták, mikor és milyen körülmények között kezdődik
az Euroliga első köre. A szervezők
útmutatásai alapján aztán gyorsan
megtalálták a helyszínt, és a tartalékok, Zseljko Krsztulovics, valamint Korcsmarek István próbadobásai után kiderült: egy rendezett,
négysávos és eredményesnek tűnő
pályán dobhat másnap a négy csapat. A pontok gyarapításával a német Bambergnek, a horvát Eszéknek és a Szegednek sem volt semmi gondja. Összesen nyolcan értek el több mint ezer fát, közte három MÉH-játékos, és Fekete Lászlónak is csak kettő hiányzott ahhoz,
hogy átlépje a bűvös határt. Kiss
Norbert a németek légiósa, Fucskar

SZENIORARANYAK
A közelmúltban rendezték meg az
olimpiai csarnokban a szenior atléták országos bajnokságát, melyen a Szegedi VSE versenyzői is
részt vettek és kiváló eredményeket értek el. Nők, 50 éves kategória, 60 m síkfutás: 1. Horváth Mihályné. Férfiak, 50 éves kategória,
3000 m síkfutás: 1. Ferencz Ferenc; 70 éves kategória, 800 és
3000 m síkfutás: 1. Csamangó Ferenc.
SZURKOLÓI KIRÁNDULÁS
RÓMÁBA
Ginál János ismét sportos kirándulást szervez. A busz április 11-én,
17 órakor indul a Szeged étterem
elől és Villach, Firenze, Pisa és Róma érintése után április 16-án érkezik vissza. A városnézéseken (Firenze, Pisa, Róma) kívül a sportos
programot a vasárnapi AS Roma-Parma bajnoki labdarúgó-mérkőzés jelenti. Bővebb információ
Ginál Jánostól 06-309380-980-as
telefonszámon kérhető.
VERESÉG
Az országos leány serdülő kézilabda-bajnokság legutóbbi fordulójában egygólos, 21-20-as vereséget
szenvedett a Békéscsabától a
KSZSE-SZTE Szeged. A szegedi
gólszerzők: Szalma 8, Gémes 7,
Mayer 2, Andirkó 2, Keresztes,
edző: Pördi Péter.
TÉKVANDÓS ÉRMEK
Három hódmezővásárhelyi klub is
szerepelt Békéscsabán, a tékvandósok full-contact rendszerű, első
osztályú bajnokságán. Eredmények,
WTF Taekvondo Egyesület, ifjúságiak, - 5 9 kg: ...3. Balogh Diána ,
-55 kg:... 2. Máté Gergő. Felnőttek,
- 7 2 kg: ...3. Szabó Attila, - 7 8 kg:
...3. Tóth Csaba, -59kg: ...2. Sibán
Mónika. A versenyzőket Máté József készítette fel. Hwarang-do SE,
felnőttek, - 4 6 kg: ...2. Lőrincz
Gyöngyi, -55 kg: ...2. Olasz Angéla, -55 kg: ...2. Szappanos Sándor,
- 7 2 kg: ...2. Bacsa Gyula. Edző:
Balázs Éva. WTF TKD Center, -73
kg: ...2. Tokár Norbert, felkészítő:
Haladi Árpád.

A MÉH-Szeged mellett Kiss Norbert is az egyéni legjobbját nyújtotta
Strasbourgban.
Fotó: Kamok Csaba
(1078), valamint a hazaiak román
tekése, Donos (1043) mögött a harmadik legeredményesebbnek bizonyult 1028 fával. Nemcsak ő, hanem a MÉH-Szeged is a története
legjobbját teljesítette az 5981 fával. A Bambergben ugyan a román
világbajnok, Boariu csak tartalékként figyelte a társakat, de azért az
utolsó ötven dobásnál igencsak kapkodta a levegőt, amikor Kiss révén
egyre közelebb kapaszkodott a Szeged hozzájuk. A végén az előnyből
megmaradt 15 fa, és ezzel megnyerték a kört a németek, de Kaszás
Zoltán és a tanítványai fogadkoztak,
hogy a következő három rendezvény egyikén, például az áprilisi,
szegedi eseményen legyőzik a világ legjobbját.
- Nagyon eredményes volt a pálya, amelyhez jól alkalmazkodtunk. Kézzelfogható közelségbe került a világ legjobb klubcsapatának a megverése is. El kell hinnünk, hogy méltó ellenfelei, re-

