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Nem hallgattak volt kollégájukra a nyomozók

A SZEGEDI KONZERVGYÁR
UTOLSÓ EGY ÉVE
Lapunkban megjelent cikkeink
alapján készült összeállításunkban azt követtük nyomon, hogy
kezdődött és hogy fejeződött be a
2001 decemberében egyszer már
újraindított Szegedi Konzervgyár
históriája.
3. oldal

Meggyilkoltak egy idős asszonyt Domaszék
melletti tanyáján. A feltételezett elkövető
fantomképét a közintézmények mellett
több mint ezer helybelihez juttatták el a faluban. Az áldozat fia a nyomozás eredménytelenségéért a rendőrséget hibáztatja.

INTIMTORNA

Az intimtornáról egyre többet
hallani, dacára annak, hogy még
mindig nem beszélünk eléggé
nyíltan altesti problémáinkról.
Az intimtorna kidolgozója állítja, az altesti izomgyengeségekbe
nem kell beletörődni.
Ép testben
SZEGEDI SPORTISKOLA

A három évvel ezelőtt elfogadott
szegedi sportkoncepcióban az
áll, hogy szükség van egy sportiskolára, ám döntés még mindig
csak az október eleji közgyűlésen
várható. A késés jelentős.
15. oldal

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Félmilliós vérdíj a gyilkosra

A világsztárok szombati szegedi koncertjét szervező budapesti iroda pert fontolgat az első
előadáson nem éneklő Demis
Roussos ellen. A jegyirodában
fél áron visszaváltják az első
koncert belépőit.

Mint azt korábban megírtuk, Domaszék melletti tanyáján a nyár közepén meggyilkoltak
egy 84 éves asszonyt, akinek holttestére a vele
együtt élő unokája és felesége talált rá. A rendőrség akkor nem tudta megállapítani, mi
okozhatta Bezdán Imréné halálát. A későbbi
orvos szakértői vélemények egyértelműen bebizonyították, az idős nő gyilkosság áldozata
lett. A rendőrség egy 20-30 év közötti, 180
centiméter magas férfit keres, akinek fantomképét 1500 példányban juttatták el a községbe. A rendőrség 500 ezer forint nyomravezetői
dijat ajánlott fel annak, aki használható információval segíti a nyomozást.

Nem kellett sokáig sorba állniuk
tegnap azoknak a nézőknek,
akik élni kívántak azzal a lehetőséggel, hogy a szombat délutánra
szóló belépőjegyüket fél áron
visszaváltják. Nem rohamozták
meg a jegyirodát az elégedetlenkedők, a többség egyelőre nem
kérte vissza a pénzét.
Sipos József, a szombati nagyszínházi koncertet szervező budapesti iroda, a PCM Kommunikáció vezetője elmondta: pert fontolgatnak Demis Roussos ellen,
aki kellemetlen helyzetbe hozta a
rendező céget. Sipos szerint a telefonon kapott rossz hír nem lehetett indok a sztár viselkedésére,
aki a híresztelésekkel szemben
mindkét koncertre érvényes szerződéssel rendelkezett.
Lajos István, a színházi zenekar
titkára közleményt juttatott el
szerkesztőségünkbe: „A Szegedi
Nemzeti Színház és Szabadtéri
Játékok Zenekarának vezetése ezúton kívánja közölni, hogy a
nagyszínházban megtartott Boney M és Demis Roussos koncerten a plakátokon, szórólapokon,
interneten, televízió és rádióműsorokban, illetve egyéb médiumokban meghirdetettel szemben
a fellépő zenekar nem a színház
zenekara volt. A zenekar többszöri felkérésre sem vállalta el a produkcióbanvaló közreműködést.

A település boltjának ablakáról már leszedték a képet. - Akkoriban sokat beszéltek a
gyilkosságról. Az emberek megnézték a rajzot, elolvasták a személyleírást, és mentek
tovább - mondta az ABC egyik fiatal pénztárosa. A postán még mindig ki van ragasztva a
fantomkép és a felhívás.
- Sűrűn járok arra, ahol a gyilkosság történt. Érdekes, hogy senki nem látta a tragédiát, pedig nyáron még este is világos volt.
Olyan jellegzetes arca van a fantomképen léOWCE CENT» OKtÓbCr 2 J vő férfinek - magyarázta egy asszony.
szerda
, M B e n n y . JoeR >• Mc Patás
Az idős asszony fia, Bezdán László húsz
guests: Spigiboy
ff OJ.
Sámson évig dolgozott a rendőrségen, bűnügyi nyoErotic Cocktail S h o w mozóként. A férfi éppen ezért nem érti, miért
Hmwkií hrtm m^u bipoi Urnmros Kkhant fn^iykbejMk
M a g e o t F i r e o t f f E R E N T SIDE
nem hallgattak rá a helyszínelő rendőrök,
miért nem voltak kíváncsiak a véleményére.
Funky s Old Music Party V M R I
- Rengeteg hullát láttam már életemben.
Az édesanyám nem úgy nézett ki, mint aki
csak egyszerűen elesett, mint ahogyan azt a
www.delmagyar.hu
rendőrök mondták. Felismerhetetlen volt,
szétverték a fejét. Az ősz haja teljesen elszíneződött az alvadt vértől, az arcának egyik oldala be volt dagadva - idézte felindultan a
borzalmas emlékeket a férfi.

NYÍTOBUIÍ

Az áldozat keresztje és fia.

Folytatás az 5. oldalon

Konkurenciaharc a Szeged-Vásárhely buszvonalon

Távolsági álláspontok
Fagyos a viszony a Tisza Volán Rt. és a tömegközlekedéssel foglalkozó Hód-Mező kft. között, kemény konkurenciát jelentenek egymásnak. Bár az
ingázók igényelnék a buszjáratok sűrítését, megegyezés nélkül erre nincs lehetőség.
A vásárhelyi székhelyű, családi alapítású Hódmező
Magánautóbusz-járat 1991-ben indította első
buszjáratait Szegedre. Az akkori jogszabályok nem
tiltották buszjáratokat üzemeltető vállalkozások

alapítását, így az országban még másik öt, hasonló
tevékenységű vállalkozás is indult. Az időközben
megszigorodott kormányzati álláspont, valamint a
nyugati liberalizációs elvárások miatt 1996-ban
koncessziós pályázatok útján állandósították a mai
helyzetet. Azóta változatlan feltételek és lehetőségek mellett üzemel a nevét Hód-Mező Közlekedési
Koncessziós Kft.-re változtató cég.
Folytatás az 5. oldalon

Fotó: Miskolczi Róbert

A kritikusok szerint Király Levente az ország legjobb férfi főszereplője, Zsótér Sándor pedig
a legjobb rendezője volt az elmúlt évadban.
A legnevesebb ítészek szerint Király Levente a legjobb férfi főszereplőnek, Zsótér Sándor a legjobb
rendezőnek járó kritikusok díját
vehette át tegnap este a budapesti
Thália Színházban a Galilei élete
című Brecht-produkcióért, amit
februárban mutattak be a Kamara-Tantúszban. Az egyik legjelentősebb hazai szakmai elismerést a
tavalyi győztesek, Gálffi László
színművész és Zsámbéki
Gábor
rendező adták át. „Jólesik, hogy a
kritikusok észrevették azt az óriási munkát, amit Zsótér Sándor
vezetésével a produkcióba fektettünk" - mondta Király Levente.
Király Levente Galilei szerepében.

Sztráda

www.tiszanet.hu
• internet ezerrel

axelero
Fotó: Tésik Attila

Folytatás az 5. oldalon

Galileié a kritikusok díja

írásunk a 4. oldalon

A Hód-Mező napközben néha két autóbuszt is indít egy időben a sok utas miatt.

Beperelnék
Demis
Roussost

villámgyors

internet

Fotó: Veréb Simon
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Százéves az MGYOSZ
BUDAPEST (MTI)

Az EU a magyar jövő, vagyis az
az esély, amit elszalasztani nem
lehet, mert 15 év múlva egyetlen
politikus sem tudná megmagyarázni, hogy miért éppen Magyarország maradt ki a csatlakozásból - mondta Medgyessy Péter
miniszterelnök a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) száz évvel
ezelőtti megalakulása alkalmá-

ból tartott, jubileumi közgyűlésén hétfőn. A miniszterelnök elmondta, hogy a csatlakozásnál
óriási a politikai felelősség, ez teremti meg ugyanis az esélyt arra,
hogy az emberek képességeiket
valóra válthassák. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a magyar
gazdaság egyensúlyát nem lehet
figyelmen kívül hagyni, ezért jövőre a költségvetés hiányát mindenképpen lecsökkentik a bruttó
hazai termék 4,5 százalékára.

„A kormány könnyűnek találtatott"

A Fidesz az adókról
BUDAPEST (MTI)

A kormány megmérettetett és
könnyűnek találtatott - jelentette ki Áder János, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, a
képviselőcsoport tanácskozásán.
A politikus a kormány négy évre
szóló, 25 százalékos reálbér-növekedésre vonatkozó ígéretével
kapcsolatban megjegyezte, hogy

2003-ban például - 5 százalékos
inflációt feltételezve - 2 százalékos reálbér-csökkenés várható.
Véleménye szerint ez a nyugdíjakvásárlóértékére is kihat majd,
annak esését okozhatja. A beterjesztett
adótörvény-javaslatról
szólva közölte, hogy 2003-ban a
jövőre tervezett 125 ezer forintos
átlagkereset is a 40 százalékkal
adózó sávba tartozik majd.

GLÓBUSZ
KLAUSESZEMAN
Mind Milos Zeman, mind Václav Klaus nyilvánosan megerősítette, hogy megpályázza a cseh
államfői tisztséget a jelenlegi elnök, Václav Havel utódjául, akinek mandátuma 2003. február
2-án lejár.
MADRIDI VÁLASZ
„Semmiféle lehetőség nincsen a
elszakadásra" - jelentette ki Jósé
Maria Aznar spanyol miniszterelnök, válaszul a baszk kormányfő, Jüan Jósé Ibarretxe által

a múlt hét végén bejelentett tervezetre, amely szerint a Baszkföld Spanyolországtól független
állammá válna.
A BANKÁR FIA
Elrabolták a frankfurti von Metzler bankárcsalád 11 éves fiát. Az
egymillió euró váltságdíjat hétfőn kifizették, de a fiatalembert
eddig még nem engedték szabadon - jelentette hétfőn este a német tömegtájékoztatás a rendőrségre hivatkozva, részletek nélkül.

Búcsú a Wembleytől

Balót nem választották meg
BUDAPEST (MTI)

Az MTV Közalapítvány kuratóriumának elnöksége október 7-én,
hétfőn új pályázatot tesz közzé a
Magyar Televízió Rt. elnöki
posztjának betöltésére.
Erről a testület képviseletében
Bakó Lajos elnök és Kocsis András alelnök tájékoztatta hétfőn a kuratórium ülését követően az MTI-t.
A közlemény szerint a kuratórium elnöksége - több, magas
színvonalú pályázatot benyújtó
jelölt közül - titkos szavazással,
kétharmados többséggel Baló
Györgyöt választotta ki, s az ő kinevezését terjesztette a teljes létszámmal ülésező kuratórium
elé.
A kurátorok Baló György meghallgatását követően, ugyancsak
titkos szavazással - 9 igen-, 20
nem- és egy érvénytelen szavazattal - elvetették az elnökség javaslatát, így az MTV Rt.-t továbbra is a jelenlegi alelnök, Ragáts Imre irányítja.

A szakértő
BRÜSSZEL (MTI)

Csehországnak nem kell érvénytelenítenie sem a Benes-dekrétumokat, sem az azokhoz kapcsolódó amnesztiatörvényt ahhoz,
hogy beléphessen az EU-ba. Erre
a következtetésre jutott a nemzetközi jog német szakértője,
akitől az Európai Parlament kért
szakvéleményt. Jochen Frowein
szerint a Benes-dekrétumok öszszeegyeztethetők
Csehország
majdani EU-tagságával. Úgyszintén nem látja szükségesnek
Frowein a vitatott amnesztiatörvény visszavonását, amelyet
egyébként Németország sem
kért a cseh-német megbékélési
nyilatkozat 1997. évi megkötése
előtt. Mindazonáltal célszerű
volna, ha Prága megerősítené,
hogy sajnálja az 1946. évi amnesztiatörvényből fakadó következményeket, amint tette azt az
1997. évi kétoldalú nyilatkozatban is - mutatott rá Frowein.

