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TÉMÁINKBÓL
DUNAI ÁRHULLÁM

Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter úgy véli, hogy a
dunai árhullám felkészülten érte
az árvízvédelmi szervezeteket. A
miniszter szerint az ár hosszan
elhúzódó lesz, mivel az Alpokban az esőzés nem szűnt meg.
Szigetköznél tegnap tetőzött a
Duna.
2. oldal
KIIGAZÍTJÁK
AZ ARÁNYOKAT
Olcsó, kicsinyes trükknek nevezte Botka László, az MSZP
Csongrád megyei elnöke, hogy a
megyei hstás szavazólapon jócskán eltúlozva, mintegy kétszer
akkora helyet kapott a FideszMDF, mint a másik nyolc induló
párt. A hibát korrigálják
3. oldal

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

Elkelt a Szegedi Ruhagyár
Eldőlt a Szegedi Ruhagyár sorsa. Négytagú konzorcium, a Trifex Kft.
nyerte meg az üzem értékesítésére meghirdetett pályázatot. A cég
a gyárat április l-jétől ruházati üzemként működteti.
A tegnapi eredményhirdetés után a
felszámoló Marosholding Kft., valamint a Szegedi Ruhagyár vevője,
a Trifex Kft. képviselői sajtótájékoztatón számoltak be az eddig történtekről és a lehetséges jövőről.

Deák Rókus felszámolóbiztos elmondta, az eljárás 2000. szeptember 8-án kezdődött. Az eltelt másfél évben az volt a cél, hogy a termelés folytatódjon, megmaradjon a
dolgozók munkahelye és a két üze-

met lehetőleg szafanai befektető
vásárolja meg.
A szentesi egységet 2001-ben sikerült is a célnak megfelelően eladni, Szegeden pedig ez idő tájt a reorganizációs programot hajtották
végre: az egész gyár egyetlen épületbe költözött, a 33 ezer négyzetméterről 9200-on folytatódott tovább
a termelés. Ezt követően a felszámo-

A hétvégi sürgős fogkezelés elkerülhető rendszeres ellenőrzéssel.

9r7i'0133"025027

Fotó: Tésik Attila

Alig néhányan nézték tegnap, a kora esti órákban, hogy egy szőke,
kissé molett nő ki akar ugrani József Attila sugárúti, hetedik emeleti lakásából. Az asszonyt végül a
mentők, a közben értesített tűzoltóság és rendőrség megérkezése előtt
lebeszélték öngyilkossági szándékáról, és kórházba szálh'tották.
A szegedi, József Attila sugárúti
tízemeletes ház lakói szinte semmit
nem vettek észre abból, hogy egyik,

egyébként mindenki által jól ismert
szomszédjuk este hat óra előtt a
mélybe akarta vetni magát. A mentőszolgálat munkatársai fél hatkor
érkeztek a helyszínre, a nő azonban
azzal fenyegetőzött, hogy azonnal leugrik, ha bárki belép a lakásba. A
mentősök ekkor riasztották a tűzoltókat és a rendőrséget. - Emelőkosaras járművel vonultunk ki, hogy
az erkély felől biztosítsuk a helyszínt. Mire megérkeztünk, hat óra
után nem sokkal, a nő, a mentősök
kérlelésére meggondolta magát. Az

A választási kampány visszásságairól,
és a hamis levél grafológiai megítéléséről
a 4. oldalon

«T

6 0 0 0 litert meghaladó rendeléseknél ingyenes kiszállítást vállalunk.
Fizetés benzinkúti kiszolgálás, illetve kiszállítás esetében is

Kabátlopási ügybe keveredett a vásárhelyi ellenzék Ez a véleménye
Havránek Ferencnek, a Munkáspárt vásárhelyi képviselőjelöltjének
arról, ahogyan - a Rapcsák András
özvegye nevében írt levél tartalmának ismertetése nélkül - nyilatkozott a jelenségről Lázár ¡ónos, a Fidesz-MDF képviselőjelöltje és dr Erdélyi Miklós úgyvéd.
A lapunk szombati számában Lejáratás az özvegy nevében címmel
megjelent cikk - Havránek szerint
- azt sugalmazza, hogy Rapcsák
András, majd a pohtikai örökáré lépő Lázár János ellen pohtikai ellenfelei méltatlan, a család gyászát
sértő, lejárató kampányt folytatnának. A munkáspárti pohtikus úgy
véli: - Vásárhelyen köztudott, hogy
én mint politikus Rapcsák András
politikáját elleneztem.
Megértem és tisztelem a család
gyászát, de elfogadhatatlannak és
méltatlannak tartom, hogy valakik
e mögé a tiszta emberi érzés mögé
politikát vigyenek, ezt használják föl
politikai ellenfeleik lejáratására.
Magam a nyilvánosságot vállalom,
hajlandó vagyok nézeteimet nyilvános vitában összemérni.
Hasonló módszerrel élt már a
2000-es választási kampányban is
a Lázár János által vezetett csapat
- állítja Havránek - Akkor Lázár feljelentett nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért, majd terjesztette, hogy ellenem büntető eljárás folyik Am a megyei bíróság perében kiderült, hogy éppenséggel
Lázár feljelentése a rágalmazás,
ezért született ellene jogerős ítélet.
A Lázár-féle pert megnyertem, de elveszítettem a választást.

fllVrtet áf ŐS-

TERMELŐKNEK, SZALLITMANYOZO CEGEKNEK ES MINDEN ERDEKELT FELHASZNALONAK.
számla ellenében a benzinkutakon.

MUNKATÁRSUNKTÓL

asszonyt kórházba szálh'tották tudtuk meg Nagy Róberttől, a tűzoltóság szolgálatparancsnokától. A
mentőszolgálat munkatársai, a beteg személyiségi jogaira hivatkozva
nem árultak el részleteket a történtekről, így nem lehet tudni, hogy a
nőn kívül tartózkodott-e más is a lakásban, és még az sem derült ki, ki
értesítette őket.
A városi kórház, ugyancsak a beteg jogaira hivatkozva, szintén elzárkózott mindenféle információ kiadásától.

GÁZOLAJAT KÍNÁL ELADÁSRA
a készlet erejéig,

Vásárhely:
Havránek
tiltakozik

Átadták az Oscarokat

A hetedik emeletről
akart a mélybe ugrani

A PETROM HUNGARIA KFT. A BÉKÉSCSABAI ES NAGYLAKI BENZINKÚTJAIN

PC

Folytatás az 5. oldalon

Megmentették a mentősök

MUNKATÁRSUNKTÓL

0207 1

Folytatás a 3. oldalon

Nincs fogászati ügyelet a megye legtöbb városában. E hosszú évek óta fájó probléma elsődleges oka az, hogy az egészségbiztosítási pénztár e célra nem juttat megfelelő pénzügyi fedezetet, az önkormányzatok pedig nem tudják,
vagy nem is akarják előteremteni a hiányzó
összeget. Sok helyen „ügyeletben" is dolgoznak
a magánpraxissal rendelkező fogorvosok, míg
akad olyan megoldás is, amely ötvözi a magánszféra érdekeit a lakosság egészségügyi szolgáltatásra való igényével.
Csongrád lélekszáma n e m haladja meg a
harmincezret, csak e szám fölött szervezhető
a törvényi szerint egy településen fogászati
ügyelet. Dr. Antal Imre, a Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény fogorvosa elmondta, a városban a hétvégi fogfájósok számára egvetlen megoldás kínálkozik: a magánrendelés.
A sürgősségi ellátásért az egészségbiztosító
mindössze havi 180 ezer forintot ad, ebből pedig nem finanszírozható az orvos, az asszisztensnő munkája, továbbá a helyiség, az orvosi
eszközök fenntartása.
Viszonyításképpen dr. Antal elmondta, hogy
a fővárosban egyetlen helyen, hat státusszal
működik fogászati ügyelet, a kétmilliós Budapest ellátására. Orvosként azt javasolta, hogy
a páciensek minden évben legalább egyszer jelenjenek meg fogászati szűrésen, így a hétvégi, sürgősen kezelendő fogfájdalmak elkerülhetők.

HAJHULLÁSTÓL
A KOPASZODÁSIG
Naponta száz hajszál elvesztése
természetes, a problémát az jelenti, ha az elhullott szálak helyére nem nő új. A diffúz hajhullás leggyakrabban fertőzések, lázas állapotok és gyulladásos betegségek miatt alakul ki, ezek
bármelyike kopaszodáshoz is vezethet.
Ép testben

www.delmagyar.hu

ló már nem egyben, hanem hét önálló telekként próbálta meg értékesíteni a vagyont. (Miközben az
üzem más, bérmunkás szerződéseket elvállaló gyárak bérmunkásaként próbált meg talpon maradni,
és sújtotta a forintfelértékelés éppúgy, mint a minimálbéremelés.)

Szombaton fáj a legjobban

A MEGYEI 4. KÖRZET
JELÖLTJEI
Az áprihs 7-i szavazás előtt, segítve olvasóink tájékozódását,
bemutatjuk Csongrád megye választási körzeteinek országgyűlési képviselőjelöltjeit, ismertetve
a politikusok programját. Ezúttal
a 4. számú választási körzetben
induló jelöltek mutatkoznak be.
6 - 7 . oldal

SZEGEDEN MARADT
A SERLEG
A szegedi Ice Team rendezte
meg a Szeged-kupa utánpótlás
jégtáncversenyt. A kétnapos verseny során az újoncok kötelező,
míg az idősebbek komplett programokat mutattak be. A klub vezetői és a sportolók is elégedettek voltak saját eredményeikkel.
18. oldal

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

1910-BEN

Érdeklődni:
a 0 6 - 3 0 / 2 7 - 9 5 - 3 4 6 telefonszámon.

Denzel Washington és Hale Berry (képünkön) kapták idén a legjobb
színésznek járó Oscar-díjat. A legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb női mellékszereplő, valamint a legjobb adaptált forgatókönyv
díját az Egy csodálatos elme alkotói nyerték el, de a Gyűrűk Ura trilógia első filmjét is négy Oscar-szobrocskával jutalmazták. Részletek a 3. oldalon.

•

Magyar polgármestervilágtalálkozó
GÖDÖLLŐ (MTI)

Ez a fórum jelentós mórtékben járul hozzá a szomszédos népek és
nemzetiségek egymás iránti jobb
megértéséhez, a szorosabb együttműködéshez, a nagyvilágban élő
magyarok közeledéséhez - mondta Mádi Ferenc köztársasági elnök
a magyar polgármesterek IV. világtalálkozójának hétfőn Gödöllőn tartott megnyitóján. Az államfő kifejtette: a találkozó segít a magyarság kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatainak
javulásában. Ennek fontosságát
jelzi az is, hogy a fórumon a határon túli polgármesterek közül több
mint ötszázan vesznek részt. - Az
esemény kivételes alkalom arra,

hogy a különböző önkormányzati szervezetek sajátosságainak megismerése, a tapasztalatok kicserélése közös tudássá váljon - tette
hozzá.
Szász Jenő, Székelyudvarhely
polgármestere hozzászólásában kifejtette: a XXI. századi magyar élet
elképzelhetetlen nemzeti identitásunk feladásával. Azt a szellemi, kulturális örökséget kell liasznosíthatóvá tenni, amivel maga a
történelem áldotta meg a magyarságot, az anyaországot, leszakadt nemzetrészeit egyaránt.
Rehabilitálni kell a sokat megélt
bástyákat a végeken, meg kell erősíteni e bástyák kulturális értékőrző, valamint önvédelmi szerepét
- fűzte hozzá a polgármester.

Hétfős osztag ölte
meg Biagi tanácsost
BOLOGNA (MTI)

Hétfős osztag gyilkolta meg múlt
kedden Marco Biagi olasz kormánytanácsadót. Az olasz tömegtájékoztatás hétfői beszámolói szerint Biagit egy nő figyelte folyamatosan, mialatt az 51 éves jogász vonaton Modenából Bolognába utazott. A bolognai pályaudvartól a
lakásáig három másik terrorista
volt a nyomában. Egy negyedik
férfi Biagi lakását figyelte. Két gyilkosa motorkerékpárról nyitott tüzet a munkajogi szakértőre. A
rendőrség tanúk segítségével fan-

GLÓBUSZ
EREDETI LETARTÓZTATÁS
Az indiai rendőrség sajtóértekezlete közben tartóztatta le Jaszin
Malik kasmíri szeparatista vezetőt, a Dzsammu és Kasmír Felszabadítási Front vezetőjét. Mintegy
húsz rendőr hatolt be az épületbe, ahol Malik a sajtó képvielőit
tájékoztatta, és őrizetbe vették számoltak be az újságírók. Malik
társai megpróbáltak szembeszegülni a rendőrökkel, kővel dobálták meg a rendőrségi gépkocsikat, miközben Kasmír függetlenségét követelő jelszavakat kiabálták.
VASÚTI HELYREÁLLÍTÁS
Jelentős anyagi segítségnyújtást
ígérve a brit kormány támogatásáról biztosította a pénzügyileg
megrendült brit vasúthálózat helyreállítását célzó terveket. Ezzel
egyszersmind a megrendült bizalmú brit üzleti szféra kedvében is
jár. A közlekedési tárca bejelentette: Network Rail társaság néven új
vállalkozást hív életre a brit vasúthálózat működtetésére, és 300
millió fontot adományoz térítésmentesen a közpénzből az új vállalat működésének mihamarabbi
megkezdéséhez.
LE PEN
A HARMADIK
A franciák politikai hangulatváltozásait nyomon követő közvélemény-kutatási előrejelzésekben
az elnökválasztási versengés első
fordulójának harmadik helyére
küzdötte fel magát )ean-Marie Le
Pen. A Nemzeti Front (FN) vezére az áldozat rokonszenvet keltő
szerepében az elmúlt hetekben
médiaszereplések sorozatában panaszolta fel, hogy a klasszikus
centrista konzervatív tábor derékhadát adó RPR, Jacqucs Chirac
leköszönő elnök pártja „összeesküvéssel" próbálja megakadályozni szereplését az idei elnökválasztáson.

tomképeket készített a hét gyanúsítottról. A hatóságok szerint a
támadást több hónapos előkészület előzte meg, és a legkisebb részletekig megtervezték. A terroristák nagyon jól ismerték Biagi szokásait. A hatóságok kapcsolatot
gyanítanak a magukat a Vörös Brigádok - Harcoló Kommunista Párt
(BR-PCC) nevű szélsőbaloldali
szervezet tagjainak mondó támadók és azon bebörtönzött baloldali szélsőségesek között, akiket
a Vörös Brigádok 1970-esés 1980as évekbeli támadásaiért vontak
felelősségre.
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Felkészülten ért bennünket az elhúzódó dunai árhullám

Jó a védőműveink állapota
BUDAPEST, GYOR (MTI)

Felkészülten érte az árvízvédelmi és
katasztrófavédelmi szervezeteket
az elmúlt napokban Magyarországot elérő dunai árhullám - közölte
Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter a Dunánál tartott
rendkívüh szemlét követően. Emlékeztetett arra, hogy ilyen magasságú árhullám utoljára 11 évvel ezelőtt volt a Dunán, azonban a jelenlegi vízhozama jelentősebb. Fónagy
János elmondta, hogy az árhullám
elhúzódó lesz, mivel az Alpokban
az esőzés nem szűnt meg. - A Duna mentén a védőművek kielégítő
állapotban vannak, a tartalékanyagok mindenütt rendelkezésre állnak - ismertette a miiitszter Fónagy
János megemlítette, hogy folyamatosan készülnek a Tiszánál is a
szakemberek, bár ott még most
nyugodtnak tűnik a helyzet. Fónagy János megerősítette, hogy a
Dunán a fővédvonalak mindenütt
kiépítettek és számítások, illetve a
korábbi tapasztalatok szerint a Duna kizárólag árterületet ónt el, védett, lakott területet sehol nem érint
az árvíz. Fónagy János utalt arra: korábban azzal számoltak, hogy a 10es utat kisebb elöntés érheti. Jelenleg a Duna mellett 386 kilométer
hosszú szakaszon van első-, másod-, illetve harmadfokú árvízvédelmi készültség.
A Duna szigetközi szakaszán
megkezdődött a tetőzés hétfőn a
déli órákban, Nagyhajósnál 763
centimétert mértek, amely mindössze 21 centiméterrel marad el az
1991 -es árvíz során mért legmaga-

sabb értéktől - hangzott el az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. Janák
Emil, az igazgatóság központi védelemvezetője elmondta: hosszan
tartó tetőzésre és lassú apadásra
számítanak az Alsó- Szigetközben.
Az igazgatóság működési területén
a dunai áradás miatt a teljes hullámtér víz alá került. Az utóbbi
50 év legjelentősebb áradásainak
egyike a mostani, ám katasztrófát
nem okoz, mert a töltéseket megerősítették - hangoztatták a szakemberek. Győrnél „úsznak" a Mosoni-Duna partjára épített csónakházak. A város lakossága azonban
biztonságban van, a kiépített védművek védik a várost - hangsúlyozta a vezető.
Esztergom térségében a Prímásszigetről az önkormányzat, a villatulajdonosok, a vendéglősök a nap
folyamán mentették értékeiket,
mivel a bullámtéren lévő szigetet
részben elöntötte a víz. Esztergom
fölött, Tátnál az önkormányzat
hétfőn ideiglenes védvonalat épített
ki az igazgatóság műszaki segítsége mellett a vízügy anyagaiból.
Komáromnál 720 centiméter körüli vízszinttel várható a tetőzés
kedden, s ugyanaznap 700 centiméteres tetőzéssel számobiak Esztergomnál a szakemberek. A belvízzel elöntött terület a Hanságban
és a Szigetközben eléri a 660 hektárt. Az Alsó-Szigetközben másodfokú belvízvédelmi készültség van
érvényben, egy szivattyútelep
Győrzámolyon már üzemel, a másikat Kisbodaknál kedd reggel helyezik üzembe.

Az elöntött pesti alsó rakpart.

Vajon végleges a szocialista nem?
BUDAPEST (MTI)

Pokorni Zoltán szerint az, hogy az
MSZP nem jelent meg hétfőn a
Millenáris Parkban, azt jelenti: a
szocialisták végleges nemet mondtak a miniszterek és a miniszterjelöltek vitáira. A Fidesz elnöke hétfőn, a viták tervezett színhelyén
hangsúlyozta: azt szerette vobia,
ha „az MSZP üzengetések helyett,
egyértelmű választ ad". - Szomorúan láttam, hogy nincsenek itt, ezt
nem tudom másképp értékelni,
csak ügy, hogy ez az utolsó szavuk
- tette hozzá a politikus, jelezve,
hogy a kabinet tagjai továbbra is ott
lesznek, és mindig készek minden
vita lefolytatására. A tévévitákról
Pokorni Zoltán megjegyezte, hogy
ezek a viták, beszélgetések eddig
is zajlottak. Mint mondta, a jövőben is részt vesznek minden olyan
beszélgetésen, amelyre a Fidesz politikusait invitálják. - Nekünk minden pálya hazai pálya, legyen az
bármelyik tévéstúdió, bármelyik

csán aláírt szerződést nem akarta
vállalni. - Lehet, hogy én is elgondolkodnék a helyükben, hogy alkalmas-e egy ilyen nagy jelentőségű beszélgetésre egy olyan ember, aki
pontosan maga sem tudja, mit ír
alá - mondta Pokorni Zoltán. A Fidesz elnöke utalt arra, hogy Medgyessy Péter aláírta az olimpiai ívet,
ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy
„nincs ki az öt karikája" annak,
aki azt aláírja.
- Ha csak magáról beszélt volna
a szocialisták miniszterelnök-jelöltje, akkor ez még dicséretes önkritika is lehetne - szögezte le,
megjegyezve, hogy Medgyessy Péter több mint 500 ezer aláírót sértett meg, akik a kezdeményezéshez
A Millenáris Parkban nem jelentek meg a vitára a szocialista pocsatlakoztak. Úgy vélte, hogy a szolitikusok. A háttérben \ferga Mihály pénzügy- és Túri-Kovács Béla
környezetvédelmi miniszter beszélget.
MTI Telefotó: Soás Lajos cialista miniszterelnök-jelölt az ország teljesítményét is semmibe vethelyszín - tette hozzá Pokorni Zol- ba, beszélgetésbe bocsátkozni Or- te.
tán. A Fidesz elnöke szerint az bán Viktor kormányfővel. Ez szavai
- Kezdem már azt gondolni, hogy
MSZP Medgyessy Péter helyett be- szerint megerősíti a Fidesz véle- egy szociahstát sok minden köt,
szélve kinyilvánította, hogy a mi- ményét, miszerint az MSZP sem a csak a saját aláírása nem - mondniszterelnök-jelölt nem lován vitá- vitasorozatot, sem az annak kap- ta Pokorni Zoltán.

Grespik nem teheti be
Kukán magánmércéje lábát a hivatalba

Pozsony és Prága továbbra is egyeztet

tulajdonítja a nagyobb felelősséget,
de ezt érzékeltette, amikor úgy foA szlovák külügyminiszter szerint galmazott: elvárásai szerint e felea kedvezménytörvény vitájában lősség mértéke közti különbségnek
majd csak a magyarországi válasz- . az Európai Parlament bővítéssel
tások után kínálkozik a jelenleginél kapcsolatos határozatában is helye
kedvezőbb, a magyar és a szlovák fél, lenne. A Benes-dekrétumokról szólvalamint Európa számára is elfogad- va nem titkolta: e kérdésben Prága
ható megállapodást feltételező lég- és Pozsony a továbbiakban is egyezkör. Eduárd Kukán szerint „a ma- tetni fogja álláspontját. Pozsony a
gyar jogszabály nyomán megrom- jövőben is hatálytalannak tanja a
lott helyzetért" a magyar és a szlo- szlovákiai magyarság második világvák fél nem azonos mértékben fe- háború utáni jogfosztottságát törvélelős. Jóllehet Kukán konkrétan nyesítő dekrétumokat, ezért helynem mondta, hogy a magyar félnek teleníti a kérdés „felélesztését".
POZSONY (MTI)

BUDAPEST (MTI)

Nem mehet be a munkahelyére
hétfőtől Grespik László, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vitatott
helyzetű vezetője, a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje. Józsa Veronika, a hivatal megbízott vezetője elmondta, hogy Grespik László az épületbe sem léphet be, pénteken ugyan munkaidő után bent
járt, de hivatali ügyeket nem intézett. A megbízott vezető elmondta, hogy a Fővárosi Munkaügyi Bí-

róság pénteken kihirdetett jogerős
végzését még nem vehette kézbe,
a miniszterelnök hivatalvezetői
megbízást visszavonó határozatát
azonban látta és ahhoz tartja is
magát. Arra kérdésre, mit tesz, ha
Grespik megjelenik munkahelyén
a jogerős munkaügyi bírósági végzéssel és át kívánja venni a hivatal vezetését, Józsa Veronika annyit
mondott: „ha látom a bíróság döntését, akkor megkeresem a feletteseimet, és egyeztetek velük a további teendőkről".

MTI Telefotó: Tóth Gyula

RÖVIDEN
HATASKOR, ILLETEKESSEG
A Központi Ügyészségi Nyomozó
Hivatal (KÜNYH) első dolga az,
hogy megvizsgálja, van-e egyáltalán hatásköre, illetve illetékes-e
annak a feljelentésnek az ügyében, amely Juhász Ferenc szocialista országgyűlési képviselőtől érkezett - közölte Horányi Miklós,
a LÜ szóvivője. A honatya ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés és
más bűncselekmények alapos gyanúja miatt benyújtott feljelentését a Népszabadság Országimázs
Központtal foglalkozó március 18•19-én megjelent cikksorozatában
foglalt adatokra alapította.
PIACI TENDENCIA
A nemzetközi piacok tendenciáit
követve szerdán két forinttal emeli a benzinek és a gázolaj árát a Mol
Rt. - közölte a társaság.
TERRY BLACK FELLEBBEZ
Jogtalanul tartja magánál Rácz Károly, ismert nevén Tferry Black az
általa nevelt kisgyermeket, akit ki
kell adnia a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) határozatának
jogerőre emelkedését követő három napon belül. A PKKB hétfői
határozata nem jogerős. Mester
Csaba, Tferry Black ügyvédje elmondta, hogy fellebbeznek a döntés ellen.
SZENT KORONA TESTÜLET
A Szent Korona Tfestület megállapítása szerint nem történt változás
a Szent Korona állagában a 2001
augusztusában, Esztergomba történt szállítása, illetve a visszaút
során. A Szent Korona Testület
harmadik, a Parlament Nándorfehérvári termében megtartott ülésén a grémium elnöke, Mádi Ferenc köztársasági elnök, és tagjai
- Orbán Viktor miniszterelnök,
Ader János, az Országgyűlés elnöke, Németh János, az Alkotmánybíróság elnöke és Glatz Ferenc, a
MTA elnöke - vettek részt.
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A Edesz-MDF kétszer akkora helyet kapott a szavazólapon, mint a többi párt
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A Csongrád megyei területi listás szavazólapon a Fidesz-MDF pártszövetségnek nagyobb hely jutott, m i n t a többi pártnak, ami miatt
a Magyar Szocialista Párt megyei szervezete hétfőn panasszal élt.
A területi választási bizottság még tegnap megtárgyalta az ügyet, s
helyt adott a kifogásnak. így azonos méretű mezőben szerepelnek
a pártok a szavazólapon.
A országgyűlési képviselő-választáson a választópolgárok két szavazólapot kapnak. Külön lap szolgál az
egyéni választókerületi jelöltre és a
területi üstára történő szavazáshoz.
A lista sorsolás március 18-án megtörtént. E szerint Csongrád megyében az MSZP vezeti a pártok listáját a szavazólapon. A területi választási bizottság március 22-i ülésén
fogadta el a területi bstás szavazólapot. Huber.Bertalantól, a terüle-

ti választási iroda elnökétől megtudtuk a bizottság tagjai és a pártok delegáltjai elsősorban tartalmi szempontból vizsgálták meg a bstás szavazólapot. Ezen az ülésen Bábnt
János, a szociahsta párt delegáltja kifogásolta, hogy a Fidesz-MDF pártszövetségnek nagyobb hely jutott
a területi bstás szavazólapon, mint
a többi jelölőszervezetnek.
Botka László, az MSZP megyei elnöke tegnap panasszal élt az ügyben

Új cég diktálja
a szegedi divatot
Folytatás az 1. oldalról

Végül több sikertelen pályázat után
nemrégiben meghívásos ajánlattétebe került sor, ennek során a Trifex Kft. pályázatát fogadta èl a hitelezőket képviselő választmány és
a felszámoló. A vételár 120 milbó
forint plusz áfa, amelyből 112 millió plusz áfa a jogutódlásra vonatkozó kötelezettség átvállalása (ez a
dolgozók végkielégítésének összege).
Tímár László, Szeged gazdasági alpolgármestere azt hangsúlyozta, a
négytagú konzorcium, a Ttifex nem
jött volna létre, ha az önkormányzat nem egyesíti az erőket, s nem
ülteti tárgyalóasztalhoz a Trióda
Rt.-t, a Feketevár Rt.-t és az Excellent Kft.-t Csak ezzel az összefogással menthették meg a 292 dolgozó
munkahelyét. A 10 millió forintos
alaptőkéhez 3 millió forinttal járul
hozzá a város, továbbá 27 milbó
forintos tagi kölcsönt nyújt, hogy
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a területi választási bizottságnál.
Kifogásolta, hogy a szavazólapon a
Fidesz és az MDF között hiányzik
a kötőjel, és míg a többi párt közel
5 centiméteres mezőt, addig a Fidesz-MDF ennek a helynek csaknem a kétszeresét kapta. A megyei
elnök kérte a területi választási bizottságot, hogy korrigálja a formai
hibát.
Botka egyébként elképesztőnek
és kicsinyesnek nevezte azt, hogy a
Belügyminisztérium - amely a szavazólap tipográfiáját terveztette ilyen aránytalanságot követett el a
Fidesz javára. A szocialisták megyei vezetője „nem érti, miért kell
ilyen olcsó trükkel tovább rongálni
a közbizalmat".
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Lofttó-Szám-Mágia
Itt az utolsó lehetőség, hogy bekapcsolódjanak a „Skandináv
nyereményzápor" elnevezésű akcióba. 1 millió forintos, valamint 100
és 5 0 ezer forintos készpénzutalványokat sorsolnak ki azok között,
akik összegyűjtenek és beküldenek 3 0 0 0 Ft értékű, február 25. és
március 30. között megjátszott és erre az időszakra érvényes
nyeretlen skandináv szelvényt.
I S l Y J j V n p i j j V újra indult a halmozódás az ötös lottón. Még
ri!>7 t ^ A ^ A s w csak a második héten tartunk a két telitalálatost
hozó 11. héttől, és máris 115 millió forint lehet az egyedüli ötös
nyereménye. Volt 4-re végződő (54) a nyerőszámok között, de
továbbra is a páratlanok uralkodnak. De meddig? Az utolsó sorból
(76-90) az utolsó négy húzás során csak egy nyertes került ki. Idén
összesen is csak hat. Ebben az évben már minden sor adott kétszer
is legalább két nyerőszámot. Kivéve az utolsó sort!
Mind a hat nyerőszám páros volt a vasárnapi
sorsoláson. Pedig a páratlanok vannak eggyel
többen. Nem volt hattalálatos, így már 65 millió forint a főnyeremény.
Ezen a héten már nem kellene a páratlanokat kihagyni. Közülük is idén
legkevesebb nyerőszámot az 1-re végződök adtak.
A múlf héten is páratlan végződésű (995763) jokerrel leheteff
nyereményt elérni. De nem csak az utolsó számjegy helyén
hiányoznak a páros számok. Idén a második számjegy is csak kétszer
nem volt páratlan, az első pedig csak átlag háromból egyszer.
A szelvény ötödik (21-25) és hatodik (26-30) sorát ajánlottuk a
y múlt héten, az első sorsolás három nyerőszáma is
S innen került ki (23,25,28). Az egyedüli telitalálatos
nyereménye közel 164 millió forint volt. Most a negyedik (16-20)
és a hetedik sor (31-35) lustálkodott. Az utolsó sor különösen
figyelemreméltó, hiszen ebben az évben még csak tizenhét
nyerőszámot adott, míg ugyanezen időszak alatt az első sor (1-5)
már harmincegyet.

Az okmányiroda feljelentése alapján bélyeghamisítás miatt folytat
büntetőeljárást a Szegedi Rendőrkapitányság gazdaságvédelmi alosztálya a szegedi Szabó Bozsó Tamás
ellen. A fiatalember még 2001 novemberében hamis illetékbélyegekkel gépjármű-átíratási kérelmet
nyújtott be az okmányirodán. Szabó a kihallgatás során elmondta, a

BATYT ZOLTÁN

•Megtisztul a víz, gondozott park veszi körbe a tavat, s még egy

fahíd is összeköti majd a két partot - írtuk, amikor lapunk a
WMMan.
szeged-tarjáni Záportó és környékének megújításával foglalkozott.
wcrMna
inu
valóban: többmilliós költséggel szépítkezett a város a körtöltés
XŰHMWHi n
mtJUm
l , Stövében
azóta. Idén nyárra akár közkedvelt pihenőhely
is
smaúpnM

Farkas Sándor, a Fidesz megyei elnöke nem tudott nyilatkozni az
ügyben lapunknak, mert m i n t
mondta: még nem látta a területi
bstás szavazólapot. Kérdésünkre,
hogy szerinte történhetett-e manipuláció, határozott nemmel felelt.
Farkas úgy fogalmazott: az ellenzék
ismét felkorbácsolja a választópolgárok kedélyét.
Hétfő délután a területi választási bizottság megtárgyalta az ügyet,
s helyt adott az MSZP kifogásának
- tudtuk meg Huber Bertalantól. így
azonos méretű mezőben szerepelnek a pártok az ápriüsi országgyűlési választásokon a területi listás
szavazólapon.
SZ. C. SZ.

Hamis volt a bélyeg

meghitelezze a működését. A másik három társ is vállal kötelezettséget, valamint tervezi hitelek felvételét - ezt már Odor Zsolt, a Trifex ügyvezetője (a Trióda vezérigazgatója) tette hozzá. Szerinte minden
adottság megvan ahhoz, hogy április l-jétől fokozatosan egy jól
működő egységgé váljon a ruhagyár. Ehhez, valamint a nélkülözhetetlen 100 milbó forintos fejlesztésekhez megvan a garancia a konzorciumban. A hitelezői kör egy részének igényeit majd további telkek
eladásából fedezhetik. A felszámolóra vár a jogi létszám, 70-80 fő
végkielégítésének kifizetése. Elhangzott, noha a szerződésben egyéves
foglalkoztatást vállal a cég, ez nem
jelenti azt, hogy 12 hónap múlva bezárják. Ez csak egy „minimum-határidő", ha a cég eredményesen termel, minden remény megvan a sikeres folytatásra.

Szerencsejáték Rt. Szegedi Területi Igazgatóság
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bélyegeket egy jugoszláv állampolgártól vásárolta. A rendőrség kéri,
hogy azok, akik Szabó Bozsó Tamás tartózkodási helyéről, valamint a hamisított illetékbélyegeket árusító jugoszláv személyekről
bármit tudnak, jelentkezzenek a
kapitányság gazdaságvédelmi alosztályán, vagy hívják az 562-400as telefonszám 14-52-es mellékét,
vagy az ingyenesen hívható telefontanú 06-80555-111 -es számát.

lehetne ez a panelek közé szorított lés térség. Marha meghagynak
belőle valamit a vandálok. A fahídra már rátámadtak - előbb
graffitisek mázolták össze firkáikkal, majd rendkívül
erős
legények kitörték a faszerkezet egyik elemét is. A kát pontos
összegét talán még fel sem mérték a szakértők, de efféle leltár
nélkül is egyértelmű: újabb kis csatát nyertek a pusztítók,
Szeged lett szegényebb.
Persze máris kérdezhetik
- miért éppen egy kis fahíd
szenvedései miatt szomorkodom, amikor ennél sokkal nagyobb
sebeket is ütöttek már Szeged szép városán. S valóban: 1977 óta
sanyarú a sorsa a Kass-Régi Hungária Szállónak, ami a Tiszaparti Stefánia talán legszebb palotája lehetne. Aztán meg ne
feledkezzünk a Hági étteremről. Az 1910-ben épült vendéglőben
dédapáink is húzatták szépasszonyok fülébe a nótát, és sokan
attól tartanak, legközelebb majd csak dédunokáink
fognak
ebben az étteremben kisfröccsöt rendelni a pörkölt mellé. S ha
már Hági - Szőnyi István ás a tiszai halászok
munkálkodásának
emléket állító festményei. Vajon forgolódott-e, akár egyszer is,
rossz álom miatt az, aki az egyik képbe a hetvenes években ajtót
vágatott?
Es az az úr, aki „kimenekítette" a Virág cukrászdából Szeged
egyik messze földön híres nevezetességét, a herendi porcelán
kávéfőző gépet * Megrendelte-e már a kisteherautót,
amivel
nagyon szeretné visszaszállíttatni a Klauzál térre ?
Sokféle bűnt gereblyéztem én most össze egy nagy szomorú
halomba. Vandálok, dilettánsok tettei érnek össze e cikkben a
privatizáció előre nem látott következményeivel. A végeredmény
azonban összeköti mind - Szegednek, s nem csak szegedieknek
okoztak bánatot az elkövetők. A fahíd, persze kijavítható. A Hági
teteje sem szakadt még be, a kávéfőző gép nyomait is fel lehet
kutatni. A felsorolt példák közül csak Szőnyi mester alkotása
nem lesz soha olyan, mint amilyennek alkotója
megálmodta.
Örök optimisták szerint akár még pozitívnak is tekinthető tehát
ez a mérleg. De kinek van kedve örök optimizmushoz,
amikor
a Kass Szálló vakolatára talán ebben a percben fest új freskót a
salétrom ?