mélhetőleg egyszer legyőzői vagyunk, lehetünk az élegyütteseknek. Nem ünnepelhetünk sokat,
mert szombaton már újabb nehéz
feladat, a Fradi vár ránk a fővárosban. A papírforma a sikerünket
ígéri, de nem lesz egyszerű - értékelt Karsai Ferenc elnök.
Az utazás, valamint a feszített
tempójú, tízórás verseny igencsak
megviselte a szegedieket, így a városnézésre mindössze a hazaindulás előtt alig egy óra jutott. A külső területek Szeged ipari körzetét
idézték fel. Strasbourg belvárosa
azonban a Rajna ágaival, az Európa Parlamenttel, a Köztársaság térrel, a Szabadság útjával, a világhírű katedrálissal, a futurisztikus villamossal, egyáltalán a tiszta, ápolt,
német stílusjegyeket magán viselő házaival és utcáival elbűvölő
volt.
Szerencsére a csapat eredménye
is elkápráztathatta a szegedieket.
MÁDI JÓZSEF

SINDELFINGENBEN
KÜZDÖTTEK
A németországi Sindelfingenben
nemzetközi tékvandóbajnokságot
rendeztek. A magyar válogatott amelyben a hódmezővásárhelyi
Hwarang-do sportolói is helyet kaptak - összesítésben a második helyen végzett, ezáltal a mieink egy fóré szóló jutalomutat nyertek a
sportág őshazájába, Koreába. Az
elismerésre a vásárhelyi klub edzője, a 3. dános Balázs Éva szolgált rá,
aki április 30. és május 7. között
képviseli az országot Koreában.
VOLÁN-ELSŐSÉG
Kecskeméten a helyi UFC gyermeklabdarúgó-tornát rendezett. Az
FC Szeged-Tisza Volán FS 1993-as
korosztálya első lett. Eredmények
a csoportban: Szeged-Bp. Honvéd
7-0, Szeged-UFC Kecskemét 0-3,
az elődöntőben: FTC-Szeged 1-2,
a döntőben: Szeged-Kecskemét
l - l , hetesekkel 3-2. A győztesek:
Papp (a legjobb kapus), Batik B.,
Bányai, Barta, Szabó, Gahwagi, Péterfi, Balog, Novkov, Szecska, Kalapács, Batik G., edző: Molnár
Tibor.
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Fókák és
ezüstlazacok

Általa, miattam
KARMAN FANNI

Napos, kora tavaszi idő
Készítette

PORTSMOUTH (MTI)

így szólt az én kedvesem: „Köszönöm, hogy itt
vagy. Mert bár megbeszéltük a találkozót, megtehetted volna, hogy nem jössz el, választhattál volna másképp is. de te itt vagy a megbeszélt órában,
a megbeszélt helyen. És most a kezembe
vehetem
a kezedet. Vonlak magam után, nem kérded, merre megyünk, jössz. Sokkal többet tudsz nálam, tudod, mikor kell sírni, megtartani és elengedni. Látom, ahogyan finoman bánsz a testeddel, eltanulnám a kezedtől. Nem szólsz nekem, csak beszélek. hogy újabban miket csinálok, egyre inkább
kiteljesedem, tudtxl, Londonba fogok utazni, üzleti útra. Felveszem a fekete bőrkabátomat, kérlelhetetlen hangon beszélek a pénzről, amiből te
nem kérsz.
Hazamész a kicsi kis otthonotiba, ahová engem
nem engedsz. Tüdőd, kellett volna nekem egy lány,
akitől elvártam volna, hogy én is kelljek neki. így
nem tudtam teljes magam lenni, így nem kapott
meg engem. Azóta nincs bennem elvárás, mert az
a boldogtalanság kiapadhatatlan forrása. Nem. Én
nem akarok szenvedni. Mert egy nő könnyedén átalakítja a belső struktúriíit, én megbetegszem, hát
nem várok el. Tüdőd, újabban vadászni járok. Bakot lövök. És van, amiről nem beszélek, mert nem