WASHINGTON (MTI)

Radics Péter állapota stabil, túl
van az életveszélyen, jelenleg
nyugtatókat kap. Ezt közölte a
Washington Hospitál ügyeletes
orvosa. Radics Pétert egy washingtoni McDonald's-étteremben leütötték, amitől a magyar
tévériporter fejsérülést szenvedett. A kórházban vérrögöt távolítottak el a koponyájából. Az első szava az volt, hogy vissza kell
térnie a munkához.
Tony
O'Leary rendőrtiszt közölte,
hogy Radics sorban állás közben
Munkagépek bontják a londoni Wembley stadion híres ikertor- szóváltásba keveredett egy másik
nyai közötti épületrészt. Lebontják a régi arénát, s helyén egy új vendéggel. Az egy ütéssel leterísportkomplexumot építenek majd fel, amely a tervek szerint tette a riportert, aki a földre
2006-ban készül el.
MTI Telefotó/AP/Max Nash esett, fejét beütötte a padlóba.

Nem fékezett a 19 éves gépkocsivezető - járókelőket ütött el

Meghalt az anya két gyermeke
Két ötéves kisfiú halt meg abban
a közúti közlekedési balesetben,
amely hétfőn délelőtt történt
Debrecenben. A baleset akkor
következett be, amikor az édesanya három gyermekével át
akart menni az úton. Egy arra

haladó autó közéjük hajtott, s a
baleset következtében két kisfiú
- az édesanya saját, illetve nevelt
gyermeke - életét vesztette. Az
édesanya és a harmadik gyermek
a balesetben nem sérült meg.
Gyulai József rendőr főhadnagy,
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense
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Új pályázatot tesznek közzé az MTV elnöki posztjára

Radics
jobban van

DEBRECEN (MTI)

-

az MTI-nek elmondta: a vizsgálat eddigi adatai szerint a gázoló
autó, amelyet egy 19 éves férfi
vezetett, fékezés nélkül ütötte el
a gyerekeket. - A gépkocsi vezetője vezetés előtt nem fogyasztott alkoholt - mondta el az
MTI-nek . Gyulai József rendőr
főhadnagy.

Baló György újságírók kérdéseire válaszol a kuratóriumi döntés után.

A mezőgazdaság és az adótörvények

Farkas eva-kifogásai
BUDAPEST (MTI)

Általános vitára alkalmasnak találta az egyszerűsített vállalkozói
adó (eva) bevezetéséről, valamint
a jövő évi adó- és járuléktörvényekről szóló törvényjavaslatot
az országgyűlés mezőgazdasági
bizottsága. A testület hétfői ülésén a kormánypárti képviselők
12 támogató és az ellenzék 8 elutasító szavazata mellett határozott az előterjesztésekről. Farkas
Sándor Csongrád megyei fide-

szes képviselő szerint az eváról
szóló javaslat nem oldja meg kellőképpen a vállalkozói kör adózásának egyszerűsítését, továbbá
csupán szűk lehetőségeket biztosít a mezőgazdasági termelők
számára. Magda Sándor, a bizottság MSZP-s elnöke egyetértett az
ellenzéki képviselővel abban,
hogy az eva bevezetése csekély
mértékben érinti az agrártermelőket, és legfeljebb a mezőgazdasági szolgáltatással foglalkozók
veszik majd igénybe.

A helyi önkormányzatok napja

Közigazgatási tervek
BUDAPEST (MTI)

A nemzeti közép kormánya segíteni szeretne a helyi közösségeknek abban, hogy megvalósíthassák saját programjukat - közölte
Medgyessy Péter miniszterelnök
a helyi önkormányzatok napja
alkalmából rendezett konferencián. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány programja a
decentralizált, depohtizált önkormányzatiság mellett tesz hitet. Elmondta: a kormány fon-

tosnak tartja a helyi önkormányzatiság átalakítását, mert az önkormányzatok feladataihoz a
központi költségvetés mindeddig
nem biztosította a megfelelő finanszírozási feltételeket. Lamperth Mónika belügyminiszter a
konferencián közölte: egy tudósokból, szakértőkből álló testület
megkezdte a közigazgatás átalakítási koncepciójának kidolgozását, melynek egyes, már hasznosítható elemei a 2003-as költségvetésben megjelennek.

Terrorizmus elleni harc

Sáron Moszkvában
MOSZKVA (MTI)

Az arab-izraeh konfliktus fejleményeiről és az iraki kérdésről
tárgyalt Moszkvában Vlagyimir
Putyin orosz elnök és Ariel Sáron
izraeli kormányfő. Izraeli források szerint Sáron kísérletet tesz
rá, hogy meggyőzze az oroszokat

az Irak elleni katonai csapások
szükségességéről. A Putyin-Saron eszmecsere után Igor Ivanov
külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy az izraeli kormányfő
nem vitt Moszkvába olyan dokumentumot, amely bizonyítja
Szaddám Húszéin és az al-Kaida
szervezet közötti kapcsolatot.

MTI Telefotó: Bruzák Noémi

RÖVIDEN
AMERIKAI VIZŰM
Október l-jétől csak a budapesti
nagykövetségen keresztül lehet
amerikai vízumkérelmet benyújtani - tájékoztatta az Egyesült
Államok külképviseletének konzuli osztálya az MTI-t. A kommüniké szerint keddtől felfüggesztik azt a gyakorlatot, amely
alapján utazási irodán keresztül
is be lehetett nyújtani az amerikai nem bevándorló vízum iránti
kérelmeket.
VÁLASZTÁSI CSALÁS?
Választási csalás gyanúja miatt
nyomozást folytat a rendőrség ismeretlen tettes ellen Tolnán közölte Gáti Zoltán, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályvezetője. Elmondta:
a napokban valaki levelet juttatott el az Országos Választási
Irodához, melyben azt állítja: egy
tolnai cégvezetője kényszeritette
dolgozóit, hogy ajánlószelvényeikkel az általa megjelölt városi
képviselőjelölteket támogassák.
VÁRHEGYI PERE
Egy hét múlva hirdet jogerős ítéletet a Várhegyi Attila ellen különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés és vezető
beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés vádjával indult büntetőperben a Pest
Megyei Bíróság (PMB). Várhegyi
Attila, a Fidesz országgyűlési
képviselője, pártigazgatója ellen
1994-95-ben szolnoki polgármesteri megbízatása idején történtek miatt folytattak büntetőeljárást a hatóságok.
MENTŐKUTYÁK
Előkerült az az öt mentőkutya,
amelyeket péntek este loptak el
egy
használt
Mercedesszel
együtt, utolsóként a hiányzó foxira találtak rá; az eltulajdom'tott
autóról nincs információ - tudta
meg az MTI a Fővárosi tűzoltóság szóvivőjétől hétfőn.

Kostunica és Labus versenyben
BELGRAD, SZABADKA (MTI)

Végleges, de még nem hivatalos
eredmények szerint a vasárnapi
szerbiai elnökválasztás első fordulóját Vojiszlav Kostunica jugoszláv államfő nyerte a voksok
31,2 százalékával. A választást
megfigyelő Központ a Szabad Választásokért és Demokráciáért
(CESID) elnevezésű szervezet

szerint a második helyen Miroljub Labus külgazdasági kapcsolatokért felelős szövetségi miniszterelnök-helyettes végzett a
voksok 27,7 százalékával. Vojiszlav Seselj radikális pártvezér a
harmadik lett, a szavazatok 22,5
százalékát szerezte meg. A többi
8 elnökjelölt messze lemaradt az
első három pohtikus mögött. A
szavazásra jogosult polgárok

55,7 százaléka járult az urnákhoz.
Vajdasági magyar megfigyelők
szerint a bácskai, bánsági és szerémségi magyarság többségében
Miroljub Labus mellett szavazott. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy Vojiszlav Kostunica a lassúbb társadalmi változások híve, és ezt a magyar választók nem díjazzák.
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A Szegedi Konzervgyár egyéves története: a nyitástól a zárásig

A kimért

Ők mondták, mi leírtuk
Egy éve vásárolta meg egy rt. a
leállt Szegedi Konzervgyárat,
amely előbb önálló üzemként,
majd telephelyként működött.
Pénteken újra bezárták. Az
alábbiakban azokból a nyilatkozatokból idézünk, amelyek
lapjainkban jelentek meg.
2001. október 12. (az adásvételi
szerződés aláírását követő nap|:
Tímár László alpolgármester szerint egy városnak, ha felelősen
gondolkodik, „köze van" bezárt
termelőüzeméhez. Az önkormányzat nem vesz részt az irányításban - hangsúlyozta a gazdasági alpolgármester - , mindössze 300 millió forintos tagi
kölcsönt nyújt másfél évre az új
rt.-nek. Senki ne várjon csodát,
de a cég szakmai hozzáértéssel,
húskonzervek gyártásával, 100120 ember foglalkoztatásával
megvetheti a lábát a piacon. Kozma József, az MSZP frakcióvezető-helyettese szerint túl nagy rizikót vállalt a város, amikor egy
olyan céggel, a Micromeattel alapított rt.-t, amely csak hat főt
foglalkoztat és nincsenek szakmai tapasztalatai. A város
ugyanis 300, a Micromeat csak
10 milliót, az rt. törzstőkéjének
felét kockázatja.
2001. december 5.: - Elindítottuk a próbagyártást, jelenleg

KRONOLOGIA
A Szeko 2001 Rt. - a szegedi
önkormányzat és a Micromeat Kft. által 20 millió forinttal, 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal alapított
társaság - vásárolta meg
2001. október 11-én a volt tulajdonostól, a Magyar Fejlesztési Bank |MFB| Rt.-tői a
csaknem egy éve álló gyárat, a
17 hektáros területet az épületekkel, eszközökkel együtt.
Az 1 milliárd forintos vételárat 11 havi részletben kell
törleszteniük részint a banknak, részint az összeghez 300
millió forintos tagi kölcsönt
nyújtó önkormányzatnak.