A legjobb film: Egy csodálatos elme

Kiosztották az Oscar-díjakat
N e m sikerült dupláznia Russel
Crowe-nak: a tavalyi Gladiátorsiker után az idén nem vihette
haza az Amerikai Filmakadémia
díját az Egy csodálatos elme férfi
főszerepééit. Maga a film azonban
a produkciót ért kritikák ellenére
négy Oscart is kapott.
Helyi idő szerint vasárnap este a Los
Angeles-i Kodak Színházban átadták az Amerikai Filmakadémia idei
díjait. A 74. Oscar-gálán a legjobb
filmért járó aranyszobrot az Egy
csodálatos elme kapta annak ellenére, hogy a kritikusok hetek óta azzal vádolják a film készítőit, hogy
a siker érdekében idealizálták a skizofrén zseni, fonh Nash Nobel-díjas matematikus élettörténetét. A
ma is élő tudós a pletykák szerint
homoszexuális, antiszemita és nagyon rossz apa. A produkció A
Gyűrűk Urát, a Moulin Rouge-t, a
Gosfork parkot és A hálószobában
című filmet győzte le. A filmdráma
a körülötte zajló nyilatkozatháború ellenére további három Oscart is
kapott: a legjobb rendezésért járó díjat Ron Howard, a legjobb és a női
mellékszereplőnek járó ehsmerést
a tudós feleségét játszó Jennifer
Conneüy, a legjobb adaptált forgatókönyvért járó szobrot pedig Akiva Goldsman vehette át. Szintén
négy díjat kapott az összesen tizenhárom kategóriában jelölt A Gyűrűk
Ura - A Gyűrű Szövetsége. A Tblkien-trilógiából készült produkció
első része a legjobb operatőri munka, a legjobb filmtrükk, a legjobb kísérőzene és a legjobb smink kategóriában kapott elismerést.
Rossz hagyomány tört meg az
Oscar-díj történetében azzal, hogy
a legjobb női és férfi alakításért két
színes bőrű színészt díjaztak. Hale
Berry a Monster's Ball című filmdrámában, Denzel Washington a
Kiképzésben nyújtott alakításáért
kapta az elismerést. Washingtonnak

A Gyűrűk Ura stábja négy Oscart vihet haza.

KOROGNÁL INKÁBB ÜZLET
„Az Oscar-díj inkább az üzletről szól, nem a művészetről. A filmakadémia döntését hatalmas PR-kampány előzi meg, az alkotók mindent megtesznek a jelölésért, hiszen a díjazott filmeket utólag sokkal jobban el lehet adni. Ettől függetlenül az Oscarra szükség van,
hiszen nemcsak a filmes szakma, hanem a közönség is igényh a
show-t" - véli Korognai Károly, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. A direktor szerint régebben, a Taxisofőr, a Száll a kakukk fészkére vagy a Szarvasvadász idejében a művészi érték és a zsűri döntése még jobban fedte egymást, akkor még kisebb költségvetésű filmeknek is volt esélyük a győzelemre. Manapság inkább az olyan
szuperprodukciók idejét éljük, mint a Titanic vagy a Gladiátor.
az idei volt az ötödik jelölése és
második Oscar-díja: az 54. hadtest
című film mellékszerepéért 1989ben már kapott aranyszobrot. A
legjobb színész kategóriák győztesei
olyan nevekkel versenyeztek, mint
Nicole Kidman, Judi Dench, illetve
Russel Crowe és Sean Penn. Az idei
Oscar meglepetése, hogy egy jelentősnek tartott kategóriában sem
sikerült díjat elnyernie a nagy esé-

lyesnek tartott Moulin Rouge-nak.
A filmakadémia mindössze a díszletet és a kosztümöt tartotta Oscarra méltónak. Róbert Altman öt köztük a legjobb film - kategóriában jelölt, Anghában játszódó krimijét, a Gosfork Parkot végül a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában tüntették ki. Újdonság az idén,
hogy animációs játékfilm kategóriában is kiosztották a kitüntetést:

Fotó: MTI

a díjat a nálunk is nagy sikerrel játszott Shrek kapta, így a Szörny Rt.
stábjának be kellett érnie a legjobb
betétdalnak járó elismeréssel.
A legjobb külföldi film a boszniahercegovinai Senkiföldje lett. A Danis Tanovic rendezte ironikus munka a boszniai háborúban játszódik.
Nem kapott díjat viszont a világszerte nagy sikerrel játszott francia
Amelie csodálatos élete, mely a
nem angol nyelvű filmek mellett
négy másik kategóriában is versenyzett. Idén is átadtak életmű
Oscar-díjakat. Arthur Hiller rendező humanitárius tevékenysége,
Róbert Redford a független filmipar
támogatása, Sidney Poitier pedig
kiemelkedő színészi életpályája elismeréséül részesült elismerésben.
A most 75 éves Sidney Poitier Denzel Washington mostam kitüntetéséig az egyetlen, férfi főszerepért
Oscarral díjazott fekete bőrű művész volt.
K.G.
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HÍREK
KOVER MORAHALMON
Kövér László, a Fidesz-MPP ügyvezető alelnöke szerdán Tiszaszigctre és Mórahalomra látogat. Részt
vesz a Tisza-Maros-szög Polgári
Egyesület által szervezett lakossági
fórumon; a közösségi házban beszélgetősen vesz részt. Az esemény fél
ötkor kezdődik.
GENERÁCIÓK ÉS RÁCIÓK
A Fiatal Baloldal-Szeged és a Szegedi Pedagógus Klub március 26-án,
kedden, délután négy órakor „Generációkban a rációk" címmel Szegeden, a Kölcsey utcai 11. szám
alatti Zacc kávézóban fórumot tart.
A rendezvényen részt vesz Tóbiás
József országgyűlési képviselő, az
MSZP ifjúságpolitikai szakértője,
és Botka László, Géczi József, Újhelyi István szocialista képviselőjelöltek. A fórum házigazdája Nagy
László, a Fiatal Baloldal-Szeged elnöke.
MEGYEI AGRÁRFÓRUM
A Csongrád Megyei Agrárkamara
március 26-án, kedden délelőtt 9
órától agrárfórumot tart Szegeden,
a megyeháza önkormányzati konferenciatermében. A rendezvény
témája: agrárhitelezés és mezőgazdasági támogatások.
VAEP-FÓRIJM
Együtt a településünkért, régiónkért címmel lakossági fórumot tart
március 27-én, szerdán Kozma
György. A Csongrád megyei 3. számú választókerületben a Magyar
Vállalkozó Egységpárt (VAEP) országgyűlési képviselőjelöltje este 6ra várja az érdeklődőket a tápéi Heller Ödön Művelődési Házban.
OLASZ FILMMESTEREK
A szegedi Olasz Kulturális Központban keddenként egy-egy olasz
rendezővel és alkotásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ma
este 7 órától Marén Ferreri Milyen
jóízűek a fehérek című filmje látható.
A TOLVAJ IS ÉS AZ AUTÓ IS
MEGKERÜLT
Lopás miatt folytat gyorsított eljárást a Szegcdi Rendőrkapitányság
Cs. Dávid ellen. A 28 éves szegedi
férfi még március 23-án lopott el egy
Ford Escort típusú személygépkocsit. Cs. Dávidot és az eltulajdonított autót a rendőrség munkatársai
a hét végén megtalálták.
FESTŐMŰVÉSZ
A KÖNYVTÁRBAN
Hcmmert János festőművész lesz a
vendége annak a beszélgetésnek,
amelyet március 26-án, kedden 16
órakur tartanak a szegedi Somogyikönyvtár Csillag téri fiókintézményében. A rendezvény házigazdája
Kertai Dezső nyugalmazott tanár
lesz.
NAPIRENDEN RAKS
KÖLTSÉGVETÉSE
Képviselő-testületi ülést tartanak
szerdán 13 órakor Bakson. Ezen
többek között Balogh Lajosné polgármester beszámol a település
közbiztonságáról. A fő napirendi
pont a település költségvetése.
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A választási kampány hordaléka: fenyegetik a politikusokat

Támadások szóban és írásban
Pártszínektől függetlenül országszerte
közvetlen vagy közvetett támadások érik
a politikusokat ésVagy az országgyűlési
képviselőjelölteket. Csongrád megyében
egy hónapja röplapon mondtak ítéletet
kormánypárti politikusokról, köztük a
szegedi polgármesterről, néhány napja
Rapcsák Andrásné nevében írtak lejárató
levelet, az utóbbi hetekben életveszélyesen megfenyegettek MSZP-s és SZDSZes politikusokat és családtagjaikat. A MIÉP, a Munkáspárt és az FKGP jelöltjeit az
utóbbi hónapokban nem érte támadás, a
Centrum Párt egyik jelöltje - a párt helyi vezetője szerint - provokáció áldozata.
- Biztos vagyok benne, hogy egyetlen politikai erőnek sincs köze azokhoz az életveszélyes fenyegetéseket tartalmazó, mocskolódó levelekhez, amelyekkel az MSZP-t,
és a párt képviselőjelöltjeit folyamatosan
bombázzák - nyilatkozta Botka László, az
MSZP Csongrád megyei szervezetének elnöke.

- Eddig azért nem hoztuk nyilvánosságra a minket ért támadásokat, mert azt gondoljuk, hogy a politikai közélet számára
rendkívül ártalmas, ha nyilvánvalóan zavart
elme által fogalmazott fenyegetések megjelennek az újságok hasábjain, vagy egyéb
híradásokban.
Botka, bár munkatársunknak megmutatta, nem járult hozzá, hogy a neki vagy politikustársainak címzett levelekből idézzünk. A pártelnök megjegyezte, beteg emberek írásai nem újságok címoldalára valók.
A szegedi alsóvárosi röplapügy és a Rapcsák András özvegye nevében írt levélen
kívül Farkas Sándor, a Fidesz-MPP Csongrád megyei elnöke nem tud arról, hogy a pártot vagy képviselőjelöltjeit megfenyegették
volna.
Hasonlóan nyilatkozott a legnagyobb kormánypárttal szövetséges Magyar Demokrata Fórum megyei elnöke is: - Ilyen nyugodt
kampányunk még nem volt - mondta
Gyömbér László.
A Szabad Demokraták Szövetsége szegedi székházának falára egy hónapja ismeret-

len tettesek durva, rasszista feliratokat festettek. A párt egyik képviselőjelöltjét, Kormos Tibort néhány napja az utcán megállították, durva szavakkal inzultálták. A párt
címére küldött borítékok között akadt olyan,
amelyik kopogtatócédula helyett mocskolódó üzenet tartalmazott - foglalta össze a
pártot ért támadásokat Beregszászi Sándor,
az SZDSZ megyei szervezetének elnöke.
A szabad demokrata elnök szerint a durva kampánynak az az oka, hogy a jobboldal
vezetői úgy állítják be az ellenzék kampányát,
mintha az a becsületes szavazók ellen irányulna.
- A MIÉP Csongrád megyei vezetése ügyel
arra, hogy a párt szélsőséges megnyilatkozásoktól mentesen, politikai ellenfeleit tiszteletben tartva, az esetleges provokációkon felülemelkedve kampányoljon - mondta Tárkány István. A párt szegedi elnöke szerint
ezért nem támadják, nem provokálják a MIÉP-et a más politikai nézeteket vallók sem.
- Mindössze egyetlen provokáció érte a
Centrum Pártot, Makón, amikor is egyik
képviselőjelöltünk kopogtatócéduláit meg-
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Önérzetes, gyáva
és ábrándozó lehet a levélíró
Az aláírása alapján önérzetes, ugyanakkor gyáva és ábrándozó ember lehet az, aki Rapcsák Andrásné nevében írta meg gyalázkodó levelét. Ez a véleménye Bartalos Mária pszichografológusnak, aki a
levél aláírójának személyiségjegyeit elemezte.
Az országosan ismert pszichografológus és komplex személyiségelemzö lapunk kérésére úgynevezett szimbolikus grafológiai elemzést végzett. A grafológiában az aláírás szerepszemélyiséget mutat,
ami azt jelenti, hogy kézjegyünk általában mást mutat a külvilág felé, mint amilyenek valójában vagyunk. Ebben az esetben kétszeresen is torz a kép, ha azt vesszük alapul, hogy hamis az aláírás. Bartalos Mária szerint a hamisítók általában az ellenkező irányba döntik
a betűket és az ékezeteket, mint
amilyen irányban egyébként írnak.
Elmondta: a levelet kézjegyével ellátó személy valószínűleg jobbkezes, és láthatóan tudatosan változ-

tatta meg a betűk hajlásszögét. Ennek eredménye lehet a fölülről induló, baba dőlő ékezet. A ritmusváltás leginkább a vezeték-, illetve
a keresztnév lebásánál érhető tetten, „mintha megpihent volna írás
közben". A ritmusváltások és torzulások a betűk esetében is láthatók. Erről arra lehet következtetni,
hogy lassan haladt az alábással, és
gondolkodott a betűk megformálásán. Bartalos szerint a k betű olyan
személyt mutat, aki a fellegekben
jár, az s betű azonban elgyávulásra való hajlamot jelent, a boltíves,
nagy A betű kettős személyiséget
tükröz. A pszichografológus szerint olyan valaki írhatta a levelet,
aki rendkívül önérzetes, elégedet-

len, és szeretne kitörni a jelenlegi
környezetéből. Azt nem tudta megmondani a szakember, hogy férfi
vagy nő az illető, ugyanis vannak
férfiasan író nők és nőiesen író férfiak. Egy szegedi grafológus szerint
nőies karakterű az aláírás, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy nő írta a levelet. A szakértő szerint az é
betűn található hosszú ékezet azt
mutatatja, mutathatja hogy az aláíró szinte megkönnyebbült, hogy
végzett a név lebásával.
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott névtelen levél borítékján található címzés - ami spontánabb,
közvetlenebb írást mutat - és az
aláírás valószínűleg nem egy kéztől
származik. Jóllehet az is nőies jellegű bás, a kettő nem, vagy nehezen hasonlítható össze, éppen azért,
mert az alábás feltehetően hamisítvány.
SZ. C. SZ.

Szili Katalin Vásárhelyen
TUDÓSÍTÓNKTÓL

Szili Katalin, az országgyűlés és a
Magyar Szocialista Párt alelnöke
volt a vendége Bicsérdy Gyula országgyűlési
képviselőjelöltnek
hétfőn délelőtt a vásárhelyi Fekete

Sas éttermében. - Készen állunk
bármilyen vitára a kormánypárttal, ahol a feltételeket az annak teret adó médium biztosítja - mondta. Szili Katahn azt ígérte, ha az
MSZP nyeri a választásokat, mely
tétje a jóléti rendszerváltás, fokoza-

tosan bevezetik a 13. havi nyugdíjat, biztosítják az elsó munkahelyhez és lakáshoz való jogot, esélyegyenlőséget teremtenek az oktatásban, 25 ezer szociális bérlakást építenek és adómentessé teszik a minimálbéreket.

Szent-Iványi István a kártyák leosztásáról

A kispesti üzenet
Az MSZP és az SZDSZ közös jelöltje győzött Kispesten az időközi helyhatósági választásokon vasárnap. Lapunk kérdésére, hogy
milyen következtetést von le ebből
Szent-Iványi István, a Szabad Demokraták Szövetségének ügyvivője, parlamenti frakcióvezetője,
azt a választ kaptuk a hétfőn
Gombos András képviselőjelölttel
közösen tartott szentesi tájékoztatón: örömmel fogadták a hírt,
mert jelzi, hogy a két párt együttes támogatottsága mintegy egyharmaddal meghaladta a Fidesz és
szövetségeseinek a támogatását.
Az országgyűlési választások előtt
két héttel ezt jó előjelnek tekintik. Hozzátette Szent-Iványi: úgy
érzik, hogy az MSZP-nek és az
SZDSZ-nek közösen komoly esélye van a parlamenti többség megszerzésére.
Az ügyvivő persze tisztában van
azzal, hogy egyetlen önkormányzati választókerületben elért eredmény alapján nem lehet az egész
országot átfogó következtetést levonni.
Lapunk érdeklődésére, miszerint - győzelmük esetén - marade még minisztérium a szabad demokratáknak, ha a szociahsta párt
miniszterelnök-jelöltje szinte
minden szaktárca várományosát
megnevezte már, azt válaszolta a
politikus: egyelőre csak öt személyt hozott nyilvánosságra az

MSZP miniszterelnök-aspiránsa.
Szent-Iványi szerint Medgyessy
Pétert az motiválhatta a minisztériumok elosztásakor, hogy akkor
kérik fel a már bemutatott miniszterjelölteket a tárcák vezetésére, ha a szocialista párt abszolút többséget szerez a választásokon. Az SZDSZ ügyvivője szerint
amennyiben koalíciós tárgyalások lesznek, „minden indul
elöből", mert ők semmilyen előzetes kártyaleosztást nem fogadnak
el. Hozzátette: a választási eredmények ismeretében kell majd
leülni, és megállapodni a kormány szerkezetéről, összetételéről.
Újságírói kérdésre Szent-Iványi
István azt is elmondta: a Fidesz
szövetségese a MIÉp amely megkéri majd ennek az árát. A politikus elítélőleg szólt arról, hogy a
vezető kormánypárt a MIÉP-pel
kötött választási szövetséget nem
ismeri be. Ennek az árát azonban
nemcsak a Fidesz fizeti meg, hanem az ország lakói is - állította
a politikus. A két legnagyobb párt
tervezett disputájáról úgy vélekedett Szent-Iványi: a Fidesznek és
az MSZP-nek nem a vitáról kellene vitatkoznia, mert ez már álvita.
A kampánynak szerinte az a
rendeltetése, hogy „Magyarország
jövőjéről szóljon".
B. I.

Centrum-fórum Vásárhelyen

Kupa Mihály kampánykörúton
A C e n t r u m párt elnöke, Kupa
Mihály Csongrád megyei kampánykörútjának hétfői, vásárhelyi f ó r u m á n o p t i m i s t á n szólt
pártja várható választási szerepléséről, mondván: 127 egyéni választókerületben állítottak jelöltet, minden megyében, a fővárosban van megyei listájuk is,
sőt még országosra is futotta.

Faültető
diákok
Faültetési akciót szerveztek a szegedi Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola diákjai. Harmincöt tanuló - az iskolában működő lunior Aclficvement Magyarország GDay helyi csoportjának tagjai - hétfőn fejenként egy ostorfát telepítettek az épülő E5-ös autópálya
új nyomvonala mellé, Szatymaz közelében. A növényeket a diákok által felajánlott pénzből vásárolták
meg. Egy megtervezett környezetvédelmi program részeként a gyerekek
már negyedszer vettek részt ilyen akcióban. Tavaly pályázaton nyert
pénzből százötven pusztai szilt ültettek el a tápéi Búcsú téren. Az akcióval a középiskolások a levegő
tisztaságáért folytatott küzdelembe
kapcsolódnak be.

hamisították. Meggyőződésünk, hogy az
provokáció volt - mondta Pászti Ágnes, a
Centrum Párt Csongrád megyei gesztora,
aki hozzátette: a Centrum mérsékelt hangvételű, nem nyitott ideológiai háborúkat,
szakmai alapon szerveződik, ezért nem
adott támadási felületet, nem váltott ki
ilyen heves érzelmi reakciókat más politikai irányzatok képviselőiből, egyik oldalon
sem. - A Centrumot szeretet veszi körül
- tette hozzá Pászti.
Pancza István, a Független Kisgazdapárt
Csongrád megyei elnöke kérdésünkre azt
válaszolta: bár korábban kaptak fenyegető tartalmú üzenteket, személy szerint ő is, azonban a mostani választási kampányban eddig
nem érték atrocitások a pártot és megyei
képviselőjelöltjeit.
- Bár politikai meggyőződésünk más, jó
emberi kapcsolatban vagyunk a többi párt
képviselőivel, bennünket nem fenyegetett
meg senki - jelentette ki Nagyvári László,
a Munkáspárt megyei szervezetének elnöke.
KB.

Szuromi István országgyűlési képviselőjelölt vendégeként a Mozaik Kamarateremben a pártelnökkijelentette: országjáró körútja során óriási szegénységet és súlyos
munkanélküliséget tapasztalt,
még a fejlett megyékben is. Megköszönte, hogy a szórólapjaikon
szereplő kérdezőlapok ezerszám
küldik vissza a párthoz. Ez azt
mutatja, az emberek elsősorban
demokráciát, egyenlő esélyeket,
korrupciómentes közéletet kívánnak, és csak utána egyéni problémáik megoldását.
A következő kormánynak és parlamentnek át kell néznie az ország pénzügyeit.

Fotó: Tésik Attila

A Centrum, mely kiegyensú-

lyozott, nyugodt politizálást kínál, ha kormányra kerül - jelentette ki Kupa Mihály először leltárt készít az ország pénzügyeiről, majd beváltja nem puszta
ígérgetésekből álló programját.
A megteremtendő tájbarát mezőgazdaság számára azt ígérik,
hogy birtoknagyságtól függetlenül támogatják majd a megfelelően stabil értékesítési feltételek
megteremtését. Mindezt azért,
hogy 2 - 3 év alatt fejlődjék a nyugati színvonalra. A Centrum a jelenleginél sokkal erőteljesebben
támogatná a kis- és középvállalkozásokat. Ötven-hatvan milliárd forintot kell belepumpálni az
egészségügybe. A még mindig jó
magyar oktatás szak- és technikusképzését pedig erősíteni akarják, hiszen ez az utóbbi években
a betanított munkások szintjére
esett vissza.
E programok - Kupa Mihály
szerint 4 év alatt megvalósíthatók.
KOROM ANDRÁS
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A megye legtöbb városában nincs fogászati ügyelet

Ha szombaton fáj,
hadd fájjon
Folytatás az 1. oldalról

A szegedi II. számú rendelőintézet
fogászati főorvosa, dr. Láng Erzsébet hangsúlyozta, a jelenlegi OEPfinanszírozás mellett ügyeletben
egy orvos mindössze kétszáz forintot kaphatna óránként, a többletköltség fedezését a megyei jogú város önkormányzata nem vállalta.
Szegeden több mint tíz éve nincs
sürgősségi fogászati ellátás, a betegek mégis megtalálják azt az intézményt, ahol megszabadulhatnak a
sajgó csonttól. A magánorvosi praxisok mellett rendszerint a fogklinikára érkeznek. Szentesen a rendelőintézetben fogadják hétköznap
napközben a fogorvosok a betegeket, jelenleg csak ezen a helyen lehetne megtartani a hétvégi ügyeletet - ám ez egy hatalmas épület. A
nyitva tartásához szükség volna hét
végén is portásra, liftkezelőre, fűtésre és így tovább. A szentesi betegek
sok esetben a kórház szájsebészetén
keresnek „menedéket", ezt a helyet pedig a fekvőbetegek számára
rendezték be. Dr. Vajdovich István
főorvos szerint a kórház ellátási
módja hosszú távon nem kever-

Díj esett

A március 23-ára eső meteorológiai világnap alkalmából kitüntetéseket adtak át tegnap a Környezetvédelmi Minisztériumban. Két
szegedi egyetemi oktató is elismerésben részesült. Koppány
hető össze a sürgősséggel, ezért ha- György, a Szegedi Tudománymarosan megoldást kell találni. Úgy egyetem (SZTE) Éghajlattani és
gondolja, a Tóth József utcai gyer- Tájföldrajzi Tanszékének nyugalmekrendelő alkalmas volna arra, mazott professzora Schenzl Guihogy helyet adjon az ügyelemek. A dó-díjat vehetett át több évtizedes
város hosszú távú tervei között sze- távprognosztikai kutatói, oktatói
repel ez - erősítette meg Borsosné és tudomány-népszerűsítő tevéSerkedi Katalin, a polgármesteri hi- kenységéért.
vatal szociálpolitikai csoportjának
Emlékplakettel ismerték el
vezetője, hiszen ha felépül a kertvá- Makra László egyetemi docens kirosi rendelő, a gyermekorvosok ott váló kutatói és oktatói munkáfogadják a kis betegeket, akkor a ját. Az SZTE Éghajlattani és TájTóth József utcában felszabadul az földrajzi Tanszék helyettes veépület.
zetője éghajlati és levegőkörnyeHódmezővásárhelyen hamaro- zeti kutatásokkal foglalkozik.
san megoldódik a helyzet, hiszen - 1990 óta Kínában, Indonéziában
mint arról lapunkban már hírt ad- és Brazíliában végzett aeroszoltunk - az Erzsébet-kórház főigazga- kutatásokat, és 1997-től foglaltója, dr. Hamvas Ödön szerint a kozik Szeged légszennyezettségémagánpraxissal rendelkező fogorvo- nek vizsgálatával. Az egyetemi
sok hétvégi rendeléséről a közel- hallgatóknak meteorológiai és éghajlattani előadásokat tart.
jövőben megállapodás születik.
Makón a fogorvosokkal kötött
Kitüntetést kapott többek kövállalkozói szerződésben tavaly rög- zött két ismert meteorológus is:
zítették: minden hétvégén, vala- Vissy Károly, az Országos Meteomint ünnepnapon más és más fog- rológiai Szolgálat (OMSZ) szakorvos rendel a megegyezés szerint mai tanácsadója Schenzl Guidósaját költségén a város különböző díjban részesült, Németh Lajos,
rendelőiben reggel nyolctól délelőtt az OMSZ irodavezető-helyettese
tizenegyig.
pedig emlékplakettet vehetett
át.
BLAHÓ GABRIELLA

Richard Clayderman
és a hegedű hercegnői
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem egyedül lép fel szombaton a Szegedi Nemzeti
Színházban a világ legnépszerűbb zongoristája, Richárd
Clayderman. A délutáni és az esti jótékonysági koncertjén ott lesznek a hegedű hercegnői is. A Princess
trió az első olyan hazai popegyüttes, amely hegedűszóval hódította meg a közönséget. Mint a rendezvény
szervezőjétől, Újhelyi István szocialista önkormányzati képviselőtől megtudtuk, a három dekoratív fiatal művésznőből álló csapat tulajdonképpen hangulatteremtő „elözenekara" lesz az ugyancsak klasszikus alapokra épülő populáris zenét játszó francia
zongoristának. Clayderman egyébként csak erre az
alkalomra jön Magyarországra, s a két koncertjén
kívül más programokon is részt vesz majd Szegeden.
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A délutáni és az esti koncert is jótékonysági célt szolgál, a gyermeksport támogatására fordítják a bevételét.
A Princess triót ma még kevesebben ismerik, mint
Richárd Claydermant, de sokak szerint nagy karrier
előtt áll. Az együttes mindhárom tagja - Pados Kriszta, Sándor Kriszti és Molnár Ildi - klasszikus képzésben részesült, eredetileg hagyományos szimfonikus
együttesekben játszott. Az R-GO egykori zenésze,
Környei Attila figyelt fel rájuk, ő vette rá őket, hogy
Brahms, Mozart és Liszt legnépszerűbb darabjait popos átdolgozásban játsszák. A sikeren maguk is meglepődtek, látványos show-műsorukat mindenhol ovációval fogadta a könnyűzenéhez szokott közönség. Első
CD-albumuk, A hegedű hercegnői nemrégiben jelent
meg, de máris a slágerlisták élére került.

Támogatott egyházak

Tizennyolc egyházi intézmény képviselői vehettek át polgármesteri támogatást, fotó. Miskolczi Róbert
Bartha László szegedi polgármester az úgynevezett Polgármesteri
Alapból mintegy negyvenmillió forintot ajánlott fel szegedi egyházaknak és intézményeiknek. Az erről
szóló tanúsítványokat Bartha tegnap, a városházán adta át.
- Az önkormányzat három év
alatt összesen 120 millió forinttal
támogatta az egyházi szervezeteket, ezzel is kifejeztük azt, hogy a
város vezetése segíti a Szeged életében és történelmében kiemelkedő
szerepet játszó közösségek munkáját - mondta a polgármester.
Az intézmények képviselői
egyenként vehették át a támogatásról szóló okiratokat. A katolikus
egyház részéről többek között Balogh József szemináriumi rektor, a
reformátusok részéről Kereskényi
Sándor lelkész, a szegedi zsidó hitközség részéről pedig Lednitzky
András vette át a tanúsítványt.

PENZEK ES CÉLOK
Katolikus egyház (szemináriumok, templomok, imaházak
felújítása, templomi hangosítás, világítás, orgona- és
védőotthon-felújítás) összesen:
26,4 millió forint
Református egyház (ravatalozó építése):
7,5 millió forint
Zsidó hitközség (szociális otthon felújítása): 2,0 millió forint
Ortodox Egyházközség (általános felújítási
munkálatok):
1,0 millió forint
Baptista közösség (közösségi épület-felújítás): 1,5 millió forint
- Az elmúlt évek rendszeres önkormányzati támogatásai bizonyítják, hogy most nem csupán
egy kampányfogásról van szó.
Azok a fejlesztések és felújítások,
amelyek a most átadott összegekből valósulhatnak meg, minden
szegedi polgárt érintenek. Például köztudott, hogy a szegedi dóm
a város egyik szimbóluma, így
fontos a szegedieknek, hogy jó ál-

lapotban legyen a templom épülete. Lényeges, hogy a nagy egyházak mellett a kisebb közösségek
intézményei is támogatást kaptak - mondta Gyulay Endre megyés püspök, aki hozzátette: minden, az egyháznak adott egy forint
három forintot mozgat meg,
hiszen az állami támogatásokat a
hívek és az adakozók is kipótolják.

HÍREK

Ősszel kezdődik a szegedi gőzfürdő felújítása

Vízi óvoda, naturista szauna, gyógyászat
A műemlékvédelmi szakemberek is jóváhagyták
a szegedi gőzfürdő fölújítási terveit, így most már
semmi akadálya sincs annak, hogy megkezdődjék a százegy éves épület rekonstrukciója.
A másfél éves átalalritás után pihenést és gyógyulást szolgáló részlegekkel nyílik meg a régi
fürdő.
- A gőzfürdő fölújítási terve megfelel a műemléki
követelményeknek is, így a már nyár végén megindul az épület rekonstrukciója - tájékoztatta lapunkat Lengyel József, a Fürdővizek Szeged Kft. igazgatója. A műemléki tervdokumentációs tanács a múlt
héten hagyta jóvá a százegy éves, s egy esztendeje
védett épület fölújítási tervét, amelyet a budapesti
Makay Kft. készített, Callmayer László és Kemer Gábor vezetésével.
A másfél évig tartó beruházás 1,5 milliárd forintba kerül. A költségekből 750 millió forintot a Széchenyi-tervpénzalapjából, 375 millió forintot a városi költségvetésből, s ugyancsak 375 millió forintot hitelből biztosítanak.
A tervek végleges jóváhagyása, valamint a
szükséges engedélyek beszerzése után, pályázaton
választják ki a beruházás kivitelezőjét; a közbeszerzési eljárást várhatóan a nyáron írják ki, így augusztusban vagy szeptemberben meg is kezdődhet a
munka.
A fölújítás idejére természetesen bezár a fürdő,
ám dolgozóit nem küldik el, hanem a termál- és
ligetfürdőben foglalkoztatják. Az átalakítás után
megnyíló fürdő a korábbinál jóval magasabb színvonalú szolgáltatásokat kínál majd - az új technika kezelésére ugyancsak a Széchenyi-terv programjának támogatásával készítik föl a fürdő munkatársait.
Az új fürdőben a pihenést, regenerálódást, relaxálást segítő szolgáltatásokat a welness-részlegben taMegfizethető árakon vehetjük majd igénybe az országban páratlan
lálják a látogatók. Igazi újdonságként nyolcvanfürdő szolgáltatásait.
Fotó: Gyenes Kálmán száz fő befogadására alkalmas naturista szauna nyí-

lik. Az ókori római fürdők kényelmét idéző
létesítményben .1 testet különféle hőmérsékletű vízzel, fényjáték kíséretében masszírozó „élményzuhanyok" és „-medencék", valamint különleges szaunák kínálta örömökkel fűszerezi. A szaunázás szerelmesei hagyományos, infra-, göz-, bio- és aromaszaunában frissülhetnek föl.
„Trópusi" programot kínálnak azoknak, akik saját bőrükön szeretnék érezni, milyen egy „igazi"
trópusi vihar - az élményt az „esővíz" mellett fényés hanghatások teszik még valóságosabbá.
Megmarad az uszoda és a pihenő, a legkisebbeket
pedig „vízi óvoda" várja, amelyben szakképzett óvónők vigyáznak pancsoló apróságokra. „Három generáció számára kínálunk programot: amíg a kicsik
a gyerekmedencében játszanak szüleik az élménymedencéket próbálhatják ki, a nagyszülők pedig
gyógyászati részlegeinket kereshetik föl" - mondta
Lengyel József.
A megújuló városi fürdő gyógyászatán ugyanis valamennyi régi szolgáltatást megtaláljuk majd. Sőt:
a víz alatti masszázs, gyógymasszázs, szárazföldi és
víz alatti gyógytorna és súlyfürdő mellett ismét lesz
iszappakolás és fizikoterápia is. A kezelések igénybevételét a társadalombiztosítás támogatja. A betegekre orvosok ügyelnek.
Ugyancsak igazi kuriózumot jelent majd az emeleti ajurvéda-központ, amely a háromezer éves indiai hagyomány szerint, a mozgás, masszázs és táplálkozás gyógymódjaival segít egészségünk megőrzésében.
A rekonstrukció után fedett udvaron egész évben
kamraszínházi előadásokat, hangversenyeket tartanak.
Az árakat igyekeznek megfizethető szinten tartani. A teljes árú jegy ára a mostani számitások
szerint 1,5 ezer forint körül lesz. A bérletrendszer
elsősorban gyerekeknek és nyugdíjasoknak kínál
jelentős kedvezményeket.
NY.

P.