kérdezed, én meg nem mondom. Amit talán hátrahagyok, mert gátol az utamhan. Nem akarom
megtagadni önmagam, az a legnagyobb önpusztítás. így hallgatsz te engem, a Tisza-parton. Hol
máshol. Lennék vizes homok, hogy felvegyem a formádat. Szél, összekócolni a hajadat. Pezsgő, hogy
belédcsorogjak, minden kanyarulatodon, vakon, vétikLesütöd a szemed. Nem is, nem nézel rám. Hihetetlennek hiszed, amit mondok. Süt a bőröd.
Ne hazudj. Nem áll jól neked. Vagy hazudj, tapasztald meg, mi az eredménye. A könyökömre fekszem, mintha hanyagul volnék laza, de ez igazából nagyon kényelmetlen. Te elbizonytalanodsz. A
feneked alatt tapad a föveny, foltos lett a sárga
szoknyád. Ebből mégis valahogy ki kell mászni. És
annyira átlagos mégse vagy, különben nem lennél velem, hogy az Ariel jusson eszedbe, ezért azt
mondod - csuklóban visszahajtva kezedet tolod el
magadtól az én mindenemet - , hogy csak akkor
tehetlek magamévá, ha megígérem, hogy utána
azonnal elfelejtelek. Most összekócolta hajad a
szél, nem én voltam.
Hát nem. Akkor inkább meghagylak így, érintetlen. Kis buta."

Fókákra szerelt minikamerák segítségével próbálják a tudósok feltérképezni a Déli-sark jég alatti világát.
Egy amerikai kutatócsoport 15
fókát szerelt fel teniszlabda nagyságú kamerákkal és adatrögzítőkkel, hogy három antarktiszi nyáron
át vizsgálja az állatok mozgását, vadászati módszereit. A hevederekkel rögzített kamerák egy hét után
válnak le a fókák testéről. Az eddig elkészült felvételekből kiderül,
hogy nyáron a fókák merülés közben állandóan felfelé tekingetnek,
hogy észrevegyék a napsütésben
megcsillanó halakat. Ha rátalálnak egy halrajra, akkor felhagynak a merüléssel és keresztülúsznak az uszonyosok csoportján,
hogy minél több halat zsákmányolhassanak. Randall Davis, a texasi egyetem munkatársa a BBC
internetes honlapjának adott interjújában kifejtette: a felvételek alapján a tudományos világ jobban
megismerheti a fókák kutatási, felderítési és vadászati módszereit,
valamint bepillantást nyerhet a
Déli-sark két ritka állatfajának, a
sarkvidéki ezüstlazacnak és az antarktiszi tengeri sügérnek az életébe.

A nap legnagyobb részében akg lesz felhő az égen, sok napsütésre számithatunk.
Délután kezd nwekedni afeliőzet Délutánra 13,16 főleg emelkedik a hőmérséklet

Szeged

ír

Mórahatom

18°

Hódmezovásárkely

18°

Mindszent

18°

Szentes

14°

osab*"

14°

Makó

16°

Szolnok

14°

Csongrád

14°

Kecskemét

13°

Kistelek

18°

Orosháza

14°

További kilátások
Azidőszaketején még számítani lehettöbb helyen esőre Későbbegyrekeveseblesz
a telhő, egyre több a napsütés. Lassanként erősödét a nappali felmelegedés,
legmelegebbnek a csütörtöki nap «érkezét

Szerda

Tízmillió Ft
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint az ötös és a hatos lottó
nyereményei a következők. Az
ötöslottón telitalálatos szelvény
nem volt. A négyesekre 750 ezer
138; a hármasokra 10 ezer 294; a
kettesekre 697 forintot fizetnek.
A Joker játékban, az első nyerőosztályban nyereményt elért szelvény
nem volt. A hatoslottón sem volt
telitalálatos szelvény. Az egy darab
5 + 1 találatos szelvényre 10 millió
479 ezer 39 forintot fizetnek. Az
öttalálatosok 419 ezer 162; a négyesek 5263; a hármasok 841 forintot érnek.
• Mintha egyre nehezebb lenne tekerni...