SULYOK ERZSEBET

Az újraindítás ünneplésének pillanatai 2001-ben. Balról jobbra Háló Pál, Bartha László, Timár László és R á k o s Tibor.

egy műszakban 101-en dolgoznak - mondta Háló Pál, a Szeko
2001 Rt. igazgatóságának elnöke, a Micromeat ügyvezetője. - A
Szegedi Finomságok, röviden
Szefi termékcsaláddal kezdtünk,
amely három májkrémből, négy
vagdalt húsból és hat készételből
áll - tette hozzá Novákné Halász
Anna marketing- és kereskedelmi igazgató. A várható árbevételt
2 milliárd forintra becsülték.
2002. február 4.: Nem bezárás, csak egy leltár állt amögött,
hogy pénteken nem engedték be
a gyárba a dolgozókat. Háló Pál
elmondta, ennek oka, hogy újfaj-'
ta együttműködés látszik kibontakozni a Szeko 2001 Rt. és a
konzerveket is gyártó Szegedi
Paprika Rt. között. Az elképzelések szerint a két cég a jövőben
egymást erősítve jelenik meg a
piacon, egyesítik kapacitásaikat
oly módon, hogy az alapanyagot
közösen szerzik be.
2002. március 6.: Kiderült,
már február elején együttműködési szerződést írt alá a Szeko
2001 Rt. a Paprikával. Háló Pál

Fotó: Káinok Csaba

szerint a vezetés nem látta értelmét annak, hogy két szegedi cég
egymással mérkőzzön meg a piacon. A jövőben közösen tárgyalnak a kereskedőkkel is. A konzervgyár hűtőit bérbe adják a
Picknek.
2002. március 28.: A Szegedi
Paprika Rt. megvásárolta a konzervgyár eszközeit, s a Pick-csoporthoz tartozó cég vette át a dolgozókat is. Háló Pál, a Szegedi
Paprika Rt. igazgatóságának új
elnöke: - Csak egy cégként tudjuk felvenni a harcot a mamutokkal, az egyesülés tehát logikus lépés volt. A Szeko 2001 Rt.
ipari parkként képzeli el a konzervgyári ingatlant, az önkormányzatnak és az MFB-nek a betelepülők bérleti díjából fizeti ki
a vételár hátralévő részét.
2002. április 23.: Tíz konzervgyári dolgozótól váltak meg az
egyesülést követően. Papp József
vezérigazgató és Novákné Halász
Anna kereskedelmi igazgató
munkáját megköszönték. Az adminisztráció a Szövetkezeti útra
költözött, a régi konzervgyárban

csak a közvetlen termelésirányítás maradt, Záhonyi István gyárigazgatóval az élen.
2002. július 18.: - Szó sincs a
Szeko-telephely elsorvasztásáról
- mondta Bartos András, a Szegedi Paprika Rt. vezérigazgatója.
Olyannyira nincs, hogy tervezik
az egyelőre még a Szeko 2001
Rt.-tői bérelt telek megvásárlását
is. Azon a helyen a jövőben mindenképpen élelmiszer-ipari termeléssel számolnak.
2002. szeptember
28.: Másodszorra is bezárt a konzervgyár. A dolgozók közül 35-en a
Paprikánál folytathatták a munkát, a régi helyen a karbantartók
és a hűtőházi munkások maradtak, mintegy 40-en. Közös megegyezéssel hatan távoztak, köztük Záhonyi István. Bartos
András szerint a két telephely
fenntartása gazdaságtalan volt,
a konzervgyár 100 millió forintos veszteséget termelt. Ha a
Paprikának meglódul a konzervpiaca, bármikor újraindíthatja a
gépsorokat - tette hozzá.
EK.

Az 50 százalék és ami mögötte van
Szeptember l-jétől átlagosan 50 százalékkal emelte meg a kormány a közalkalmazottakbérét. Van, akinek 10, van, akinek
közel 80 százalék jutott.
Rákos Tibor fideszes országgyűlési képviselő
nemrégiben megtartott sajtótájékoztatóján
azt állította, szép számmal akadnak olyan,
az önkormányzat intézményeihez tartozó
közalkalmazottak, akiknél a családi kasszát
a béremelés mindössze 5-6 százalékkal gazdagította volna, ha a város saját forrásaiból
nem egészíti ki 10 százalékos mértékűre járandóságukat.
Hogy mi áll az átlagosan 50 százalékos fizetésemelések mögött, arról már beszélt lapunk
hasábjain Medovárszlá Eva, a szegedi polgármesteri hivatal közgazdasági irodájának vezetője. A rendkívül bonyolult bértáblák és számí-

tások lényegét két héttel ezelőtti lapszámunkban úgy foglaltuk össze, hogy bizonyos fizetési
kategóriákban - általában a nyugdíj előtt álló
d i p l o m á s o k n á l - akár 8 0 százalékos b é r e m e l é s

is bekövetkezhetett, míg a nyolc általánost,
szakmunkásképzőt vagy gimnáziumot végzettek csalódtak. Ok ugyanis joggal gondolhatták,
hogy az 50 ezer forintra megemelt minimálbér
helyett akár 75 ezer forintot is kaphatnak a jövőben. Nos, ez nem így van, a fizetések feltornászásának alapja ugyanis nem a minimálbér
volt, hanem az úgynevezett KJT szerinti bértábla. S ha abban - egy alacsony fizetési kategóriában - a havi illetményt 32 ezerben állapították meg, akkor az új bruttó is csak 60 ezer, vagyis a minimálbérhez képest alig 20 százalékkal magasabb lehetett.
A fideszes önkormányzati képviselő azonban olyan közalkalmazottakra is hivatko-

zott, akiknek 10 százalék alatti béremelés jutott volna, ha az önkormányzat saját forrásaiból nem egészíti ki az összegeket. Medovárszlá Éva szerint ez így igaz, s a helyzet
azért állt elő, mert az önkormányzat 1999
óta folyamatosan „garantált illetmény feletti
illetményben", plusz pénzekben részesítette
saját intézményeit, hogy a bértáblához képest magasabb bérfejlesztést adhassanak dolgozóiknak. Mivel ezek az összegek nem képezték a jelenlegi béremelés alapját, dolgozók
csoportjai járhattak volna kifejezetten roszszul szeptember l-jétől. Ezért az önkormányzat „otthagyta" az eddigi illetmény feletti illetményeket. Szegeden körülbelül 2 ezer közalkalmazottnál veszett volna el a bérfejlesztés „haszna", ha az önkormányzat másképp
dönt. A közgazdasági iroda adatai szerint a
közel 6 ezer közalkalmazott - akik az önkormányzattól kapják a fizetésüket - 54 százalékánál nem érte el a bérfejlesztés mértéke az
50 százalékot.
Botka László MSZP-s országgyűlési képviselő az elhangzottakhoz hozzátette: átlagosan 50 százalékos béremelésről volt szó, a
bértáblában pedig valamennyi kategóriánál a
minimálisan adható összegeket jelölték meg.
Ezenfelül az önkormányzatnak, ahogy eddig
is, hozzá kell tennie a plusz illetményt. A kisebb jövedelműeknek ráadásul havi bruttó
128 ezer forintig nettó 6 ezret tesz a pénztárcába az adójóváírás lehetősége.
A közalkalmazotti béremelés legnagyobb
eredménye, hogy 100 ezer forint alatt többé
nem vihetnek haza bért a diplomások mondta Botka. Megszűnt az a bérfeszültség
is, amely a kezdők és a húsz éve pályán lévők
között mindeddig fennállt és amely ellen a
Fidesz az eltelt négy évben semmit sem tett.
Mivel a Fidesz is megszavazta a közalkalma. zotti béremelést, Botka képmutatásnak tartja, hogy utólag mégis bírálja a döntést.

Eltűnt a bérfeszültség az iskolában.

Fotó: Schmidt Andrea

FEKETE KLÁRA

Az október szép - ha szép. Gyengén, de süt a nap, illatozik az
avat. El lehet ültetni az óriás szem diót. Előtte persze illik tájékozódni, komótosan, szisztematikusan. Tényleg vízbe kell-e áztatni, mint a száraz hüvelyeseket a főzés előtt, vagy mégsem. Valóban illik alá egy darab cserép, hogy ne lefelé, a mélybe, hanem
széltében terebélyesedjen a gyökérzete. Vagy ez is tévhit; Nehogy
aztán kidöntse az első szél! Es mennyire lehet hozzá közel a karó,
ami segíti majd az emlékezést: hová is tettem le azt a szép nagy
diót7
Ilyeneket lehet csinálni októberben, ha az ember - idős. Úgy értem: van ideje. A napsugarak gyöngéd simogatásának élvezetére.
Az illatozón beszippantására. Gyönyörködésre az ezer színű ruhát öltött erdőben. S az értelmes, tehát emberi
ténykedésre.
Mondjuk dióültetésre.
Milyen jó lenne, ha csak ilyesmik jutnának eszünkbe, amikor
meghalljuk az aktuális hírt: itt az október - az idősek hónapja.
Ma, október elseje - az idősek világnapja.
Csakhogy: az idei októberben egyúttal a kampány utolsó hetei
lesznek minálunk, s az idősek, mert sokan vannak, kampánycélcsoportot fognak képezni. Bizony. Tudják már, hogy ez mivel jár.
ígérnek nekik, minden oldalról, nyugdijat nagyobbat, gyógyszerárat kisebbet, minőségi gondozást, betegségre gyógyítást, nagycsaládot, unokát. Fűt és fát. Szavalnak méltó életet az éveknek.
A legutóbbi utazásiiroda-csőd idején három idősödő hölgy beszélte el a tévében, hogy melyikük meddig gyűjtögette az útra való pénzt és hogy mégsem azt sajnálják leginkább, nem az-a legrosszabb, hogy az odaveszett. A legnehezebb azt feldolgozni,
mondták, hogy az utazási várakozás fölöslegesnek bizonyult. Elvesztegetődött a készülődés izgalma, az ábrándozás gyönyörűsége, a közeljövőről szóló tervezgetés energiája. Ezek semmiféle
anyagi kártérítéssel nem enyhíthető veszteségek.
Akkor arra gondoltam, rossz, hogy sok öregnek nincs elég pénze, magányos, beteg, elesett; de nincs annál rosszabb, mint amikor becsapják. Mert nincs ideje kiheverni.

Dobó László szerint: pártpropaganda, államköltségen

Levelet kaptak
a közalkalmazottak
Lemondásra szólítja fel Siket
luditot, a Csongrád Megyei Tferületi Államháztartási Hivatal
igazgatóját Dobó László fideszes országgyűlési képviselő,
aki parlamenti interpellációjában államilag finanszírozott
pártpropagandával vádolja a
kormányt.

Először is a kormány nem tudta
teljesíteni azt az ígéretét, hogy
minden közalkalmazott bérét 50
százalékkal megemeli. A garantált illetményen felüli juttatások
fedezetét ezután is az önkormányzatok biztosítják saját forrásaikból, ám erről a levél egy
szót sem szól. Bizonyítottan hazug az az állítás is, miszerint
A Foglalkoztatáspolitikai
és akár a kormány, akár az ágazati
Munkaügyi Minisztérium, s ma- minisztériumok a garantált illetga a kormány minden lehetséges mények feletti bérek emelésének
eszközzel, tisztességtelenül, az módjáról a munkavállalói oldalállamigazgatási gépezetet is fel- lal kötött megállapodásukba behasználva, közpénzeken háttér- vonták volna az intézményeket
kampányt folytat annak érdeké- fenntartó önkormányzatok képben, hogy a balliberális koalíció visélőit. De ez csak néhány példa
nyerje meg az önkormányzati a hamis állítások és a tényelhallválasztásokat - állítja Dobó gatások közül. Ám elegendő biLászló. S hogy mire alapozza ezt zonyíték arra, hogy a többletkölta megállapítását a Bács-Kiskun ségeket okozó felszólító levél
megyei listáról a parlamentbe ju- (mert ugyebár 12 ezer másolat
elkészítése nem olcsó mulatság],
tott szegedi fideszes politikus?
semmi mást nem szolgál, mint
- A Csongrád Megyei Területi
államilag finanszírozott korÁllamháztartási Hivatal (TÁH) mánypropagandát - állítja Dobó
vagyis az a hivatal, amely törvéLászló. - Éppen ezért a parlanyi felhatalmazás és a szegedi
menti interpellációmban arra
önkormányzattal kötött megálszólítom fel a kormányt, adjon
lapodás értelmében számfejti a
magyarázatot arra, miként szübéreket - Siket Judit igazgató alálethettek meg ezek a Foglalkoztaírásával a napokban két levelet
táspolitikai és Munkaügyi Mijuttatott el az önkormányzati
nisztérium fejlécét viselő, ám alá
fenntartású intézmények vezetősem írt a levelek. Az intézményihez, mégpedig a havi bérjegyvezetőket arra kérem, hogy az
zékhez mellékelve. Ebben arra
irományokat ne sokszorosítsák
kéri az igazgatókat, hogy gondos-^
és továbbítsák. Siket Juditot pekodjanak a levelek másolásáról,
dig többletköltségek okozásáért,
s arról, hogy ezek eljussanak
valamint azért, mert az intézméminden, az intézményükben
nyeket fenntartó önkormányzadolgozó közalkalmazotthoz tokat a levélről nem is értesítetmutatta a leveleket Dobó László.
te, lemondásra szólítom fel - Mindkét dokumentum olyan
mondta a politikus.
információkat közöl a közalkalmazotti bérfejlesztésekről és a
Siket Judittól, a Csongrád Mekormány száznapos programjá- gyei TAH igazgatójától megtudnak végrehajtásáról, amely Sze- tuk, hogy az elmúlt héten a
geden mintegy 6 ezer közalkal- Pénzügyminisztériumtól levélmazott és családtagjaik, vala- ben kapott utasítást, miszerint a
mint hozzátartozóik választási bérjegyzékkel együtt postázzák
döntését befolyásolhatja. így töb- az intézmények vezetőinek a
bek között az szerepel a levelek- szóban forgó leveleket.
ben, hogy a kormány végrehaj- Tudomásom szerint minden
totta első száznapos programját,
területi államháztartási hivatal
így megvalósult az ígéret, miszekapott ilyen levelet. Jómagam
rint a közalkalmazottak átlagonem vizsgálhattam a kifogásolt
san 50 százalékos béremelésben
levelek tartalmát, nem is mérlerészesültek.
gelhetek az ügyben, hogy végre- Többek között azért háborí- hajtsak vagy sem egy minisztériutott fel ez a levél, mert megté- mi utasítást - mondta Siket Judit.
vesztő információkat tartalmaz.
BÁTYI ZOLTÁN
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Király Levente Galilei megformálásáért, Zsótér Sándor a rendezésért

Jugoszláv férfi a gyanúsított

Pisztolyok a buszon

Két díj a kritikusoktól

A röszkei vámosok megtalálták a busz vécéjében elrejtett fegyvereket, a szegedi rendőrök pedig már meg is indították az eljárást
egy jugoszláv férfi ellen, akit fegyvercsempészettel gyanúsítanak.