GYALOGOSBALESET
Mobiltelefonálás közben mozgó
gépkocsinak ütközött egy 15 éves
kislány tegnap délután a József
Attila sugárút Osztróvszky utca
kereszteződésében. A figyelmetlen
gyalogos nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett, a
mentók kulcscsonttöréssel szállították a kórházba.
DIÁKNAP A DÉRIBEN
Diáknapra várják az érdeklődőket
ma, kedden délelőtt 8 órától a szegedi Déri Miksa szakközépiskolában (Kálvária tér 7.). Az iskola udvarán a Dók-elnökjelöltek tartanak
kortesbeszédet, majd a tanulók szavazhatnak. A délután 2 órai zárásig számos érdekes program között
válogathatna^ a felnőttek, gyerekek egyaránt.
INDIAI SZELLEM
test, szellem és lélek címmel tart
előadást március 26-án, kedden
17.30-tól Juhász Csaba, vaisnava
lelkész a Dél-Alföldi Bibliotéka
Könyvtárban. (Kálvária sgt. 14.) A
Gouranga Klub által szervezett rendezvény célja, hogy a hazai nagyközönség is megismerje az ósi India
lelki kultúráját és filozóháját.
KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
Vállalkozzunk - de hogyan? Ezzel a címmel rendezik meg a Szegedi Közéleti Kávéház március
26-i, keddi estjét. A Royal Szállóban 18 órakor kezdődő beszélgetés vendége Gellért Ákos, a Gellért és Fiai Consulting Kft. ügyvezetője lesz, a házigazda pedig Kozma József önkormányzati képviselő.
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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
Az áprilisi országgyűlési választások közeledtével
szeretnénk segítséget nyújtani olvasóinknak azzal,
hogy bemutatjuk a Csongrád megyei hét választisi
körzetében induló képviselőjelölteket. Egyszersmind
fórumot is kívánunk biztosítani a jelölteknek, hogy
lapunk közreműködésével megismertethessék választási programjuk legfontosabb alaptételeit a szavazókkal. Lapjaink, a Dclmagyarország és a Délvilág hasábjain a pártatlan tájékoztatás jegyében erre
lehetőséget adunk, választókörönként mutatva be a
jelölteket Erről egyébként a pártokkal a kampány kezdete előtt megállapodtunk.
A parlamentbe készülő politikusok egyenlő felté-

telek mellett, közel azonos terjedelemben, szabadon
beszélhetnek saját célkitűzéseikről, és pártjuk programjáról. természetesen csak azok kapnak megszólalási lehetőséget, akik a törvényben megszabott
határidőig, március 15-éig összegyűjtötték az induláshoz szükséges legalább 750 ajánlószelvényt, és a
választási bizottság nyilvántartásba vette őket mint
egyéni képviselőjelölteket.
A két választisi forduló, április 7. és április 21. között a versenyben maradt képviselőjelöltek újra nyilvánosságot kapnak lapjainkban.
Ma a Csongrád megye 4. számú választókörzetében induló nyolc jelöltet mutatjuk be.

BERTALAN ZOLTÁN (független)
- Háziorvosként tevékenykedve
gyakran szembesülök olyan panaszokkal, amelyek hitterében szociális gondok rejlenek. Mivel a hivatásom alapelve a segítségnyújtás
- amely nem kizárólag orvosi, hanem nagyon sokszor emberi és szociális tevékenység - úgy döntöttem,
hogy indulok a 2002-es országgyűlési választáson országgyűlési képviselőjelöltként, és lehetőségemhez
mérten segítem választókerületem
lakosságát, hogy elégedettebben,
boldogabban éljen. Független országgyűlési képviselőként pártoktól
függetlenül támogatnék minden
olyan kezdeményezést, amely az
ország egyik mostohagyermekeként
kezelt Csongrád megye, ezen belül
választókörzetem életszínvonalát
és lehetőségeit felemeli az országos
átlaggal egy szintre.
Biztosítani kell a fiatalok minél

magasabb szintű ingyenes képzését,
és lehetőséget kell adni nekik, hogy
saját szakmájukban vállalhassanak
munkát. Az egészségromlásuk miatt kiesőket lehetőség szerint saját
munkahelyükön kell rehabilitálni,
ha nem lehetséges, kapjanak megfelelő alternatívát a munkavégzéshez!
Fontosnak tartom a nyugdíjak
reálértéken tartását. Nagyon sok
idós ember a minimális szükségletét is egyre nehezebben fedezi a
nyugdíjából! Legalább az alapvető
kiadásokra legyen pénze, ha már
nyaralni és színházba nem jár!
Pénzt kell áldozni az egészségünkre! Az egészségünk része az
egészséges ivóvíz és a szennyvízelvezetés megoldása. Nem lehet ennél sürgetőbb feladat a településeken a XXI. században! E nélkül
nem épülhet ipari park, amely mun-

NEVJEGY
Szegeden született 1964-ben. Általános és középiskoláit ott végezte, 1992-ben szerezte az általános orvosi diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Részt vett az új szemléletű háziorvosképzésben, 1996-ban pályázattal háziorvosi állást nyert
Sándorfalván, ahol jelenleg is dolgozik vállalkozó háziorvosként. Nős,
3 gyermeke van. Hobbim a természet, amelynek megőrzéséhez, szépítéséhez aktívan hozzájárul a Sándorfalva és Környéke természetvédő Egyesület elnökeként.

A Csongrád megyei, 4. számú választókerület (Baks, Balástya, Csanytelek,
Csengele, Csongrád, Dóc, Felgyő, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer,
Pusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz, Tömörkény) jelöltjei

Akikre szavazhatunk
1. Dr. Bertalan Zoltán (független)
2. Fábián György (Magyar Szocialista Párt)
3. Fagyai Béla (Magyar Igazság és Elet Pártja)
4. Győri Zoltán (SZDSZ)

5. Dr. Hoffmann Zoltán (Független Kisgazdapárt)
6. Kőhalminé Forrai Julianna (Munkáspárt)
7. Dr. Somogyi György (Centrum Párt)
8. Vincze László (Fidesz-MPP, MDF)

FÁBIÁN GYÖRGY (Magyar Szocialista Párt)

kahefyeket teremt és helyi adót biztosít. E nélkül még csak közeledni
sem tudunk Európához! Vissza kell
szorítani a korrupciót a politikában országos és helyi szinteken!
Szorgalmazom az M5-ös autópálya mielőbbi folytatását, mert jelentősen hozzájárulhat a megye
kapcsolatainak fejlődéséhez, ezáltal
bekapcsolja lakóhelyünket is az ország gazdasági vérkeringésébe. Támogatom a szociális bérlakások építését, melyekben a rászorulók, illetve a pályakezdők emberi körülmények között élhetnek, természetbarát szemlélettel méltó helyére emelném a szervezett falusi turizmust,
amely kulturált pihenést, igazi kikapcsolódást jelent!

- A közügyekért tenni - ez mindig is életem volt. Jobbítani, felemelni, kritizálni, bírálni, emberek véleményét szintetizálni és
továbbvinni - mindezt évek óta teszem. Nem titkolt álmom a kulturált közélet. Mindig is szerettem
részt vállalni a klasszikus értelemben vett demokrácia megteremtésében, ahol nézetek, álláspontok ütközésében nem a gyűlölködés, a másik letaposása kerül előtérbe. Az utóbbi évek pökhendiségét, arroganciáját nem tudom elfogadni, mert ízléstelen,
és ez a rossz példa a hétköznapi
életünkre is átszűrődött.
A térség legégetőbb gondja a
munkalehetőségek hiánya. A sikerpropagandával ellentétben, az
utóbbi időben nem munkahelyteremtés, hanem jelentős mértékű
leépítés folyt, például a kisteleki
kábelgyárban, a csongrádi Panol
Rt.-nél és a Tisza Bútoripari Rt.nél, de a szegedi létszámleépítések is kisugárzó hatással voltak a
körzetre. Támogatom a helyi kisés középvállalkozók fejlesztési elképzeléseit, munkahelyteremtő
beruházások e körzetbe vonzását
szorgalmazom. E hangsúlyozottan
lényeges kérdés a mezőgazdaság
kiszámítható és jövedelmező működésének biztonsága. Erre az

MSZP szakmai programja megalapozott garanciákat nyújt.
Fontosnak tartom, hogy a választókörzet idegenforgalmi értékei nagyobb turistaforgalmat
vonzzanak, hogy egyre többen
tudjanak egzisztenciát alapozni
erre a szolgáltatásra. Sürgetően
lépni kell, hogy megvalósuljanak
azok az infrastrukturális beruházások, amelyek megmentenek
minket attól, hogy ellepjen bennünket a hulladék és a szenny.
Meg kell építeni az M5-ös autópályát, a települések közti még
hiányzó útszakaszokat (Sándorfalva-Algyő, Pusztaszer-Ópusztaszer, Pusztaszer-Tömörkény,
Tömörkény-Felgyő) Csongrád
45l-es elkerülő útját, és közben
több út felújítására is sort kell keríteni.
Szakmámból eredóen a neve-

lésnek, oktatásnak nagy jelentőséget tulajdonítok, ám a felnövekvő generáció felkészítésében,
szocializálásában nemcsak az intézmények, hanem a család és az
egész társadalom felelősségét is
hangoztatom.

NEVJEGY
Fábián György 1948-ban született Pitvaroson. A Bethlen gimnáziumban érettségizett, az egyetemet Szegeden magyar-pedagógia szakon végezte el. 1971 óta él pedagógusként Csongrádon. 1997-től
dolgozik a helyi Batsányi János gimnáziumban, 1990 óta igazgatóként. Nyolcadik éve csongrádi önkormányzati képviselő, az oktatási bizottság elnöke. Felesége a Batsányi gimnázium magyar-média szakos tanára. Két felnőtt fiúgyermekük van.

FAGYAL BÉLA (Magyar Igazság és Élet Pártja)

GYŐRI ZOLTÁN (Szabad Demokraták Szövetsége)

HOFFMANN ZOLTÁN (Független Kisgazdapárt)

- A MIÉP megalakulása óta radikális, alapvető változásokért küzd,
a magyar élet igazságosabbá, kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. A nemzetépítő állam program kulcsfogalma az esélyegyenlőség: mindenki számára legyen meg
a lehetőség, hogy tisztességes, becsületes munkával tudjon gyarapodni, előrejutni. Ehhez természetesen elsősorban a munka lehetőségét kell megteremteni: a körzetben munkahelyteremtő beruházások telepítésérc van szükség.
Olyan beruházók szükségesek,
akik valóban hosszú távra biztosítják e téren a fejlődést. A sikertelen
privatizációkat, a tönkretett vállalatok helyzetét felül kell vizsgálni, és el kell érni, hogy akik felelősek a nemzeti vagyon elherdálásáért, azok ne milliős végkielégítést
kapjanak, hanem méltó büntetést.
A lakosság életszínvonalának emeléséhez fejleszteni kell az infrastruktúrát is. Csongrádot, illetve
környékét be kell kapcsolni a régió,
az országrész vérkeringésébe, új

- Az elmúlt pégy év, de különösen
az elmúlt két-három hónap közéleti történései megrengettek. Nem
ilyennek képzeltem el a mindennapokat a választási kampány finisében, pedig felkészültem, sőt
felkészítettek a politizálásra. Sajnos
engem és képviselőjelölt társaimat
is sok igaztalan támadás ér. A politizálásban nem érvek, hanem az
indulatok vették át a főszerepet.
Szeretném szakmai, emberi kapcsolataimat a körzet gazdaságának fellendítésére használni. A
magyar gazdaság az elmúlt 4 évben
vitathatatlanul fejlődött, de sajnos
Csongrád megyében ez nem érezhető. Körzetünk jelentősen visszaesett a beruházások területén.
Munkahelyek ezrei szűntek meg.
Az egészségügy, a mezőgazdaság
és az ott dolgozók helyzete romlott.
A kormányzati sikerpropaganda
ellenére a körzetben élők életszínvonala jelentősen visszaesett. Az
SZDSZ két éve elkészítette a Korszakváltás Programját. Ez a program megfelelő alap a mai politizálásához is, hiszen a társadalmat
érintő legfontosabb kérdésekre ad
választ. Következetesen kell küzdeni a korrupció ellen, ígéretek helyett szakmai programokkal kell
kimozdítani jelenlegi helyzetükből a válságos helyzetben lévő
ágazatokat.
Számunkra az egyik legfontosabb tét az, hogy az SZDSZ jelölt-

- Nem könnyű egy olyan párt soraiból politizálni, melyet éveken
keresztül minden eszközzel támadott a koalíciós partnere és a sajtó. természetesen nem érzem magunkat hibátlannak, sót tanulnunk
kell a problémáinkból. Ha a párt sikeres akar lenni, alapjaiban kell
megváltoztatni és újjászervezni sorainkat.
A pártok félreértelmezik szerepüket, hiszen nem egy másik párt
kritikája a feladatunk elsősorban,
hanem az ország sorsának előbbrevitele. Több toleranciára, megértésre van szükség, és nem szabad
elfelejteni azt, hogy végsó soron
mind ugyanazért a célért küzdünk.
Még ehhez hasonló gondolkodás
mellett is éppen elég vita adódhat.
Nem értek egyet azon törekvésekkel, akik alanyi jogon juttatnak
támogatásokat minden családnak.
Tiltakozom az egyes - kisebbségben lévő - társadalmi rétegek kiemelt finanszírozása ellen. Ezzel
szemben: az államnak meg kell
teremteni minden ember számára a megélhetést biztosító munkahelyeket, majd ezenfelül csak

valóban tagok leszünk, akkor Magyarországnak is ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie külföldön, mint az uniós országoknak.
A spártai szigorú adórendszerünkön is el kellene gondolkodni,
melynek csúcsa a „téglatörvény"
bevezetése. A polgárokat olyan
helyzetbe kell hozni, amely nem
kényszeríti őket a jövedelmük eltitkolására, kisebb-nagyobb csalásokra, hazugságokra. Az állam érdekének szem előtt tartása mellett

a z o k s z á m á r a b i z t o s í t a n é k adó-

olyan adórendszerre v a n szükség,

kedvezményeket, többletjövedelmet, akik több terhet vállalnak.
Az állami segítségnek legyen legelső feltétele a támogatást kérő
aktív hozzáállása. Az a személy, aki
nem tesz meg mindent a boldogulásáért, nem érdemli meg a feltétlen segítséget, illetve e nélkül elértéktelenedik a teljesítő személy
erénye.
A mezőgazdaság felkészítése az
európai uniós csatlakozásra - mint
maga a csatlakozás is - elengedhetetlen. Az export megszervezése
évtizedekkel hozná közelebb hazánkat a fejlett nyugati országokhoz. A csatlakozással kapcsolatban viszont nem engedhető az
meg, hogy ne egyenrangú félként
kezeljenek minket. Ha 2004-től

ahol az adózó ésszerűbb terheket
visel.

NEVJEGY
Fagyai Béla 1972-ben született Karcagon. Az általános iskolát Kunmadarason végezte,
majd Szolnokon, a Pálfy János Műszeripari Szakközépiskolában érettségizett 1990ben. 1992-től a nyíregyházi
Bessenyei György Tánárképző Főiskola magyar-angol szakára járt, ahol 1996-ban kapta meg a diplomát. 1996-tól
Csongrádon él. 1997 és 2000
között elvégezte a debreceni
Kossuth Lajos Tbdományegyetem magyar szakát. Jelenleg a Sághy Mihály szakközépiskolában tanít. Nős, egy
gyermek édesapja.

utak kiépítésével, a régiek fejlesztésével, és akár egy csongrádi híd
megépítésével.
Támogatni kell az idegenforgalom területén vállalkozni kívánókat, akár adókedvezmény biztosításával is. A mezőgazdaság területén - csakúgy, mint a nemzetépítő állam m i s területein is - a MIÉP a családok helyzetének megszilárdítását tartja fő feladatának.
Nemcsak a több száz hektárt művelő családi gazdaságokat, hanem
a valóban családi, néhány holdas
gazdaságokat is segíteni kell. Ha
egy országban 300 milliárd forint
van egy bank talpra állítására, akkor kell lennie legalább ugyanennyinek a mezőgazdaság konszolidálására is. A magyar föld maradjon mindig magyar kézben, ne legyen üzleti manipulációk tárgya,
mert Magyarországnak a föld létalap, létkérdés. Ahhoz, hogy egy
nemzet felemelkedjen, természetesen nemcsak pénzre van szükség,
hanem értelmes, kiművelt, a nemzet iránt elkötelezett eljövendő generációkra is. Az oktatásban is változtatásokra van szükség. Arányosabbá kell tenni a tananyag elosztását, hogy ne az általános iskolában akarjanak minden tudományt
a gyermekeink fejébe erőltetni.

je is ott legyen a parlamentben és
képviselje Csongrád megyét. Magyarországnak a többpártrendszer
és a parlamenti demokrácia nyugati mintái szerint kell működnie.
Bebizonyosodott, hogy van mit tanulnunk. Most az az érdekes helyzet állt elő, hogy amit egyetlen
honfitársunk sem túr el a magánéletben, azt milliók tűrik el a közéletben.
Személy szerint szeretném, ha
környezetünk természeti értékei
még sok időn át szolgálnák gyermekeink és unokáink érdekeit is.
Nagyon fontosnak tartom a környezet- és természetvédelmet.
Közel egymillió családi gazdaság
vár segítséget a kormánytól, mert
négy évig semmit sem kaptak az
ígéreteken kívül.

NEVJEGY
Győri Zoltán 1954-ben született Csongrádon, állattenyésztői, majd
halászati szaküzemmérnöki diplomát szerzett. Hivatását 15 éven
át gyakorolta a megye halászati üzemeiben. Pénzügyi és számviteli végzettségét ma befektetési tanácsadóként kamatoztatja. Felsége gyermekorvos, két leánygyermekük van, nagyobbik gyermeke válogatott vízilabdázó, és az Amerikai Egyesület Államokban tanul.
A Szabad Demokraták Szövetségének nem tagja, de a párt színeiben és támogatásával indul a választásokon.

NEVJEGY
Békéscsabán született 1973ban, a sorkatonai szolgálat letöltése után Budapesten a
Rendőrtiszti Főiskolán szerezte első diplomáját. A belügyi
szolgálat mellett Pécsen a
JPTE Állam- és Jogtudományi Kar Levelező Tagozatán tanult a második diplomájáért.
Közel 3 éve az ópusztaszeri
önkormányzat jegyzője. Nős,
feleségével és kisfiúkkal
Ópusztaszeren gazdálkodnak.

TÖRTÖK,
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A 4. számú körzetben indulnak
KŐHALMINÉ FORRAI JULIANNA (Munkáspárt)

DR. SOMOGYI GYÖRGY (Centrum Párt)

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz-MPP - MDF)

- Elsősorban a saját munkájukból
élők érdekeit szeretném képviselni.
Olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol nemcsak a tőkés vállalkozó gazdagodik, hanem a munkásember is megfelelő életszínvonalon élhet. Sajnos a mostani parlamentben nincs igazi képviselete a
dolgozó embernek, a legszegényebb
rétegnek. Éppen ezért kell, hogy a
Munkáspárt bejusson a parlamentbe.
Mi a többségnek akarunk kiszámítható jövőt, biztonságot, jobb
életet. Munkát, teljes foglalkoztatottságot akarunk. A fiataloknak
jogot, lehetőséget az első munkahelyhez, esélyt az első lakáshoz jutáshoz is. Érvényesülést, munkát a
40-50 éveseknek is. A nyugdíjasoknak növekvő, államilag garantált
nyugdíjakat. A nyugdíjkorhatár
visszaállítását nőknél 55, férfiak-

- Egy ilyen kis ország, mint a miénk, nem engedheti meg magának, hogy két ellenséges táborra
szakadjon. A pártok erejét egymás
segítésére, nem megsemmisítésére kellene fordítani. Nem lehet,
hogy újra fogjon rajtunk az ezeréves átok. A Centrum Párt ezért
határozta el, hogy a választóktól
kapott politikai erejét a megbékélésre fordítva újra „egyesíti" az országot, hiszen minden tisztességes
ember hitére és szaktudására szükség van hazánk gyarapodásához, a
fejlett világhoz való fölzárkózásához.
A magyar jövőnek határozottan jót tenne, ha a Centmm Párt
- mint tapasztalt, kiérlelt politikusok által képviselt, mérsékelt
pohtikai szervezet - képviselné a
harmadik erőt a magyar parlamentben. Szakismereteivel és ideológiai függetlenségével tompíthatná a jobb- és baloldal közötti
ellentéteket. A közvélemény-kutatások jelen állása szerint a választópolgárok támogatják ezt a
törekvésünket.
Elhatározott szándékunk, hogy
visszatérítsük a politikai gyakorlatot a rendszerváltozás utáni korai
időszak demokratikus alapelveihez. Magyarország nem nélkülözheti akár az alulról, akár az ellenzéki oldalról érkező érveket és használható ötleteket, függetlenül az
érvényes parlamenti erőviszonyoktól. A választási reménykeltés és a

„Vincze László országgyűlési képviselő 1998-tól 2002-ig a parlament Ifjúsági és Sportbizottságának, valamint az Oktatási Bizottságának tagja - olvasható az Országgyűlési Almanachban. - Többször volt frakciója vezérszónoka.
Frakciójában, a miniszterek után,
a legtöbbet szóló politikus. Összesen 196 alkalommal szólalt fel az
országgyűlésben. Mindig szakmai
és a választókörzetét érintő kérdésekben mondta el a véleményét.
A sporttörvény hatpárti egyeztetője volt. A költségvetési viták mellett a földrendezésben, a családi
gazdaságok, a szövetkezeti üzletrészek kidolgozásában is aktívan
részt vett. Többször szólt a hit és
az erkölcs megerősítése érdekében. 1999-ben a nyugdíjasok és a
fogyatékosok lobbistájaként érvelt."

NEVJEGY
Csongrádon született. A közgazdasági
technikumban
érettségizett, és utána 5 évig
könyvelőként dolgozott a
Csongrádi Háziipari Szövetkezetben. A tanárképző főiskola matematika-fizika szakának elvégzése után több helyen tanított, így a csongrádi
Síp Utcai Altalános Iskolában is, majd házasságkötése
után a szentesi Koszta József,
később a Klauzál Gábor Általános Iskolában. Több mint
20 éve foglalkozik a gyerekek
sakkoktatásával is. Két felnőtt gyermeke van. A Munkáspártnak kezdettől fogva,
a párt központi bizottságának 1999 óta tagja.

nál 60 évre. Radikális adóreformot.
Ne a szegények, hanem a gazdagok
fizessenek több adót, a minimálbér
legyen adómentes. Legyenek áfamentesek az alapvető élelmiszerek,
a gyermekruhák, az iskolaszerek
és a közüzemi díjak. Új munkatörvénykönyvet javaslunk, amely
nagyobb védelmet nyújt a munkavállalóknak. Takarékosabban, olcsóbban működő parlamentet szeretnénk. El kívánjuk érni, hogy a választó ellenőrizhesse és vissza is
hívhassa a képviselőket. Semmiképpen se kapjon többmilliós végkielégítést az, akit nem választanak újra. A Munkáspártban jelöltséget vállalva kitartóan küzdök
azért, hogy az egyszerű dolgozónak
és minden becsületes munkából
élő embernek, valamint az elszegényedett rétegeknek is legyen képviselete a parlamentben.
Ma sok a csalódott, elkeseredett
ember. Őket kérjük, hogy figyeljenek szavunkra! Most már nem elég
a panaszkodás, elégedetlenség a
helyzetük miatt. Tenni kell! Nem
elég emlegetni, hogy a Kádár-rendszerben jobb volt. El kell menni
szavazni és a parlamentbe juttatni
a Munkáspártot, hogy jobb legyen!

éiM
politikai álmodozások kora lejárt.
Bizonyos alapvető rendszerek (a
mezőgazdaság, a vidéki, valamint
az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelemi kielégítő működése nélkül elképzelheteden az ország
előrejutása.
A huszadik század történelme
tanúsítja, hiába fosztanak meg embereket termelőeszközeiktől, vagyonuktól, ettől egyetlen rétegnek
sem javulnak az esélyei. A Centm m Párt nem szeretne közvetlenül beleavatkozni az emberek életébe, viszont szeretne mindent elkövetni, hogy dolgozhassanak és
boldoguljanak. A központi támogatások elnyerésének sikeressége
sokkal inkább múlik a közös helyi gondolkodáson alapuló jó programok, pályázatok kidolgozásán,
mint a képviselő pártállásán, vagy
lakóhelyén.

NEVJEGY
Dr. Somogyi György 1940-ben született, három felnőtt gyermek édesapja. A Magyar Tudományos Akadémia Öntözési- és Vízgazdálkodási Munkabizottságának tagja, a Szatymazi Gazdaszövetkezet és
Gazdakör vezetője, neves fűszerpaprika-nemesítő.

- Fejlődtek a települések belvízelvezető rendszerei, több belterületi út megépült. Sikerült elérni, hogy
a kisajátítások megkezdődhettek.
A családi gazdaságok támogatásiés hitellehetőségei bővültek. Tbvábbi feladat a szövetkezeti üzletrészek kifizetése. Az önkormányzatok megkapták a gázközművagyon rájuk eső részét. Az elvett
egyházi ingatlanok kárpótlása megtörtént. A körzetben templomok
újultak meg, és új is épült. Tovább
kell ezt folytatni, valamint Bakson kell újat építeni. Komoly
szennyvízberuházás indult a térségben, amelyet folytatni kell. A szilárdhulladék-elhelyezés és -feldolgozás projektje megvalósítás előtt
áll. Egyik javaslattevője voltam a lakásépítési program azon részének,
mely a használt lakások és tanyák
vásárlására és felújítására is kiterjeszti a támogatást. Az építkezések
munkahelyeket is teremtenek. 1b-

vább kell folytatni a gátépítéseket.
A Széchenyi-terv adta munkahelyteremtő beruházásokat szintén
folytatni kell. Javaslattevője voltam a tankönyvek áfa-mentessé
tételének. A következő időszakban el fogjuk érni, hogy ingyenessé váljanak a tankönyvek a közoktatásban.

NEVJEGY
Csongrádon 1952-ben született. A gimnáziumi érettségi
után Baján a tanítóképző főiskolán tanítói, majd a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán
tanári diplomát szerzett. Tíz
évig egy Szolnok megyei kis faluban, majd ezt követően
Csongrádon, a Széchenyi iskolában tanított. 1990-től 1998ig önkormányzati képviselő,
s az oktatási bizottság vezetője. A rendszerváltás idején
alapította meg az FKGP helyi
szervezetét, ám 2001-ben az
FKGP-ből kizárták. Nős, felesége szintén pedagógus. Két
felnőtt gyermeke van.

Húsvétra kínáljuk
Egyre t ö b b e n ismerik fel az egészséges
életmód, s benne az egészséges étkezés életminőség-javító következményeit. Egyre
t ö b b e m b e r n e k válik fontossá, hogy kifog á s t a l a n minőségű, koleszterin-, zsír- és
s z é n h i d r á t s z e g é n y ételeket fogyasszon, ne
hordozzon magán súlyfelesleget, fitt, f i a t a los m a r a d j o n , megfelelő k o n d í c i ó b a n a leh e t ő legjobb teljesítményt n y ú j t s a az élet
m i n d e n területén.
A HUNGERIT, m i n t a hazai b a r o m f i t e r melés egyik fellegvára, kísérletei, g y á r t mányfejlesztése során ezeket a szempontok a t különösen fontosnak találja, ezért nagy
h a n g s ú l y t f e k t e t rá.
A m a g a s minőségi k ö
v e t e l m é n y szerinti a l a p a n y a g a feldolgozás sor á n nyeri el s a j á t o s ízés h a r m ó n i a v i l á g á t ,
így v a n ez a D E L K O
s o n k a esetében, amely
1998-ban megkapta a
Kiváló M a g y a r Élelmiszer védjegy h a s z n á l a t i
jogát. A h a r m o n i k u s ízhatású pulykamell m a g a s a b b f e h é r j e - és a l a c s o n y a b b zsír-, illetve
koleszterintartalmának
köszönhetően egészségesebb, és minősége felveszi a versenyt a m á s
húsfélékből
készült
sonkakészítményekkel is.
A D E L K O sonka h á romféle v á l t o z a t b a n k é szül: f o k h a g y m á s , f ü s t ö l t

és p a p r i k á s . M i n d h á r o m esetben k ü l ö n f i gyelmet fordítottunk a magyaros ízek megjelenítésére.
A végső hatás, a s z á j b a n szinte elolvadó,
szétömlő p u l y k a s o n k a t i t k a a k i f o g á s t a lan a l a p a n y a g , a páclé és természetesen az
ízesítés, amely még jó ideig ott m a r a d a
szájban, felébresztve az ú j a b b falatok iránti vágyat. Ilyen „titok" a fokhagyma jellegzetes íze, amely igen sok magyar étel fűszereként szerepel, a sajátos eljárással készült,
óarany árnyalatot adó sonka látványa,
amely egyúttal kellemes felületet ad a t e r méknek. S végül a p a p r i k á s változat, amely
egyedüliként szeletelve, előre csomagoltan
is k a p h a t ó .
A D E L K O sonka a H U N GERIT egyik büszkesége,
így h ú s v é t t á j á n k ü l ö nösen szívesen k í n á l j u k
Önöknek, hiszen r e n d kívül egészséges, m e g jelenésével, küllemével
dísze az ü n n e p i asztalnak, s ami a legfontos a b b : nagyon, nagyon
finom!
N e m u l a s s z a el c s a l á d t a g j a i v a l , vendégeivel m e g k ó s t o l t a t n i ezt
az igazi, í n y e n c e k n e k
való csemegét! Megígérhetjük: egyetlen
szelettel nem éri be
senki.
A DELKO sonkával
semmi egyebet nem kell
tennie, c s u p á n felszeletelni és az ü n n e p i asztal
közepére helyezni.

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó étvágyat kívánunk
a HUNGERIT kiváló termékéhez, a DELKO sonkához!

egmutatnátok annak is, aki nem volt jelen az esküvőtökön,
milyen szépek és boldogok voltatok?
x^^eretnétek,
^agy

ha kicsit rólatok is szólna az újság?

egyszerűen csak megmutatnád régi kedvesednek...

Itt az alkalom!
Tudja meg mindenki, hogy összeházasodtatok!
Ha szívesen megosztanátok örömötöket a Délmagyarország
és a Délvilág olvasóival, hívjátok Kónya Anitát a 62/567-832-es telefonszámon!

Az egyszeri megjelenés ára: 2000 Ft.

A márciusi megjelenéseknél
elengedjük a hirdetési díjat!

Köteles

Éva és Máthé

András,

2001. augusztus 4-én összeházasodtunk.
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Egy százalék
A DELMAGYARORSZAG
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Mit hozhat a délvidéki privatizáció2

Jugoszlávia feltámadás után
Hiperinfláció, feketekereskedelem, háború, embargó, NATObomházás, újjáépítés, folyamatos
politikai pengeváltások és feltámasztandó gazdaság - nagyjából
erről szólt a délszláv térség elmúlt évtizede. A másfél esztendeje még romokban heverő Jugoszláviában most hétezer vállalat magánosítását tervezik. Az
ország gazdasági helyzetéről, a
privatizáció sajátosságairól, s
benne a magyar részvételről Nóvák Tamással, a Világgazdasági
Kutatóintézet tudományos munkatársával beszélgettünk.
A másfél éve a romokon megszületett jugoszláv ellenzéki győzelem
fontos volt az ország gazdasága
számára is. Kostunica személye
garantálta a változást, s táplálta
azt a reményt, hogy egy szétzilált és üres ország Nyugat felé hiteles politikát mutasson. Mára
úgy tűnik, ez sikerült: az USA
nemcsak a Balkán háborús csekkét állta, hanem a jelek szerint a
béke árát is fizeti, s társa ebben
több európai ország, a Világbank
és az IMF (Nemzetközi Valutaalap) is. A térségbe áramló segélycsomagok, újjáépítési hitelek, az
adósság-átütemezések és a Stabilizációs Egyezmény mind azt a
cél szolgálják, hogy Jugoszlávia
talpra álljon, s ellenőrizhetően
hozzáférjen nemzetközi forrásokhoz. A privatizáció szándéka, s a
tavaly júniusban elfogadott új törvény az egyik önálló lépés afelé,
hogy a térség valódi piacgazdasági feltételek szerint működjék.
A déli magánosítás speciális,
hiszen náluk privatizáció gyakorlatilag még nem volt - mondja
Nóvák Tamás. Az országban az
50-es, 60-as évektől kezdve kialakult egy úgynevezett társadalmi
tulajdon - más, mint azt a volt keleti blokk országaiban értik - ,
majd a inilosevicsi időkben megkezdett részvényosztogatás ezrével termelte a gyártulajdonosokat. Akkoriban a beosztás és a
munkaviszony ideje alapján a
munkavállalóknak alanyi jogon
járt részvény. (Persze a tulajdonosok nem kereskedhettek a papírokkal.) Ezt is privatizációnak
nevezték, de nem volt az, hiszen
a vállalatokhoz semmilyen pénzforrás nem áramlott. A szerb kormány egyébként most nem bírálja felül a régi döntéseket, tiszte-

Röszke is készül a jugoszláv gazdaság feltámadására.