Németh György karikatúrája

Többnyelvű, beszélő zsebszótár
Beszélő zsebszótárt fejlesztett ki
egy orosz cég, olyat, amely akár
analfabétáknak is jó. A szentpétervári Ectaco vállalat hangos zsebszótárgépe franciára, németre és spanyolra fordít angol mondatokat,
kifejezéseket. Igazi különlegessége
abban rejlik, hogy a lefordítandó
mondatokat nem kell begépelni a

szerkezetbe, hanem elég kimondani, és a szótár is hangosan
mondja vissza a kért szöveget. A
zsebben kényelmesen elférő, két
elemmel működó elektronikus
szótár ára mindössze 250 dollár. Az általunk kifejlesztett szótárgép
az első a világon, amely képes megérteni az emberi beszédet. Több,
mint egy elektronikus kifejezésgyűjtemény, mert a memóriájá-

ban tárolt 3000 kifejezés végtelen
variációs lehetőséget kínál a párbeszédre - mondta Arkagyij Davidov, az orosz Ectaco vállalat munkatársa.
A tervezők ígérete szerint év végére az UT-103 névre keresztelt
zsebszótárgéppel már Kínába is
nyugodtan elutazhatunk, mert addigra már a ldnai sem lesz számára kínai.

Elmaradó
erényvizsga
ANKARA (MTI)

Gérard Depardieu francia színész Obelix jelmezében trónol egy német tévéműsorban, Lipcsében.
MTI TelefouVAI'/Matthias Rietschel

A török kormány törölte az állami
iskolai rendtartásoknak az „erényességre" vonatkozó utalását,
amelynek alapján szüzességvizsgálatra kényszeríthették a házassági
előtti szexuális kapcsolattal gyanúsított lányokat. Az ankarai kabinet
már 1999-ben hozott egy olyan rendeletet, amely betiltotta a kényszerű szüzességteszteket, miután öt
középiskolás diáklány öngyilkosságot kísérelt meg patkányméreggel.
A korábbi években több lány el is
dobta magától az életet, mert a vizsgálatot követően kicsapták őket az
iskolából. A szüzességvizsgálat főleg vidéken, az ország konzervatív
délkeleti területein dívott, ahol a
lányok házasság előtti érintetlensége még mindig hagyományos erénynek számít, és azok, akik még hajadonként elvesztik ártatlanságukat, nehezen találnak maguknak
férjet. Az sem ritka, hogy a férfiak
megölik hajadon nőrokonukat, ha
kiderül, hogy nemi kapcsolata volt.

ISTEN ÉLTESSE!
ADORJÁN, ADRIÁN
Az Adorján, illetve eredetibb változata, az Adrián név a latin (H)adrianus név rövidült módosulata.
Jelentése: a Velence tartományában
levő Hadria városából való férfi. E
város nevéből származik az Adriai-tenger neve is. Egyéb névnapok: Adriána, Frigyes, Geraszim,
Kolett, Ohvér, Olivia, Özséb, Tfeofil, Virgil, Virgilia.

A NAP VICCE
A skót megszólal:
- Drágám, mosd meg gyorsan a
hajad s dugd ki az ablakon. Déh
szél fúj!

Csütörtök

Péntek

p \
Max:15

MOSZKVA (MTI)

2002. MÁRCIUS 7.

MaxrlS
Napos

Szombat

ti

t%

Mu:14°
Mbi:8°
Napos

Max: 15°
Min: 5
Derült

Vízállás:

A Tisza Szegednél 4 7 0 cm (hőfoka 4.6 C°), C s o n g r á d n á l 5 2 0 c m ,
M i n d s z e n t n é l 538 c m . A M a r o s M a k ó n á l 40 c m .
A N a p kel: 6.17, nyugszik: 17.34. A Hold kel: 0.16, nyugszik: 9.36.