Az ország legnevesebb ítészeinek szavazatai alapján Király
Levente a legjobb férfi főszereplőnek, Zsótér Sándor a legjobb rendezőnek járó kritikusok
díját vehette át tegnap este Budapesten a Galilei élete című
produkcióért.
Brecht drámáját, a Galilei életét
Zsótér Sándor rendezésében, Király Levente címszereplésével az
elmúlt évadban mutatták be a
Kamara-Tantuszban. Az elringató illúziószínházhoz szokott szegedi közönség számára kissé
sokkoló volt, hogy a produkció
érzelmi azonosulás helyett szakadatlan gondolkodást, odafigyelést követelt, és nem sok engedményt tett a befogadás megkönynyítése érdekében. A nézőket
megosztó darab a kritikusokat a
jelek szerint nem osztotta meg,
hiszen Király Levente a legjobb
férfi főszereplő, Zsótér Sándor a
legjobb rendező díját vehette át
érte tegnap este a budapesti Thália Színházban. Az egyik legfontosabb hazai szakmai elismerést
a kategóriák előző éyi győztesei,
Gálffi László színművész és
Zsámbéki Gábor rendező adták
át.
Szűcs Katalin, a Kritikus céh
elnöke a szegedi siker kapcsán elmondta: - Idén én válogattam ki,
hogy mely produkciók kapjanak
meghívást a pécsi országos színházi találkozóra. A Galileit nagyon fontos előadásnak tartót

Polgárőrök
és rendőrök
Megállapodást írt alá a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
vezetője, Lukács János dandártábornok és Magyari Béla, a
Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke a
bűnmegelőzés hatékonyabbá tételének érdekében. Magyari Béla
kábítószer-bemutató
táskát
adott át a főkapitányságnak. A
külterületi program keretében a
polgárőrök eddig elsősorban a
kenderültetvények
felderítésében vettek részt.
A polgárőrszövetség munkatársai a jövőben az iskolai megelőzési munkába is bekapcsolódnak. A program keretén belül általános megelőzési ismereteket
bemutató kurzus indult a Szegedi Tbdományegyetem Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
hallgatói részére, amelyen a polgárőrség munkatársai is részt
vesznek.

Minősítik
a makói
hivatalt
ISO-minőségirányítási rendszert
vezetnek be a makói polgármesteri hivatalban. A tavasz óta folyó munka célja, hogy a hivatal
m é g jobban a l k a l m a z k o d j o n a z

ügyfelek elvárásaihoz és a szakma követelményeihez.
A minőségirányítási rendszer
feladata, hogy észlelje a hivatali
munka hibáit, lehetőséget adjon
a korrigálásra, emellett figyelje
az ügyfelek észrevételeit, igényeit - tudtuk meg Bánfi Margit
jegyzőtől. A felkészítés során
nem csak a makói hivatal tanult; a rendszert kidolgozó
szakértőknek - mint Búzás Péter polgármester elmondta - tetszett a Makón már régóta működő képviselői beszámoló, az,
hogy ezeken a lakossági fórumokon a hivatal munkatársai is jelen vannak, így hozzájuk is lehet kérdést intézni.
A minőségbiztosítási tanúsítványt szerdán adják át a makói
polgármesteri hivatalban.

Zsótér Sándor, Marton Róbert és Király Levente a Galilei élete próbáján.
tam, ezért szomorú voltam, hogy
Pécsett nem kapott díjat. Ezért
nagy öröm, hogy most kritikus
kollégáim egyéni szavazásakor ez
a végeredmény született. Szeged
izgalmasabb színházként élt a
hazai kritikusok tudatában, amikor korábban a Zsótér-Telihay-Szikora rendezői hármas
csinált ott előadásokat. Még akkor is, ha nem minden produkciójuk lett olyan remekmű, amilyet mi szerettünk volna látni.

De legalább izgalmas, gondolatgazdag, az értékeket jobban preferáló színházat akartak. Azért is
jó, hogy egy kiváló szegedi produkció most ilyen jelentős elismerést kapott, mert a kritikusok
ezzel visszaigazolták azt, hogy ez
a fajta színház valóban érték. Azt
remélem, ez talán hatással lehet
a teátrum vezetésére is.
Alighanem először fordult elő
a szegedi prózai tagozat történetében ilyen jelentős kettős siker.

Fotó: Veréb Simon

- Meglepetéssel és nagy-nagy
örömmel fogadtam a hírt. Jólesik, hogy észrevették azt az
óriási munkát, amit Zsótér Sanyi vezetésével a produkcióba
fektettünk. Amikor nekifogtunk,
szokás szerint meglehetősen kishitű voltam, később már nagy élvezettel játszottam. Bevallom, ez
a darab a szívem csücske lett fogalmazott az ebsmerést kommentálva Király Levente.
H. ZS.

Indul az egyetemi fesztivál
Mészáros Rezsó, az SZTE rektora nyitja meg ma 18
órakor az egyetem Dugonics téri központi épületének aulájában a 7. őszi kulturáhs fesztivált. Köszöntőt mond Ványai Éva alpolgármester, közreműködik a Szegedi Egyetemi Énekkar (vezényel: Száz
Krisztina és Kovács Gábor), Szomora Zsolt és Baunoch Magdolna (zongora), Bozóki Andrea (gitár),
Varga Katalin Eszter (fagott), valamint Altorjay Tamás operaénekes, Polgár Lilla népdalénekes és a Sic

Énekegyüttes. Az alsóvárosi ferences templomban
(Mátyás tér 1.) 19 órától a Collegium Musicum orgonahangversenyek sorozatban Csanádi László orgonaművész ad koncertet. A műsoron Vivaldi, J. S.
Bach, Liszt és C. Franck művei szerepelnek. Közreműködik: Ludmány Sebestyén (gordonka). A SZOTE-klubban 20 órától toborzó táncház kezdődik az
Universitas Bálint Sándor Táncegyüttes közreműködésével. Zenél: Patyi Zoltán és zenekara.

A dél-alföldi régió pénzügyőrei az elmúlt napokban 228 jogsértő cselekményt derítettek fel, az elkövetési érték meghaladta a 13 millió forintot.
Siker koronázta a röszkei fináncok munkáját az elmúlt héten. Először egy jugoszláv állampolgár Volkswagen típusú személygépkocsijának lerekesztett, átalakított tartályában fedeztek fel 78 karton, jugoszláv adójegyes Memphis és Marlboro márkájú cigarettát. A vámőrség nemcsak a 140 ezer forint értékű füstölnivalót, de a Volkswagen
Passatot is elkobozta.
Szeptember 27-én védett tengelice madarak csempésze bukott le
Röszkén, majd szeptember 29-én egy német rendszámú buszt vizsgáltak át tüzetesebben a röszkei pénzügyőrök. Az utasok ugyan úgy
nyilatkoztak, hogy semmilyen elvámolni való áru nincs a buszon, ám
az ellenőrzés során kiderült, kisebb fegyverraktárhoz hasonlatos a
Németországba tartó jármű vécéje. A fináncok egy Crvena Zastava
99 típusú, kilenc milliméteres marok lőfegyvert találtak a hozzá való
tárral és tíz lőszerrel. Felfedeztek még a vámosok egy Pietro Beretta típusú pisztolyt is, ezt szintén tárral és lőszerekkel együtt akarta valaki
átcsempészni a határon. Végül előkerült egy P38-as márkájú pisztoly,
tárral és 8 lőszerrel. A busz utasai közül senki nem vallotta magáénak a fegyvereket, így a vámőrség ismeretlen tettes ellen tett feljelentést és a pisztolyokat lefoglalta. A Szegedi Rendőrkapitányság egy 61
éves jugoszláv állampolgár ellen indított eljárást, aki a buszon utazott, s alaposan gyanúsítható azzal, hogy az elrejtett fegyvereket hazájából külföldre akarta csempészni.
Egyéb szabálysértési eljárások során vámraktárakba került még
1329 karton cigaretta, 381 liter szeszes ital, 5457 liter gázolaj, 1200
Efedrin teljesítményfokozó tabletta, 150 kiló kristálycukor és 20 csomag ételízesítő is.
B. Z.

Wolbrom is testvére
Domaszéknek
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az erdélyi Lövéte után a közeljövőben lengyel testvértelepülése is lesz Domaszéknek. A napokban tért vissza a magyar küldöttség a Krakkótól negyven kilométerre északra lévő Wolbromból.
- Két éve nálunk vendégszerepeltek a lengyel kisváros néptáncosai a nemzetközi falujáró fesztiválon. Innen az ismeretség tudtuk meg Börcsök Lajos polgármestertől. Nemrég ünnepelte
Wolbrom a városnapját, amire

Domaszék vezetőségét, illetve a
Domafa néptáncegyüttest is
meghívták.
A lengyel település jóval nagyobb leendő magyar testvérénél. Míg Domaszéken 4 ezer
200-an, addig az északi városban
11 ezren élnek. A wolbromiak
nagy többsége a feldolgozó iparban dolgozik. A két település elsősorban a kulturális kapcsolatokra épít.
A domaszéki polgármester lengyél kollégájával, Jerzy Gornickivel október 11 -én írja alá a testvér-települési megállapodást.