Fotó: Gyenes Kálmán

MI VAN ELADÓ?
Jugoszláviában 2005-ig hétezer állami céget kell átlátható módon
magánkézbe adni. A vállalatok részvényeinek 70 százalékát stratégiai befektetők kapják, de a dolgozók is papírokhoz jutnak, ha a többségi tulajdon vevőre talált. Az életképes cégek nagyobbjait tendereken, a kisebbeket árveréseken értékesítik. A magánosítható cégek
listáján minden iparág képviselteti magát, kivéve a közüzemi tevékenységet, amely egyelőre állami kézben marad. Egyebek közt eladó az átformált és racionalizált Zastava, s komoly érdeklődés kísérheti a Beopetrol áprilisi tenderét is. Elkelt és. francia, görög, svájci érdekeltségbe került három nagy cementgyár, de van még a üstán bőven eladnivaló ebből az ágazatból. A gyárak, üzemek mellett
minden bizonnyal olcsó munkaerő is kínálkozik. Az emberek jelenleg havi átlag 100 dollár körüli összeget keresnek, az idén pedig
hatvanezerrel nőhet a munkanélküliek száma.
O. K.K.

letben tartja e (kényszer)tulajdonosok jogait, s próbálja őket úgy
kisegíteni, hogy feloldja részvényeik kereskedelmi tilalmát.
Visszakanyarodva a jelenlegi
helyzetre, tény, hogy az országban sokat tesznek a viszonyok
tisztulásáért. így szerencsére lassan érvényét veszíti az a befektetőket óvatosságra intő feketelista
is, amelyen a Milosevics-klánhoz
bonyolult módon kapcsolódó cégek szerepeltek. A régi kapcsolatrendszereket is próbálják szétzúz-

ni. Pozitívum a politikai konszenzus, mely szerint a külföldi tőkére szükség van - mondja Nóvák
Tamás, aki egy konkrét példát is
említ. A nagy bankbezárások után
számos cég bankbetétjei „ragadtak benn". Jelenleg a szerb pénzügyminisztérium kizárólagos joggal dönti el, mely cégek vehetnek
részt a kárjóváírásban, szigorúan
ügyelve arra, hogy Milosevics-érdekeltségbe tartozó vállalatnak ne
is fizessenek.
A privatizációhoz szükséges be-

fektetetőbarát környezet kialakítása folyamatos, az erőfeszítések
ellenére azonban akadozik a magánosítás, kivárásos helyzet alakult ki.
A bankrendszer jelenleg is
instabil, s probléma, hogy a mintegy hétezer vállalat között számos egyszerűen lerobbant, így a
befektető meggondolja, hogy inkább új céget alapít, vagy zöldmezős beruházást hoz létre. A
szakember szerint elsőként az infrastrukturális invesztíciók indulhatnak el, s ebben hazánknak is
juthat szerep. Magyarország ezen
túl a kereskedelemben, szállítmányozásban érdekelt cégek speciális logisztikai központjává is válhat, s sikereket ígér a jugoszláv-magyar szabadkereskedelmi megállapodás és a Stabilizációs Egyezmény is. Magyar tőke az
élelmiszer-ágazatba, a feldolgozóiparba mehet, ám értékében sokkal inkább figyelemre méltóbb lehet az olasz törekvés - Olaszország befektetési szempontból határozott Balkán-stratégiával büszkélkedhet. Emellett a kutató szerint komoly beruházások indulhatnak a térségben német és esetleg szlovén forrásokból.
KATKÓ KRISZTINA

Megjelent a Századok statisztikája
Az adatokat, a tényeket az emberek mindig
megfigyelték és lehetőség szerint rögzítették,
még az előtt, hogy a hivatalos statisztika megszületett volna. Az ezredforduló alkalmat kínált
a mai szakembereknek arra, hogy áttekintsék
az évtizedek, évszázadok adatgyűjtéseit, elemzéseit és ezek eredményeit, majd válogatva és

különböző tudományágakra támaszkodva ezeket közreadják.
A Századok statisztikája című könyv a magyar történelemből merít érdekességeket, egészen a XI-X. századig visszatekintve. Ilyen
hosszú időszak társadalmi, gazdasági, tudományos és szellemi életéről teljes körű elemPolitikai h i r d e t é s

zés nem adható, így - mint azt a szerkesztők
írják - csak a legáltalánosabb, legfontosabb és
az adott időszakra legjellemzőbb adatsorokat
mutatják be a könyvben. Az összeállításban természetesen legbőségesebben statisztikai adatok
szerepelnek, melyeket korabeli kiadványok
alapján közölték.
•

•

•

•

•

KLÁRA

Közgazdasági társaság,
a nyitott szervezet
A Magyar Közgazdasági Társaság
(MKT) Csongrád megyei szervezete nemrégiben tisztújító küldöttgyűlést tartott. Ezen új elnökséget
is választottak. Hogy miként reprezentálja a megye közgazdászait
az új vezetés, és milyen tervekkel
fognak hozzá az elkövetkező évek
munkájának, arról új elnököt, TVáser Ferencet, a Szegedi Tudományegyetem gazdasági és műszaki
főigazgatóját kérdeztük. (A leköszönő Égető Emese az örökös tiszteletbeli elnöki címet kapta meg.)
- Ön 1984 óta a közgazdasági
társaság alelnöke, vagyis egyik
legrégebbi vezetője. Milyen elvek
alapján szerveződött a korábbiakban a munka 1
- Amikor 1982-ben elvégeztem a
közgazdaságtudományi egyetemet,
a Kenderfonó és Szövőipari Vállalatnál kezdtem el dolgozni. Akkoriban kereste meg a társaság a vezérigazgatót és kérte, a cég, s annak
fiatal közgazdászai kapcsolódjanak
be az MKT munkájába. Mivel a
közgazdasági társaság akkor a vállalatokkal külső referenseken keresztül tartotta a kapcsolatot, rövidesen én lettem az úgynevezett
KSZV-referens. A társaság akkori elnöke Nagy Lajos professzor volt, s
a rendszerváltás után is megmaradt az a hagyomány, hogy az elnök
mindig „egyetemi ember". A reálszféra pedig a bázist, például a
székhelyet adta, ami azt jelentette,
hogy alelnökké választásom, 1984
után előbb a Csongrád Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat - következő munkahelyem

TVáscr Ferenc, az új elnök.

majd az egyetem működött központként.
- A megyei MKT-t az ország
egyik legnagyobb
szervezetének
tartják. Miért 1
- A legnagyobb vidéki szervezetként tartanak számon bennünket,
mivel a tagok száma 282, és negyvenöt százalékuk egyetemi hallgató. Ez egy nagyon stabil háttéi; és
mint említettem, a hagyományaink
is erősek. Ami fájdalmas, az az,
hogy a megyében a gazdasági egységek száma folyamatosan csökken, vagy felszámolják őket, vagy áthelyezik székhelyüket. Emiatt elkezdődött a "szakemberek elvándorlása is.
- Milyen tervekkel vette át a
stafétabotot elődjétől 7
- Szeretném, ha új arcok jelennének meg a társaságban, nemcsak
közgazdászok, hanem mérnökök,
jogászok is. Nyitott szervezetet szeretnék megvalósítani. Az új elnökség összetétele pedig azon szándékunkat tükrözi, hogy a létrehozandó tagozatok „lefedjék" a gazdaságot. A reálszférának olyan kiválóságokat sikerült megnyerni, mint Szeri István és Sebőkné Pangj Ilona, a
költségvetési tagozatnak Ihpp Istvánt. Klonkai Lászlót és Báthori Jánost, a pénzügyi területnek Kiss Piroskát, Horváth Gyulát, az ifjúságot pedig Zsolnai Aliz és Vereczkei
Andrea képviseli. Az alelnök Lengyel Imre, a gazdaságtudományi
kar tudományos dékánhelyettese,
aki korábban Békés megyében tíz
évig a közgazdasági társaság helyi elnöke volt.
F.K.

Fotó: Miskolczi Róbert

Sárközy törvénye
A közgazdasági társaság közgyűlésén előadást tartott Sárközy Tamás egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet elnöke. Az 1988-as társasági törvény szülőatyja elmondta, az EU illetékes szexvei is elismerték, „jól sikerült" a magyarországi társasági törvény (mellesleg
a vállalkozók sem szidják). Minimális kiigazításokra lesz szükség
a szétválással, egyesüléssel, s a vál-

•

lalati felvásárlásokkal kapcsolatban. „Ha rajtam múlna, a betéti
társaságok alapítását nem kötném
ügyvédi ellenjegyzéshez" - tette
hozzá a jogászprofesszor. A cégtörvénynél jelentősebb változások

készülnek.
Ezeket az Igazságügyi Minisztérium elkészítette, ám a választások
miatt már nem nyújtotta be a parlamentnek.

W

Magyarorszag többet erdemei!
Velünk az ország!

Alacsonyabb lesz a személyi jövedelemadó, a minimálbér után nem kell szja-t fizetni.
Felemeljük, majd értékén tartjuk a családi pótlékot, az anyasági támogatást
és a gyermekgondozási segélyt.
Ingyenes lesz az étkezés a bölcsődékben és az óvodákban, valamint a bejáró diákok
közlekedése az iskolába.
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Nagy forgalom
az értéktőzsdén
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a BUX az elmúlt héten 2,19 százalékot erősödött, pénteken 8171 ponton zárt.
A héten nem történtek nagyobb
meglepetések, az emelkedés is enyhe mértékűnek számít a börze világában.
Az elmúlt hét hétfőjén utoljára
forgott a parketten az újjáalakult,
modern magyar tőzsde első részvénye, az IBUSZ. Az idegenforgalmi cég papírjának árfolyama az
utolsó kereskedési napon 8,49
százalékkal 626 forintra emelkedett 933 ezer forintos forgalom
mellett. Az IBUSZ részvénye
1990 júniusában forgott először
a börzén, a 4500 forintos kibocsátási ára hamarosan elérte a 12
ezer forintot, azóta azonban szinte megállás nélkül esett az értéke.
A részvénypiac forgalma 37,95
milliárd forint volt, ez 41,71 százalékos növekedés az előző hét
forgalmához viszonyítva. A négy
vezető részvény vegyesen zárta a
hetet.
Az OTP 8,97 százalékkal 2260
forintra, a Richter 2,78 százalékkal 18 090 forintra drágult. A Mol
0,60 százalékkal 5000 forintra, a
Matáv 3,62 százalékkal 958 forintra gyengült egy hét alatt. A
hét nyertese az OTP-t megelőzve
a másik, kisebb banki részvény, az
IEB lett: pénteki, 1045 forintos záró ára 10 százalékos erősödést jelent egy hét alatt. Az Égis 5,21

Összeveszett a mobilszolgáltató és a vezetékes

százalékkal 14 350 forintra drágult.
A részvénypiac összforgalmából az OTP 36,32, a Mol 22,62,
a Matáv 15,25, a Richter 14,41
százalékkal részesedett. A részvénypiaci forgalom mintegy 90
százalékát a négy bluechip adásvétele adta. Az elmúlt hét egyik érdekessége, hogy megnőtt az érdeklődés a kisebb papírok iránt,
ezt bizonyítja áremelkedésük is.
A Pannonváltó 8,33 százalékkal
455 forintra, az Elmű 5 százalékkal 10 500 forintra, a Mezőgép
4,23 százalékkal 1305 forintra, a
TVK 4,17 százalékkal 2875 forintra drágult az elmúlt héten.
Pénteken kiemelkedő forgalomban erősödve zárt a Zalakerámia,
erre egy óriáskötés is született:
550 ezer darab részvény cserélt
gazdát egy ügyletben, mintegy
900 millió forintos értékben. A
Zalakerámia egy hét alatt 2,67
százalékkal 1540 forintra drágult.
A hét vesztesei között van az econet.hu, amelynek pénteki 87 forintos záró ára 19,44 százalékos
gyengülést jelent.
Az elmúlt héten pénteken nyújtotta be a Budapesti Értéktőzsdéhez a Pick Rt. az értékpapírlistáról való törlési kérelmét, amelyről korábban közgyűlésen határozott. A „szalámipapír" pénteken
4135 forinton fejezte be a kereskedést, ez 2,93 százalékos gyengülés egy hét alatt. A kivezetés
dátumáról a tőzsde dönt. A kárpótlási jegy egy hét alatt 14 forinttal, 627 forintra drágult.

Devizaárfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamai
(egy egységre, forintban)
Angol font
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
Japán yen (100)
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Svájci frank
Svéd korona
Szlovák korona
USA-dollár

S Z A Z A L E K

395,79
147,20
7,85
32,83
244,01
208,94
175,71
67,48
31,68
166,96
27,07
5,84
277,32

Egy védjegyháború tényei
Mennyire cserélhető össze a mobiltelefonos szolgáltató Vodafone, valamint a Vivendi Telecom Hungary vezetékes piacon
bevezetett V-fon márkaneve? A
laikus azt mondja, jól megkülönböztethetők, a telefontársaságok közül azonban a Vodafone
ezt nem így látja. Per lett az ügyből.
Egy rövid, jól hangzó védjegy aranyat ér, s különösen igaz ez a távközlésre, ahol azért már foglaltak
a frappáns márkaazonosítók.
Minden társaság arra törekszik,
hogy a meglehetősen nemzetközinek számító telefon szó szerepeljen valahol a cég nevében, lógójában. Amikor azután megvan a
név, a cégek temérdek pénzt költenek a megismertetésre, „belesulykolják" az ügyfél és a potenciális ügyfél agyába. A tét tehát
óriási, ilyen méretben egy-egy logócsere még Magyarországon is
több milliárd forint.
A VRAM március 20-án sajtóközleményt adott ki a Szabadalmi Hivatalnak a V-fon és a Vodafone márkanevek használatára
vonatkozó döntésével kapcsolatosan. A Csongrád megyében két
primerkörzetben is szolgáltató Vivendi Telecom Hungary Kft., mint
a V-fon Rt. felett rendelkező társaság a sajtóközleményben foglaltakhoz, anélkül hogy a VRAM
Rt. magatartását minősítené,
megállapításokat fűzött - közölte szerkesztőségünkkel a Vivendi.
Az előzmények: a VRAM a Pest
Megyei Bírósághoz fordult, mert
szerinte a két márkanév összetéveszthető. A testület 2001. szeptember 25-én kelt ítéletében úgy
foglalt állást, hogy a keresetet elutasította. Az ítélet egyik lényeges
részlete: „A bíróság a bizonyítékok
egybevetése és összességükben
történő mérlegelése eredményeként megállapította, hogy alperes
szolgáltatásának azonosítására hivatott „V-fon", „Vfon" (kiejtve: véfon) megjelölései sem vizuálisan,
sem fonetikailag nem alkalmasak az összetévesztésre a felperes
által korábban bejelentett „Vodafone" (kiejtve: vodafon) megjelöléssel."
A V-fon Rt. a Vivendi-csoport
tagjaként ezt a nevet 2000 novembere óta cégnévként használ( IIZETETT HIRDETÉS)

Kamarai hírek
Devizaliberalizáció
és kapcsolódó
áfakérdések
Fenti témakörben a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai napot rendez
március 28-án, 9.30 órai kezdéssel Szegeden, a kamara II. emeleti rendezvénytermében.
A forint konvertibilitásával
összefüggő devizaliberalizáció,
valamint a 2001. szeptember
11-i eseményekhez kapcsolódó
devizakorlátozások témakörben
Koroknai József tart előadást.
A devizás számlázás felmerülő problémáiról; valamint a
külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítés
módosított szabályairól dr. Nagy
Péter, az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága jogi osztályvezetője tájékoztatja az érdeklődőket.
Részvételi díj: kamarai tagoknak 3600 Ft + áfa/fő, nem kamarai tagoknak 7200 Ft +
á f a / f ő . Jelentkezési határidő:
március 25.

Intelligens

régió

A kommunikációs és reklámklub a marketingklubbal közö-

sen tartja következő szakmai délutánját március 28-án, 16 órai
kezdettel a Novotelben, Szegeden. A klubnap témája a DARFT
Gazdaságfejlesztési és az Intelligens Régió Programcentrumai
kommunikációs stratégiájának
bemutatása. Meghívott vendég
dr. Kecskés László, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Kht. ügyvezető igazgatója. Részvételi díj: kamarai tagoknak ingyenes, nem kamarai tagoknak
2500 Ft + áfa /fő.

Kamarai pénzügyi
alapok
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot
írt ki Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési Alapjából és Innovációs Alapjából visszatérítendő
kamatmentes támogatás igénylésére. A pályázat célja, hogy
egyszeri pénzügyi támogatással
segítséget nyújtson a kamarai
tagok gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, innovációs elképzeléseik megvalósításához. A pályázati felhívás a Kamarai Futár márciusi számában,
illetve a www.csmkik.hu címen
olvasható.

Verseny a távközlési piacon. Kié lesz a jól hangzó védjegy?
ja, az illetékes cégbíróság bejegyzését követően. A VRAM Rt. a
bejegyzés után hónapokkal később azt jelezte, hogy egyes előfizetői a két céget időnként összetévesztik. Pontos adatokat a társaság nem volt hajlandó a Vivendi képviselőinek rendelkezésére
bocsátani. Később jogi eljárásban
nyilatkozva havi 30-40 esetet említett meg (miközben a két társaság együttes ügyfélköre több
százezres).
A Vivendi 2000 végén két különálló kérelemmel a „V-fon" szóösszetételre és a „Vfon" ábrás oltalmá-

Mestervizsgatanfolyamok
A Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. mestervizsgaelőkészítő tanfolyamot indít a
következő szakmákban: női szabó, kozmetikus, fodrász, asztalos, villanyszerelő, videó- és televíziókészülék-műszerész, szobafestő-mázoló és tapétázó,
műkőkészítő, pék. Alkalmazottak és munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek a
munkaügyi központ kirendeltségeinél. Bővebb információ kérhető a 62/486-987/ 182-es telefonszámon.
Rendezvényeinkről
kérjen
bővebb információt kamaránk
ügyfélszolgálatán, a 62486-987-es telefonszámon!
CSONGRÁD MEGYEI
KERESKEDELMI
ÉS I P A R K A M A R A

Bírósághoz, és ekkor fordult a Szabadalmi Hivatalhoz is. A Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást
nem indított, mivel úgy találta,
hogy a névhasználat és a V-fon
magatartása a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvénybe nem ütközik. A V-fon Rt. ellen
tisztességtelen piaci magatartás
miatt indított perben a Pest Megyei Bíróság 2001. szeptember
25-én meghozott ítéletében mint azt már írtuk - a VRAM-keresetet elutasította.
F. K.-K. A.

—

Magyar árut várnak Bar

Fenti pénzügyi alapokkal és
a pályázati feltételekkel kapcsolatban április 4-én, 10 órai kezdettel a kamara oktatótermében
pályázati felkészítőt tartunk.

ra vonatkozó beadvánnyal fordult
a Szabadalmi Hivatalhoz. A hivatal 2002. febmár 19-én kelt határozatában a „V-forí'-ra mint szóösszetételre beadott védjegybejelentést utasította el, a védjegyelbírálás nem terjedt ki az ábrás
kialakításra. A Vivendi a határozat
ellen a törvényes határidőn belül
a bírósághoz kíván fordulni.
Miután a V-fon Rt. és a VRAM
Rt. között 2001-ben a névhasználatról nem sikerült megegyezni, a
VRAM eljárást indított a V-fon
Rt. ellen a Versenyhivatal előtt,
keresetet nyújtott be a Pest Megyei

Fotó: Miskolczi Róbert

kikötőjébe

Felkészültek a montenegróiak
Az 5 millió tonna évi átrakodási
kapacitással rendelkező Bar kikötője az Adria legdélibb tengeri
kijárata. A merész, de reális, fejlesztési elképzelések szerint ezt a
teljesítőképességet az elkövetkező 5-7 év alatt 10 millióra szeretnék bővíteni a montenegróiak.
Az elmúlt héten Szegeden mutatkozott be az adriai kikötő és a Montenegrói Államvasutak, mégpedig
azon a prezentáción, amelyet a szegedi és Csongrád megyei Fuvarozók
Fóruma, valamint a kotor-szegedi
székhelyű Adria Kontiki Tburs Idegenforgalmi Vállalat szervezett a
délszláv állam gazdasági szakembereinek.
A Bari Kikötő Rt. csaknem százéves múltra tekint vissza: 1906ban alapította Nikola Petrovic herceg, az akkori haladó gondolkodású montenegrói tengerészek és hajózási vállalkozók hathatós támogatásával. A viharos időket megélt,
s az elmúlt évtized balkáni háborús eseményeit maga mögött tudó
gazdasági vállalat a demokratizálódási folyamat részeseként új munkalehetőség, új piac után kutat.
- Nem titkolt szándékunk, hogy
a szegedi bemutatkozást a magyarországi kapcsolatok felvételére, illetve kibővítésére használjuk fel mondotta lapunknak Petrasin Ka-

salica, a Bari Kikötő Részvénytár saság vezérigazgatója. - Elemeztük a magyar gazdaság helyzetét,
különös tekintettel a délre irányuló áruszállításokra, s azon belül is
elsősorban a közúti, a vasúti és a
tengeri szállítmányozást tanulmányoztuk. Meggyőződésünk, hogy a
Csongrád megyei vállalatok, de
leginkább a gabonakereskedők, érdekeltek abban, hogy a legrövidebb
úton jussanak el egy tengeri kijárathoz, az Adriára, méghozzá egy
olyan kikötőbe, ahol csaknem 30
ezer tonna befogadóképességű raktár áll rendelkezésükre. Ráadásul
ez a gabonasiló jelenleg csaknem
üres.
Kasalica vezérigazgató elmondta,
hogy a budapesti Ganz céggel a közelmúltban kötöttek szerződést 7
nagy kapacitású emelő- és átrakodó daru felújítására, s további hasonló szerződésekről is tárgyalnak.
Nem alaptalan az az elvárás, hogy
hamarosan dél-kelet-magyarországi befektetőket is fogadjanak az Adrián. Elsősorban a már említett gabonatárolók, továbbá az élőállatterminál és a hűtőházak létesítése,
illetve korszerűsítése jelentené a
közös vállalkozások alapját. A kikötő egyébként még elég szabad
területtel rendelkezik, a befektetők tehát megvalósíthatják elképzeléseiket, természetesen a kör-

nyezetvédelmi szempontok szigorú betartásával.
- A montenegrói gazdaság fejlesztéséhez való hozzájárulásunkat azáltal szeretnénk mi is fokozni, hogy tevőlegesen részt veszünk
a magyar és a montenegrói gazdasági partnerek közötti együttműködés megvalósításában - mondja
Ranko Medenica, a Montenegrói
Államvasutak vezérigazgatója. Kis területű országunkban mintegy
250 kilométer hosszúságú, szabvány nyomtávú vasútvonal van,
ebből 169 kilométer villamosított.
A legkorszerűbb vasútvonal a
Bar-Belgrád-Szabadka-Szeged közötti szakasz, amely az országaink
közötti árucsereforgalmat hivatott
lebonyolítani. S az utóbbi időben
élénkülő idegenforgalmat is. Tüdniillik a dél-alföldi, de főleg a
Csongrád és Bács-Kiskun megyeiek mind többen választják nyaralásuk színhelyéül a szolgáltatásaiban is egyre színvonalasabb montenegrói tengerpartot.
A szegedi bemutatkozást élénk
érdeklődés kísérte a helyi gazdasági vállalkozók és szakemberek részéről, így nem is tűnik alaptalannak a montenegróiak derűlátása
azzal kapcsolatban, hogy hamarosan magyar befektetők érkezhetnek az adriai kikötőbe.
KISIMRE FERENC

Ép testben
A DELMAGYARORSZAG
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Elsősegély csipesszel, borogatással

Kullancstámadás
A TAVASZ KOZELEDTEVEL MIND

MOBILTELEFON-BILLENTYŰZETEK

A TÚRÁZÓK ÉS KIRÁNDULÓK

SPECIÁLIS IZMOKAT MOZGATHAT-

SZÁMÁRA ÖRÖK ÉRVÉNYŰ FIGYEL-

NAK MEG, UGYANAKKOR BIZONYOS

MEZTETÉS. HOGY ERDŐKBEN. BOK-

VESZÉLYEKKEL IS JÁRNAK A JÖVŐ

ROS. CSERJÉS TERÜLETEKEN

NEMZEDÉKE SZÁMÁRA.

MINDIG LESELKEDIK
A KULLANCSVESZÉLY

Az RSI egy ismert tünetcsoport,
mely elsősorban az irodai alkalmazottaknál jelentkezik. A lényege,
hogy az ismételt mozdulatok egy
meghatározott helyre gondot jelenthetnek a csuklónak a gépelés
közbeni intenzív erőkifejtés miatt.
Hasonló tünetek jelentkezhetnek a
mobiltelefonok apró billentyűzetének használatakor, különösen
akkor, anúkor egy kézzel gépeljük
be az SMS-szöveget. Az RSI néhány éven-belül már megfigyelhető. A probléma csak fokozódik az
egyre kisebb méretű mobiltelefonok
használatával.

A kullancsok apró, pókhoz hasonló rovarok. Füves vagy fás helyen
találhatók. Belekapaszkodnak
azokba az állatokba (és emberekbe), amelyek elhaladnak mellettük, a bórbe harapnak, hogy vért
szívjanak. Egy kiéhezett kullancs
igen kicsi, harapása nem fájdalmas, ha teleszívja magát vérrel,
borsó nagyságúra duzzad, és
könnyen észrevehető. A vírussal
fertőzött kullancsok betegséget terjeszthetnek, tehát amilyen hamar
csak lehet, el kell távolítani ezeket.
A kullancsot eltávolítás után tegyük egy edénybe, és ha orvoshoz
fordulunk, vigyünk magukkal.

A szabadban a gyerekek tartózkodnak a legtöbbet, őket veszélyeztetik legjobban a kul-

lancscsípések. (Fotó: Gyenes Kálmán)

csípés összeadódó hatása veszélyes
lehet. A szájat, illetve a garatot ért
csípéseket igen komolyan kell venni, mert a nyálkahártya-duzzanat
fulladást okozhat. Ilyen esetben
az elsősegély célja:
- könnyíteni a vizenyős duzzanaton és a fájdalmon,
- szükség esetén mentőt kell hívni.
A bórt ért csípések esetén segítsen a következőképpen:
- Csipesszel távolítsa el a fullánkot, ha még a bőrben lenne.

TERMESZETPATIKA - GYOGYNOVENYTAR

a természetes tartósító
MAR ÉVEZREDEKKEL EZELŐTT
MEGFIGYELTÉK, HOGY HA A HÚST
ŐRÖLT ROZMARINGLEVELEKKEL
BORÍTJÁK, AZ SOKÁIG ELÁLL ÉS
MEGTARTJA FRISS ILLATÁT A NÖVÉNY MIND A MAI NAPIG A HÚSÉTELEK EGYIK LEGKEDVELTEBB
FŰSZERE MARADT ÉS TARTÓSÍTÓ
HATÁSA EGYBEN GYÓGYHATÁSÁ
NAK ALAPJA.
1235-ben magyarországi Erzsébet paralízisben szenvedett. A legenda szerint egy remete úgy gyógyította meg higy egy font rozmaringot egy gallon borban több napig áztatva, a tinktúrával bedörzsölte a királynő végtagjait. A rozmaringbor elegye ezáltal „Magyarország királynőjének gyógyvizeként" vált világszerte ismertté,
és évszázadokon át a köszvény, a
bajkorpa és a bőrbetegségek ellen, valamint a kopaszság megelőzésére használták.
E gyógynövény serkenti a keringési, az emésztő-, valamint az
idegrendszert. Fejfájás, emésztési zavarok, izomláz ellen, vala-

Mobilveszély
a csuklókra
A NEM KELLŐEN KEZELHETŐ

TÖBB IDŐT TÖLTÜNK A SZABADBAN.

A kullancs eltávolítása a bőrből
a következőképpen történjen: fogja meg a kullancs fejét finom csipesszel, közel a bőrhöz. Mozgassa
a bőr mentén, higy fejét inkább kibillentse, mint kihúzza. A kullancs szája igen szilárdan beékelődik a bőrbe, próbálja a kullancsot nem elszakítani, nehogy a feje a bőr alatt maradjon.
Tavasszal, nyáron gyakoriak a
rovarcsípések. A méhek, darazsak
és lódarazsak csipése általában
sokkal fájdalmasabb és ijesztőbb,
mint amilyen veszélyes. A csípéskor éles fájdalom érezhető, amit
duzzanat és tartós fájdalom követ. Ezeket a kellemetlen tüneteket enyhíteni lehet. Vhnnak emberek, akik allergiásak az ilyen mérgekre, és igen gyorsan súlyos állapotba kerülhetnek. Sok, egyidejű

•

mint toroköblítőként a rossz lehelet ellen, külsőleg pedig a korai
kopaszodás megakadályozására,
illetőleg nyugtató fürdőként javasolják.
A rozmaring és annak olaja
erősen antioxidáns hatású anyagokat tartalmaz - és ezek hatására a rozmaring tartósító értéke
vetekszik egyes kereskedelmi tartósítószerekével. A rozmaring
hústartósító hatását ételmérgezések megelőzésére is hasznosíthatják. A legtöbb konyhai fűszernövényhez hasonlóan a rozmaring is nyugtató hatású a gyomor
izmaira. A rozmaring is fellazíthatja az orr és a légutak meghűlés, influenza vagy allergia kiváltotta váladékait.
A rozmaring olyan vegyületeket
is tartalmaz, amelyek hatásosak
lehetnek a fertőzésekkel szemben.
A gyomor nyugtatására, illetve
az orrdugulás elmulasztására kellemcsen illatos italt úgy készítsenek, hogy 1 teáskanál aprított
rozmaringot áztassanak 10-15
percig egy csésze forró vízben. Az
italtól naponta legfeljebb 3 csészével fogyasszanak.

j

- Alkalmazzon hideg borogatást,
enyhíti a fájdalmat, csökkenti a
: duzzanatot.
- Tanácsolja a sérültnek, hogy keresse fel orvosát, ha a duzzanat és
a fájdalom nem múlna el vagy fo; kozódna.
Szájat ért csípés esetén:
- Adjon jeget a sérültnek, hogy
szopogassa, így csökken a duzzanat.
- Értesítse a mentőket. Nyug: tassa meg az áldozatot, amíg megérkezik a segítség.

A mobiltelefon billentyűzete teljesen hasonló tüneteket válthat ki,
mint a PC-k klaviatúrája, ugyanakkor veszélyesebb is, mivel egy kis
területen kell erőt kifejtenünk úgy,
hogy közben a kezünkben van a
készülék. A nevesebb készülékgyártók ugyan nagy gondot fordítanak a készülékek ergonómiai kialakítására, de az igazi megoldás az
lenne, ha az összes forgalomba hozott készülék már hangvezérelt
lenne.
Elemzők szerint a fogyasztók egyre gyakrabban követelik meg a gyártóktól, hogy olyan készülékekkel jelenjenek meg, melyek minden
szempontból biztonságosak, vagy a
konkurencia hasonló termékeinél
biztonságosabbak. A sugárzás alacsony értéke mellett már az is kérdéses lehet, hogy egy modell kialakításánál mennyire könnyű a billentyűzetet kezelni, illetve, hogy a
készülék hangvezérelt-e.

SZERKESZTI:

KATALIN

Hajsza, stressz,
ami tönkre tesz
A stressz természetes velejárója
életünknek, ami nem jelenti azt,
hogy egyértelműen pozitív.
A stressz valószínűleg módosítani képes a testi folyamatokat,
többek között a hormonális válaszreakciót, és mozgósítja az ember problémamegoldó kapacitását.
Ha ez a válaszreakció elegendő
a stressz legyűréséhez, vagyis az
alkalmazkodás sikeres, az ember
túljut a problémán. Amennyiben
kudarcot vall, vagy rossz megoldást választ, elindul az a folyamat, amit kártékony stressznek
neveznek.
A stresszállapot lelki, érzelmi
és fizikai tüneteket egyszerre okoz:
ilyen a tartós ingerültség, az érdeklődés beszűkülése, a reménytelenség érzése, a döntésképtelenség, a jövőtől való félelem, az
önbizalom hiánya, a koncentráció
és a gondolkodás romlása, a kapkodás, a dolgok befejezésének képtelensége.

A stressz okozta testi jegyek:
étvágytalanság (vagy éppen a túlzott étvágy), hasmenés (vagy székrekedés), álmatlanság, állandó fáradékonyság, fejfájás, hányinger,
nehéz légzés, szapora szívdobogás, csökkent szexuális teljesítőképesség.
Az esti relaxációval elősegíthetjük szellemi regenerálódásunkat.
Rendszeres mozgással izmaink
görcsösségét oldhatjuk fel, ugyanakkor javítjuk a vérkeringést is,
mellyel más panaszokat orvosolhatunk.
Gyógynövényekből (citromfű,
orbáncfű, ginzeng, macskagyökér,
golgotavirág) készített teákkal,
vagy ezek hatóanyagát koncentráltan tartalmazó gyógyhatású készítményekkel feszültségoldást,
hangulatjavítást érhetünk el.
Idegrendszerünk erősítésére nagyonm alkalmas a B-vitaminkúra. Magnéziummal, cinkkel és az
antioxidáns C-vitaminnal együtt
szedve igen jó hatású.

Lassított öregedés
Ausztráliai t u d ó s o k szerint a
Nagy-korallzátonyon talált baktériumok ígéretes lehetőséggel kecsegtetnek az olyan betegségek
kezelésére, mint a Parkinson-kór
vagy az Alzheimer-kór.
Az ausztrál oceanológiai kutatóintézet tudósai felfedezték: a
korallok felszínén tenyésző baktériumok, amelyeket ér az ultraibolya sugárzás, jelentős mennyiségben termelnek úgynevezett Q
enzimet, ezt a valamennyi élő
sejt által előállított igen hatékony
antioxidánst.
A tudósok úgy vélik, hogy ez a
mostani felfedezés segítheti az
emberiséget abban, hogy a sejtoxidáció jelenségével - ami az

öregedés folyamatának egyik leglényegesebb eleme - felvegye a
harcot.
Ha sikerül kifürkészni, hogy
ezek a baktériumok miként szabályozzák ezt a funkciót, akkor
talán a l k a l m a z h a t j á k m a j d az
ember esetében is. Ezek a baktériumok alkalmasak az olyan betegségek leküzdésére is, mint a
Alzheimer-kór vagy a Parkinsonkór.
Nem magát az öregedést akadályozzák, hanem lassítják az öregedési folyamatot, ami nem azt jelenti tehát, hogy hosszabb ideig
élhetünk, hanem azt, hogy jobb
egészségben élhetjük meg az idős
kort.

Megkopott,
A MOZGÁSSZERVI BETEGSEGEK- A
SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI, VALAMINT
A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEKKEL E G Y Ü T T - A MAI MAGYARORSZÁG NÉPBETEGSÉGEINEK TEKINTHETŐK, EMELLETT A 3. LEGGYAKORIBB ROKKANTOSÍTÁSI OKNAK SZÁMÍTANAK. 1998-AS ADATOK SZERINT MINDEN 10. ÚJ LESZÁZALÉKOLÁS MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK
MIATT TÖRTÉNT.
Az ízületi gyulladás a becslések
szerint a világon 355 millió embert
érint, előfordulásának gyakorisága
az életkor előrehaladtával emelkedik. Statisztikai adatok szerint a világon minden második 60 év feletti embernek vannak ízületi panaszai, ami a magyar lakosságra átszámítva 2-2,5 millió beteget jelent.
A kopásos ízületi megbetegedés
az ízületi gyulladás leggyakoribb
formája. Ez a probléma Magyarországon 1-1,5 millió embert érint.
A nők esetében a betegség előfordulásának valószínűsége a férfiakénak kétszerese. A gyulladásos
ízületi megbetegedések legsúlyosabb fajtája a reumás sokízületi
gyulladás. Hazai adatok szerint a
lakosság 1 százaléka, vagyis hozzávetőlegesen 100 ezer ember

A termálfürdőkben sokan keresnek gyógyírt izületi panaszaikra. (Fotó: Karnok Csaba)

szenved ebben. A reumás sokízületi gyulladás általában fiatalabb
embereket támad meg, mint a kopásos ízületi megbetegedés, jellemzően már 30-40 éves kor között felléphet. Ez a betegség is a
nők körében gyakoribb.
Az ízületi betegségek erősen
rontják a betegek életminőségét,
szűkebb környezetüktől fokozott
segítségre van szükségük az élet
minden területén. A kezelések,

gyógyszerek, orvosi segédeszközök magas költségei a családi
kassza és az egészségügy finanszírozói számára egyaránt kihívást jelentenek.
A betegek állapota gyakran olyan
rossz, hogy feladatukat nehezen
tudják ellátni munkahelyükön, ez
gyakori munkakiesést jelent, mely
sokszor egyben a munkahely elvesztését jelenti számukra.
Számos korszerű készítmény,

mely már Magyarországon is megvásárolható, nem részesül tb-támogatásban. Ezek viszonylag magas áruk miatt, valamint a tb-támogatás hiányában sok beteg számára n e m elérhetők, így ők n e m
élvezhetik a legújabb kutatások
eredményeit, életüket pedig tovább nehezitik a régebbi, rendszeres szedés esetén jóval több mellékhatást kiváltó gyógyszerek
hosszú távú következményei
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Bravúros végtagműtétek
LEVÁGOTT UJJAKAT, KEZEKET VARRNAK VISSZA, MEGBÉNULT IDEGPÁLYÁKAT TESZNEK ÚJRA AKTÍVVÁ
A SZEGEDI TRAUMATOLÓGIAI KUNIKA ORVOSAI. A SEBÉSZETI BRAVÚROKHOZ JÓ CSAPATMUNKÁRA ÉS
MAGAS SZINTŰ TECHNIKAI HÁTTÉRREVAN SZÜKSÉG-ÁLLÍTJA AZ
INTÉZET VEZETŐJE.
Sebészeti bravúrok színhelye a Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinikája. Az új klinika épületében működő baleseti sebészet
orvosai ugyanis képesek levágott
végtagok visszavarrására is. Emellett számos más, korábban lehetetlennek tartott műtéti megoldást is
sikerrel alkalmaznak, tudtuk meg
Simonka János Aurél professzortól, az intézet vezetőjétől.
- A sérülések szinte minden fajtájával találkozunk a m u n k á n k
során, kezdve az egyszerű törésektől a legsúlyosabb koponyasérülésekig, így minden orvosunk
széles körű gyakorlatra tehet szert.
Talán ez is indokolja, hogy az ország klinikái közül az elsők közt
tartják számon a szegedi traumatológiát - mondta a klinika vezetője.
Az intézet elsősorban úgynevezett politraumatizált, azaz egyszerre többféle sérülést szenvedett betegek gyógyításával foglalkozik. Ilyen sérülések súlyos
közúti vagy munkahelyi balesetek
során keletkeznek, az életet ilyenkor csak a gyors és és szakszerű
csapatmunka tudja megmenteni
- állítja a professzor.
- Minden pillanatban felkészülten kell várnunk a baleseteseket,
hiszen a súlyos sérüléseknél egyet-

len percet sem veszíthetünk. Szerencsére korszerű sebészeti és
diagnosztikai felszerelések állnak
a rendelkezésünkre, jó a kapcsolatunk az ú j klinika épületében
működő röntgenorvos és idegsebész kollégáinkkal - mondta Simonka János Aurél.
A „hétköznapi" balesetek sérültjeinek ellátása mellett az igazi bravúrt a replantáció, azaz az elvesztett végtagok visszavarrása,
valamint a korábban gyógyíthatatlannak hitt bénulások helyreállítása jelenti. A felső végtagok idegpályáinak sérülése ugyanis néhány évvel ezelőtt még örök bénaságra ítélte a sérülteket, ám a legmodernebb műtéti technikák segítségével a balesetesek karja újra mozog, és a tapintásérzet is
részlegesen helyreáll.
- Általában évente több alkalommal is sort kell kerítenünk
csonkolt végtagok visszavarrására. A többórás műtétek eredményeképp azonban a legtöbb esetben
újra használható végtagot „nyer",
aki elveszítette a kezét, karját. A
replantáció feltétele, hogy viszonylag éles legyen a csonkolás felülete, valamint, hogy a leszakadt végtagban hat órán belül újra helyreállítsuk a vérkeringést. A nagy
műtétek mellett számos kisebb
ujjcsonkolásos sérülést is ellátunk,
ilyen esetekben természetesen a
műtéti kockázat is kisebb - mondta az intézetvezető.
A szegedi traumatológián tizenkilenc orvos dolgozik, ám a sok és
kemény munka, a több szakvizsgához szükséges hosszú tanulmányi idő, valamint a hatalmas döntési felelősség miatt mindig van
üres állás.
ILLYÉS SZABOLCS

Hipertóniások gyógyszerszedési szokásai

Terápiahűség,
mellékhatások nélkül
Az EMMA-vizsgálat meglepő
eredményt is hozott: a 35 éven felüli megkérdezettek 39 százalékának tartós, orvos által diagnosztizált magas vérnyomása van. Ez
az eddigi, a praxisban becsült 3035 százalékhoz képest jelentősen
rosszabb helyzetre utal. Ráadásul
a vártnál nagyobb arányban jelent meg a 35-45 éves korosztálynál is a kezelést igénylő magas
vérnyomás.
A megkérdezettek az ideális
gyógyszer tulajdonságai közül azt
tartották a legfontosabbnak, hogy
annak ne legyen mellékhatása,
ezután következett az a tulajdonság, miszerint naponta csak egyszer kelljen beszedni. Amikor az
esetleges gyógyszerváltás okairól
kellett beszámolni, első helyre a
szer hatástalansága, illetve a mellékhatások kerültek
Az EMMA-vizsgálat eredményei azt erősítik meg, hogy a tünetekkel, panaszokkal sokszor
n e m járó magas vérnyomás esetén csak úgy lehet elérni a beteg
terápiahűségét, és így a kardiológiai eseményeket megelőzni, ha az
alkalmazott gyógyszert az orvos az
adott beteghez „passzítja".