Fáradhatatlan robot
BOSTON (MTI)
Boston egyik diszkójában még hajnali háromkor is fergeteges a hangulat, a lemezlovas igazán elemében
van, egyáltalán nem mutatkoznak
rajta a fáradtság jelei, pedig az elmúlt
hét órában még egy korty vizet sem
ivott - igaz, egész „életében" sem.
Df-I, a lemezlovas a valóságban egy
számítógép, amely fáradhatatlanul
ontja magából a jobbnál jobb számokat - vagy legalábbis a hangot.
A bostoni Massachusetts Institute
of Technologyn (MIT) kifejlesztett
szerkezet annak a projektnek a része, amely az új tömegtájékoztatá-

si eszközök kultúrára gyakorolt hatását kívánja felderíteni. Chrís Csíkszentmihályi, a MIT munkatársa
elmondta: DJ-I hús-vér kollégáinak
egyelőre nem kell tartaniuk attól,
hogy a robot elveszi megélhetésüket. - Nyolc hónappal ezelőtt egy
brooklyni koncerten mutatkozott
be először a robot DJ. A partin szereplő „valódi" lemezlovas teljesen
leiskolázott bennünket - vallja be
Csíkszentmihályi. Ennek ellenére
a kutatók szerint DJ-I egy olyan tökéletes hibriddé fejl(eszt)ődik,
amely a gépek és az emberi lemezlovasok minden erényét egyesíti
magában.

Sírrabló sírásók
NIZZA (MTI)
Halottak aranyfogaival kereskedett
két nizzai sírásó és két halottaskocsi-vezető. Rendőri jelentések szerint a négy temetkezési alkalmazott
bérkiegészítésként a sírokat fosztogatta. Az aranyfogakat ékszerészeknek ad(ák el, hogy azokból gyűrű-

ket és függőket készítsenek. Célpontjuk a dél-franciaországi tengerparti város két legnagyobb temetője volt. Többnyire olyan sírokat raboltak ki, amelyeknek fenntartásáért már nem fizettek a hozzátartozók. Az egyik tettes otthonában a hatóságok nagymennyiségű aranyat és ékszert találtak.

A lélekgyógyász válaszol
VÍZSZINTES: 1. Plafon közepe! 3. - Doktor úi, segítsen rajtam!... Mire a pszichiáter: - . . . 10. Különnemű, összeegyeztethetetlen. 12. Üres nap! 13. Kerül. 14. Maróan gúnyos.
15. Némán sodor! 16. Karomvégződés! 17. Lengyel város (=ZNIN). 18. Cukorkát szájban tartva fogyaszt. 19.
Csalán németül. 21. Németországi szláv népcsoport tagja. 22. Cseh író (Vladimir, 1932-). 24. Neves norvég matematikus (1829). 25. Közlekedési területek. 27. Kolumbiai iparváros. 29. XVI. század! spanyol építész (=SIIDE).
30. Virág része. 32. Romániai folyó. 33. My... lady (musical). 34. Adásban van! 35. Párosan lezser! 36. Lakás
helyisége. 37. Belső szemünk. 38. Zümmögés! 39. „Tulipános" európai ország
FÜGGŐLEGES: 1. A vízszintes 3. sorra adott válasz. 2.RÍjeka olasz neve. 3. Motorkerékpár-márka. 4. Bontógép (textilipar). 5. Naponta megjelenő újság. 6. Alagcső. 7. Tojásdarab! 8. Autonóm terület. 9. Indiai nagyváros 11. ...-Trapéz. 15. Képzőművészet alkotás. 17. Kosaras magasra
ugorna, felülről le csapva szerez pontot. 18. Kéjsóvár,
erőszakoskodó férfi. 20. Léc, v. sodronyfal növény felfuttatására. 23. Montreal egyik elővárosa. 26. Eizenstein filmjeinek operatőre volt. 28. Féktelen. 31. Addig a helyig v.
ideig 33. Hamis. 36. Mely helyen? 37 Római 1501.39.
Hélium. 40. Asszonynévképző.
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése. Tágra zárt szemek : Túl az Óperencián; Átkozott boszorkák.