Vödörrel merték a zongora alól a vizet

Penész és doh a vakok szegedi irodájában
Nem talál új otthonra a vakok
és gycngénlátók megyei szervezetének szegedi irodája, pedig
a jelenleg használt vizes, alagsori helyiségből tovább kellene
menniük.
Fekete kátránypapír kandikál elő
a régen lehullott vakolat alól a
vakok és gyengénlátók szegedi
irodájának falán: már a szigetelőanyagot is kirágta a salétrom. A
Bocskai utca 11. számú épület
alagsorában négy évtizede működő klubba amikor bekötöttek egy
kábelt, az ablak magasságában
húzódó járdáról heteken át folyt
be az eső: előfordult, hogy vödörrel szedték össze a vizet a kopott
zongora alól.
- Kevés a pénzünk, mégis
szinte szünet nélkül fűtünk, így
próbáljuk szárítani a falakat vezet körbe a helyiségekben Klimász Sándorné, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége Csongrád Megyei
Szervezetének titkára. Ó maga
világtalan, nehezen találja a villanykapcsolót, mint mondja,
csak akkor van rá szükség, ha
látó vendég jön.
Meséli, hogy emlékei szerint
1962 körül kaphatták a 97 négyzetméteres, alagsori helyiséget,
amely lakás lehetett valamikor.
A ház árvíz előtti, s az omladozó
csempés mellékhelyiség mosdója igazi „műkincset" is rejt: a legyező formán szétterülő kifolyócsőben végződő, sárgaréz vízcsap
valóban ritkaságszámba megy.
Az egykori konyhában csak egy
régi hűtőszekrény áll, rajta egy
még korosabb villanyrezsó.
Az egyetlen használható helyi-

ség az iroda: ide tették a szövetség budapesti központjától kapott, beszélő IBM-számítógépet
is. A két hátsó raktárban mellbe
vágja a belépőt az erős dohszag.
A levegőből szinte csöpög a pára,
a falakat mennyezetig vízfoltok
borítják.
A vakok és gyengénlátók 1984
óta szeretnének egészségesebb
helyre költözni. De ahogyan Suti
Lajos, a szervezet akkori elnöke,
utódai sem tudták elérni, hogy

megszabadulhassanak a mind
sanyarúbb körülmények szorításából.
A régi ház lakásait a kilencvenes évek elején eladta az önkormányzat. Már csak a pince
(pontosabban: a klub) maradt a
Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. fennhatósága alatt. Az IKV szakemberei ki
is jöttek fölmérni a terepet, s első látásra úgy becsülték, milliókba kerülne a helyreállítás. Er-

A Bocskai utcai szuterén fölújítása milliókba kerülne.

re egyelőre nincs pénz, de még
megfelelő cserehelyiséget sem
találtak.
Ács Attiláné, a Bocskai utcai
iroda vezetője szerint az IKV vezetőinek jó szándékát mutatja,
hogy „piaci lakbér" helyett
mindössze havi 25 ezer 100 forintot kérnek a bérletért. De ezt a
pénzt sem könnyű előteremteni,
amikor a 920 tagot számláló megyei szövetség évente mintegy
900 ezer forintos költségvetésből

gazdálkodhat (az összegből 235
ezer forint az adó fölajánlható
egy százalékából folyik be).
Az irodavezető is örülne, ha az
önkormányzat
hozzásegítené
őket egy új iroda- és klubhelyiséghez, mert rendezvények céljaira a Bocskai utcai vizes pince alkalmatlan. Szerencsére az újszegedi Bálint Sándor Művelődési
Ház vezetője, Kiss Ernő díjtalanul rendelkezésükre bocsátja a
kultúrház nagytermét a fehér bot
napján tartott összejövetelekre.
De ha elköltöznének, csak nehezen találnának az új helyre a
világtalanok. - Jó lenne, ha az önkormányzat kísérőket adna azok
mellé, akik csak testi épségük
kockáztatásával közlekedhetnek
az utcán. Egy bácsi rendszeresen
bejár hozzám kötözésre, mert betöri a fejét az utcai táblákon mondta az irodavezető.
- Vakok és gyengénlátók kíséretét a házi gondozók vállalhatnák, de lehetőségeink korlátozottak: még súlyos betegek mellé
is alig jut gondozó - mondta Majláthné Lippai Éva, a polgármesteri hivatal egészségügyi, szociábs és családvédelmi irodavezetője, aki felvetette: az alternatív
sorkatonai szolgálatot teljesítők
is kísérhetnék a világtalanokat.
Soós Ferenc, az IKV Rt. kezelési igazgatója keresi a megoldást.
Mint mondja, szeretne segíteni,
s amint fölszabadul egy elfogadható helyiség, a gyengénlátók
máris költözhetnek. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a különféle fogyatékossággal sújtott embereknek egy közös ingatlant bocsáthatnának rendelkezésükre.

Fotó: Miskolczi Róbert
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Közérdekű hírság kiszabását kéri a bíróságtól a festőművész

Nem hallgattak volt kollégájukra a nyomozók

Macskássy feljelentette
a bojkott meghirdetőit

Félmilliós vérdíj a gyilkosra

Jó hírneve megsértése miatt keresetlevéllel fordult a bírósághoz Macskássy Izolda. Nyilvános
elégtételt vár attól a hat személytől, akik a
festőnő lapunkban megjelent kijelentései miatt a
művész alkotásainak bojkottjára szólítottak fel.
„Azzal a kéréssel fordulunk a véleményünkkel
egyetértő szegediekhez, hogy a tiltakozás kifejezéseként a jövőben ne vásároljanak Macskássy-alkotást" - állt abban a hat szegedi közéleti személyiség
által jegyzett közleményben, amelyet lapunkban
korábban közzétettünk. Macskássy Izolda festő- és
grafikusművész személyiségi jogai megsértése és az
ellene irányuló hátrányos megkülönböztetésre való
felhívás miatt fordult keresetlevéllel a Szegedi Városi Bírósághoz - tudtuk meg jogi képviselőjétől,
Ábrahám Lászlótól. A művésznő jó hírneve megsértése miatt nyilatkozatban kér nyilvános elégtételt a levélíróktól és a bíróságot közérdekű célra fordítható bírság kiszabására is kéri.
Dux László, Futó Antal, Jancsák Csaba, Lázár István, Lázár György és Zakar Péter magánszemélyekként, illetve civil szervezetek képviselőiként

tiltakoztak Macskássy Izolda festőművész lapunknak adott, szeptemberi interjújában leírtak ellen.
Közleményükben tudatták, álláspontjuk szerint
Macskássy „tiszteletreméltó személyeket emberi
méltóságukban" sért, valamint „rosszindulatú rágalmai az elemi jó ízlést nélkülözőek".
A felhívást a Professzorok Batthyányi Körének
tagjaként aláíró Dux László professzor nem kívánt
reagálni a hírre. Ugyanezt közölte a Szegedi írók
Körének elnökségi tagja, Jancsák Csaba is.
- Álláspontom szerint erkölcsi és ízlésbeli aggályokat ugyan felvet, jogi problémát azonban önmagában nem okoz, hogy magánszemélyek vagy polgári körök egy festő alkotásainak bojkottjára szólítanak fel - fogalmazott Kolláth György. Az ismert
alkotmányjogász ugyanakkor leszögezte: az ügy
más megítélés alá esik, amennyiben a bojkottfelhívás mellett annak közzétevői egyéb állításaikkal
megsértették a művésznő személyiségi jogait. Kolláth György szerint egy plurális demokráciában politikai konfliktust politikai és nem gazdasági úton
kell rendezni.
KB.

is

A koncertiroda beperelné
Demis Roussost
Folytatás az 1. oldalról
Magyarország „második Operaházának" zenekara - bár profiljától az operett- és musicaljátszás
nem áll távol - elhatárolódik
minden, a szombaton megtartott
koncerthez hasonló fellépéstől.
Elfogadhatatlannak tartjuk, a
közönség számára csak egy rögzített hanganyagra épülő „lát-

Nem kellett sokáig sorba állniuk
b e l é p ő k á r á n a k felét.

ványszínházat" adni; zenészeink
művészi hitvallása ennek pont
az ellenkezőjéről szól" - fejeződik be a közlemény.
Sipos József szerint először a
színházi zenekart keresték meg,
hiszen az együttes korábban
már vállalkozott hasonló feladatra, de ezúttal olyan magas
gázsit kértek, hogy nem tudtak
megegyezni. Időközben azon-

ban rákerült a nevük a reklámanyagokra.
Botka László országgyűlési
képviselő, polgármesterjelölt ötletgazdaként volt ott szombaton
a színházban: - Azzal a szándékkal kezdeményeztem a koncertet, hogy a jövőben minél több világsztár jöjjön Szegedre. Meggyőződésem, hogy van igény erre a
közönség részéről. A város számára is fontos lenne, hogy rákerüljön a jelentős rendezvényszervezők térképére. Mindkét koncert hatalmas sikerrel zárult,
ami azt bizonyította, hogy szükség van ilyen különleges alkalmakra. Ami a délutáni előadáson történt, arra semmiféle elfogadható magyarázat nem lehet.
Ha egy előadóművész felmegy a
színpadra, akkor így nem viselkedhet. Demis Roussos részéről
egy méltatlan sztárallűr szemtanúi lehettünk. A közönség nagykorúan fogadta az eseményeket,
méltányolom, hogy a rendezvényt szervező produceri iroda a
jegyár felének visszafizetésével
csökkenti azt a kárt, amit a szegediek elszenvedtek. Meggyőződésem szerint ez a malőr nem
akadályozhatja meg, hogy a jövőa nézőknek, hogy visszakapják a ben is fogadjon a város világsztáFotó: Gyenes Kálmán rokat.

Folytatás az 1. oldalról
- Szép életet élt, egészséges volt
a mama. Amikor kiértünk a tanyára a gyilkosság napján, és
megláttam, nem tudtam elképzelni, mi történhetett. A gyilkos
kihúzta az udvarra, ettől a ruhája felgyűrődött - tette hozzá a
férfi felesége. A rendőrök akkor
azt mondták Bezdánéknak, az
idős asszony baleset áldozata
lett, valószínűleg nekiesett a
kredencnek. - A rendőrök nem
kerestek, sőt ők vették tolakodásnak, ha érdeklődtem. Még

A cég 12 autóbusszal és 20-nál is
kevesebb alkalmazottal dolgozik.
A kizárólag Szeged és Vásárhely
között közlekedő 18 járatot havonta 20-25 ezren választják, a
magáncég tehát ennyi utast von
el a Tisza Volán Rt.-tői. Utóbbinak ezen a vonalon több mint 60
járata áll az utasok rendelkezésére, sőt még más „volánok" járatai
is közlekednek ezen a szakaszon.
A káefté óránként inditja buszait, amelyek a Tisza Volán Rt. által használt megállókban veszik
fel az utasokat. A Tisza Volánnak a megállókban található menetrendje alatt megtalálni a
Hódmező információs tábláját
is, ám gyakorlatilag ez az egyetlen pozitívum, amit a két cég felmutathat egymással való kapcsolatában.
- Egyikünk sem ír alá semmit,
aztán így elvagyunk - utal Mező
István, a Tisza Volán Rt. forgalmi igazgatója arra a faramuci
helyzetre, hogy a vonatkozó kormányrendelet egyetértési jogot
biztosít egymás menetrendi változtatásához. - Ami egyikünknek bevétel, az a másiknak vesz-

hogy nem tudnak alacsonyabb
jegyárakat szabni. A Hód-Mező
ugyanis kezdettől fogva a volános díjak alá ment a jegy- és bérletárak meghatározásánál. A forgalmi igazgató megjegyzi: - 1997
januárjában javasoltuk közös járatok üzemeltetését, de ők nem
fogadták el ajánlatunkat. Mindenesetre mi továbbra is fenntartjuk együttműködési szándékunkat. Vecseyné Bartók Andrea
ugyanakkor azt állítja, hogy ők a
cég indulásakor felajánlották egy
veszteséges buszjárat üzemeltetését. - Nem tudunk több járatot
indítani, így inkább más irányba
fejlődünk - magyarázza a cégvezető, majd így folytatja: - Megpróbáljuk növelni az utasok kényelmét színvonalas utaskiszolgálással és emberközeli gépkocsivezetőkkel.
Egy másik frontvonal is kezd
kirajzolódni, méghozzá a különjáratok piacán. A szegedi önkormányzat tulajdonában lévő Szegedi Közlekedésszervező Kft. két
alkalommal is a Hód-Mezőnek
adott megbízást különjáratok indítására a Tisza Volán ajánlatával szemben. A Tisza Volán Rt.
viszont azt állítja, hogy meg sem

egyik szekrényben volt, de kutakodásra utaló nyomokat nem találtak. Bezdán László azt is furcsának tartja, hogy öccse fiának
felesége, aki szintén a nénivel lakott, miért csak két-három hét
elteltével mondta, hogy látott
egy embert, akiről később a fantomkép készült.
- Az biztos, ha a nyomozást
úgy zárják le, hogy a tettes ismeretlen, vagy megvan, de nem tudják rábizonyítani a gyilkosságot,
feljelentem a rendőröket
mondta Bezdán László.
A.T. J.

Bontják a vásárt a Hangárban

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Euroland nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszer-ipari
szakkiállítás résztvevői tegnap
„bontottak sátrat".