Az 5000 ember megkérdezésével
lezajlott, a hipertóniások gyógyszerszedési szokásait kutató EMMAvizsgálat eredményei szerint, a betegek leginkább az olyan gyógyszer
mellett tartanak ki, amely alig vagy
egyáltalán nem jár mellékhatásokkal, még magasabb dózisok alkalmazásakor sem. Elsősorban e tulajdonság nyomán alakul ki a betegekben az úgynevezett terápiahűség,
azaz megbízhatóan és rendszeresen szedik az orvos által előírt gyógyszert. Ez szükséges ahhoz, hogy a
magas vérnyomás mint népbetegség hatékonyan kezelhető legyen.
Ezzel pedig a keringési betegségek
- elsősorban a szívinfarktus és az
agyvérzés - megelőzése is sikeres lehet. A kutatás során három hónap
alatt 5000 ember megkérdezésével
alkotottak képet a magas vérnyomás előfordulási gyakoriságával, illetve a magas vérnyomásos betegek
gyógyszerszedési viselkedésével, a terápiahűséggel kapcsolatosan. A kutatást a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet végezte, és a Gulden Communications
koordinálta.

Tartós, megbízható
fogamzásgátlás
A baleseti sebészeten a sérülések mindé fajtájával találkoznak. (Fotó: Mikolczi Róbert)

Plasztikai sebészek próbálkoznak a palástolással

Hajhullástól a kopaszodásig
SZINTE MINDENKI ÉLETÉBEN
ELŐFORDUL. HOGY KÓROSNAK ÍTÉLI
MEG HAJHULLÁSÁT A HAJHULLÁS
A LEGGYAKORIBB PANASZOK KÖZÉ
TARTOZIK. AMIVEL A BETEGEK
FELKERESIK AZ ORVOSI
Az egészséges ember körülbelül 100
-150 ezer hajszálából 5-10 százalék
van nyugalmi fázisban. Ennek a
napi 100 hajszálnak a kihullása
természetes. A normális hajhullás,
az úgynevezett, „hajváltás" folyamatos. A hajhullás akkor rendellenes,
ha túlzott, vagy hiányzik a természetes visszanövés.
A diffúz hajhullás leggyakrabban
fertőzések, lázas állapotok, gyulladásos betegségek miatt alakul ki.
Daganatos betegek citosztatilois
kezelése, anyagcserezavarok-fehérjehiány, felszívódási zavar, pajzsmirigy betegség bizonyos gyógyszerek, véralvadásgátlók is ilyen típusú hajhullást okoznak. Az esetek
nagy részében néhány hónap múlva visszanő a haj.
A foltos hajhullás hátterében számos tényező állhat: genetikai okok,
autoimmun betegségek, a szervezetben rejtetten lévő bakteriális gócok. Ebben az esetben a fejbőrön, a
szakáll tájon körülírt területen, egy
vagy több foltban hiányzik a szőrzet.
Az esetek egy részében teljes lesz a
visszanövés, gyakran azonban nem
reagál a kezelésekre. Maradandó
kopaszságot okoz az égés, forrázás,
savmarás, zúzódás.
A férfias típusú hajhullás bármely életkorban kezdődhet. A halántéktájon indul, és fokozatosan
terjed a fejtető hátsó része felé. Bár
vannak terápiás próbálkozások, látványos, megnyugtató kezelés sajnos
nincs, a folyamat visszafordíthatatlan.
Plasztikai sebészek a tarkótájról
vett hajhagymát tartalmazó „mikrograftok" fejtetőre beültetésével
tudják palástolni a tüneteket azok-
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A világ számos országában sajátos fogamzásgátlási módszert alkalmaznak. Hat darab, körülbelül
gyufaszál méretű, kis gumirudacskát helyeznek a nők bőre alá, amelyek női hormont tartalmaznak.
Ez a mesterségesen előállított
anyag nagyon lassan, fokozatosan ürül ki a rudacskákból, és szívódik fel a véráramba. Tehát egy
elnyújtott hatású hormonális fogamzásgátlóról van szó, ugyanolyanról, mint amilyet nap mint
nap nálunk is használnak a magyar nők. Csak éppen n e m minden este kell belőle bevenni egy
szemet, h a n e m elegendő - ötévente - cserélni!
Tehát az alig néhány perces ambuláns műtét keretében beépített
kis rudak fél évtizednyi időtartamra megoldják a terhességet
nem vállalók gondjait, ami azt is

magyarázza, miért annyira népszerű ez Afrika és Ázsia legnagyobb népszaporulattal bíró államaiban, ugyanis nem szükséges
hozzá semmilyen fajta egészségügyi „fegyelem", nem kell tartani
véletlen teherbe eséstől, ha a beteg elfelejti bevenni a tablettát,
ha elveszíti azt vagy egyszerűen
nincs pénze kiváltani.
Ráadásul valóban biztonságos. Objektív felmérések szerint
legalább annyira biztonságos fogamzásgátló, mint a tabletta. Ráadásul, eltávolítását követően 10-30 perces helyi érzéstelenítésben csipesszel kiszedik a gumicsövecskéket - körülbelül két hét
után a hölgyek ismét pont annyira termékenyek lesznek, azaz
ugyanolyan eséllyel vállalhatnak
gyermeket, mint nem „tetovált"
társaik.

Emlőoperáció
után rehabilitáció
Magyarországon ma minden nyolcadik nőt veszélyeztet a mellrák, a
betegség következtében tavaly
mintegy 2800 nő halt meg.
Az emlőrák az életminőség súlyos
romlását, a családi élet, az egzisztencia, a szociális hovatartozás
megváltozását is jelenti.
A mellrák és az emlőműtét rengeteg olyan problémát okoz, amelynek megoldásához a nőknek segítségre van szükségük.
Erre azonban a magyar egészségügyben sem hely, sem pénz
nincs. A rákos megbetegedés miatt emlőműtéten átesett nők testi-lelki rehabilitációjára indított a
Benevita Alapítvány programot.
A Mammaklub programja négy-

:
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szemközti interjúból, speciális állapotjavító, megelőző hatású gyógytornából és két fórumból áll, amelyen a betegek megismerhetik egymás sorsát, történeteit, felmerülő
kérdéseikre a meghívott szakemberektől kapnak választ.
A Mammaklub ingyenes programjában a fizikai rehabilitáció
mellett kiemelt szerepet kap a lelki segítségnyújtás és a betegképzés
is.
Noha nagy az igény a programra, anyagi lehetőségeik m i a t t
egyelőre azonban csak korlátozott
számú beteget tudnak fogadni.
Az alapítványt 1997-ben krónikus mozgásszervi és immunbetegségekben szenvedők hozták létre.

Rák, infarktus?
TEGYEN ELLENE!
Ebben a korban és ilyen hajból még nem számít a napi s z á z szál kihullása.

nál, akik nem tudnak megbarátkozni a kopaszság gondolatával.
A nőknél elsősorban a hormonális változások - terhesség, szülés,
fogamzásgátlók szedése - idején jelentkezik a hajhullás.
A terhesség alatt jelentkező hajhullás vashiányra, illetve gyulla-

dásra utal. Szülést követő 3-4. hónapban sok anyuka észlel, hirtelen
nagyobb mennyiségű, ijesztőnek
tűnő hajhullást. Átmeneti állapotról van szó, utána visszanő a haj.
Ritkább esetben nőknél is jelentkezhet a férfias típusú hajhullás,
ami a genetikus tényezők mellett a

|
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k o m p l e x szakorvosi szűrés s z o m b a t o n k é n t

férfi nemi hormonszint emelkedése okán alakul ki. Hasonló tüneteket lehet észlelni a klimax környékén, ilyenkor a hajhullás folyamata lassítható antiandrogén jellegű fogamzásgátló gyógyszerekkel.
ALTMAYER ANITA
bőrgyógyász-allergológus

niamningrnfiaval r g i ü l l , m á j u s 2Ö-IŐI S z e g e d e n .
Bejelentkezés: M - S 5 / M O - & 7 B ,

M-M/M-111-11

I.C.C. l)r. Polil
KIVIZSGÁLÁS t l l A l í T K : vér. vizelet, széklel. fül-orr-gégészei, inellkasrüiiigeii.
ultrahang. sebészet, bőrgyógyászat, urológiai. belgyógyászat. KKII. nőgyógyászat,
szemészei, inninmográltH. S. 0 . S. életmentő rendszer, adatlapkilültés.
Internet: www.ier.liu
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CSÜTÖRTÖK,

MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Eldurvult-e a kampány t?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.

i

TITOKTARTAS?
A hétfői lapszámban megjelent
e-maillel kapcsolatban telefonált
olvasónk a 467-502-es telefonról. Szeged vonzáskörzetében levő
faluban lakik, s hasonló „tapintatlanságokat" tapasztalt nem is az
orvos inkább az asszisztensnők
részéről. Kérdése, hogy őket nem
köti a titoktartás?

%
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BERES DEZSONE
irodai dolgozó:
- Nem sokat tudok hozzászólni.
Nincs jó véleményem az egészről,
hiszen akik ilyen goromba szavakat használnak, kiváltják a jó
szándékú emberek ellenszenvét.
Véleményem szerint ez azt'bizonyítja, hogy nem tisztehk a választópolgárokat sem Nem tudom,
mire vezet mindez.

VINCZE GYULA
teherfuvarozó:
- A közállapotok nem tükrözik
az európai színvonalat. Szomorú
tény, hogy ilyen megtörténhet. A
kampányt ezzel nem teszik jobbá.
N e m egymás mocskolásával, hanem konszenzussal kellene megegyezniük a p á r t o k n a k abban,
hogy ne legyenek hasonló problémák, mint a tévés vitával.

MEGJÖTTÜNK
BUCSU ATTILA

G O M B K Ö T Ö KRISZTIÁN

Március 22., 19 óra, 3000 g. Sz.: Bíró Zsuzsanna és Búcsú Attila (Apátfalva).
Ö K R Ö S RICHÁRD

Közgyógyellátási
A 30402-1351 -es telefonról kül-

Március 23.. 1 óra 5 perc, 3500 g. Szüdött sms-re a következő választ juMárcius 25., 5 óra 55 perc, 3400 g. Sz.: Bá- lők: Csicsey Gyöngyi és Ökrös Sándor (Vész- tatta el szerkesztőségünkbe Majrányi Zita és dr. Keresztesi Sándor (Kecskemét). tő).
láthné Lippai Éva, a szegedi polK E R E S Z T E S I ZITA

MAJOR ANTAL

DIÓS R I S Z U L A VIVIEN

Március 25., 8 óra 25 perc, 3850 g. Sz.: Magyar Melinda és Major Pál (Békéscsa).

Március 25., 8 óra'35 perc, 3400 g Sz.: Diós
Kitti és Leonidas Daoysanis (Apátfalva).

BABARTH N O R B E R T

Március 25., 2 óra 15 perc, 3190 g. Sz.: Máder Edit és Baráth Péter (Szeged).

SZEMIES
GÁSPÁR VIVIEN ANNA

Március 22., 11 óra 45 perc, 3100 g Sz.: Vízi Zsuzsanna és Gáspár Imre László (Szentes).

VÁSÁRHELY
KIS M O L N Á R IVETT

FORGO ERZSEBET
rokkantnyugdíjas:
- Elítélem, hogy a kampány idején egyesek mit meg nem engednek maguknak. Azt hiszem, egyik
jelölt vagy párt sem lesz népszerűbb a többség szemében azzal, ha a másikat lejáratja. Emberhez méltón kellene beszélniük egymással, ahogy a családjukkal beszélnek.

! VISSZHANG

SZEGED
Március 24., 13 óra 53 perc, 2380 g. Sz.: Gomkötő Tímea és Boros István (Csanádapáca).

KOVÁCS LASZLO
elektrotechnikus:
- Számomra elfogadhatatlan, hogy
a pártok, a képviselők egymást szidalmazzák a kampány idején.
Nem értem, vajon miért is teszik
ezt. Ehelyett arra kellene törekedni, hogy tárgyalásos úton megegyezzenek egymással, s aztán tartsák magukat a megállapodáshoz.
Ezt várják el a választópolgárok.

Március 25., 6 óra 5 perc, 4600 g. Sz.: Mol- SEBŐK KAROLINA
nár Julianna és Kis Molnár István (Módmezővá- Máncus 23., 21 óra 50 perc, 3380 g Sz.: Rácz
sárhely).
Margit és Sebők József (Szentes).
DANKA G A B R I E L L A

SÓS PATRIK

Március 25., 10 óra 18 perc. 2640 g Sz.: Molnár Zsuzsanna és Danka Zoltán (Székkutas).

Március 24., 13 óra 40 perc, 3710 g. Sz.: Molnár Gabriella és Sós Csaba (Csongrád).

HORVÁTH MARTIN

BURANSZKI ANDRAS

Március 25., 10 óra, 3350 g Sz.: Mérges Eszter és Horváth Norbert (Hódmezővásárhely).

Március 24., 17 óra 5 perc, 3220 g sz.: Kérődi Andrea és Buránszki József (Öcsöd).'

gármesteri hivatal szociális, családvédelmi és egészségügyi irodájánakvezetője: a panaszos által január 20-án beadott közgyógyellátási igazolvány iránti kérelmet
az irodán február 6-án iktatták. Az
ügyintéző február 15-én határozattal elbírálta és további egy évre meghosszabbította D. G. M.
közgyógyellátásra való jogosult-

igazolvány
ságát, mely a 30 napos határidőn
belül van.
Az elbírálást követően a közgazdasági iroda utalja át az igazolvány térítési díját az OEP Dél-alföldi Egészségügyi területi Főosztályára. A szociális iroda a banki
átutalás visszajelzését kővetően
ellenjegyezteti az igazolványokat
az OEP-pel. Csak ezután postázható az a kérelmező részére. Ebből
adódik, hogy hosszabb idő telik
el az elkészítés és a postázás között.

székkutasiak

Nyugdíjas székkutasi nő vagyok. Még januárban elestem és több helyen
eltört, repedt a jobb kezem. Ezzel majdnem teljesen magatehetetlenné
MAKÓ
Március 24., 20 óra 40 perc, 3130 g. Sz.: Far- váltam. Még egy szelet kenyeret se tudtam vágni magamnak. Egyedül
KORDÁS PATRÍCIA G A B R I E L L A
kas Timea és Czombos Róbert (Csany- élő vagyok, de voltak elég sokan, akik a segítségemre siettek és tették
ezt hónapokon át, önzetlenül. A székkutasi református lelkész ,Tóth
Március 22., 15 óra 50 perc. 3300 g Sz.: Har- telek).
csás Gabriella és Kordás Péter (Makó).
Gratulálunk! Imre és felesége naponta átjöttek hozzám, elláttak engem és többször
bevittek a kórházba, a röntgenre is. A szomszédomék, Csúfot Marian
és férje Krisztián és Etuka rendszeresen segítettek mindenben. Önzetlenül, jó szívvel.
A boltokban mindent összevágtak, felbontottak, amelynek jelentősé' ¡ ¡ P \ KOS: Élénk fantáziáját jövedelyOy MÉRLEG: Ha egy pökhendi ember- gét csak az érzi igazán, aki volt már magatehetetlen. Ezért szeretném
«rel beszél, legyen inkább szellemes, megköszönni mindenkinek a jóságát. Ezek az emberek megérdemhk a
* 5 mezóen is használhatja. Az álmok
mint dühös. Ha egyedülálló, találkozzon né- nyílt köszönetet az önzetlenségükért.
minden figyelmét magukra vonják, ha megC Z O M B O S KEVIN

H0R0SZK0P

beszéli őket egy szakértővel, megnyugszik.

liany érdekes emberrel.

j M t I BIKA: A jó ítélőképesség, az éleslá® > tás, a világos gondolatok és a tömör
beszéd sokat számítanak ma. Eléri azt, amit
nagyon szeretne.

w
I SKORPIÓ: Nagyon vágyik rá, hogy
TJ | a szerelem és a barátság mindig
igaznak bizonyuljon. Vásároljon stílusos ruhákat. ékszereket.

| IKREK: Kitűnő egészségnek örvend.
I nyugodt és tele van energiával. Karrierje egyenesen ível felfelé, sok segítséget
kap barátaitól.

J ^ r , NYILAS: Legyen vidám, ne tűnődjön,
" hanem élvezzen minden pillanatot.
Ne bántsa meg senkinek az érzéseit, s ne
késsen el a randevúról.

| RÁK: Ne hagyja, hogy az idegei és
*
I félelmei legyőzzék. Ha egyedülálló,
akkor még egy ideig az is marad. Tanuljon,

| BAK: Bánjon óvatosan a pénzzel, s
• fizessen ki néhány tartozását. Meg
kell próbálnia minél nagyobb anyagi biztonságra törekednie.

tartson lépést a legújabb eredményekkel

| OROSZLÁN: Ön ma könnyen összeü l I veszhet emberekkel, ezért kerülje
ezeket a helyzeteket. Ne kezdjen fogyókúrába meggondolatlanul.

* VÍZÖNTŐ: Elkerget minden aggo' dalmat, könnyedén megold minden
problémát. Az új gondokat leküzdi, mielőtt sokasodni kezdenének

| SZŰZ: Segítsen, ha megkérik rá, és
* ne bosszankodjon a kéretlen tanácsok miatt. Mutasson nagyobb érdeklődést
partnere iránt.

HALAK: Az érzelmei kicsit zavarosak.
' Kerüljön mindent, amivel ellenségeket szerezhet magának és kedvesének.

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 nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

FEKETE NAGY ROZÁLIA
SZÉKKUTAS

Jótékonysági akció
A Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete idén is megtartotta
szokásos nőnapi jótékonysági
programját. Ez alkalommal is szép
számmal vettek részt a meghívottak. A rendezvény fővédnöke pedig Tliri-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter volt, akitől értékes számítógépet kaptunk ajándékba.
Támogatóink voltak: TUn-Kovács Béla és felesége, Lánszky
György kabinetfőnök, Vincze László országgyűlési képviselő és felesége, Magossy Imre, a Baumax
Áruház vezetője, Nagy László, a
Csongrád Megyei Agrárkamara
tanácsosa, Forrás Hotel, Mód
Lászlóné, Kabay Patika, Praktiker
Áruház, OBI Áruház, Tabán Trafik Kft., Colibri Kft., Azurit Kft., Alfa Ipari Rt., Bozóki Ferenc, PrímaProtetika Kft., Florin Rt., Esztex Lakástextil, TTL Lakástextil Áruház, tep-Fola Virágnagykereskedés, Borvirág Bt., Virágüzlet Tisza
Lajos krt., Cora cukrászüzeme, Z.
Nagy Margit, Virág cukrászda,
MAÚS Kft., CHIO Kft., Pesztalics
Márta festőművész, S C O N T O
Kft., Napos úti Nyomtatvány Áru-

VISSZAMETSZÉS
A szegedi Mikszáth Kálmán utcai
fák visszametszésével kapcsolatban a környezetgazdálkodási kht.
növényvédelmi vezetője, Gila Csaba elmondta, hogy ezek a fák
pajzstetvesek voltak, ezenkívül
ránőttek a trolivezetékekre, valamint a környező házak ablakaira.
A kártevők miatt mindenképpen
a teljes visszavágás a megfelelő
megoldás, a növekedés okán három szakmailag lehetséges meg-

VÍZMINTA
A 70310-2577-es mohiból telefonált olvasónk, hogy a víz világnapján ő is szeretett volna élni a lehetőséggel, miszerint 9 - 1 5 óra
között az Ativizig a beérkezett vízmintákat megvizsgálja. Igaz, hogy
15 óra előtt néhány perccel érkezett vidékről a vízmintával, de
m á r akkor zárva volt az ajtó
és a lehetőség, hogy egyáltalán leadhassa a mintát. A korai zárást
a nagy érdeklődéssel indokolták. Olvasónk szerint erre fel
kellett volna készülni az Ativizignél.
SZEMÉT
Veres Gyula olvasónk hívta fel a
figyelmet arra, hogy a Szamos utca és Hüvelyk utca találkozásánál
levő barakképület környéke tele
van szeméttel. Papp Zoltán a környezetgazdálkodási kht. igazgatója elmondta: a város jegyzőjével
mielóbb tisztázzák, hogy kinek
keil a hulladékot elszállítani. Ezt
követően megteszik a szükséges
intézkedéseket.

PANNON G S M

v v t t v Az élvonal.

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek,
a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 0630218-11-11-es számra az sms-üzeneteket
is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

HOMOKKUPAC
A Boldogasszony sugárút és Liliom
utca sarkon fél éve otthagyott
homokkupae már a közlekedést is
akadályozza. (30978-8144)

JÁTÉKOK
A szentesi református iskola játékai
alatt speciális gumiburkolat ad
védelmet a tanulóknak. (309953559)

• POSTABONTÁS

Segítő

MAKÓ
Berkiné telefonált Makóról, hogy
a Hajnal utca mindkét oldalán
parkoló autók foglalják el az utca
szélességének nagy részét, így nehezen
lehet
megközelíteni
járművel az itt lévő gyermekintézményt. Műhelyi István a makói
önkormányzati hivatal város üzemelési csoportvezetője elmondta, hogy lakossági f ó r u m o n is
szó esett a problémáról. A megoldás megszületett: az utca egyik
oldalán megállási tilalom lép életbe.

oldás közül a fák nemesítőjével
történt egyeztetés után választották a teljes visszametszést. így
hét-nyolc év múlva kell ismét
ilyen drasztikus beavatkozást végezni.

Szatymazon

ház, SECOLOR Kft. Nyomtatványüzlet, Bába és Társa Nyomda,
Márki Zoltán, Kiskunfélegyházi
Sütőüzem, Bordányi Pékség, továbbá szatymazi támogatók, Hodács Pék Kft., a takarékszövetkezet, Encián Bt., a gyógyszertár, Mikusné virágüzlet, Bérezi Tamás,
ifj. Széli József és családja, Szanka
András és családja, Ördögh Antalné, Csamangó Jenőné, Báló István, Csányi István, továbbá virágtermelők: Szúnyogh István, Jójárt
Imréné, Natasa, Bartók György,
Farkas Szilveszter. Köszönet Király Mihályné, zsombói Gyuris Jánosné, Nyári Antal, Gajdacsi Judit,
Fodor Ibolya, Kispéter Sándor, Pintér István és Széli István szatymazi lakatos támogatásáért, Móra Istvánnak. Köszönjük külön a Securita Kft. vezetőjének, Minyó Zoltánnak és munkatársainak, hogy
egész éjjel segítettek a rendezvény
lebonyolításában és biztosították a
közrendet, teljesen díjtalanul. Támogatásuk nélkül ez a rendezvény
nem jöhetett volna létre! Köszönjük:
GERAANNA
ELNÖK

inTS"m
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ORVOSI ÜGYELETEK
SZEGED

nap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés:
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374 vagy 104.

BALESETI, SEBESZETI
ÉS U R O L Ó G I A I F E L V É T E L

Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet
a sebészeti klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton és munkaszüneti napokon pedig
reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.
Ambulá|i$ rendelés a teljes ügyeleti időszak
alatt; Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Elérhetőségi telefonszám:
474-374, vagy 104.

K Ö Z P O N T I ORVOSI Ü G Y E L E T
GYÓGYSZERTÁR
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3„ este 8munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól más- tól reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben!

• HETI POLLENJELENTES

Virágzik a nyírfa, a kőris és a fűz
Folytatódott az allergén pollenű
nyírfa, a fűzfa és a kőris virágzása.
Pollenszámuk egyszer sem emelkedett az allergiás határérték fölé.
A többi fa pollenszemei is alacsony
vagy közepes értéket mutatnak.
Az utóbbi 10 évben duplájára
nőtt azoknak a szénanáthás betegeknek a száma, akik négynél is
több allergénre érzékenyek (poliszenzibilisek). Kiderült az is, hogy
Növény
nevo

Allergén Virágzás
fázisa
hall«

nyír
kőris
boróka
túr
Juhar

•gén arös
közepes
közepes
közepes
nincs
nincs
nincs

nyárfa

ItlmagyaráZát

®
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a tavasszal virágzó fák pollenjének allergén hatására egyre többen reagálnak.
A bőrpróbák alapján az egyes fapollenekre érzékeny betegek száma
10-12 év alatt a nyírfánál 8%-ról
17%-ra, az égernél 5-ről 28%-ra(!),
a fűznél 6-ról 21%-ra, a szilnél 6ról 18%-ra, a platánnál 4-ről 16%ra nőtt.
DR. JUHÁSZ MIKLÓS

A hét nap ai március 18- 24. között
MétKSjKédt)
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Csütonűk Péntek Szombat Vasárnap
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30 db/m 3 alatti potlenszám
30 - 100 db/m 3 közötti pollenszám
100 db/m 3 feletti a pollenszám

KEDD, 2002. MÁRCIUS 26.
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ORIASI KEDVEZMENY!
tyGGÖNWÁSAR
I. osztályú némát ás magyar ]

4,2 milliárd forint támogatás
186 versenyképes vállalkozás

FÜGGÖNYÖK

A város legnagyobb választékával
már 10 áve a féiegyhóziaktól.

SZEGED, Hiúsági Ház
március 27-én (szerdán).
9-16 óráig.

Vállalkozáserősítő Program

"Az elégedett vévé visszatéri*
Ón járt már nálunk?

I

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA
-

OKTATÁSI KÖZPONT
Reg. szám: 01-0070-99

2002. TAVASZI
SZAKKÉPZÉSEK
• Okleveles
könyvvizsgáló
• Okleveles adószakértő
Nemzetközi adózási szak

• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő

Örömteli hírekkel kezdjük mai információs magazinunkat:
a szegedi közönség által jól ismert Kovalik Balázs Nádasdy
Kálmán-díjban részesült. A fiatal rendező kővetkező szegedi
munkáját április 5-én láthatják, színházunk ekkor mutatja be
Verdi: S i m o n B o c c a n e g r a c. operáját.

Ugyancsak rangos díjat kapott Barta Dóra, a Szegedi Kortárs Balett
táncművésze, akit Harangozó Gyula-díjjal tüntettek ki.
Ezúton gratulálunk a művészeknek!
SZINFO: a budapesti Musical Színház és a Szegedi Nemzeti Színház
társulatának közös produkcióját, a nagysikerű Jekyll & Hyde
musical-thrillert márciusban még az alábbi napokon láthatják
a nagyszínházban:
Március 26., kedd, 19 óra
Március 27., szerda, 18 óra - Radnóti Miklós-bérlet, jegyek válthatók
Március 28., csütörtök, 19 óra - Juhász Gyula-bérlet, jegyek válthatók
Március 29., péntek, 15 óra és 19 óra
SZINFO: a Kamara-Tantuszban Csáth Géza: A J a n i k a című

színművét játsszuk
Március 26., kedd, 18 óra - Tömörkény István-bérlet,
jegyek válthatók
Március 27., szerda, 18 óra - Deák Ferenc-bérlet, jegyek válthatók
Március 28., csütörtök, 19 óra - Latinovits Zoltán-bérlet,
jegyek válthatók
SZINFO: Március 31-én, húsvétvasárnap, 20 órai kezdettel ismét
fellép-a nagyszínházban a tavaly decemberiben óriási közönségsikert
aratott Boban Markovié Orkestar. A Kusturica-filmekből jól ismert
szerb fúvósbrigád koncertjén ismét frenetikus hangulat várható.
Jegyek korlátozott számban még kaphatók.

• Pénzügyi számviteli
szakellenőr
Egy korszerű berendezésekkel felszerelt vállalko-

• Vállalkozási ügyintéző

zás, egy újabb exportképes termék csekélységnek

• Pénzügyi-számviteli

tűnhet, de együttesen ezek az apró eredmények

ügyintéző

teszik országunkat versenyképessé. A Gazdasági

• Tb-ügyintéző

Minisztérium tavaly indította útjára a mikro-, kisés középvállalkozások technikai korszerűsítését

• Tb-szakeiőadó

célzó programját, amely műszaki berendezések

• Mérlegképes könyvelők

és gépek beszerzéséhez nyújt támogatást. 2001-ben

ismeretfelújító oktatása

4,2 milliárd forintot fordított erre a célra. Ez is egy
fontos példa a Gazdasági Minisztérium tevékenységi köréből, hiszen a valódi változásokhoz az apró

GAZDASÁGI

MINISZTÉRIUM

A számok Önökért beszélnek
www.gm.hu

sikereken keresztül vezet az út.

kedvező fizetési feltételekkel
KÉRJE RÉSZLETES
TÁJÉKOZTATÓNKAT!
Szeged,

>

*

*

Kossuth Lajos sgt. 17.

NE FELEDJÉK, HOGY A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
ELŐADÁSAIRA ÁPRILIS 20-IG 10% ÁRENGEDMÉNNYEL
VÁLTHATJÁK MEG JEGYEIKET A KELEMEN UTCA 7. ALATTI
SZÍNHÁZI JEGYIRODÁBAN !
A jó közönség

fél siker! Szegedi

Nemzeti

Színház

RENAULT
FEJES
AUTÓHÁZ
Hódmezővásárhely,

Tel.: (62) 542-500, 542-501

Táncsics M . ú t 21.

A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI

Tel.: 6 2 / 2 3 1 - 8 0 1

HÁTTÉR!

H I T E L R E IS!

P E U G E O T 4 0 5 SRf 1 9 9 2 . ,

kékme-

tál, 1905 cm1, b e n z i n e s . Extrák: vonóhorog, rádiós magnó,

elektromos

a b l a k , k ö z p o n t i zár, r i a s z t ó , s z e r v o k o r mány. Műszaki: 2 0 0 2 . 1 1 . 0 8 . Irányár:
6 8 0 0 0 0 Ft

Vivendi Telecom Hungary
ÓMzakfit mink««

DOOGE STRATUS 2.0, benzines,
szürkéskék metél, 1996. 12. havi.
Extrák: központi zár, rádiós magnó,
légzsák, klíma, bőrülések, el.
ablakok. Irányár: 2 650 000 Ft

LADA SAMARA 1288 cm'-es,
benzines, fehér, kifogástalan
műszaki állapotban, 1993-as évjárat. Extrák: rádiós magnó, riasztó,
katalizátor. Irányár: 490 000 Ft

230E 2298 cm', fehér,
benzines, 1990-es gyártású, 2003.
ápr. 24-ig érvényes műszakival. Extrák: rádiós magnó, elektromos ablak, elektromos tükör, ABS, szervo,
központi zár, riasztó. Irányár:
1 800 000 Ft

TRABANT HYCOMAT 1990-es
évjárat, kifogástalan műszaki állapot, 50 100 km-rel, 595 cm'-es, 2002.
IX. 26-ig érvényes műszakival. Extrák: rádiós magnó. Irányár: 100 000
Ft

RENAULT KANGOO bordó szgk.,
1149 cm'-es, 1999. 07. forg. helyezve, 20 700 km-rel, 2002. VII. 21-ig érvényes műszakival. Extrák: tetőtartó, metál szín, vezetett szervizkönyv.
Irányár: 1 700 000 Ft

Koncert Trió
Kedvezményes tarifák

napközben

Ismerje m e g a Koncert Trió c s o m a g o t és a h o z z á tartozó s z á m t a l a n k e d v e z m é n y t :

• havidíjban \oq\a\\ beszélgetési idő: 120 perc- kapcsolásidíj-mentesen
• kedvezményes tarifák n a p k ö z b e n
• díjmentes hangposta szolgáltatás és e g y é b emelt szintű szolgáltatások (hívószámkijelzés,
hívásátirányítás és hívásvárakoztatás)

• V-zóna

kedvezmény

• 3 kedvenc szám
• i n t e r n e t

hétvégén díjmentesen

is hívható*

kedvezmény

A m e n n y i b e n t o v á b b i információra van s z ü k s é g e , kérjük, hívja ingyenes infovonalunkat a 1228-as s z á m o n ,
vagy k e r e s s e n fel minket s z e m é l y e s e n ügyfélszolgálati irodáinkban.
" k ö r z e t e n betűi 150.- Ft havidíj e s e t é n

tavkfcioe. azoiganahM

Ö s s z e k ö t minket a SZÓ

www.vfon.hu

Toyota Avensis Lrftback Sol Leder, s.zöld,
1 9 9 8 c m ' - e s , b e n z i n e s , 1999. n o v e m b e r i ,
2 0 0 2 . XI. h ó i g é r v é n y e s m ű s z a k i v a l ,
56 0 0 0 k m - r e l . Extrák: v e z e t e t t szervizkönyv, i n d í t á s g á t l ó , 4 légzsák, rádiós m a g nó, k ö d l á m p a , riasztó, e l e k t r o m o s abl a k e m e l ő k 4 d b , ABS, b ó r k á r p i t , á l l i t h a tó magasságű kormányoszlop, központi
zár, a u t o m a t a k l í m a , s z e r v o k o r m á n y , áll í t h a t ó m a g a s s á g ű v e z e t ő ü l é s , m e t á l szin,
aiufelni, 4 d b téli g u m i .
I r á n y á r : 3 7 5 0 0 0 0 Ft

RENAULT 19 CHAMADE RL 1994.
XII. h ó f o r g a l o m b a h e l y e z v e , m e t á l k é k ,
5 a j t ó s , 2 0 0 2 . XII. h ó i g é r v é n y e s m ű s z a kival, k i f o g á s t a l a n á l l a p o t b a n
rádiós m a g n ó (gyári), riasztó,

Extrák:
veze-

t e t t szervizkönyv, sérülésmentes, 1 vezetőoldali légzsák.
I r á n y á r : 1 1 6 0 0 0 0 Ft
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•
Autó
Állást keres
Állást kínál
Élelmiszer
Bútor
Egy«b
Egészségügy
Elveszett
Építési telek
Építőanyag
Gépjérmuvexetö-képaén
Gazdit keres
Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Hirdetmény
Könyv
Közlemény
Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény
Oktatást vállal
Panellakás
Régiségek
Ruházat
Számítástechnika
Szolgáltatás
Társközvetités
Tanfolyam
Talált

Téglaépftésü lakás
Üzlethelyiség
Utazás

• AUTÓÁTÍRATÁS, biztosltáskötés. egyéb. Szőreg, Coop
ABC-nóI 9.00-16.00-ig, 62415-143 .Körgyűrű".
•
EREDETISÉGVIZSGÁLAT, Intermobil, Szeged, Rákóczi tér, 62/541-410.
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS,
biztosításkötós, súlyadó-ügyintézés. Szeged, Dr. Boross József u. 21., 62-423-148
• INNOCENTI mini 900 cm'es, 1980-as, 1 óv műszakival eladó. Érd.: 62-437-447. Szeged
• SKODA 120L, 1982-es, 10
hónap műszakival eladó. 0630/472-7750, Szeged
• VWGolflI. 1.3B, 1987, fehér,
3 ajtós, megkímélt állapotban,
1 tulajdonostól eladó. Forgalmi 2003. őszig. Irányár: 500 E
Ft. 06-30/9-247-030. Szeged.
• VW PASSAT kombi I 3-as,
korához képest kitűnő állapotban eladó, vagy elcserélhető
árában robogóra. Tel.: 06-309-635-766. Szentes.

MŰSZAKI
VIZSGA
>- Zöldkártya
>• Eredetiségvizsgálat

• CSŐSZERELŐ és lakatos
munkatársakat keresünk felvételre. Érdeklődni munkanapokon 6-16-ig, 489-178. Szeged
• FÓLIÁS kertészetbe gyakorlott, ügyes kezű, nem Italozó
térti és női dolgozókat keresünk.
06-30-9681-250, Szeged
• GYAKORLATTAL rendelkező bútorasztalost (elveszünk
06-20/983-9298, Vásárhely
• KOZMETIKAI termékek bemutatására, hostess-jellegű
munkára hölgyeket és urakat
keresünk. Szeged, 06-30-9796-97-4
• MUNKATÁRSAKAT keresek szellemi munkára. 06-30-9031-877 (Szeged)
• MŰANYAG-FELDOLGOZÁSBAN jártas, műszaki végzettségű személyek jelentkezését várjuk szerszámkarbantartói és gépkezelői munkakórbe Érdeklődni: 62/267-800/
120 mellék, illetve személyesen Algyő, Mol-telep, Technomont Kft -nél 2002. március.
28-án, 9.00-13.00 óráig.
• USA-BA keresünk angolul
beszélő gyógyszerkutatókat,
vegyészmérnököket, mikrobiológusokat, tesztelőket. 0646/543-206. Szeged
• VEZETŐI (eladatok ellátásara átképezhető fiatalt (elvesz
dél-magyarországi magáncég.
06-30/382-4845. Kizárólag ma.
• VIRÁGÜZLETBE gyakorlott virágkötőket felveszek. 0630-9837-804, Szeged.
• ÖN közép- vagy felsőfokú
végzettsége ellenére állás nélkül van? Mi megbecsült pálya
anyagi biztonságát kínáljuk önnek. Önéletrajzát .Munkalehetőség 012584723" jeligére a
Sajtóházba kérjük.
• ÛLLÉSEN, a Töprengő Sörözőbe pultos-felszolgálót felveszünk. Jó kereseti lehetőséggel. 06/60-325-798.
• AUSZTRIAI szak és se
gédmunkák
mindenkinek!
Tel.: 06-30/413-49-50, www
westherald. hu (Budapest).
• A KREUTER Kft. azonnali
munkakezdéssel kőműveseket
keres hosszú távú, folyamatos
munkavégzésre Érdeklődni:
06-30/9459-577.

DARSZI

Személyzeti

Tanácsadó Iroda megbízói
részére folyamatosan keres

területi
képviselö(nö)ket,
az alábbi
munkaterületekre:
- élelmiszeripar

- szerszámipar
;
- műszaki területek
- pénzügyi területek.
Pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Interjúra jelentkezni
a 62/452-459 telefonszámon,
hétköznap 12-16 óráig.

Minimum 5— 10 éves
gyakorlattal rendelkező

AUTÓKLUB
Szeged, Kossuth L. sgt 112.'
Tel 62/474-874, 550-390

Kárász u. 7.
sz* alatt

• WEBLAPSZERKESZTŐ
cégeknek munkát vállal. 30322-20-24.

_

Állást kinál

• A KEREK-PEREC Kit. eladói munkakörbe keres talpraesett, önálló munkavégzéssel
bíró, kereskedelmi végzettséggel rendelkező fiatalokat. Jelentkezni hétköznap 10-15
óráig a Szeged: 62/542-055-ös
telefonszámon.
•
AUTÓVILLAMOSSÁGI
szerelői keres a vásárhelyi Citroén Autószerviz Legalább
technikusi végzettség, számítástechnikai alapismeretek
szükségesek. Szakmai gyakorlat előny A jelentkezéseket
szakmai önéletrajzzal a Táncsics Mihály út 10. alatt várjuk
személyesen vagy levélben,
március 27-ig.
• BORDÁNYBA, a Gyuri
Kocsmába pultos-felszolgálót
felveszünk. Jó kereseti lehetőséggel. 06/60-325-798

[TI

Gép, szerszám

tői 30 km-re eladó. 62/252-722.
B ÚJ, NÉMET VÉRNYOMÁSMÉRŐ (mérőórás, pumpás, stethoscoppal, leírással)
folyamatosan kapható. 6500 Ft,
utánvéttel Is. 06-30/905-2005.
Elveszett
B MÁRCIUS 18-án, a 16.58
órakor BUDAPESTRŐL érkező gyorsvonaton elvesztettem bordó fedelű, angol nyelven kézzel teleírt JEGYZETFÜZETEMET es egy angol
nyelvű, papirkötésű könyvet.
(The Confessions of St. Augustine.) A jegyzetfüzet pótolhatatlan,
megtalálójának
10.000 Ft jutalom. Szeged.
62/409-045.
B ELVESZETT arany nyakláncom medállal. Becsületes
megtalálót jutalmazom. 0630/439-5303.
• SZEGEDEN, március 18án Kiss Hedvig dákigazolványa
elveszett. Becsületes megtalálója jutalom ellenében hívja
a 62/476-498-as telefonszá-

H

Építési telek

B BAKTÓBAN 484 nm-es
építési telek 4.200.000 Ft. Tel.:
62/486-203, Szeged.

• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2002. 03. 28án, 8.00-16.00 óráig áramszünetet tart Szentes, Nagyhegy,
Kispaté-dűlő transzformátorkörzet ós környékén. Kérjük
fogyasztóink szíves megértését.
• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2002. 03. 29én, 8.00-16.00 óráig áramszünetet tart Szentes, Nagyhegy,
Kunszenti u. transzformátorkörzet és környékén. Kérjük fogyasztóink szíves megértéséi.
Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körút Antikvárium, Szeged, 62/315-322.
•
KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk készpénzért. Antikvárium, Szeged, Vitéz u.
13-15. Tel : 62/423-325.
J

Közlemény

• SZEGED, ŐSZ utca 44.
alatti társasház csatlakozókábelét a Démász Rt. feszültség
alá helyezte. Rongálása, érintése tilos, életveszélyes!

( ü 1 s n e t r f i gz í t ö

Svéd érdekeltségű cég
^ELVÉTELT HIRDET

TELEFONMARKETINGES
állás b e t ö l t é s é r e .

Áfás telepi árak.
§
A többi Leier termék is |
áremelés előtti áron. °

• CSALÁDI ház eladó. Tel.:
62/270-071. (Dóc)
• HÁROMSZOBÁS, kertes,
gázfűtéses családi ház eladó.
(Belső Hódiköt közelében.)
Irányár: 10 M Ft. (Egy szobakonyhás házrészt beszámítok.)
„Ház 012584880" jeligére vásárhelyi szerkesztőségbe.
•
KISKUNDOROZSMÁN
kertes, kis ház. központi csatornázott, 3.800 000 Ft-ért eladó, 06/20-9-268-628.
• ÚJSZEGED, Pinty u.. szélső sorház kerttel, garázzsal,
sürgősen, megegyezéssel eladó, 16 M Ft. 62/434-184,
30/9226-858.

TURI KFT.

(20

termékek
2001. é v i á r o n
Pl. MT 38 N+F
282,-/db
MT 30 N+F
240,-/db
6 m kémény 90 770-től

Szeged, Bécsi krt. 36.
T./F.: (62) 441-609

Szegedi hölgyek
jelentkezését várjuk
6 órás, délutáni
munkára.

Gépjármüvez.-k.

A felvételi beszélgetést
a szegedi irodánkban
tartjuk

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

g

Időpont-egyeztetés 5
§

telefonszámon,
9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 óráig.

Is)

p j l Téglaép. lakás
MAROSDCKftJMPER

F E I Régiségek
• 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.
• RÉGI bútort, hagyatékot,
tollat vásárolok magas áron.
62/249-296, 62/247-269, 0630/375-5419,06-70/211-3217.
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29 62310-614, 10-17 óráig.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat (lehet romos isi),
festményeket, porcelánokat,
órákat, tollneműt, teljes hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan kiszállás.
06-62/216-324, 30/383-7116,
Szeged.

Ruházat
• MOLETTEKNEK női felső, szoknya, nadrág 2400-tól.
Szeged. Mérey u.-Mars tér
sarki divatáru.
• ÖLTÖNYVÁSÁR 7500 Ftért. Dorozsma, 48-as út 14.
(Községháza mellett.) Nyitva:
8-18-ig. 62/461-733.

Gazdit keres
• HUSKY fajtatiszta, ötéves,
szelíd kan állatbarátnak ingyen.
Ásotthalom. 30/273-83-20.

Bőrruházat
Rawhide, Akasso
dzsekik, kabátok,
nadrágok

Atrium Kávehöz <1. om ). Szeged.
Karasz u. 9.. Toi.: 425-264. 17 oraig
INGYEN/FREE*
I

N

T

Szaged, Kölcsey u. 4.
62/420-378.
8 Royal lobe|aral»vil saamban.

E

R

N

E

I

N

T

E

R

N

E

T

Részletek a helyszínen!
hétfőtől - pentekig:

09 -22'
R í

szombaton:

NYITVA 10-22»

Szolgáltatás

DUGULASELHARITAS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED: 62/485-774,

|

62/271-407

M Társközvetítés
• „AKI szeret, kétszer él." Cronos - a komoly kapcsolatra
vágyók diszkrét társközvetítője. Szeged, 62/430-814, 20433-98-42.
y

Tanfolyam

TOVÁMKÉZ
fÖ KFT
CSONORÓO MtOUI KIPVISiLITI
Tanúsitványsrám: 01-0051 -97

MfTt AZMUUUJ w u r m
A Szeged Nagyáruház
földszinti
papir-irészer esztályánf

I I I
» I g

tanfolyamai:

és ü z l e t e k ( 1 6 0

Ft/nm),
E
E

Ft/nm)
Ft/nm)

szerkezetkész áron leköthetők.

írd.: 61/416-816,
16/4166-661

DOM SZEGED
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT

Új címünk: S Z E G E D ,
K O S S U T H L. SGT. 52.
(Vasas Szem Péter u.-i rendelőtől 50m-re)

Tel.: 62/423-801, 62/423-802

3

Üzlethelyiség

N BÁRMILYEN profilú, kb.f 00
nm-es üzlet kialakítására alkalmas, jól variálható, komplett
üzletberendezés olcsón eladó.
06/20-9664-823, Szeged.
• SZEGED, Kígyó utca 2.
szám alatti üzlethelyiség kiadó. Érd : 06-20-961-3713.
N SZEGEDEN, a Hont Ferenc utcában garázs kiadó.
Érd : 06-20-961-3713.
Utazás

Tel.: (62) 487 835

ÁPRILISI PROGRAMAJÁNLATOK:

»> mixer

„Arany" Prága-LedniceKarlovy Yary
Dévény vára:

»• pénztárgépkezelő
»» vendéglátó üzletvezető.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

Szeged, Deák F. u. 22., 9 - 1 6 - i g

április I 2 - I Ö .
Kész*, díj: 31 800 Ft/lö

Egynapos kirándulás :
Bécsbe

Névjegykészités
Gravírozás
és

Kötészet

Szeged.Jókai u. I. 62/470-270/II7
Szeged, Maros u. 29. 62/425-300

április 20. Rész», dij. 6500 Ft/fő

3

Talált

• TALÁLTUNK 2 db rendszámtáblát, „FEG-63312685243" jeligére a Sajtóházba

Szlovénia-Horvátország
nevezetességei:
április 2 5 - 2 1 32 200 ff/lő.
Utazás: Volvo 8-12 tip. autóbusszal.

Gratulálunk

édjr

JÓSOLOK KÁRTYÁBÓL TENYÉRBŐL
MEGMONDOM AZ ÉLETSORSÁT.
Ha szükség van rá,
megváltoztatom a rosszat jóra.

Boldog

születésnapot

Baksra,

TÓTH NÓRIKÁNAK!
Szeretettel gratulálunk
I. születésnapodra!
Mindenki

62/442-074,06-30/8532-667

»% % % »
CROWN COOL®
Nyárádi Nórának
boldog születésnapot

THERMOTECHNIKA INTERNATIONAL
ISO 9002
a l a p í t v a 1981

VÁSÁROLJON ARGO-KLÍMÁT BEVEZETŐ ÁRON!
A nálunk vásárolt berendezési
,
a munkadíj 50%-áért üzembe helyezzük.

az Entcr Kft. Hars tért husboNjaban!

Továbbá vállaljuk légfüggönyök és légtisztító

(A Vásárcsarnokban, a halassal uemtxn.)

Füstéit hátsó sonka (4—6 kg-os)
1100 Ft/ka
FUstélt hátsó sanka iB-10 kg-os)
969 Ft/kg
Füstölt, tfaratolt comb
999 Ft/k«
Füstölt tarja
1199 Ft/kg
Hálós sonka |l-3 kg-os)
I9S9 Ft/ka
Flistáit hátsó csínok
>99 Ft/kg
Lángolt kolbász
149 Ft/kg
>X
Minden Mistélt termékünk kázl Jellegű«
ha|y»m»ny»s sézással MsiOKI
cAAüuLn ítÁrta váaádóniinai >
íiKimn iúsvttí ünmjuiá líaánuni! 5

•

berendezések tervezését, felszerelését, karbantartását.

UJJ Tanfolyam
K0CH SÁNDOR TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TARSULAT

SZEGEDEN
A LEGNAGYOBB!
N Y I T R A U. 2. (A T E S C Ó V A L

SZEMBEN)

Áprilisban:

- Felsőfokú környezet- és hidrotechnológm-tanfolyamot

Szeptembertől: -

Logisztikai ügyintéző

— felsőfokú humánpolitikai controiling
-

felsőfokú társadalombiztosítási szakelőadó tanfolyamot indítunk.

Munkanélküliek, gyesen, gyeden lévők a munkaügyi központ támogatását kélhetik.

Érdeklődni lehei Szeged, Kárász u. 11.Telefon: 61/414-41«

Boldog

£
tA

Tel: 62/425-805

Thermotechnika kereskedelmi kit.
H-6722 S / e g e d . Rajai út 3.
TelZfax: (36-62) 547-735, 457-736. E-mail: actival@westel000.net

Élelmiszer

í

>> ruházati eladő

MUNKANÉLKÜLIEK

-

E

garáisak ( 1 0 1

Szeged, Szent István tér ó.

>• ABC eladó

TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK.

Fénymásolás, nyomtatás

lakóparkjellegü épületegyüttesben
lakások ( 1 4 6

TATRAD0L TRAVEL

»• kereskedelmi menedzser

szárazbélyegzők készítése

-

D a n k ö P . U . 1 . S Z . alatt induló,

3

»> kereskedő-boltvezető

Automata, dátum, kör és

-

• ATTILA utcában II. emeleti, 81 nm-es lakás 10.800.000.
Tel.: 486-203, Szeged.
• BELVÁROSI, III. emeleti,
38 nm-es, 1 szobás, felújított,
erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár:
4.8 M Ft, 30-383-1535. Szeged
• GÁSPÁR Z. utcában 1 , 5
szobás lakás eladó. Szeged,
62/322-208.
• KECSKEMÉTI utcában tetőtéri, 86 nm-es. szerkezetkész lakás 9.700.000. Tel.:
62/486-203, Szeged.
• LONDONI krt.-on I. emeleti, 64 nm-es lakás eladó. Szeged, 62/479-564.
• OLAJOS utcában IV. emeleti, 58 nm-es lakás 4.900.000.
Tel.: 62/486-203, Szeged
• SZEGED-RÓKUSI, ÚJ,
kétszobás igényes lakás eladó. 1 5 9 E Ft/nm. 06-30465-19-08 (Szeged)
• SZEGED, Csorba utcában
1,5-es, gázfűtéses, IV. em-i lakás 4.450.000. Tel.: 62/486-203.
• SZEGED, JÓZSEF A. sgt
50., 1 , 5 , 3 , 4 szobás, társasházi lakások leköthetők! 0620/980-5441.62/461-954 este.
• SZEGEDEN, Vám téren
épülő társasházban lakások
eladók, üzlethelyiségek bérelhetők. 06/30-496-40-93, 06/30998-63-28.
• ÚJSZEGED, KÖZÉP fasori, II. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. 62/430-959.

Április elején induló

B é l y e g z ü k é s i M é s t

OLDÁS ÉS KÖTÉS
- ÉGIEKKEL

Növény

szállítása.
M e g r e n d e l h e t ő telefonon:

• INGYENES IS lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi közDUGULÁSELHÁRfTÁS
pont támogatásával! Tel.: 62GARANCIÁVAL
424-484, HUNIT-Magyaror(SZEGED ÉS
szág (06-0068-98).
CSONGRÁD MEGYE). • INTENZÍV, 150 órás (3x4)
angol, német kezdő ós közép06-30/9457-577,
haladó nyelvtanfolyamokat in06-62/533-999.
dítunk április 8-tól az Európa
SZÁSZ PÉTER.
Nyelviskolában. Telefon: 62• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervi- 486-453, 70/241-7359.
ROKKANTNYUGDÍJAzügyelete folyamatosan! Hiba- •
bejelentés: 06-20/33-56-114, SOK, megváltozott munkaképességűek számára április 2Szeged.
• HOMOKSZÖRÁS korró- án indítjuk számítógép-kezelő
zióvédelemmel, festéssel. 06- OKJ-s tanfolyamunkat. Jelent62/267-554, 06-30/9550-537, kezni lehet: Szeged, Kálvária
Szeged.
sgt. 14. Tel.: 426-396.
• KERTSZERVIZ! Díszkertek • SZEMÉLY-és vagyonőrtantervezése, kivitelezése, gon- folyamot indít a Goldex Secudozása, sziklakert-, tóépítés, rity Kft. fegyvervizsgával. Munöntözésszerelés. Kertészmér- kanélkülieknek támogatással,
nök. 06-30/9737-532. Szeged. munkalehetőséggel, áprilisi
• KÖLTÖZTET? Szállíttat? kezdéssel, részletfizetéssel.
Hórukkra számíthat! 06-7006/20-9-214-585 (Szeged).
311-79-06, 62/251-559, 62• SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI
277-332 Szeged és környéke.
OKJ-s tanfolyam indul a Mer• LAKSPED. Költöztetés, nehéz tárgyak szállítása, belső lin Stúdiónál (délutáni kezdésrakodás, lomtalanítás hétvé- sel). Érd.: Szeged 62/424-314,
gén is. Dobozokat, rekeszeket 30/907-3654, 13-18 óráig.
biztosítok! 62/497-358,06-60- • VIA LINGVA Nyelvstúdió
folyamatosan angol, német,
304-690.
• REDŐNY, reluxa, szalag- olasz, spanyol, francia, szerb
függöny, harmonikaajtó Égető- nyelwizsgaközpontú tanfolyanél árengedménnyel. 489-603, mokat indít. Szeged, Moszk498-130, 06-60/381-147.
vai krt.20/B. 62/488-004, 06• ÜVEGEZÉS INGYEN! Biz- 30/307-37-97, 06-70/251-0328.
tosítói kárrendezés és üvegezés egyben! SZILÁNK* Szeged, Teréz u. 42., 425-555.

Szolgáltatás

•
SOROS mütrágyaszóró
SPC-re, kultivátorra a gyártótól. Érd.: 06-53-361 -120-as telefonon lehet.
• VETŐGÉP (Isária, 25 soros,
gumikerekű) eladó. 135 E Ft.
62/416-015, Szeged.

MAROSI HOMOK
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,

T

INGYEN/FREE*

-

MIDAS Kft.

IütuKÍT«^2*

HÁLÓ^of,

KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉSE

Mezögazd. gép

• OSZLOPOS tuják akciós
áron, gömbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák szóles választékban. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u. 18. 62427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.

6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

Számítástechnika

j j O k t a t á s t vállal

Magánház

HÚSVÉTI A K C I Ó
»•
~
»•
~
»
~
~

62/567-835

• KÖRÚT Régiségkereske- • FASZÁRÍTÓ áron alul el- • TÖRTÉNELEMBŐL, földdés: antik bútorok, régiségek adó. Szeged, 06-30-2195-701. rajzból érettségire, felvételire
vásárlása. Szeged. 62/315-322,
felkészítést vállalok. Szeged,
06-30/9558-979.
62/475-037 este.
• BÚTOROK régiségek, tel- m
Hagyaték
jes hagyaték vétele! 0662/216-324, 06-30/383-7116, • KÖRÚT RégiségkereskePanellakás
Szeged.
dés, antik bútorok, régiségek
BUDAPESTI krt.-on 8.
vásárlása készpénzért. Hagya- •
tékfelszámolás. Szeged, 62- emeleti, 2,5 szobás lakás
Egyéb
3.500.000.Tel.: 486-203, Sze315-322, 06-30/9-558-979.
• HAGYATÉKOT felszámo- ged.
B KÜLFÖLDI befektetők rélok, mindenféle régi bútorokat, • VEDRES utcában IX. emeszére eladó ingatlanokat kerégiséget vásárolok azonnali leti, 1,5-es lakás felújítva
resünk! Tel.: 06-1/210-49-04,
készpénzfizetéssel! 06-62/216- 4.500.000, garázs 1.100.000
210-46-73, Szeged.
324,06-30/383-7116, Szeged. Tel.: 486-203. (Szeged)
B OROSZ hullámpala folyamatosan kapható, 600 Ft +
13 éve működ«
áfa. Hétfőtől péntekig 8-16-ig. ff|
Haszonállat
77/483-598. (Kiskunmajsa)
Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
• BÁBOLNAI, napos, előneINGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
velt csirke megrendelhető. Fői[ Egészségügy
AVértöi úti OTP mellen
L
deák 62/295-259, Maroslele
Rókusi krt. l/A.Tel.: <84-201. í
62/256-254.
• CANDIDIASIS (GOMBANyitva: H.-O..-8-l I « 15-18 örkg.
FERTŐZÉS) komplex terápi- • BÁRÁNYOK, anyabirkák
Lakások, ingadanok
eladók.
Érd.:
62/256-094,
Maája szak-természetgyógyászaadásvétele, értékbecslése
ti rendelőben, Szegeden. Be- roslele.
teljes körű ügyintézéssel.
jelentkezés 62/431-422
• PRIVATIZÁLT fogászati vegyeskörzet praxisjoga Szege- f r t H i r d e t m é n y

LEIER

mataharicafe @ freemail.hu

a 62/445-699-es

HIRDETÉSFELVÉTEL:

KEDD, 2002. MÁRCIUS 26.

Apróbörze

B OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxl-telep
Szeged, tel.: 62/471-882, 203345-171.

nyíló kávézó és étterembe,

2 0 0 2 . 0 3 . 28-án.

TELEFONOS

I R D É T É S "

Építőanyag

üzletvezetőt
keresünk a

Állást keres

*
y

NONSTOP

H

születésnapot
Kovács Lacikának
9.
és
apukájának
születésnapja
alkalmából
gratulálunk!
Lacikának
boldog
gyermekkort
kíván:
Kovács mama,
tata,
dédimama

TÖK,

2002. MÁRCIUS 28.

•

"trend

Mellékállású, számlaképes munkatársat keresünk

Egy dinamikusan fejlődő, prncíziősfröccsöntőit miianyag- és kivágott lém alkatrészek gyártásával
foglalkozó amerikai tulajdonú, budapesti székhelyű cég munkatársakat keres
az alábbi munkakörök betöltésére:

csomagolástechnika

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

munkakörbe, Csongrád város területére.

László

Szolgáltatásaink:
• bércsomagolás • szaktanácsadás.

- Folyamatos fejlesztési tevékenységre irányuló csapatmunkában való részvétel
Követelmény
- A betöltendő munkakörnek megfelelő szakirányú végzettség
- Min 5 év szakmai gyakorlat

FÉMKIVÁGÓGÉP BEÁLLÍTÓ

„BEMUTATÓÜZEM 2000"

jfPi

R T Értesítjük Tisztelt Meghívottainkat
és minden Szarvasmarha-tenyésztőt,
hogy a .Bemutatóüzem 2000" program keretében

- A betöltendő munkakörnek megtelelő szakirányú végzettség
- Társalgási szintű angolnyelv-tudás
- Minimum 5 év szakmai gyakorlat

Feltételek:
- felsőfokú szakirányú, közgazdasági végzettség
- egészségügyben eltöltött, legalább 5 éves vezetői gyakorlat
- egészségügyi finanszírozási, gazdasági ismeretek
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent: - nyelvismeret (német, angol)
A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
- szakmai önéletrajz, szakmai koncepció
- végzettséget igazoló okiratok másolata
- nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje:
- a megjelenést követő 15 napon belül.

FESTŐGÉPSORI SZAKMUNKÁS
Fő feladatok
-Robotosfestőgépsor üzemeltetése
- Festékelőkésztés, szórás és automatika beállítások
- Minőségi előírások betartása és a berendezések ennek megtelelő beszabályozásai
- Munkakórhóztartozó dokumentumok kezelése
- Környezetvédelmi követelmények betartása, veszélyes hulladékkezelés

(A 2002. március 26-ra kiadóit programot is 27-én összevontan futtatjuk le.)

A fórum fó témája:
A tejeld szarvasmarha takarmányozása
Kísérő témák:
tejminóaég, fejőgép. takarmánytart ásítás, EU-csatlakozás

- Időszakos karbantartások elvégzése, hibákelháritása
Követelmény
- Szórástechnikai végzettság (pl autófényező technikus, fényező szakmunkás!
- Min. 2 év szakmai gyakorlat

Minden érdeklődőt tisztelettel
várunk
2002. március 27-én, 8.30-kor a Hód-Mezőgazda
Hódmezővásárhely,
Serháztér

Előny
Angolnyelv-ismeret
Fenti munkakörökre

vonatkazóanegyébelvirásaink:

- Önálló, eredményorientált munkavégzés, kreatlvilás. terhelhetőség
- Precizitás, felelősségtudat
-Jő helyzetfelismerő és problémamegoldó készség
- Elkötelezettség a minőségi munkavégzés iránt
-Kulturált megjelenés

1 1

|
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012585079

1 11

II

1 I
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik
BÁBA FERENC
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
012584129
Gyászoló család

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik szerettünk,
KROLL KÁROLY
temétésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
oi2584242
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR
„Mikor a testemet roskadozva vittem, váratlanul, csendesen átölelt
az Isten."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédmama és rokon,
CSÁNYIIMRÉNÉ
B O N D O R PIROSKA
türelemmel viselt betegségben, 2002. március 21-én, 82 éves korában elhunyt, temetése március 28-án, 14 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben.

A pályázatot írásban, a főigazgató címére kell benyújtani:
dr. Hamvas Ödön főigazgató
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2.

p

Munkavégzés helye a cég telephelye: 5440 Kunszentmárton, Ipari Park
A részletes magyar és angol nyelven írt szakmai önéletrajzokat a következő címre kérjük:
Trend KII. 5440 Kunszerbe ártón, Ipari Park Telelőn: 56)561-100 Fai: 56/561-101
E-mail: jvarga@trandlechnalogias.com

1 '1

SZEGED

állás betöltésére.

Követelmény

ÖSSZEVONT TEJTERMELESI
FÓRUMOT TARTUNK.

Gyászközlemények

GAZDASÁGI IGAZGATÓI

- Folyamatos fejlesztési tevékenységre irányuló csapatmunkában való részvétel.

2 0 0 2 . március 27-én (szerdán). 8 . 3 0 - 1 4 . 0 0 óráig

oizwra«

A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
főigazgatója pályázatot hirdet

Fő feladatok:
- A munkagépek megfelelő módon és Időben történő, dokumentáció szerinb beállítása, folyamatos karbantartása
- Minőségi előírások betartása
- Munkakörhoztartozó dokumentumok kezelése

H
C
HOb

Termékeink:

• légpárnás fóliák • habfóliák • hullámpapírok • zsugorfóliák
• kézi és gépi nyújtható fóliák • tapadó szalagok • tűzőkapcsok • dobozok
• pántoló szalagok • LDPE tasakok • polcos állványok
• tűző-, pántoló-, zsugorfóliázó gépek • egységrakományrögzítők.

Fő feladatok
- Műanyagfröccsontő- ás fámkivágó szerszámok és szerszám alkatrészek határidőre történő,
dokumentáció szerinti elkészítése, folyamatos karbantartásuk
- Minőségi paraméterek betartása.
- Munkakorhoz tartozó dokumentumok kezelése

Bérezés: fix + jutalék
Fröhlich

Reményi és Társai Kft.
Csomagolástechnikai szaküzlet
6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 4.
Telefon/fax: 62/541-720, Mobil: 20/4577-152

recNMOlDSICS, Krr.

HIRDETÉSI TANÁCSADÓI

Énwctód* 3 0 / 2 9 9 - 3 9 - 5 6 ,

15

H I R D E T É S "

MEGEMLÉKEZÉS
Már nincs holnap
Csak ennyi volt az élet
Emlékezzetek rám
Mert én a szívetekben élek.
Fájó szívvel emlékezünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik szerettünk,
CSONKA JÁNOSNÉ
GÁBOR ERZSÉBET
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönjük háziorvosának fáradozását,
lánya munkatársainak a küldött koszorúját. Köszönet a szép búcsúztatásért, valamint a temetkezés figyelmes közreműködéséért.
Gyászoló család, Makó, Hódmezővásárhely
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak és mindazoknak, akik
CSEH ISTVÁN
temetésén megjelentek.

FORGÓ ERIKA

012585171

Gyászoló család, Makó, Szeged, Budakalász

halálának 1. évfordulójára
U2584162
Szülei és testvére

A gyászoló család, Sándorfalva, Szatymaz

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Fájdalommal megtört szívvel
tudatjuk, hogy szerető feleség, édesanya, anyós és nagymama,

„Nem hal meg, akit eltemetnek, csak az, kit elfelednek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szeretett Édesapánk,

VASS F E R E N C N É
SZEKERES
PIROSKA

83 éves korában elhunyt, temetése március 28-án, 15
órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

——

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet m o n d u n k mindazoknak, akik szerettünk,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

D U D Á S JÁNOS

KERESZTÚRI
ISTVÁN

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÁBRAHÁM
BÉLA

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, veterán repülősöknek, akik

halálának 10. évfordulóján emlékezek.
Felesége

„Megfordulok, de merre menjek? Hisz te már nem vagy sehol,
Soha már meg nem lellek. S mindig itt leszel valahol."
Szívünkben örökké élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
TÓTH ANDRÁSNÉ
FARAGÓ ILONA
halálának 1. évfordulójára.
Leánya Edit, veje Joci, unokái Adrienn és Edit
niicflcnia
'
, wr ,

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett bátyánk,
KABÓK FERENC,
Makó, Bercsényi utcai lakos 64
éves korában szívelégtelenségben elhunyt, temetése március 28-án, csütörtökön, 11 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló testvérei
és családjaik

temetésén gyászomban osztoztak.
Gyászoló felesége
0
n raunm 1

Tisztelt Hirdetőink!
Gyaszkozlemeny megrendelésekor kérjük
a személyi i g a z o l v á n y bemutatását! Koszönjük!