A Humán Szolgáltató Központ
és a Magyar Vöröskereszt területi szervezete október elseje, az
idősek világnapja alkalmából ma
14 órától ünnepi műsort rendez
a Szegedi Ifjúsági Házban. Az
eseményen, amely egyúttal az
idősek hónapja rendezvénysorozatának megnyitója, Ványai Éva
alpolgármester köszönti a város
idős lakóit.
Októberben Szeged több idősklubjában szerveznek programokat a városban élő öregek tiszteletére.

Egymástól távoli álláspontok
teség - elemzi a helyzetet Vecseyné Bartók Andrea, a Hód-Mező
vezetője. így hiába ingáznak egyre többen Szeged és Vásárhely
között, hiába a növekvő kereslet
a buszjáratok iránt, a Tisza Volán nem járul hozzá ahhoz, hogy
a Hód-Mező félóránként indítsa
járatait. A káefté vezetői szerint
ugyanakkor a Tisza Volán Rt. az
ő megkérdezésük nélkül változtatja menetrendjét. - Úgy véljük,
a járatok száma elegendő, bizonyos napszakokban viszont valóban kapacitást kell növelni - ezt
meg is tesszük - nyilatkozza Mező István.
A Tisza Volán forgalmi igazgatója tagadja, hogy változtattak volna a menetrenden. Szerinte ez már csak azért is elképzelhetetlen, mert az ilyen változásokat a minisztérium is ellenőrzi. Az utasok mindenesetre továbbra is szoronganak az
időnként teljesen megtelt járműveken.
- Amíg nekünk kis forgalmú,
veszteséges járatokat is fenn kell
tartanunk, addig a Hód-Mezőnek nincs ilyen terhe - hívja fel a
figyelmet a különbségre Mező
István. Szerinte ez is oka annak,

azt is a fejemhez vágták, hogy
akár gyanúsított is lehetek! Egy
héttel később a boncolás megállapította, anyámat megfojtották, valamint több bordája és a
bal csuklója is eltört.
Bezdán László véleménye szerint az ügy több szempontból is
rejtélyes. Édesanyja fülbevalóját
kiszakították, nyakláncát letépték. Ám az ékszereket a gyilkosság helyszínének közelében megtalálták. Az idős asszony rejtett
belső zsebeket varrt ruhájába,
ahová a pénzét dugta, ami eltűnt. A ruhadarab viszont az

Fotó: Miskolczi Róbert

Kezdődik
az idősek
hónapja

Konkurenciaharc a Szeged-Vásárhely buszvonalon

Folytatás az 1. oldalról

aka

keresték ez ügyben: - Nekünk
nem a Hód-Mezővel van bajunk,
hanem azzal, hogy ajánlatot sem
tehettünk, ha nem kérdeztek
meg minket. A Hód-Mező álláspontja ezzel kapcsolatban az,
hogy nincs miért védekeznie: tett
egy üzleti ajánlatot és az övét fogadták el.
A kialakult patthelyzetért
alighanem az a jogszabályi
helyzet a felelős, amelyik egy
szolgáltatáson belül keveri öszsze a piaci és állami viszonyokat. - Nyugat-Európában sem
divat, hogy ellopkodják az utasokat - fejtegeti Mező István.
Szerinte arrafelé egy vonal üzemelésére kimondottan versenyszerűen pályázhatnak, ám azt
csak egy valaki nyerheti el.
Ugyanakkor, mint azt Bartók
Andrea is elmondja, a Hód-Mező törvényesen működik: Évente nagyon keményen ellenőrzik, hogy betartjuk-e a
koncessziós szerződés passzusait. Valószínűleg megoldást
hozhatna, ha a felek leülnének
tárgyalni, ám ez a pillanat alighanem messzebb van, mint
Szeged Vásárhelytől.
SZALONTAI ATTILA

Üzleteket kötöttek
az Euroland kiállításon
Száztíz kiállító „bontott sátrat" a
tegnap délelőtti órákban, azt követően, hogy vasárnap bezárt a
szegedi Hangár expó- és konferencia-központ első, Euroland
nevű szakkiállítása. Noha csak
feleannyi látogatóval büszkélkedhetett az őszi vásár, mint a
nyári Szeged expó - ötezren váltottak belépőjegyet - , a szakma
elégedetten távozott. Köztük a
MacLine Kft. közös standjának
22 romániai és jugoszláv kiállítója, valamint a Csongrád megyei önkormányzat 11 külföldi
testvérmegyéjét képviselő delegációja.
Üzletkötésekről számolhatott
be a termékfődíjas Gabonatermesztési Kutató (GK) Kht.,
amely a Novoback Kft.-vei közösen kifejlesztett szabadalmáért, a
diabetikus zsemléért és kenyérért kapta meg az Euroland legnagyobb eüsmerését. Varga László, a Novoback tulajdonosa el-

mondta, az eddigi termékekhez
képest az újakban az a plusz,
hogy nincs bennük több rozs az
átlagosnál, szénhidráttartalmukat pedig 30 százalékkal csökkentették.
Olyan összetevő található a diabetikus zsemlében és a kenyérben, amely csökkenti a táplálék
felszívódását, ezért a cukorbetegek mellett fogyókúrázóknak is
ajánlott. Ha valaki diétás termékekből másfélszer többet eszik
meg, mint szokásos zsemléjéből,
kenyeréből szokott, az étkezés
után egy órával mért vércukorszintje 28 százalékkal mégis alacsonyabb lesz. Aki diétázik,
ugyanazt a mennyiséget megeheti, mint korábban, de akár egy
kilót is fogyhat havonta. Itthon
tavasszal védették le, fél év múlva pedig világszabadalommá válhat a szegedi Ács Péterné lisztlaborvezető ötlete. A vásáron öt
pékséggel sikerült megállapodást
kötni a gyártásról. Az alapanyagot a GK Kht., a technológiát a
Novoback adja, s a dolgozók betanítását is vállalja.
EK

HÍREK
PÁLYAFELÚJÍTÁS
Karbantartási munkákat végeznek a Cegléd-Szeged vasútvonalon. Ezért október 4-éig, csütörtökig, majd október 7-én este 10
órától másnap hajnali fél négyig
az alábbiak szerint közlekednek
a vonatok. A Nyugati pályaudvarról 19.30-kor indul Szegedre a
szerelvény és 22.29-re fut be a
csongrádi megyeszékhely állomására. Az utasokat is szállító
postavonat pedig a Keleti pályaudvarról hajnali egy órakor indul
és 5.35-re ér Szegedre.
HALHATATLANOK
AKÁVÉHÁZBAN
Szegedi halhatatlanok címmel
indítanak kávéházi beszélgetéssorozatot, amelynek első részeként ma 18 órától az MTESZ
Székházban |Kígyó u. 4.) Koch

Sándor egyetemi tanárra, az ásványok és kőzetek apostolára
emlékeznek. A vendég: Bagdi
Sándor főiskolai docens, beszélgetőtársa: Pleskó András tanár.
ISMERD MEG VÁSÁRHELYT!
Több mint három évtizedes
múlttal rendelkezik az a helytörténeti vetélkedő, amit idén október 12-én rendez a vásárhelyi
Eötvös József Szakközépiskola.
Az Ismerd meg Vásárhelyt elnevezésű versenyre felső tagozatos,
középiskolás és családi csapatok
jelentkezését
is
várják
a
241-998-as telefonszámon október 9-ig. Az indulóknak a város
kulturáhs emlékhelyeit
kell
majd felkeresniük és azokkal
kapcsolatban kérdésekre válaszolniuk. A nyerteseket dijakkal
jutalmazzák.

Egy százalék
A DELMAGYARORSZAG

ES A D É L V I L Á G G A Z D A S A G I

MELLEKLETE

• SZERKESZTI

Gyenge pont a gazdaság

Felfüggesztették a vállalkozók körében az elmúlt években megkedvelt mikrohitel-szerződések megkötését. Információink szerint a döntés csak ideiglenes.

Hogy mitől működik jól egy
nagyvállalat, egy intézmény, arra tudjuk a választ. Ám egy város, egy országrész eredményei
nehezebben mérhetők, mint
ahogyan nehéz megválaszolni
azt is, vannak-e sikeres városok
az Alföldön.
A fenti kérdésre egy nemrégiben
nyilvánosság elé tárt kutatás ad
feleletet: igen, a dél-alföldi régió
nagyvárosai is fejlődőképesek. A
Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatási Központjának alföldi intézete érdekes feladatba kezdett, amikor két munkatársa, Nagy Gábor és Nagy Erika térségünket vizsgálta. Kutatásaiknál az elmúlt tíz-tizenkét év
időszakát figyelték és egyebek
mellett arra voltak kíváncsiak,
melyek a rendszerváltás éveiben
tapasztalt megújulás fő pontjai,
milyen konfliktusok lassítják
vagy gátolják a városok fejlődését, s hogy az elmúlt évek teljesítményét miként ítéli meg a lakosság, a helyi döntéshozók, a
sajtó.
A hanyatló gazdaság egyik üdítő kivétele a tejipar.
volt, főként földrajzi elhelyezkedésének, egyetemeinek és közigazgatási rendszerének köszönhetően. A társas és nonprofit
szervezetek számát
tekintve
Csongrád megye székhelye élen
jár a keleti országrészben, s hasonlóan jó eredményeket mutat
a város lobbiereje, valamint a kereskedelmi cégeket vonzó képessége. Az oktatás és a szellemi
mozgatóerő tekintetében megelőzzük a legtöbb nagyvárost, az
információs társadalom és az intelligens régió felé való törekvéseinkben a legjobbak vagyunk,
lekörözve olyan gazdasági sikertérségeket, mint Győr vagy Székesfehérvár. Szeged szellemi ereje és igényei is óriásiak, a gyenge
pont nem is ez, hanem a gazdaság.

A helyi ipar - amiatt, hogy lassan nincs is - „gyengítő" tényező. A térség tőkevonzó képessége
igen csekély, zöldmezős beruházás pedig alig valósult meg. Ilyen
helyzetekben felvetődik a kérdés,
ez mennyiben tekinthető a mindenkori városvezetés felelősségének - mondja Nagy Gábor, aki
szerint Szeged tőkevonzását úgy
70-80 százalékban a külső tényezők befolyásolták. Leginkább a
délszláv háború hátráltatta abban, hogy sikeres privatizáció,
nagy energetikai beruházások,
komoly ipartelepítések történjenek.
A kutató szerint a jövő azért
nem sötét, de csak akkor kecsegtet reményekkel, ha nagyobb szerepet kap a kutatás, a fejlesztés, s
kitörési pont lehet a szoftver-szá-

Fotó: Karnok Csaba

mítástechnikai ágazat. Nagy Gábor figyelmeztet arra, hogy recesszió idején mindenen lehet
spórolni, csak a beruházáson
nem érdemes.
A városfejlődés sarkalatos
pontja, nem ritkán fékezője a
gazdaságon túl az emberi tényező is - mondja Nagy Erika. A város hangulatához kötődik például a helyi identitás, a „szegediség" kérdése, ám a válaszadók
véleménye erősen megoszlik a
tekintetben, hogy létezik-e ilyen.
Ha bírunk is egészséges lokálpatriotizmussal, az a többség szerint
gyengül, s az adatok alapján
Debrecen vagy Pécs büszkébb lehet városszeretetére és azok
konkrét
megnyilvánulásaira,
mint mi itt, a Tisza partján.
O. K. K.