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy édesanyánk,
PALÓCZ ERZSÉBET,
Serháztér 6. (korábban Hódi
Pál utca 4.) szám alatti lakos 86
éves korában elhunyt, temetése március 27-én, fél 3-kor
lesz a vásárhelyi katolikus temetőben.
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, anyós, nagymama, keresztmama, rokon és jó szomszéd,

ÖZV KONKOLY
LAJOSNÉ
HERCZEGH ELEONÓRA

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
DANCSI MIHÁLY
(főmolnár),
makói lakos 71 éves korában,
súlyos betegség után elhunyt,
temetése március 27-én, szerdán, 13 órakor lesz a makói
Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család, Makó

D Á V I D LAJOS

temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
012584172

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
012685204
Gyászoló család

t

DOMONKOS ISTVÁN

DEMUS
VINCE

életének 74. évében, rövid
szenvedés után elhunyt, temetése március 28-án, 1 3
órakor az Alsóvárosi temető
ravatalozójából lesz.
A gyászoló család

búcsúztatóján megjelentek és
mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Csodálatosan éltél,
csodálatos örökséget hagytál
ránk - a szeretetedet. Míg
élünk, őrizzük.
012685214
Gyászoló család

„A halál is csak addig fáj, míg van
kinek fájjon. Ha majd fájó szívem
megszűnt dobogni, hozzád visznek, melléd tesznek pihenni."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
NEPARÁCZKI LASZLÓNÉ
KURUNCZI ILONA
hosszan tartó, súlyos betegség után, március 24-én, 90 éves korában elhunyt. Temetése március 26-án, 14 órakor lesz a Földeáki római katolikus temetőben.
012685375
Gyászoló családja, Földeák

március 23-án, rövid betegség
után váratlanul elhunyt, temetése március 28-án, 10.30
órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
TÖRÖK JENŐ,
Hódmezővásárhely, Munkácsy
M. u. 14. szám alatti lakos
2002. március 22-én, 57 éves
korában elhunyt,
temetése
március 27-én, fél 11 órakor
lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Ö Z V KOVÁCS
BÁLINTNÉ
TÖRÖK ESZTER
temetésén megjelenésükkel, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló hozzátartozói

MEGEMLEKEZES
„Szívedben n e m volt más, csak jóság és
szeretet, szorgalom és munka volt az
egész életed."
Fájó szívvel emlékezünk
LENTI MIHÁLYRA
halálának 1. évfordulóján.
Gyászoló családja, Nagymágocs,
Hódmezővásárhely
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Negyven művész a vásárhelyi tavaszi tárlaton

Elvont világok az Alföldön
Megnyílt Hódmezővásárhelyen
a tavaszi tárlat, a Magyar Képzőén I p a r m ű v é s z e k Szövetsége
Csongrád Megyei Szervezete, s a
Tbrnyai János M ú z e u m kiállítása. A tárlatra negyven művész
hozta el alkotásait. A kiállítást
Feledy Balázs, a Vigadó Galéria
igazgatója, művészeti író nyitott
meg - vele beszélgettünk a látottakról.
- Meghatározza a tárlatot: a kiállítók saját maguk
választhatták ki a bemutatandó
műveiket.
- Amit a művész kiválaszt, és
zsűri nélkül kiállítják, egylényegű
az alkotói szándékával, nem módosítja semmiféle „koncepció" eltérítő hatása. Azért is izgalmas e
kiállítás, mert, éppen a szabadon
választhatóságból adódóan, bepillantást nyerhetünk abba: az adott
alkotót éppen milyen művészi
problematika foglalkoztatja. Egyébként feltűnő a íestészetközpontúság, döntően festők mutatkoznak
be, ugyanakkor néhány nagyon jó
plasztika, pasztell, akvarell, textil, zománc, grafika is feltűnik a bemutatón.
- Kimutatható-e az egymástól
függetlenül keletkezett,
más-más
témájú, szemléletű művek kiállításán mégis meghatározó
irányzat, stílusbeli
„fősodor"!
- Itt, a Dél-Alföldön, Vásárhely-Szeged vonalában mindig is
a természetelvűséghez közeli törekvések voltak a meghatározók, s
most is azok, „alföldiséggel" és
egyfajta portrészerű megközelítéssel kiegészülve. Ezen túlmenően jó
látni konstruktivisztikus, szürrcalisztikus, vagy éppen elvont világok, különleges festésmódok, technikák jelenlétét is. S kiket kell
megemlíteni, ha a kiállításról bc-
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A Varsói Magyar Intézet a magyar
animációt bemutató programsorozatot szervezett Lengyelországban. Négy lengyel nagyváros legfontosabb kulturális centrumában
tartottak vetítéssorozatot. A többek
között a varsói LAB mozipalotában, bemutatták a klasszikusoktól
az Oscar-díjas Légyig a legfontosabb magyar animációs műhelyek
válogatott rövidfilmjeit. A három
legnagyobb magyar animációs stúdió, a Pannónia Film, a Kecskemétfilm és a Varga Stúdió mellett,
m i n t kiemelkedően fontos m ű hely, negyedikként a szegedi Paja

Film is szerepelt, azaz Tóth Pál
Balázs Béla-díjas filmrendező alkotásait is bemutatták.
T ó t h Pál munkái olyan sikert
arattak, hogy a poznani vetítésre
a lengyel animációs szakma több
ismert képviselője csak azért ment
el, hogy láthassák a filmjeit.
A másfél órás, telt házas vetítéseket követő beszélgetéseken az is
kiderült: Magyarország változatlanul animációs nagyhatalomnak
számít. A magyar animációs
rövidfilmművészet m a is mintaértékű a lengyelek és a világ szá-

Mesés verseny

Hemmert János „kipróbálja" figyelemre méltó alkotását.
szélünk? Cs. Pataj Mihály alkotói
jelenléte számomra meghatározóan fontos, éppúgy, mint Fodor József, Hézső Ferenc, Erdős Péter, a
vásárhelyi piktúra meghatározó
embereié, Sinkó János, Sejben Lajos Szegedről, nagyon izgalmas
munkákat adott be; feltétlenül meg
kel említeni Kéri László igényes
temperáit, Jámborné Balog Tünde
batikjait, Blaski Márta szép mun-

SUMMIT-AGRO HUNGARIA
Döntsön a tapasztalat
és a megbízhatóság mellett!

káját, és Bányai Béla művei is mindenképpen megemlítendők; a szobrászok közül Bánvölgyi Lászlóról,
s Návay Sándorról kell szólni. A
névsor természetesen nem teljes.
Meghívást a részvételre egyébként
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Csongrád megyében élő tagjai kaptak, több mint
hatvanan, és mintegy negyven művész fogadta el a meghívást.
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Az
országos
mesevetélkedő bestyén; 3. „Tűzvillámok" csapata
2001-2002 Csongrád megyei dön- (Biczók Bianka, Ótott Tímea, Fartőjét a vásárhelyi Ifjúsági Parkban kas Csilla, Sajgó Vitéz, temesvári
rendezték meg. A változatos ver- András; tanára Bönde Jánosné), Dosenyen szóbeli, írásbeli és cseleked- maszék; 4. „Zene" (Szabó Alexandtető feladatokat egyaránt kaptak a ra, Földesi Anett, Bagi Ádám, Tűcsapatokba szerveződő játékostik.
hegyi Dávid, Czuprák Ádám; taA 3-4. osztályos gyerekek ma- nár: Gachályiné Deli Ildikó), Vásárgyar népmeséket, Lázár Ervin és a hely; 5. „Füles" (Gajda Bettina, Pap
Grimm testvérek klasszikus törté- Andrea, Gábor Lilla, Molnár Gáboi;
neteit dolgozták fel. Az első há- Tóth Bálint; tánár: Kapu Pálné),
rom helyezett tortát nyert, továb- Vásárhely; 6. „Aranyvirág" (Bogbá a győztes Bohó csapat hazavihet- nár Fruzsina, Takács Kinga, Szabó
te a vándorserleget. A deszki diák- Orsolya, Martoncsik Mira, Ladácsapat képviseli majd megyénket nyi Fanni; tanár: Gallé Mariann)
Fotó: Tésik Attila a május 8-án Solymáron, az or- Szeged, és a „Mesevár" (Illés Bogszágos mcsevetélkedő 2001-2002 lárka, Kánász-Nagy Anna, Németh
Dorottya, Sebesi Nóra, Molnár No- Levonhatók-e
következtetések döntőjén.
a látottakból: bová, merre tart a
A verseny eredménye: l.„Bobó" émi; tanár: Pintér Lászlóné), SzenDél-Alföld
képzőművészete1
csapata (Molnár Alexandra, Molnár tes,- 7. „Micimackó" (Pindur Dá- Döntően nagy, radikális vál- Nikolett, Molnár Evelin, Motyovsz- vid, Kovács Milán, Kurucz István,
tozások n e m várhatók; örülnék, ki Mónika, Tóth Zsanett; felkészí- Raczkó András, Gaál Béla; tanár:
ha a fiatalok többen képviseltetnék tő tanár Széllné Takács Tünde), Mészáros András), Ambrózfalva ;
magukat, s ugyanakkor azt is csak Deszk,- 2. „Boszi" csapata (Péter 8. „Egyszarvúak" (Szűcs Csenge,
üdvözölni tudnám, ha a meghatá- Szabó Barbara, Kós Dominika, Szöl- Tatár Brigitta, terjék Lilla, Fulai
rozó mesterek még nagyobb szám- lósi Ágnes, Mitlasóczki Gergő, Pe- Dalma; tanár: Vargáné Rózsa Klárecsényi Attila; felkészítő tanára ra), Vásárhely.
ban adnának be műveket.
SZ. A. I.
F. CS. Rapiné Nagy Andrea), Fábiánse-

Női-férfi
fehérneműüzlet
nyílik március 27-én, szerdán

ÚJ GYOMIRTÓ SZEREK JAPÁNBÓL!

ECOPART DUPLO
Az őszi búza új gyomirtó szere!
Sikerrel alkalmazható a kétszikű gyomnövények ellen - két különböző hatóanyagot tartalmaz - hatóanyagai felerősítik, kiegészítik egymást - hatása hőmérséklettől független - az utóveteményre nincs következménnyel - hatáskifejtése gyors - ragadós galaj ellen nélkülözhetetlen! Új megoldás kedvező áron!

az OROSZLÁN U. 3. SZ. alatt.
MINŐSÉGI FEHÉRNEMŰKKEL ÉS A 2002-ES, ÚJ FÜRDŐRUHAKOLLEKCIÓVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Ny.: h.-p.: 9-18, szo.: 9-13.T: 488-126

PLEDGE
A kukorica új gyomirtó szere!
Új hatásmód hatása hőmérséklettől független - hatékonyságát a csapadékviszonyok kevéssé befolyásolják - utóveteményre nincs hatással - megbízható eredmény kétszikű gyomok ellen - preemergens-kijuttatási időpont - egysziküirtó kombinációban (pl. Guardian KC) javasolt - hozza Ön is létre! Új megoldás nyerő áron!

Keresse a

Szegedi filmsiker
Lengyelországban

ÉLELMISZERRAKTÁRHÁZ KFT.
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
1/1 kg Finomliszt (vásárhelyi)

forgalmazóknál!

Refarm Kft. 6791 Szeged, Dorozsmai út 172. • Ónozó-Agro Kft. 6764
Balástya, Lenin tér 10. • Kallai Növénypatika 6600 Szentes, Rákóczi
út 68. • Agrokondi Mg-i Szolg. és Kereskedelmi Kft. 6800
Hódmezővásárhely, Makói országút • Szakmai felvilágosítás:
6800 Hódmezővásárhely, Pf.: 315. Tél.: 06-30/9530-272

KOZERDEKU KOZLEMENY

700 g Meggybefőtt

1 6 5 , -

236/kg

720 ml Őszibarackbefőtt

1 3 9 , -

204/kg

3 6 , -

90/kg

400 g Zöldbab
:J|

g

§

"N

5 9 , -

720 ml Vegyes vágott
savanyúság
720 ml Csemegeuborka

1 1 5 , -

169/kg

1 6 9 , -

234/kg

500 g Kerekegyházi
Tájékoztatom a lakosságot, h o g y
a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal utasítása alapján
az országgyűlési képviselő-választás
előkészületei miatt

az OKMÁNYIRODA
(Szeged, Huszár u. 1.)

ÜGYFÉLFOGADÁSA
SZÜNETEL
a következő napokon:

2002. március 26. (kedd)
március 29. (péntek)

száraztészta

1 3 9 , -

278/kg

TÖRZSVÁSÁRLÓI KARTYARA TOVABBI KEDVEZMÉNY:
Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

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

S Z l i P H O N A

L A K Ó P A R K is S P O R T K Ö Z P O N T
B U
D
23 m-en f e d e t t uszoda, s q u a s h - p ó l y a
26 é s 140a* k ö z ö t t i l a k á s » « r e t e k
10 személyes jocuzzi, f i t n e s s - é s
kondicionálóterem, s z a u n a , szolárium
1 h e k t á r o s c s e n d e s , g o n d o z o t t b e l s ő park
k o n f e r e n c i a t e r e m , házimosoda
14 h e k t á r o s erdő közvetlen szomszédságában
24 ó r á s p o r t a s z o l g á l a t , éjjelnappali ő r z é s
2,7 5%-os kamatozású hitellehetőség
jövedelemigazolás nélkül

rw.csizyesiukocs.hu
>021 0p. Budakeszi út 90/0,
fíf
Pl úp., IX.
T.: 200 «»2»

I SZEGEDI

Hirdető

KÖZERDEKU KÖZLEMENY
Tájékoztató az egyéni vállalkozói
igazolványok
megújításáról
A 129/2000. (VII. 11.) sz. k o r m . - r e n d e l e t 17. § - a s z e r i n t
az egyéni v á l l a l k o z ó k n a k 2002. június 3 0 - i g kell kérni a vállalkozói igazolvány megújítását, h a a z i g a z o l v á n y t 2000. n o v e m b e r 1. e l ő t t á l l í t o t t á k k i .
Az ü g y i n t é z é s a v á l l a l k o z á s s z é k h e l y e s z e r i n t i l l e t é k e s
o k m á n y i r o d á n (Szeged, H u s z á r u. 1.) t ö r t é n i k .
A szegedi o k m á n y i r o d á h o z t a r t o z n a k az alábbi község e k is: Algyő, D e s z k , D o m a s z é k , F o r r á s k ú t , K ü b e k h á za, Röszke, S á n d o r f a l v a , S z a t y m a z , Tiszasziget, Ú j szentiván, Zsombó.
Az ü g y f é f o g a d á s i idő:
H é t f ő - k e d d 8.00-15.00-ig
Szerda 12.00-17.00-ig
Péntek 8.00-12.00-ig

A vállalkozói igazolvány
megújításának eljárása
- Az információs ablaknál vagy a portán adatlapot
kell kérni
- Az a d a t l a p o t k i t ö l t v e a z i n f o r m á c i ó s a b l a k n á l kell lea d n i (a l e a d á s n á l m e g h a t a l m a z o t t is e l j á r h a t s z a b á l y szerű meghatalmazással)
A z adatlaphoz csatolni kell:
- érvényes személyi igazolványt f é n y m á s o l a t b a n
- lakcímkártyát fénymásolatban
- vállalkozói igazolványt fénymásolatban
- A c s e r é h e z s z ü k s é g e s adatlap benyújtásáról igazolást
ad ki a z o k m á n y i r o d a a z á t v é t e l l e l egy i d ő b e n .
- A z ú j v á l l a l k o z ó i i g a z o l v á n y e l k é s z ü l t é r ő l levélben
k a p értesítést a v á l l a l k o z ó .
- A z ú j v á l l a l k o z ó i i g a z o l v á n y t ezt k ö v e t ő e n személyesen l e h e t átvenni az i n f o r m á c i ó s ablaknál. A z á t v é t e l n é l le kell adni a régi vállalkozói igazolványt.
(A vállalkozói igazolvány cseréjéhez nem kell sorszámot
kérni!!)
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL OKMÁNYIRODA

——

TELEVÍZIÓMŰSOR
Ml
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat,
138 9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05
Örök időkre Portugál tévéfilmsorozat, 39 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradé délben 13.00 Srpski
ekran 3.30 Unser Bildschirm 14.05 „Kedves közönség!" Emlékezés Kellér Dezsőre 15.00 Betűvető 15.30 Váratlan utazás
16.20 100 kép a XX. századról
16.30 Kisokos - kisiskolásoknak
17.00 Érintő
17.30 Katolikus krónika
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.40 Chicago Hope Kórház
19.25 Szót kér a természet Réti
legyezöfú
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Linda Tévófilmsorozat, 5.
Az ördöggolyó
21.05 Választás 2002
22.00 Híradó este, időjárás
22.10 Aktuális
22.30 Thóma
22.45 Lendületben
23.15 KuKúrpercek
23.25 Találkoztam
boldog cigányokkal is
0.45 Budapesti
Tavaszi Fesztivál-híradó
1.10 Kárpáti krónika
1.20 Világhíradó

5.50 Jó reggelt. Magyarország! 9.00 -1JL50 Délelőtt a IV 2-vel 9.00 Sonadoras 9.45 Rosalinda 10.10 Ablak 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40
Mi, magyarok 12.00 A szeretet ereje 14.40 Kapcsoltam 15.00 Szeretni beindulásig 15.30 Barátok és szerelmek
16.00 Lucecita
16.30 Sebzett szívek Mexikói
filmsorozat
17.00 Claudia Talkshow
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
18.55 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
19.25 Nincs kegyelem - A
leggyengébb láncszem
Kvízshow Máté Krisztinával
19.55 L'art Pour L art
20.25 SID 6.7 - Tökéletes gyilkos
22.30 Magyarország választ
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Ablak Európára
0.15 Gőzben
2.00 Aktív A TV 2 magazinja
2.40 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Top-shop
9.25 Julieta 9.50 Telepart) 10.40 Top-shop
11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Teleparti
14.00 Hélene és a fiúk 14.30 Kalandos nyár
15.30 Csak egy szavadba kerül! 15.35 Receptklub 15.45 Milagros
16.15 Csak egy szavadba kerül!
16.20 Vad szenvedélyek
17.10 Mónika A klbeszélöshow
18.00 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 1485-1486.
20.25 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat, 7.
21.20 Szupermozi: Ellencsapás
23.00 Híradó - Késő esti kiadás
23.20 Művészbejáró: Nyomorultak
0.55 Fókusz (ism.)
1.25 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Határok fölött
(Ism.) 9.10 Equator Klub (ism.) 9.40 A nagyszentmiklósi kincs 10.45 Afutva festő magányossága 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés. vers 12.10 A tudomány kincsesháza 12.40 Aranyhíd 13.50 Magyar várak legendái Magyar animációs sorozat 14.00 Magyarok az
emberevők földjén Magyar ismeretterjesztő sorozat
14.30 A holnap világa A BBC népszerű tudományos
magazinja 15.00-16.00 Beszélő emlékházak
15.30 Az erdő és az ember Magyar ismeretterjesztő film 15.55 Kassa - Kosice Szlovák filmetűd
16.00 A szív érve Francia tévéfilmsorozat 16.55
Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsorajánlat 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 18.55
Hej. hej. helyes beszéd! 19.00 Gazdakör 19.25
Jövőnk forrása 19.30 Kabos és a Gombaszögi Magyar rövidfilmsorozat 19.45 A Vénusz Angol ismeretterjesztő filmsorozat 20.00 Választás 2002
21.15 Európa legszebb kertjei Belga ismeretterjesztőfilmsorozat21.45 Híradó, sport 22.05 Talentum Portréfilm 22.35 Elektra Görög játékfilm 0.20
Hirek 0.25 Műsonsmertetés, vers

M2
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.35 Fogadéóra Oktatási magazin 9.00
Ökovízió Környezetvédelmi magazin 9.25 Krampampuli Zenés diáktalálkozó 9.50 Régi magyar táncok 10.05 Trópusi hőség Kanadai tévéfilmsorozat,
40. Az árnyak völgyében 11.00 Míndesztivál 2002
Összefoglaló. 2.11.25 Magyar szalon Heh kulturális magazin 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat. 86.12.301100 év
Európa közepén 13.00 Híradó délben 13.55
Századfordító magyarok Konkoly-Thege Miklós
14.50 Világvédett lehetne Körös-torok, Csongrád
15.05 Naprakész magazin 16.55 Van öt perce?
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17.05 Iskola utca Tizenévesek magazinja 18.00
Határátkelő Közéleti szolgáltatómagazin 19.35 Esti mese 19.45 Théma 20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek, időjárás 20.35 Az olvasás
éve 20.37 Ez történt 21.25 Beszéljünk a jövőnkről! Balogh János műsora 21.40 Apám ártatlan
Olasz bűnügyi tévéfilm, 2.23.25 Záróra 0.30
Éjszakai telefon - Fodor Jánossal 2.10 Választás
2002 A Magyar Televízió választási vitaműsora
3.00 Aktuális 3.25 Fehér névjegykártya Lengyel
tévéfilmsorozat, 3. Kibékülés 4.25 Világvédett
lehetne (ism.) 4.40 Kultúrpercek 4.45 Iskola utca Tizenévesek magazinja

Szeged TV
6.00 Estelű - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Sport (ism.). 8.00 Zenevonal. 10.00 Irodalom afilmvásznon- Mészöly Miklós: Akli Miklós.
11.30 Zenevonal. 13.00 Képújság 15.00 Zenevonal.
18.00 1100 óv Európa közepén 63.
rósz.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estető - szórakoztató és információs műsor.
20.30 Fórum.
21.15 Keleti szél. Francia történelmi film.
23.10 Híradó (ism.).
23.40 Képújság.

füstmacska egy kutyanyelv' 12.00 Déli harangszó
12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50
Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.04 Választás
202. A külpolitikáról 16.00 Délutáni krónika
16.20 „Magyarországról jövök.. "17.05 Európaklub 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese:
Gyertyaláng 2 20.04Aranyemberek 20.35Csodák és csudák. VI. 21.05 Nemzetközi vallási híradó 21.35 Tancházvilág 22.00 Késő esti krónika 22.30Tér-idő. Labinntus 23.00 Kenő 23.04
Lemezmúzeum.0.10 Himnusz
PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok 6.03
Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a
Petőfi rádióban 9.16 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 11.38 Zbld jelzés 1X48 Korkérdés 12.00
Magyarnóta-előadók (elvételeiből 13.00 Verkli
14.00 Csúcsforgalom 17.00 Háztél házig 18.01
Kölyokrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum 20.00Váltóhang 2X04
Rádiószínház: A tengerszemű hölgy 22.00 2002
éjszaka meséi, avagy vegyük föl az új évezred ritmusát 23.15Telestúdió 0.00 Éjfél után... Czégé Anikóval 3.03 Kedvelt melódiák 4.03 Operaénekesek
nótafelvételeiből.
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk: Vé-

VTV Makó
7.00 A hétfői adás ismétlése. 10.10 Képújság.
18.00 Műsorajánló. 18.05 Pálíairány - közszolgálati magazin. 18.30 Egészségmagazin. 18.55
Reklám. 19.00 Híradó. 19.10 Ne bántsd az iskolámat. Francia játékfilm. 20.40 Híradó (ism.).
20.50 Képújság

IWItfgfllflW

16.00 Vallási magazin. 16.40 A szeszélyes természet. 17.30 Hiradó. 17.45 A nap kérdése.
18.00 Promenád - mindennapjaink tükre. 18.30
Mozidélután. 20.00 Híradé. 20.15 A nap kérdése. 20.20 Ne bántsd az iskolámat! Francia film.
21.50 Promenád - mindennapjaink tükre. 22.30
Híradé. 22.55 A szeszélyes természet. O.OO-tól
Képújság
— — — — — — — — —

RÁDIÓ 88
FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu Címünk:
6721 Szeged, Madách u. 6.5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55-töl 18.55-ig óránként hírek, időjárás. 6.40,
7.40,8.40,11.40 és 15.40-kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (Tóth GézaSövény Tibor), 10.00
Napközi (Bende Gábor) 15.00 Délutáni show (Száraz Ferenc). 19.00 Pótkerék (Vass Imre). 20.00Ze
nemix

zető, 2 kívánság 3 óra, 4 kerék, öletek a Média6-ton.
12.00 Zenesáv Greskovics Péterrel. 15.00 Délutáni magazin Vass Mariannal. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal - több mint kívánságműsor. Telefon: 62466840.19.00 120 perc Pethő Andrással - portréműsor. 21-től reggel 6 óráig Éjszakai Megamix 100% reklám és hírmentes övezet.
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-mail: radio7@deltav.hu Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71. (piaccal
szemben.)
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálab magazinműsor: az összevont vásárhelyi Pedagógiai és
Szolgáitatóközpont tevékenysége. Vendég: Kovácsné
Bálint Gabriella intézetvezető. 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 Hírmondó (ism.).

wawwtím^isi aíAw, xzvtfissísisfsstost&sifíftM»
RÁDIÓ SZENTES

MÉDIA-6 SZEGED
FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. Tektax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli frissítő Szabó Tamással és Fehér Zsuzsával 9.00 Roadshow Büte Zsolttal - 1 műsorve-

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:
63315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@mall.tiszanet.hu Állandó műsorok: Helyi és térségi hirek minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika - hétköznap: 17.15-től 17.45-ig

6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, útinform, lapszemle. 9.00 Riportok - Interjúk 10.00 Zeneóra. 11.00 Programajánló.
12.00 Zene-őzön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00Zeneóra 15.00Agóra-délutáni magazin.
Amitói a múzeumi tárlók 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-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki mondja
meg.. 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás 10.15 Lapszemle. 10.40
Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Zene délidőben. Szombaton 11.35-töl Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.
MÉDIA-6 SZENTES
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint
13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes, Petőfi u. 5. Tel.:
63312-148, tekfax: 63440-880. 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 üzenerogzrtós
kívánságműsor: 63440-880, aktuális információk, riportok. játékok, esb mese. 2X00 Zenehíd.

Világraszóló magyarok

Telin TV

TKTV

csey Ágnes. 6.20 Jegyzet. 6.45 Reggeli párbeszéd:
interjú Kovács Ágnessel. 7.20 Akutális beszélgetés.
7.45 Országos lapszemle, programajánlat és a hálózatos műsor tartalma. 8.00 BBC világhíradó Londonból. 8.15 Útkereső. 9.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform. 9.05 9.05-1X57 Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 10.00 Hírek időjárás-jeientés, útinform. 10.05 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 1X05 A körzeti stúdiók közös műsora. 1X45 Hírvonal. 12.45 Hírek, tudósítások a DélAlföldről, meteor, útinform. 13.05 Hétfőtől péntekig:
Kossuth. 15.05 Délutáni magazin - szerkesztő: Zanati Zsófia. 15.10 Húsvéti készülődés. 16.15 Zene 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 1830-tól 22.30
lg Országos nemzetiségi műsorok.

Közzététel

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

E-mail: info@tktv.hu
http/toww.tktv.hu
15.00-17.30 TKTV Képújság 17.30-19.00
TKTV „Kedd délután".
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A z e m b e r h i s z e z t - a z t . G o n d o l j a így-úgy. A z t á n , h a t u d o m á s t s z e r e z e r r ó l - a r r ó l , r á j ö n , h o g y m á s k é p p e n v a n ,
bizony nemritkán elcsodálkozik.
Vajon tudnak-e honfitársaink
arról,
hogy a ma használatos
számítógépek
működési elvének megalkotója Neumann János volt1 Tudjuk-e, hogy a
golyóstoll és az atomreaktor is általunk indult világhódító
útjára?
Arra a kérdésre, hogy vajon fontos-e,
hogy Magyarországon és külföldön
tudjanak a magyar Nobel-díjasokról, illetve olimpiai érmeseinkről, a
polgárok 87 százaléka igenlő választ adott. Abban tehát egyetért az
ország, hogy nekünk és a külföldieknek egyaránt meg kell ismernünk a magyar tudomány és sport
kiemelkedő eredményeit.

Fontosnak tartja-e, hogy az emberek belföldön és külföldön t u d j á k :
a lakosság s z á m á h o z képest magas...
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...a magyar Nobel-díjasok száma.

" a z olimpiai versenyeken
elért magyar érmek száma.
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SZÍNHÁZMŰSOR
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Jekyll & Hyde - musical-thriller. Bérletszünet, emelt helyárral.
KAMARA-TANTUSZ SZÍNHÁZ
Du. 6 óra: A Janika - színmű. Tömörkény István-bérlet, jegyek válthatók

Az alábbiakban az elmúlt kétszáz év néhány jelentős találmányát sorolom fel. Kérem, mindegyikről m o n d j a meg,
hogy Ön szerint ezek közül melyik kapcsolódik magyar feltalálóhoz?
l
l
I
telefonközpont
69

85
37

41

villamos

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 éra: Az igazság nevében. Színes amerikai film.

MAKÓ
Este 7 óra: Nő a baj. Színes amerikai vígjáték.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Shrek. Színes, m. b. amerikaifilm;este 8
óra: Csajok a csúcson. Színes, m. b. német vígjáték.

RÁDIÓMŰSOR
KOSSUTH
4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül (ism.)
8.19 Mindennapi tudomány 8.47 Gyógyír 9.04
Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.35 Hány
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A felmérések szerint a külföldiek a tehetséges nemzetek közé
mmmmmmmmMmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmm
PLAZA CINEMA CITY
sorolják a magyart. Ha azonban világraszóló találmányainkHarry PtittBf: 14 óra. A Gyűrűk Ura: 16.45,20 óra. A naról
a honi polgárokat kérdezzük, kiderül, sokan nincsenek
gyon nagy Ő: 13.30,15.45,18 óra. Valami Amerika: 18,
tisztában azzal, hogy számos felfedezés magyar tudóshoz
20.15 óra. Szörny Rt.: 13.45,15.45,17.45 óra. Egy
csodálatos elme: 19.45 óra. Szerelem a végzeten: 14.
kötődik. Meglepő, hogy a magyar polgárok mindössze fele

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Szörny Rt Színes, m. b. amerikai komputeranimációs film; este 8 óra: Az egyetlen
Színes amerikai film.

dinamó

dinamit

BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. fél 5 és este fél 8 óra: Korcs szerelmek. Színes belga film.

16 óra. Kiképzés: 20.15 éra. Banditák: 15,17.30,20 óra.
Álmok útján: 14,16,18 óra. A sólyom végveszélyben:
20 óra. Hüvelyk Matyi: 14 éra. Az igazság nevében:
15.45,18,20.15 óra. Üldözési mánia: 13.30 óra. Tripla vagy semmi: 15.45.18,20.15 óra. Impostor 14,16
óra. Más világ 18,20 óra.

69

23

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4. fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Szerelem az utolsó vérig Színes magyar film.

GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Uristen@menny.hu Legkisebbfilma legnagyobb magyarról. R.: Kálmánchelyi Zoltán, Végh Zsolt,
Stefanows Angéla: este 9 óra: Moszkva tér. Magyar film.
R.: Török Ferenc

C-vitamin
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tudja, hogy a ma használatos számítógépek működési
elvének megalkotója a magyar Neumann János volt. S arról is csak az emberek mintegy kétharmadának van tudomása, hogy a golyóstoll és a telefonközpont is magyar
találmány.

Helyesli-e, hogy a magyar állam támogatta
az Almok álmodói - Világraszóló magyarok című kiállítás létrejöttét?
100

60

Rubik-kocka

Az egyetértők aránya a különböző korcsoportokban és
településtípusokon
azok között, akik hallottak a kiállításról

2001 decembere óta Álmok álmodói - Világraszóló magyarok címmel a magyar
lelemény legizgalmasabb kincseiből kiállítás várja a látogatókat a Millenáris Parkban,
a volt Ganz-gyár hatalmas csarnokaiban.
A hazai és a külföldi érdeklődők végre egy
helyen találkozhatnak a világhírű magyar
tudósokkal és találmányaikkal. A teljes
magyar felnőtt lakosság 34%-a hallott a
kiállításról. Akik hallottak róla, szinte
egyhangúan (93%), idősek és fiatalok, fal- c
o
vak és városok lakói szerint helyesen a.
N
:0
döntött a kormány, amikor támogatta a Sí
kiállítás megrendezését. A tárlat sikerét
jelzi, hogy néhány hónappal megnyitása
után már a kétszázezredik látogatót kö- "8
szönthette a Millenáris.
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Fordulásig bírta
a Szentesi Carnex

Idővel a déli régió nemzetközi versenye lehet

Szegeden maradt a serleg

Dunaújváros: SÓS - Benkő N. 1, Benkő T.
1, Zantleitner, TIBA 2, PRIMÁSZ 3, Kovács
A. 1. Csere: Tóth A. 1, Erdős 1, Dubmczky
1, Bódi 1. Edző: Mihók Attila.
Szentes: VARGAZ.-Vér, MOLNÁR A. 2,
Pengő, SZREMKÓ 2, Arató, Waszlavszki 1.
Csere: Szabó X., Huszka, Makra, Rozgonyi,
Hegedűs, Döme (kapus) Játékos-edző:
Szremkó Krisztina, edző: Tan
László.Gól - emberelőnyből: Ml, III. 54.
Négyméteresből: 24, ill. - .

zárt Szentes. Az esélyekről mindent elmond az a tény, hogy a Kurca-partiak csak abban reménykedtek, hogy megússzák minél kisebb
gólkülönbségű vereséggel. A címvédő riváhs ugyanis a napokban
védte meg Magyar Kupa-elsőségét.
Két gyors góllal hamar meglépett
a Duna-parti alakulat, majd Szremkó találata következet. Az első két
negyedben kifejezetten jól pólóztak a látogatók, egyenrangú ellenfelei voltak a hazaiaknak. A fordulás után is úgy ahogy bírták erővel,
viszont a lövések pontosságával
bőven akadtak problémáik. Hiába
kerültek többször kecsegtető helyzetbe, a befejezésekbe sok hiba csúszott. Annak ellenére, hogy a vendéglátók hétgólos győzelmével zárult a találkozó, a meccs egészét tekintve a szentesiek nem játszottak
alárendelt szerepet.
Szremkó Krisztina: - Fordulásig
méltó ellenfelei voltunk a dunaújvárosiaknak.

Az ország, sőt Európa egyik legjobb
csapata ellen kezdte a rájátszást az
alapszakaszban harmadik helyen

A másik mérkőzésen: BVSC-Satelit—Villanó
Fókák-Kecskeméti VK 10-6.
SZ.L

VÍZILABDA

JÉGTÁNC

DUNAUJVAROS—CARNEX-

A sportig egyetlen vidéki bázisa,
az Ice team rendezte meg, hagyományteremtő céllal, a Szeged-kupa utánpótlás jégtincversenyt. Az
eseményre mindenki eljött, aki
számít; a fővárosi klubok lcgjobbjaikkal, korosztályos hajnokokkal,
érmesekkel képviseltették magukat.
A jégkorongmeccsek megszokott
csatazaja (bodicsekck, botcsattogás,
palánkra lökés) fülbemászó dallamok és szemet gyönyörködtető kenngók, tangók fogadták a szegedi
műjégpályára kilátogatókat. A
házigazdák kilenc kettőst indítottak,
akik az esélyeknek megfelelően szerepeltek.
Az Ice team vezetői komolyan
veszik sportágukat, az elnöknek,
Melegh Györgynek ugyanis az egyik
legelismertebb szakembert, Világos
Beáta szakedzőt sikerült megnyerni a fiatalok pallérozására. Rajta kívül még az örökifjú, 69 éves Markovics Endréné, alias Ari néni és a
imikorcsolyas alapokkal is rendelkező sportolók vesznek részt az oktatásban.
A kétnapos verseny során az újoncok csak kötelezőt mutattak be (nekik még nincs kűrjük), az idősebbekre azonban már komplett program várt. A fiatalok tangókat, kci ingüket varázsoltak a jégre, de az
idősebbekről sem feledkeztek meg
a szervezők. A szövetség elnöke,
Ható Ferenc és az Ice team képviselői virággal és ajándékkal köszöntötték Nagy Mariannát, aki testvérével párban az ötven éve rendezett ohmpián nyert érmet. Visszatérve a hétvégi viadalhoz: - Számunkra nagyon eredményes, sikc-

SZENTESIVK12-5
(3-1,2-2,3-0,4-2)
Női OB l-es vízilabda-mérkőzés, rájátszás
az 1-4. helyért. Dunaújváros, 100 néző.
Vezette: Lakatos, Német.

A Jónás Kitti-Sólya Ádám kettős első lett korcsoportjában.
res volt a Szeged-kupa - mondta
Melegh György elnök
versenyzőink szépen szerepeltek és a
kollégák elégedettek voltak a rendezéssel, a körülményekkel. Mindenki azt mondta: ezt folytatni kell, és
idővel akár a déli régió nemzetközi eseményéve lehetne fejleszteni.
Mi azon leszünk, hogy ez az álomszerű terv megvalósuljon.
A verseny végeredménye.
Újonc B: 1. Szemes Gabriella,
Beregi Tamás, 2. Rengei Tímea,
Vübergsson Viktor, 3. Rengei Georgina, Simon Domán (mind Ice team Szeged).
Serdülő A: 1. Antal Imola, Májer

Dániel (MTK), 2. Szemes Ágnes,
Markovics Csaba (Ice team Szeged), 3. Túróczi Dóra, Zsoldos Márton (Sziluett Budapest).
Serdülő B: 1. László Éva, Nagy
Sándor (Sziluett Budapest), 2. Rengei Noémi, Melegh Márk, 3. Szabó
Orsolya, Markovics Attila (utóbbi
kettő Ice team Szeged).
Ifjúságiak: 1. Kratofil Nikolett,
Varga Bence, 2. Panzner Sandra,
Panzner Krisztián (mindkettő
MTK).
lunior B: 1. Jónás Kitti, Sólya
Ádám, 2. Müller Zsuzsa, Deák
Gergő (Mindkettő Ice Team Szeged).

Fotó: Gyenes Kálmán

Junior B: 1. Nagy Zsuzsanna, Kriska Dávid (Rozmaring SE
Budapest), 2. Kovács Orsolya,
Horváth László (Ice team Szeged).
Szóló, újonc: 1. Juhos Attila
(Golden Budapest), 2. Szabó Réka, 3. Szemes Adrierm (utóbbi
kettő Ice team Szeged); serdülők:
1. Ágoston Dóra (MTK), 2. Orsóval Fruzsina (Rocker Budapest), 3.
Fantoly Nikolett, 4. Beregi Tamás
(utóbbi kettő Ice team Szeged).
A Szeged-kupa végeredménye:
1. Ice team Szeged, 2. MTK, 3.
Rozmaring SE Budapest.
IMRE PÉTER

Aranyos makóiak
ÖKÖLVÍVÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Makó Budo Klub tavaly nyár óta
működő ökölvívó-szakosztálya
máris három aranyérmet hozott
haza egy versenyről. Az egykori
junior magyar bajnok, Kis Ferenc
tanítványai egy Bács-Kiskun megyei körversenyen vettek részt. A
Makó Budo Klub ökölvívó szakosz-

Műtrágya! Műtrágya

Elég egy kört futnia

H a Ö n most apróhirdetését
napilapunkban HÁROM
alkalommal megrendeli,

Friss, import,
34%-os ammónium-nitrát,
3x15-ös komplex NPK
műtrágya kapható!

TRANZIT-KER Rt.

Debrecen, Jókai u. 1.
Tel.: (52)412-660
(52) 502-003
(52) 502-004
20-938-2693
30-938-6478
(44) 366-866
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MÓRAHALOM ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
szakirányú végzettséggel, bankszakmai
ismeretekkel rendelkező munkatársakat keres:

kirendeltségvezetői
állásra Mórahalomra.

ügyintézői
munkakör betöltésére szeged-tápéi
kirendeltségébe
Nyelv- és helyismerettel rendelkezők előnyben.
Fényképpel ellátott, kézzel Írott önéletraizot. iskolai
végzettséget igazoló bizonyítványmásolatokat
kérjük benyújtani 2002 március 31-ig.
Clm: Mórahalom ás Vidéke Takarékszövetkezet.
6782 Mórahalom. Millenniumi sétány 1 . , ^ , , « , ,

Raiffeísen .
Személyi

tályának mindhárom ifjúsági versenyzője kitűnően szerepelt, hiszen Kelecsényi Tibor, Restás Attila és Kereső István egyaránt első
helyezett lett súlycsoportjában.
Miután ez a verseny a diákolimpia
egyik felkészítő tornája volt, a
fiatal makói bokszolók következő
megmérettetésre is hivatalosak.
Most erre az április elején esedékes esztergomi versenyre készülnek. Kis Ferenc bízik legényeiben,
egyiküket az országos bajnokságra is esélyesnek tartja.

3 4

a NEGYEDIK
megjelenést
ajándékba kapja.

ö?<$? szeretné? h-üiyenf
Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is
megjelentetjük!
A részletekről érdeklődjön
értékesítési t a n á c s a d ó j á n á l ,
vagy a

62/567-835-ös telefonon!

(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre
vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)
Akcióink 2002. február 1-től
érvényesek.

Kezes és fedezet
Könnyen, gyorsan,

nélkül

egyszerűen

Az új, sávos kamatozásnak köszönhetően most még kedvezőbbek a kamatok. A felvett hitelösszegtől függően
akár 5%-ot is megtakaríthat. *
•Pl. 3 millió Pl teleli az éves kamatláb

17,95%.

A kölcsönigénylés részletes feltételeiről és kondícióiról érdeklődjön a
06404848
48 as telefonszámon!

A kis- és középvállalatok életében számtalan olyan üzleti lehetőség adódik,
melyet azonnal meg kell ragadni. Ilyenkor nincs idő a hosszadalmas
ügyintézésre. A Raiffeísen Bank évente egyszer végez hitelbírálatot, így cége

THM:

29,06%-35,97%

az év további részében az előre megállapított feltételek mellett gyorsan juthat

a felvett hitelösszeg nagyságótól

további finanszírozási lehetőséghez.

Valamennyi igónylóst egyedileg bírálunk el. A lödesztőrószlet pontos összegét a folyósítás napján állapítjuk meg.

Egy é v folyamatos

finanszírozás

egyszeri

elbírálás

után.

VELÜNK KÖNNYEBB
www.raitftiitn.hu
Hívja a 00-40-48-48-48 as telefonszámot!

Raiffeísen
BANK

függően.

Szagod, Kossuth Lajos sugárút
Szántás, Kossuth Lajos u 13.

VELÜNK KÖNNYEBB

9-13.

MyM Raiffeísen
BANK
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Papp László
köszöntése
BUDAPEST (MTI)

Hetvenhatodik születésnapja al
kalmából hétfőn köszöntötték Ihpp
László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívót.
Az ünnepeltnél tiszteletét tette
Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter, aki jókívánságait fejezte
ki, és egy pár bokszkesztyűvel aján dékozta meg a sportág legendás
egyéniségét.

Pető helyett
Hrutka
BUDAPEST (MTI)

Pető Tamás megsérült a NAC Breda szombati bajnoki mérkőzésén,
ezért Gellei Imre szövetségi kapitány Hrutka Jánost, a Vasas
védőjét hívta be helyette a Moldova elleni szerdai barátságos
mérkőzésre (18 óra, Sport 1) készülő magyar labdarúgó-válogatott keretbe.
A szakvezető eredetileg Simek
Péterrel szerette volna Petőt pótolni, de a Vasas középpályása az
Újpest elleni találkozón egy ütközés után vállsérülést szenvedett.
A magyarok a keddi elutazásig
Tatán készülnek a chisinaui
meccsre. Az együttes tegnap lett
teljes, hétlön csadakoztak a kerethez a németországi idegenlégiósok
- Király Gábor, Dárdai Pál, Lisztes Krisztián, Sebők Vilmos és Mátyus lános - , valamint a Dinamó
Kijevben játszó Bodnár László.

Kiss Tibor nem akar fizetni
LABDARÚGÁS
Kiss Tibort, a HFC vezetőedzőjét
a játékvezető sértegetése miatt
úgy büntette meg harmincezer forintra az amatőr liga, hogy ott
sem volt a tárgyaláson, s tulajdonképpen nem is ismeri a vádakat. Amíg ki nem fizeti az összeget, nem is ülhet a kispadra.
Nem lehettek elragadtatva a vásárhelyi labdarúgó-szurkolók a
HFC első tavaszi bajnoki mecscsétől, csapatuk ugyanis Algyőn
2-0-ra kikapott. A nézőknek az
együttes gólképtelensége mellett
az is feltűnhetett, hogy a tréner,
Kiss Tibor nem a kispadról, hanem a korlátot támasztva figyelte a játékot.
Amikor a találkozó utáni, szokásos nyilatkozatot kértük tőle, ő udvariasan Szobonya Tamáshoz irányított, megjegyezve: eltiltott, így
nem mondhat semmit. A szakember problémái még tavaly, a Rákóczifalva elleni idegenbeli meccsen
kezdődtek: - Mindig tartózkodtam
attól, hogy leálljak beszélgetni, vitatkozni egy ítélet után a játékvezetőkkel, és a labdarúgóimat is folyamatosan figyelmeztetem, ók se
tegyék. Huszonnyolc éves pályafutásom alatt mindössze kétszer állítottak ki, akkor sem szövegért.
Szóval nem vagyok bírófaló, de amit
Scsitovics csinált Rákóczifalván, azt
már nem állhattam meg szó nélkül.
Kiss Tibor a meccset követően
annyit jegyzett meg a síposnak,
hogy elrontotta tizenegy ember szórakozását, amikor nem adott meg
a HFC-nek egy tezezés miatti, nyilvánvaló tizenegyest.

számmal tartottuk meg a szemináriumokat, a kollégák jól érezték
magukat, tetszettek azok a dolgok, amiket bemutattunk. Legközelebb májusban a jugoszláviai temerinbe utazunk. Ez lesz az első
külföldi bemutatónk. Izgalommal
várjuk a fellépést. A felnőttek mellett a gyerekekkel is sokat foglalkozunk.
A téli időszakban Szegeden, az
Etelka sori munkacsarnokban heti egy alkalommal tartottunk egyéni képzéseket. Népszerű volt a fiatalok körében, általában harminc
focistával foglalkoztunk. A tavasz
beálltával új helyszínen lesznek a
tréningjeink. Most a tavaszi szünetben, 27-étól 29-éig délelőtt tíz
órától, a Kisstadionban tartunk
háromnapos edzőtábort. Áprilistól minden csütörtökön a Topolya sori labdarúgópályán lesznek a
DFA tréningjei, amelyekre reméljük, hogy sokan jelentkeznek
majd.
SÜLI RÓBERT

Nagy Csaba ezüstje
BILIÁRD
MUNKATÁRSUNKTÓl
Budapesten, a Fool Harbour Biliárdszalonban szerepeltek 9-es ranglis-

Kiss Tibor (középen) nem érti, miért büntették meg.
- Persze, azért a melegebb éghajlatra küldés sem maradt el, ám azt
hittem, ezzel mindketten lezártuk
a dolgot - folytatta Kiss. - Néhány
hét múlva kaptam egy levelet,
amelyben az amatőr liga felszólított:
fizessek be harmincezer forintot a
bíró feljelentése nyomán. Alaposan meglepődtem, mert úgy hoztak
ítéletet, hogy engem például meg
sem kérdeztek, a saját védelmemben egy szót sem szólhattam. Azt
sem tudtam, mit írt a jegyzőkönyvbe Scsitovics. Az írás szerint addig
nem ülhetek a kispadra, amíg be
nem fizetem az összeget. A Vásár-

taversenyen a Vegas BC Szeged versenyzői. Nagy Csaba egészen a
döntőig jutott, ahol 11:4-es vereséget szenvedett a tiszaújvárosi Solymost Gábortól, tevábbi szegedi helyezések: ...7. Gerhard Gryschka,
...13. Sivók Zsolt, ...17. Sajtos Norbért, Kószó Gábor.

Totónyeremények
A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 12. heti nyeremények a következők. A totóban 13 plusz egy
találatos szelvény nem volt. 13 találatos szelvény is mindössze egy
volt, nyereménye 3 millió 892 ezer
956 forint. 12 találatos szelvény 3
volt, nyereményük egyenként 973
ezer 239 forint. A 11 találatos szel-

mébe merek nézni - zárta Kiss Tibor.
Az edző, bizonyítva azt, hogy
tényleg nem általánosít a bírókkal
kapcsolatban, az Algyő elleni
meccsen elégedett volt Hegedűs
ténykedésével, pedig a vásárhelyiek
szerint a második hazai találatnál
a labda nem haladt át teljesen a
gólvonalon. A meccs után a helyette nyilatkozó Szobonya Tamás szakosztálymenedzser is a jól játszó
Algyőt és a bírót dicsérte, majd hozzátette: reméli, a nehéz anyagi helyzet ellenére befejezik ezt az idényt.
MÁDI JÓZSEF

Rekordrészvételre számítanak
Minden idők legnagyobb Hungária-kupa nemzetközi tájékozódási futóverseny megrendezésére készül a Szegedi VSE. Az augusztus
11-17 között Kiskunmajsa körzetében sorra kerülő sportági seregszemle előkészületei már közel
egy éve javában folynak. Szokol
Lajos főszervezőtől megtudtuk:
tulajdonképpen mára már a nevezésekiogadása ad munkát.
- Bár még másfél hónap hátra
van a nevezési határidőig, de a
visszajelzésekből következtetve
1500-2000 fő közötti indulólétszámra tippelek. Ez amennyiben
bejön, minden idók legnagyobb

vényekre egyenként 49 ezer 487,
a 10 találatos szelvényekre 6541 forintot fizetnek. A helyes tipposzlop: 1, X, 1; X, 2, 2 ; 2, 1, 1; 1, 1,
2, 2; 1. A góltotóban 6 találatos
szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 2 darab volt, nyereményük
egyenként 114 ezer 523 forint. 4
találatos szelvény 6 volt, nyereményük egyenként 57 ezer 262
forint.

Hungári-kupáját tarthatjuk meg mondta nem kis büszkeséggel a
sportvezető.
Már több, mint százan neveztek
a versenyre. Azonban a jelentkezési dömping csak április közepétől várható. Az tény, hogy a kupa internetes honlapját (www.
hungariakupa2002.hu) naponta
legalább félszázán látogatják. Ezen
minden információ megtalálható,
hiszen egy éve folyik a rendezvény propagálása és a verseny
előkészítése. Talán ennek is köszönhető a nagy külföldi érdeklődés is.
- Mintegy hatszáz külföldi in-

dulót várunk. Még Dél-Koreából
is jelezték részvételüket, hiszen
már felvették velünk a kapcsolatot. Egészen biztosan rajthoz állnak az olaszok. A skandináv országokból pedig 80-100 tájfutóra
számítunk. Április elején 54 svéd
készül az általunk elkészített térképek alapján. Ugyancsak itt
edzőtáborozik az oszrák válogatott
ötven tagja. Ezek pedig azt bizonyítják, hogy a legtöbb ország a válogatottjaival képvéselteti magát
a Hungária-kupán. Éppen ezért a
rendezvény második napján világranglista-verseny lesz.
S. J.

Asztalos Judit a válogatottban
KÉZILABDA
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata vasárnap csupán öt góllal bizonyult rosszabbnak (22-27)
a címvédő Dunaferrnél. Az Újvárosban elért szoros eredményre senki
nem számított: - Azt hittem, simán
„lemosnak" bennünket a pályáról,
szerencsére a lányok nagyon jól
küzdöttek és végig volt tartása együttesünknek. Erre lesz szükség a
hét végén a Fradi ellen is - mond-

ta Farkas József vezetőedző. Jó hír
még, hogy Asztalos Judit április 2án útra kell - előtte a Körcsarnokban közös edzés lesz - a válogatottal a neubrandenburgi tornára, amelyen Mocsai Lajos szövetségi kapitány valószínűleg védekezésben fogja tesztelni a vásárhelyiek kiválóságát.
Akadnak azonban kevésbé örömteli események is. Barna Éva vállbántalmait már megemlítettük a
tudósításban. Székesfehérvárott
megvizsgálta dr. Abkarovics Géza (ő
műtötte Bojana Radulovicsot), de

még hátravan egy rétegvizsgálat, s
csak utána tudnak dönteni a tennivalókról. Az első diagnózis alapján
porcra gyanakszik a specialista a
jobb vállban. Mindenesetre az átlövő nem edz, pihenteti a már régóta makacskodó testrészt. A másik
két maródi - Csáki Évát nem számítva, hisz ő szeptember-októberben térhet csak vissza -, Kocsis Ágnes és Kása Anikó már óvatosan elkezdett mozogni, de a Herz-FTC ellen még nem számíthat rájuk a vezetőedző.
I.P.

Fesztivál - 81 csapattal
MUNKATÁRSUNKTÓL

BUDAPEST (MTI)

hely trénere megjegyezte, nem hajlandó kiadni a kezéből a 30 ezret.
Inkább a csongrádi focicsapat megmentésére fordította volna a pénzt,
minthogy a szövetségnek adja. Vele szemben elég egyoldalúan döntöttek.
- A játékvezető azt mondta, hibázott, mégsem büntették meg, én
pedig ugyancsak bakiztam, viszont
azonnal a kasszához járulhattam
volna. Olyan vezeti sokszor a
meccset, akinek kiesik a labda a
kezéből, amikor a kezdéshez felvonul a csapatokkal. Nincs mitől félnem, az biztos, hogy én a bírók sze-

Fotó: Kantok Csaba

Nagy a külföldi érdeklődés a tájékozódási futó Hungária-kupa iránt

Hódító körúton
A Német Labdarúgó Akadémia
(DFA) az elmúlt évben jelent meg
először Magyarországon. A szakembereknek nagyon tetszett az összejövetel, elismerően nyilatkoztak a
DFA-ról. Cs. Tóth Zoltán, a hazai
koordinátor azóta sok-sok továbbképzést tartott a trénereknek, természetesen a fiatalok is fontos szerepet töltenek be, hiszen számukra is rendszeres edzéseket vezényelnek, amelyeken főként az egyéni
képzésekre helyezik a fő hangsúlyt.
Merre járt az elmúlt időszakban a
Német Labdarúgó Akadémia és
mik a későbbi tervek? - kérdeztük
a szegedi edzőt.
- A világon is egyre jobban megismerik a DFA-t, Peter Schreiner a
közelmúltban Kolumbiában járt. A
bemutatóján közel ötszázan vettek
részt, hatalmas volt az érdeklődés.
Szerencsére a magyarországi központ is jól működik. Pécsett, Gyulán, Hódmezővásárhelyen és Budapesten voltak összejöveteleink.
Mind a négy helyszínen népes lét-
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Ma Szegeden megkezdődik az ország legnagyobb, 81 csapatot (II.
korcsoport 15 csapat, III kcs 31, IV
kcs 24, V kcs 6, VI. kcs 5) felvonultató korosztályos tornája, a VI.
utánpótlás kézilabda fesztivál. A
nemzetköziséget tíz (a Hypo és a
Herrenberg több csapattal érkezett), Szegedet tizennyolc gárda,
míg Csongrád megyét Kistelek kép-

viseli. A mérkőzéseket a Déri szakközépiskola, a Deák gimnázium,
a Csonka gimnázium, a Fodor gimnázium, az Qjczy és a Ncmeth általános iskola tornacsarnokában,
a JGYTF Topolya sori csarnokában
és az újszegedi sportcsarnokban
(itt lesznek a helyosztók 29-én,
pénteken) rendezik meg. A küzdelmek ma kezdődnek a Csonkában
és a Dériben, s szerdától már 7.30tól estig játszanak a csapatok.

- Színvonalas meccsekre lehet
számítani minden helyszínen mondta a főszervező, Kiss Sándor - , elég ha csak azt említem,
hogy a lányoknál a világhírű Hypo
minden korosztálya itt lesz. És
lehet, hogy mégsem ők az esélyesek, a kistelekiek ugyanis kijelentették, hogy minden korcsoportot meg akarnak nyerni, s
Ónozó István tanítványai tényleg nagyon jók.

REFLEKTOR
VETERÁNBAJNOKSÁG
Március 29-én ismét rajtol a Szegeden már hagyományosnak tekinthető kispályás veteránlabdarúgó-bajnokság. A mérkőzéseket
a Kisstadionban rendezik meg. Az
első forduló párosítása, Il-es pálya: Keverő-Dózsa (17 óra), tervezők-Metál Duó (18); III-as pálya: Panagro-Nagy Kft. (17.30),
Mol-Börker (18.30); IV-es pálya:
SZAK-Kreál teió (17), Heavytex-Berta Therm (18).
SZENTESI
GYŐZELEM
A hét végén megkezdődtek a rögbi NB II felsőházának a küzdelmei. Az első fordulóban a Szentesi 91 -esek RK a Kecskemét otthonában lépett pályára és a szezon
eleji forma mindkét gárda teljesítményére jellemző volt. Ennek ellenére a sokkal nagyobb rutinnal
rendelkező Kurca-partiak kezdték
meg a pontgyártást a rendkívül
megfiatalított, sok juniorkorú játékossal felálló liázigazdák ellen. Már
a pihenőre jelentős lett a vendégfölény, mely a szünet után tovább
nőtt, s végül 67-7-re győztek a 91 esek. A szentesiek pontszerzői: Fekete 15, Bárányi 12, Katona, Faragó, Törőcsik, Dobos, Mácsai, Pelcskei, Szabó, Kocsis 5-5.
JÓTÉKONYSÁGI
ATLÉTABÁL
A Csongrád Megyei és a Szeged
Városi Atlétikai Szövetség április 6án (szombat), 19 órakor „Jótékonysági bált" rendez a szegedi Kék
Csillag étteremben. A bál fővédnöke Németh Miklós olimpiai bajnok
gerelyhajító lesz, a zenét pedig a
„Hajnaligszól" zenekar szolgáltatja. legyet március 31-éig a következő személyektől lehet igényelni: Bandur László (279-629), Bódi Katalin (472-234), Guba Pálné
(425-533, 30475-5335), Herédi
István (429-068), Kéri Ferenc
(20322-6311), Kiss Gábor (491283, 20357-4936), Reigl Zoltán
(498-093, 20330-2124), Rédli József (Iskolák Sportboltja, Szeged,
Madách u. 1.).
BEMUTATKOZIK
A ZENNER SE
Az elmúlt esztendő októberében
alakult csongrádi Zenner SE labdarúgócsapata szerdán, 16.30-kor kilép a nyilvánosság elé. Kurucz János edző tanítványai a Csongrád
városi sporttelepen látják vendégül
a Pálmonostora együttesét. Ez lesz
az első edzőmeccse a gárdának,
amely a 2002/2003-as idényt már
a megyei III. osztályban kezdi meg.
OVERSPEDKAPUSISKOLA

A Szegeden működő, Simái Zoltán
vezette Oversped-kapusiskola a
Postás-pályáról átköltözött a
JGYTF Topolya sori létesítményébe. Az ingyenes oktatásra kedden,
szerdán és pénteken 16 órától lehet jelentkezni a helyszínen.
ASZTALITENISZVÉGEREDMÉNY
Befejeződött a Szeged városi asztalitenisz-csapatbajnokság első szakasza. Az állás hét forduló után: 1.
Elektro Plusz 14, 2. ATSK Fakéz
12, 3. ATSK U. I. 10, 4. Phoenix
Emergé 7, 5. Justicia PSK 6, 6.
Jack-Pot 2001 4, 7. Démász Rt. 3,
8. Sipos Magániskola 1 ponttal.
Az amatőr csb állása: 1. ATSK U.
II12, 2. Nagymihály Autóház 11,
3. TISE Szóreg 10, 4. Pázsit 8, 5.
Hamuban Sült Pogácsák 6, 6. Ovit
Rt. 6, 7. Box-Boys 2, 8. ATSK Játék SK 1 ponttal.
KLUBKÖZI
VIADAL
Baján országos klubközi táncversenyt rendeztek. A hódmezővásárhelyi Promenád TSK és a Szeged TSK duói a következő eredményeket értek el, D ifjúsági, standard: ...2. Szél István, Markó Ágnes. B ifjúsági, latin: 1. Pogyina
Péter, Varga Judit, 2. Szél, Markó
(mind Promenád). B felnőtt, latin:
...4. Németit Arnold, Kovalik Zsófia (Szeged TSK). Felkészítő: a Mőezó házaspár.
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Halál két év
kóma után

Árnyék a falon
FARKAS CSABA

VENICE (MTI)

A lavasszoboT fehér mümárványépület előtt állt, talapzaton. Amikor Thakács errefelé ment haza késő este. mindig vetett az alkotásra néhány pillantást.
Nemcsak a szoborra, hanem az árnyékára is, amit
a hold- és közvilágításfény rajzolt ki az éji falon. S
egy idő után arra lett figyelmes Th.: az árnyék formája olykor másként ás másként tűnik fel a szemlélő előtt, ..mivel azonban ez teljességgel lehetetlen,
bizonnyal én látok ül. én emlékszem txxsszul", in-,
dokolta magában. De ahányszor a szobor felé járt,
az árnyék mindig másképp vetült el a házfalra - miközben a szobor, annak elhelyezkedése
természetesen semmit sem változott.
Alapesetben a szobornak - amely a házfalra merőlegesen áll - csak rövidült árnyéka látszik a falon,
szemből. Ehhez képest legközelebb, mikor Th. megint arra járt, félig-meddig oldalt rajzolódott az épületre az árnyék, ismét máskor pedig a 16+lovas árnya teljes hosszában a falra vetült. „Nyilván a hoki...
Időről időre más-más irányból, más-más szögben éri
a szobrot és a falat a holdsugár", mondta magában
Thakács. Ez elképzelhetőnek tetszett, hisz többnyire sok-sok napnyi kihagyásokkal tévedt újra Th. errefelé, s közben a hold állása jócskán változhatott.
„Az is elképzelhető: a közvilágítás is", tette hozzá
Thakács. „Mondjuk, a szoborhoz legközelebbi utcalámpa, mely korábban meghatározta az árnyék mivoltát, kiégett, ás még nem szereltek bele új vüágitótestet az áramszolgáltató cég szakemberei. Helyet-

te az oldalt elhelyezkedő, szomszédos épület kapualjának vüágitása, annak hegyesszögben a szoborra, s a falra eső fénye formázza a bronzlovas árnyékát. " Ám pár nap múlva már vágtató lovast mutatott az árny, a lovas előredőlt, úgyszólván a ló nyakára, hogy minél kevésbé akadályozza a légellenállás a száguldást - holott a paripa a valóságban nyugodt-peckesen léptet a talapzaton, lovasa szálegyenesen ül. Ismét máskor - és Thakács megdörzsölte szemé f, jól látja-e, amit lát - két lábra emelkedett
lóámyék rajzolódott ki a falon (miközben maga a szobor egy centit sem mozdult el), a lovas is fölemelkedik a nyeregben, amint karja - kezében szablya,
amelyet a szoborvégtag nem tartalmaz, a szobor kezében nincs semmi, de semmi - lesújt... S egyszer
- bujkálás holdvilág volt miközben ló és lovas szokott mozdulatlanságában silbakolt az éjben, árnyéka azt ábrázolta, amint éppen elszakad a talapzattól a ló, levegőbe ugrik, az ég felé; legközelebb pedig (Thakács végképp nem hitt a szemének), bár teljes fénnyel világított a telihold, a házfalon csak a talapzat-árnyék, a ló ás lovas árnyéka: sehol.
Thakács
Még mindig jobb", gondolta, „ha az
árny változik időről időre a házfalon, mintha a szobor szakadna el talapzatától s zengő bronzléptekkel
kószálna a éjféli városban, harangszóra emlékeztető hang jelezné, mikor a bronzpatkó villamossínre
lép, föl-fölhallatszana a bronznyerítás; még mindig
jobb. még mindig jobb."

Két év kóma után belehalt sérüléseibe Emiliano Valdez Puerto Ricó-i profi ökölvivó.
A 28 éves bokszolót az amerikai
Teddy Reid ütötte ki 2000. január
23-án, a tizedik menetben.
A fejére kapott ütéssorozat következtében összerogyó Valdez azóta
sem tért magához a Florida állambeli Venice kórházában.

Telitalálat
nélküli hét
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 12. heti lottónyeremények a következők. Az ötöslottón tektalálatos szelvény nem volt.
A négytalálatosokra egyenként 196
ezer 934, a hármasokra 4596, a
kettesekre 442 forintot fizetnek.
A hatoslottón hattalálatos és 5
plusz 1 találatos szelvény n e m
volt. Az ötösökre 216 ezer 864, a
négyesekre 3464, a hármasokra
779 forintot fizetnek. A Joker játékban az első nyerőosztályban
nyereményt elért szelvény nem
volt.

HELSINKI (MTI)

Németh György karikatúrája

Mesterséges kockázat Botrány
UPPSALA (MTI)

A mesterséges megtermékenyítés
révén született gyerekek fejlődését
vizsgálták és kiderült, hogy bizonyos betegségekre fokozottan hajlamosak. A mesterséges megtermékenyítés módszere révén született gyerekek későbbi fejlődési rendellenességei, idegbetegségekre való
esélyei négyszer nagyobbak a természetes körülmények között fogant
újszülötteknél. A The Lancet című

szaklap cikkéből kitűnik, hogy alapos és elhúzódó vizsgálat nyomán
jutottak erre a következtetésre a
svéd orvos-biológusok. Az uppsalai
egyetem kutatói 5800 gyerek fejlődést követték egészen a 14 éves korukig. A bizonyos betegségekre való hajlam, kockázat okát a sikeres
munkát bizonyító adatok növelésében látfák, például abban, hogy több
embriót is beültetnek az anyaméhbe, nem számolnak a különféle veszélyforrásokkal.
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M r . Romai
Rue de la loi 20>M

B-1049 iruJ

Óriáslevél - Sopronból Brüsszelbe. A címzett Romano Prodi, az Európa Bizottság elnöke. A ncgy cs fél méter széles, nyolc méter
hosszú borítékra - amit henger formában állítottak fel - harmincezer bélyeget ragasztottak. E gesztussal a soproniak azt kívánják
kifejezni, hogy támogatják hazánk EU-csatlakozását.
MTI Telefotó

Oxfordban

j

Gombás szappanoltat gyűjtöttek
be a boltok polcairól Finnországban. A GS-Yhtyma cég folyékony
szappanainak egy részében a vizsgálatok szerint a gomba- és baktériumszint huszonkétszeresen
haladta meg a javasolt értéket.
Ennek oka az, hogy még tavaly
szeptemberben a gyártás során
egy baktériumoktól nyüzsgő színező adalék „megfertőzte" a termelést.
Mintegy 50 ezer üveg szappan
lehet kórokozókban gazdag, a cég
éves termelésének 10 százaléka.
A vállalat közölte, hogy kivonta az
üzletekből összes folyékony szappanai. A gombás és baktériumos
szappan eddig ugyan senkit sem
betegített meg, de megfertőzheti
azokat, akiknek legyengült az immunrendszerük - idézte a Reuter
az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

ISTEN ELTESSE!

OXFORD (MTI)
EMÁNUEL

Az Oxfordi Egyetem két munkatársa kényszerült lemondásra
azonnali hatállyal, mert kiderült,
hogy pénzért akartak helyet biztosítani egy felvételiző diáknak.
Az egyetem által kiadott közlemény szerint a több m i n t 350
éves Pembroke College munkatársai, John Platt és Mary Jane
Hilton azután ajánlotta fel lemondását, hogy a The Sunday Times
című vasárnapi lap nyilvánosságra hozta: egy magát tehetős üzlete m b e r n e k kiadó újságírójának
Platt és Hilton felajánlotta, a tanintézetnek nyújtandó nagy összegű adomány fejében helyet biztosítanak fiának az első éves joghallgatók között.
Az állítólagos gazdag bankár és
a Pembroke College két munkatársa közötti beszélgetésen Platt,
az intézet káplánja felfedte, a gyakorlat n e m áll távol a tanintézettől, a múltban is születtek hasonló megállapodások, hogy az intézmény anyagi helyzetét megszilárdítsák.

A NAP VICCE
Habratsek bekeríti az elmegyógyintézetbe. Kérdi az orvos:
- Ö n miért került ide?
- Mert elvesztettem a szemüvegemet!
- És miért ide hozták?
- Miért, ide hozták?

Néhol még lehetnek Jutó záporok. de az ország nagy ászé« pbbára napos dővártB16. A* eiűs északi szél lassan mérséklőd*, viharos széMésak még mais tesznek.
Szerfed

Ami gombás

tej

Napos, száraz idő

Az Emánuel férfinév héber eredetű, jelentése: velünk az Isten. Héber alakja Immanuél. Ebből a névből ered egyébként még a Manó,
Mánuel és a Mendel név is. Egyéb
névnapok: Árpád, Dénes, Dusán,
Gábor, Emánuela, Erika, Lehel,
Manó, Mánuel, Manuéla.

v n a i hely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

o
^o
o
o

o 12°
o 12*
o 12°
^ 12°
Ü 12°
12*

13°
12°
12°
12°
12°
12°

Alapvetően szárai levegő lesz az ország felett. V

hdqromóan napos dőre

szÉnühatunk Komolyabb felhősödés csak pénteké* vártató ekkor futó záporok ts
lehetnek Emefced* a nappah felmelegedés mértéke

Sx

o

o

o

Max: 14
Mhcl°
Napos

Napos

Vitaié

Derűt

Vízállás:
A Tisza Szegednél 395 cm (hótoka 8.3 C°), Csongrádnál 417 cm,
Mindszentnél 442 cm. A Maros Makónál 52 cm.
A Nap kel: 5.36, nyugszik: 18.05. A Hold kel: 14.58, nyugszik: 4.53.

London földrészünk
legnépesebb városa
LONDON (MTI)

London Európa legnépesebb városa, és az is marad: becslések szerint
lélekszáma 2016-ra legkevesebb
700 ezer lakossal gyarapszik, amivel eléri a 8,1 milliót. Az elmúlt
13 évben London lakossága 600
ezer fővel nőtt, ilyen arányú növekedés példátlan Európában - mutatott rá Ken Livingstone londoni pol-

gármester. London hosszú időn át
a világnak is a legnagyobb városa
volt és 1939-ben érte el népességének maximumát. Akkor 8,6 millióan lakták. A londoni népesség
növekedése érdekes módon független a konjunkturális fejlődéstől: a kilencvenes évek elején bekövetkezett brit recesszió alatt is megállíthatatlanul folytatódott - idézett a
dpa egy idevágó tanulmányt.

Enyveskezű tanár
TREVIS0 (MTI)

Egy észak-olaszországi tanár rendszeresen lopott diákjaitól mobiltelefonokat és kisebb pénzösszegeket. A teeviso közelében lévő iskola tanulói hónapok óta ismételten panaszkodtak, hogy meglopják őket. A rendőrségnek sikerült
két polgári ruhás detektívet becsempésznie az iskolába azzal,
hogy nyomozzanak az elkövető

után. Kezdetben a rendőrség a tolvajt a diákok soraiban gyanította,
de ehelyett a nyomozók egy 54
éves politechnika tanárt értek tetten, amint az öltözőhelyiségben a
diákok kabátzsebeiben kotorászott. A lefülelt kleptomániás bevallotta, hogy az iskolai év kezdete óta számos maroktelefont és
mintegy 750 eurót tulajdonított el
- jelentette olasz lapokra hivatkozva a dpa.

Egy aranyásó aranyköpése
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 23. számú soraiban egy kanadai aranyásó megállapítása olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 7. Baltikumi nép.
11. Ecetesedő. 13. Rádium vegyjele. 14. Zűr. 15. Agörög abc betűje. 16. Nyughely. 17. Való. 19. Matt páratlan betűi. 20. Kétszer tárad. 21. Aktuális nap. 22.
Jókora növény. 24. Kardozik. 26. Állóvíz. 27. Futballklub. 29. Jüan fonetikusan. 31. Növény termése. 32.
Ez. 33. Amely irányból. 36. Tiltószó. 37. Lelt. 39. Védett madár. 41. Rádiusz. 42. Több mint csúnya. 43.
Friss. 45. Vallási szertartás. 47.1.T. 48. Kisebb szám.
50. Szenvedés. 51. A.Ó.R. 54. Víztartó edény. 56. Az
USA tagállama.
FÜGGŐLEGES: 1. Részaránytalanság 2. Hajszol (népiesen). 3. Autómárka. 4. RA 5. Becézett Anna. 6. Présel. 7. Háziállat. 8. Eme. 9. Izolda szerelme. 10. Terhet hordozó fa. 12. Szláv igen. 16. Ismételttiltás.18.
Széf páros betűi. 20. R.V. 23. A megfejtés második sora. 25. Szolga. 28. Hideg németül. 30. Ásított tőle. 31.
Római ezer. 34. Kiejtett betű. 35. Panamák közepe! 38.
Járművek. 40. Kígyó. 44. ...TASSZ; orosz hírügynökség
46. Bibliai hegy. 48. Kelvin. 49. Gyilkolja. 52. Tetejére. 53. Iktelenül ázik. 55. Diaméter. (n. magyar)
HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Itt egy emberből kettő skizofrén