Vita előtt a nyugalom adója
A parlament ma megkezdi az egyszerűsített vállalkozási adóról
(eva) szóló törvény általános vitáját. A Pénzügyminisztériumban
szeptember végére elkészült jogszabálytervezet leegyszerűsítheti a
kisvállalkozások adózását.
Általános vitára alkalmas az evára vonatkozó előterjesztés - így
döntött az elmúlt hét közepi ülésén az Országgyűlés költségvetési és pénzügyi bizottsága. Az eva
megalkotói azt remélik, hogy ezzel az új adózási módozattal
megszűnhet végre a „számlagyűjtési össznépi játék".
A nyugalom adójaként is emlegetett evát választó kisvállalkozásoknak azt ígérik, hogy mind a
közterheik, mind az adminisztrációs teendőik csökkenek a jövőben. Azt, hogy az eva mely cégeknek lesz jó, nemigen lehet
megbecsülni, hiszen ahány társaság, annyiféle szokás, bevételi
forrás és kiadás. A törvénytervezet ismeretében érdemes már
most felkeresni' azt a könyvelőt,
aki az „evázzak, vagy ne evázzak?" dilemmájával küzdő cég
ügyeit eddig is intézte. Megnyugtató döntést szinte csak szakember segítségével lehet hozni.
A törvénytervezet egyébként
már augusztus végén készen állt,
ám több helyen „nyitva maradt",
és egyszerre több változatot is

tartalmazott. A minisztériumban a szakmai szervezetek bevonásával úgy döntöttek, hogy a
kevésbé szigorú tervezetet terjesztik a parlament elé. Az eva
általános vitája ma kezdődik, s a
honatyák döntése nem várathat
sokáig, hiszen az érintett vállalkozásoknak december 20-áig el
kell dönteniük, hogy belépnek-e
az eva-körbe, vagy sem. A törvény január elején lép hatályba, s
az akkor kezdődő adóévtől lehet
alkalmazni.

De mért is jó az eva? Az alapötlet az volt, hogy segítségével
lényegesen egyszerűbbé válik az
adózás. Az evázó cég kiváltja az
általános forgalmi adót, a cégautó adóját, ezen felül gazdasági
társaságnál a társasági adót, és
az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadót, míg egyéni vállalkozónál a vállalkozói
személyi jövedelemadót és a
vállalkozói osztalékalap adóját.
Az evázó cégnek kizárólag a vállalkozás évi bruttó árbevétele
képezi az adóalapját, az egyszerűsített adó mértéke a pozitív
adóalap 15 százaléka. Azok a
közkereseti és betéti társaságok,
amelyek pénztáraiban korábban

KI LEHET EVAS?
Az evát legalább két éve, azaz 2001 -ben már működő társaságok
(egyéni vállalkozók, kkt.-k, bt.-k, kft.-k, szövetkezetek, ügyvédi
irodák, erdőbirtokossági társulások, végrehajtói és szabadalmi
ügyvivői irodák) választhatják. Az evát választó cégeknél a bevezetést megelőző két évben, vagyis 2001-ben és 2002-ben az árbevétel nem haladhatja meg az évi 15 millió forintot. Egy magánszemély érdekeltségi körébe tartozó bármennyi cég alkalmazhatja az evát. Fontos, s a korábbiakhoz képest változás, hogy
az evázó cégnek nem, ám tagjainak lehet érdekeltsége más cégben. A közeli hozzátartozókra vonatkozóan pedig nem szerepel
kikötés az országgyűlés elé kerülő tervezetben.

SZABOLCS

Átmenetileg kiürült
a mikrohitelkassza

Felmérés a dél-alföldi városok fejlődőképességéről

A kutatás két fontos részből
állt, az egyikben vázlatos képet
kaphatunk a számszerűsíthető
eredményekről, míg a másik arról szól, hogy a városi szervezetben élők, résztevők véleménye
hogyan alakult saját környezetünkről. Mindkét kutató hangsúlyozza, hogy ezek az eredmények nem rangsorolják helyezések száma szerint az ország vagy
a régió nagyvárosait, sokkal inkább arra mutatnak rá, hogy fejlettségüket tekintve saját magukhoz mérten hol tartanak és
hová érkezhetnek ezek a települések.
Szeged regionális vezető szerepe elvitathatatlan - mondja
Nagy Gábor, aki szerint ez annak
ellenére így van, hogy mindenütt
előszeretettel emlegetik Kecskemétet, mint riválist. Szeged szerepe korábban is maghatározó

HEGEDŰS

felhalmozott eredménytartalék
van - a hazai mentalitást ismerve nem érint több százezer vállalkozást - , három év alatt három egyenlő részletben 20 százaléknyi adót kötelesek fizetni.
Ezenfelül valóban nyugalom
lesz, mert a tárgyi eszközöket és
az immateriális javakat nem
terheli adó.
Terheli viszont az iparűzést, a
tervezet szerint ugyanis az
eva-alanyok számára a helyi
iparűzési adó alapját az eva alapjának 50 százalékában határozzák meg. Az a vállalkozás, amely
így szeretne iparűzési adót fizetni, köteles ezt a szándékát bejelenteni az önkormányzat illetékes irodájánál is.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás
evás legyen, meg kell felelnie a
törvényi előírásoknak, s minden
adóév előtt be kell jelentenie az
adóhatóságnak, hogy ezt az adózási formát választja-e a következő esztendőre is. Jól meg kell
gondolni, hiszen ha elmulasztjuk a bejelentést, vagy árbevételünk nagyobb lesz, mint 15 millió forint, a következő négy esztendőben nem élvezhetjük a
nyugalom adójának kedvező feltételeit.
KATKÓ KRISZTINA

Az évekkel ezelőtti 300 ezer és
egymillió forint körüli összegek
folyamatos megemelésének köszönhetően, az elmúlt hónapokban már 6 millió forintot is kérhetett a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól (MVA) a
fejleszteni, beruházni szándékozó kis- és középvállalkozás. Az
MVA-tól augusztus 27-én azonban a megyei vállalkozásfejlesztési központok váratlanul egy levelet kaptak, amelyben a mikrohitelprogram
felfüggesztéséről
értesülhettek.
- Arról tájékoztattak bennünket - mondta el Szobonya Tamás,
a mikrohitelügyeket helyben intéző Progress Vállalkozásfejlesztő
Alapítvány ügyvezető igazgatója
- , hogy a felfüggesztés ideje alatt
ugyan továbbra is lehet pályázatot
befogadni, ám a bírálat határideje
bizonytalan. De ígéretet kaptunk
arra, hogy még az idén újraindulhat a program.
Az ügyvezető igazgató hozzátette, jelenleg 7 darab megkötött
szerződésű, összesen 38 millió
forint értékű olyan mikrohitel-igénylést tartanak számon,
amelyeket az Országos Mikrohitel Alapból (OMA) még nem
tudtak lehívni a kedvezményezettek (a számlák ellenőrzése
ugyanis még folyamatban van).
Ezenkívül olyan, 11 darab 30
millió forint értékű szerződés is
létezik, amelyek beruházási
számláit már jóváhagyták, de
nem fizették ki. Az összesítések
szerint 6 darab 30,5 milliós értékű szerződést még el sem bíráltak.
Az augusztus 31 -i adatok alapján
Csongrád megyében jelenleg mintegy 150 kis- és középvállalkozás
közel 345 milhó forintot „használ"
mikrohitelként. Amennyiben a
mikrohitelprogram leállna, ennyi

megyei vállalkozás maradna finanszírozás nélkül.
Szobonya Tamás úgy látja, a felfüggesztéshez hosszú út vezetett,
s ennek első állomása egy 1999-es
döntés volt. Akkor a megyék vállalkozásfejlesztési központjainál
kint lévő alapokat központosították, létrejött az OMA, s a megyéknél már csak a kérelmek előminősítése és a hitelpályázatok bírálata
folyt. Ezzel párhuzamosan az igényelhető összegek felső határát 6
millió forintra, a törlesztési időt
pedig öt évre emelték fel. Ez utóbbi döntés ugyan kedvezett a vállalkozásoknak, ám a mikrohitel elveszítette azokat a pozitívumait,
amelyek miatt létrehozták: korábban ugyanis az volt a cél, hogy kis
összegű támogatásokhoz lehessen
rövid idő alatt hozzájutni. S mivel
a befolyt összegekhez képest a
duplájára nőtt a kihelyezett tőke
nagysága, a program forráshiányos lett. Ennek eredményeképpen idén júniusig a mikrohitelprogram zátonyra futott, a kassza
ugyanis kiürült.
Nem kedvezett az egyébként is
problémákkal küzdő mikrohitelnek a Széchenyi-kártya megjelenése sem. Szakértők úgy vélik, a
korábbi rendszert életben kellene
tartani, ehhez azonban 2,2 milliárd forintnyi forgótőke bevonására lenne szükség. A Progressnél azt az információt kaptuk,
hogy a kormány megígérte a segítséget, s a finanszírozás várhatóan még ebben az évben újraindulhat. A kormányszóvivő múlt
pénteken arról számolt be, hogy
a kabinet egymilliárd forintot
juttat a Mikrohitel Alapnak. Elmondta azt is, hogy remélhetőleg november elejéig megszületik
a megállapodás az alappal a kimerült keret feltöltéséről.
FEKETE KLÁRA

• ASOTTHALOM • ZÁKÁNYSZÉK • SZEGED
NÁLUNK MINDIG
TÖRTÉNIK VALAMI..}
Azon Ügyfeleink részére, akik
2002. október 1.-október 31. között

bankkártyát igényelnek,
a kártya elsőéves díját
Takarékszövetkezetünk átvállalja.
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Lecserélik
a kárpótlási
jegyeket
A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe az elmúlt héten 1,44 százalékkal csökkent,
pénteken 7233 ponton zárt. A
négy vezető részvény ára a Matáv
kivételével csökkent az elmúlt
héten. A Matáv 770 forinton
zárt, ez megegyezik az egy héttel
azelőtti záróárával. A Mol 0,09
százalékkal 5305 forintra, az
OTP 2,48 százalékkal 2085 forintra, a Richter 3,15 százalékkal
11 ezer 845 forintra gyengült.
Az Égis a hét egyik nagy vesztese, 7,46 százalékkal 10 ezer 550
forintra gyengült. Az Econet ára
9,72 százalékkal 65 forintra
csökkent. A hét nyertesei között
van a Gardénia, a függönygyár
részvényei 9,21 százalékkal 83
forintra drágultak. A TVK 2,45
százalékkal 4600 forintra, az Antenna Hungária 0,94 százalékkal
2150 forintra erősödött. A BorsodChem ára 0,90 százalékkal
4950 forintra csökkent.
A kárpótlási jegyek ára egy hét
alatt mintegy 6 százalékkal nőtt,
pénteken 777 forinton a BÉT felfüggesztette a kárpótlási jegyekkel
a kereskedést, A pénzügyminiszter sajtótájékoztatón közölte: jövő
év végére szeretnék lezárni a kárpótlási jegy cseréjének folyamatát, ezeket az értékpapírokat az
ÁPV Rt. tulajdonában lévő állami
vállalat részvényeire cseréinékbe.

Uniós
elvárások
BONYHÁD (MTI)
A kormányzat gyors intézkedéseinek köszönhetően a magyar
mezőgazdaság teljesíteni fogja az
Európai Unió alapvető elvárásait
a 2004-re tervezett csatlakozásig
- mondta a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
politikai államtitkára. Szanyi Tibor szerint az Európai Unió hajlik arra, hogy prioritásként kezelje azt az agráriumot, amely a magyar gazdaságon belül a rendszerváltás legnagyobb vesztese volt.
A felmérések szerint az agrárágazat eltartó képessége tovább
romlott, a foglalkoztatottá létszám pedig a 2000. évi 10 százalék után tavaly újabb 5 százalékkal csökkent. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete a nemzetgazdasági
átlag 70 százaléka körül mozgott, vagyis a lemaradás már elérte a 40 ezer forintot. Szanyi Tibor rámutatott: ez az integráció
lehetőségeit veszélyezteti, amit
ki lehet, é s a k o r m á n y z a t ki is fog

védeni.

Egy évtizede a vásárhelyi Hód-Mezőgazda Rt. élén

A figyelem nem kerül semmibe
A természet, a növények és állatok szeretete az egész életét
meghatározza. Egyed Béla már
kisgyermekkorában a földeken
dolgozott, egy évtizede pedig az
alföldi mintagazdaságot, a vásárhelyi Hód-Mezőgazda Rt.-t
irányítja.
Gazdálkodó családba született,
gyermekkorának nyarait mezőgazdasági munkákkal töltötte, s
már egészen fiatalon megfogalmazódott benne a vágy: egyszer majd növénytermesztőként
vagy állattenyésztőként szeretne dolgozni. Egyed Bélának, a
vásárhelyi Hód-Mezőgazda Rt.
igazgatójának azonban nem volt
könnyű dolga, hiszen a középiskola után családja nehéz anyagi
helyzete miatt nem tanulhatott
tovább.
Szerencsére nem sokkal később felfigyelt rá a Gorzsai Állami Gazdaság vezetője, aki ösztöndíj-lehetőséget ajánlott, így
Egyed Béla elvégezhette a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet,
ahol állattenyésztésre szakosodott. Néhány évvel azután, hogy
visszatért Vásárhelyre, a nyolcvanas évek elején a tangazdaság vajháti szarvasmarhatelepét
kezdte vezetni. Ekkor már másfél száz ember munkáját kellett
koordinálnia. Nemes feladat volt
ez, mondja, akkor még az egész
társadalom és a munkahely is
emberközpontúbb volt. Főnökként ott tanulta meg, hogy a beosztottai napi gondjaival, problémáival foglalkozni kell - sokszor
ugyanis már azzal sokat segítünk
másokon, ha egyszerűen meghallgatjuk őket. - A rendszerváltás előtt még volt idő beszélgetni
- teszi hozzá Egyed Béla.

Egy évtizeddel ezelőtt aztán a
részvénytársasággá alakult vállalat, az akkortól már Hód-Mezőgazdaként működő gazdaság vezetője lett. Az azóta eltelt időszak nem éppen leányálom, hiszen nagyon sokszor, sokféle módon változtak meg a dolgok a világban, az országban és a szakterületen is. A cég egyébként an-

A következő tíz évben mintegy 2500 milliárd forintot kell költeni a
hazai hulladékgazdálkodási, légszennyezési és szennyvízproblémák
megoldására ahhoz, hogy Magyarország megfeleljen az európai uniós
elvárásoknak, valamint élhető környezetet biztosítson a lakosság következő generációi számára - nyilatkozta az MTI-nek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. Kóródi Mária egy, a fenntartható fejlődésről és a hulladékgazdálkodásról tartott konferencián arról beszélt,
hogy a beruházásokhoz Magyarország nemcsak saját forrásokat használ fel, hanem számít európai uniós támogatásokra is. A miniszter
jelezte, hogy csütörtökön kezdődik az országos hulladékgazdálkodási
terv plenáris parlamenti vitája. A terv meghatározza a hulladékgazdálkodásban elvégzendő feladatokat, megszabja a határidőket.
- A terv kiterjed a csomagolóanyagok sorsára, a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra, az ipari hulladékok kezelésére, és több e k k ö z ö t t a z ártalmatlanítás módjára is — tette h o z z á . Kóródi Mária rá-

mutatott: a fejlesztések mellett fontos feladat lesz a környezettudatos
szemléletmód kialakítása, valamint a környezetvédelem elfogadottságának növelése, továbbá a szaktárca presztízsének visszaállítása.

DEVIZAÁRFOLYAMOK
(ef&eárségre, forintbanK
AngíiHont
Ausztrál dollár
Cseh korona
Dán korona
Euró
(apán yen (100)
Kanadai dollár
Lengyel zloty
Norvég korona
Svájci frank
Svcd korona
Szlovák korona
USA-dollár

Vásárol
a földalap

386,74
135,58
8,01
32,74
243,21
202,96
157,62
59,91
33,23
165,76
26,69
5,78
248,50
...
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a következő szakmákban:

NŐI SZABÓ, KOZMETIKUS, ASZTALOS,
SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ.
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Egyed Béla már gyerekkorában megismerte a mezőgazdaság csínját-bínját.

Környezettudatos
gondolkodás

A Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamai
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Alkalmazottak és munkanélküliek képzési támogatást
igényelhetnek a munkaügyi központ kirendeltségeinél.
Bővebb információ kérhető a 6 2 / 4 8 6 - 9 8 7 / 1 8 2 - e s
telefonszámon.

BUDAPEST (MTI)

>

A Nemzeti Földalap az idén
mintegy 10 ezer hektár föld megvételével számol, amire a források is rendelkezésre állnak mondta Benedek Fülöp, a nemzeti földhasznosító szervezet elnöke. Jelenleg a földalap 970 ezer
hektár állami tulajdonú erdő felett rendelkezik, amelyből 230250 ezer hektár a védett terület.
Az ÁPV Rt.-tői a Nemzeti Földalap mintegy 400 ezer hektárnyi
termőterületet vett át, amelynek
zöme szántó. Emellett a szervezet földeket vesz át a honvédségtől és az Igazságügyi Minisztérium kezeléséből is. Ezek összterülete várhatóan eléri majd a
120-150 ezer hektárt.
Benedek Fülöp szerint a Nemzeti Földalap várhatóan egy év
múlva lesz olyan helyzetben,
hogy az általa kezelt állami területekre országos és helyi szinten
is hasznosítási programmal rendelkezzen.

nak a négy mezőgazdasági vállalatnak az egyike, amely még
többségi állami tulajdonban van
Magyarországon, s az igazgató
úgy véli, az új kormánynak valószínűleg nincs szándékában ezen
változtatni.
Egyed Béla úgy érzi, megtalálta
az élete értelmét. A hatalmas
gazdaság vezetőjeként is ember

Fotó: Tésik Attila

maradt, vallja, munkatársai a
mai napig is bármikor megkereshetik őt, ha gondjuk van. Mint
mondja, nem alakult ki köztük
az a szigorú főnök-beosztott viszony, ami más helyeken annyira jellemző.
A rengeteg munkának persze
hátulütői is vannak: az igazgató
csak azt bánja, hogy a családjával

nem törődhetett annyit, amenynyit kellett volna. Mára azonban
ezen a téren is rendeződtek a dolgok. Egyed Béla egyébként a kis
házi arborétumában, lovai gondozásakor, fogathajtás közben,
vagy a vadászatok alatt piheni ki
igazán azt a munkát, amelyet
immár egy évtizede végez.
SZÖGI ANDREA

Közhasznú feladatok mellett szolgáltat is a szervezet

Az agrárkamara tagjainak
is jár Széchenyi-kártya
Az európai uniós csatlakozás közeledtével egyre
nagyobb szerephez jut majd az agrárkamara - véli
a szervezet Csongrád megyei elnöke, Hódi Pál.
A kormány tárgyalt az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggő agrár-intézményfejlesztési
feladatokról, s várható, hogy a jövőben az agrárkamarák feladata lesz a termelői regisztráció, a közvetlen termelői támogatások pályázatainak befogadása és a gazdák, mezőgazdasági vállalkozások
EU-csatlakozásra történő felkészítése - mondta el

feladatok átvállalásával stabilizálódhat a kamara
gazdálkodása is. A jövőben, amennyiben a meglévő
forrás, a tagdíjbevételek, a pályázati pénzek és az
alapfeladatok keretében végzett szolgáltatások bevétele mellett a kormányzatra is számítani lehetne,
az agrárkamara helyzete stabilizálódna, és képes
lenne a tagság uniós felkészítésére. Kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a kamara tagságát az eddigieknél részletesebben és folyamatosan tájékoztassák az EU-csatlakozással rájuk háruló feladatokról.
Neves előadók közreműködésével szervezik meg a

l a p u n k n a k Hódi Pál. A F ö l d m ű v e l é s ü g y i é s Vidék-

kistérségi téli f e l k é s z í t ő t a n f o l y a m o k a t .

fejlesztési Minisztérium (FVM) novemberben terjeszti a kormány elé javaslatát az agrárkamarák
szaktanácsadási és szolgáltatási feladatairól.
Az elnök elmondta, valamennyi területi agrárkamara bekapcsolódik a Széchenyi-hitelkártya kihelyezési programjába. A Magyar Agrárkamara tárgyalásainak eredményeképpen rövid időn belül
együttműködési megállapodást írnak alá, így immáron nemcsak az iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) és az ipartestületek tagjai vehetik igénybe a Széchenyi-kártyát, hanem az
agrárkamara tagjai is. Előreláthatóan - a többi érdekképviselettől eltérően - regisztrációs díj megfizetése nélkül lehet majd igényelni a népszerű kártyát. Az agrárkamara pedig előminősítést végez azzal kapcsolatban, megbízható vállalkozás igényli-e
a lehetőséget, s a kérelmet az iparkamarához továbbítja.
Haskó Pál, a Csongrád Megyei Agrárkamara ügyvezető titkára szerint a kormányzat által kijelölt

Az eddigi információk is arra engednek következtetni, ha nem ismerjük az európai közösség valamennyi, agrárágazatot érintő szigorú szabályozását, vagyis nem készülünk fel kellőképpen, nem
tudjuk igénybe venni a közösség által nyújtott támogatásokat. így a mezőgazdaságban dolgozók lehetnek átmenetileg a legnagyobb vesztesei a csatlakozásnak. Erre intenek a korábban csatlakozott országok tapasztalatai is.
Az agrárkamara fontosnak tartja, hogy tagjai a
gazdálkodással kapcsolatban minden információhoz hozzájussanak. E program keretében alakítják
ki a Csongrád megyei agrárinformációs rendszert.
Internetes hálózaton folyamatos, naprakész információt nyújtanak, megjelenő jogszabályokról,
pénzügyi, adózási, üzleti pályázati ismeretekről. E
programhoz kapcsolódik a szaktanácsadói hálózat
kialakítása, amelynek keretében személyesen intézhetik egyedi problémáikat az ügyfelek.
F.K.

Csökkennek a költségek
BUDAPEST (MTI)
A kormány szerint a gazdasági
növekedésnek megfelelő reálbéremelésre van lehetőség jövőre a
versenyszférában, a személyi jövedelemadó tervezett módosítása
ezt veszi figyelembe - hangsúlyozta Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. Nemzetgazdasági szinten ennél magasabb lesz a reálbér-növekedés a közalkalmazotti kerese-

tek idei jelentős emelkedésének
áthúzódó hatása, illetve a köztisztviselői illetmények jövő évi
növelése következtében. A miniszter hangsúlyozta: a kormány
által jóváhagyott szja-módosítás
130 milliárd forinttal többet hagy
majd az adózók zsebében.
Kiss Péter elmondta: a munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási járulék ugyan nő 0,5
százalékkal, de ugyanennyivel
csökken a dolgozók befizetése a

Munkaerőpiaci Alapba. A miniszter megemlítette, hogy a felnőttképzésben való részvétel
költségeinek 30 százaléka leírható lesz az adóból, maximálisan
60 ezer forintig.
A munkáltatók foglalkoztatási
költségeit mérsékli, hogy jövőre
4500 forintról 3450 forintra
csökken a tervek szerint a fix
összegű egészségügyi hozzájárulás. A kormány terve, hogy ez a
teher fokozatosan megszűnik.

Az egészségfilozófus és a tao

A jótékony

haladni

AZ ŐSZI ENERGIAFORRÁSOK KÖZÜL AZ OLAJOS MAGVAKAT SEM KELL MELLŐZNI, NEM IGAZ, HOGY ÁRTALMAS ZSÍROK, CSAK TUDNI KELL VIGYÁZNI A MÉRTÉKRE.
A természetfelelős körültekintően gondoskodik
szezonális táplálékainkról, energiaforrásainkról.
Kár, hogy néha „okosabbak" vagyunk nála, s nem
fogyasztjuk vagy nem jól, azokat az étkeket, amelyeket asztalunkra kínál. Oszidőn például a diót,
mogyorót, tökmagot, napraforgómagot. Sokan azt
mondják, ezek az olajos étkek zsírszintet növelő
„ellenségek" a szervezet számára, okozói az elhízásnak, az infarktusnak, s egyéb bajoknak, egészségre károsak. Nos, inkább az ilyen kategorikus vélekedés a káros, már-már kóros a felületes „tudás"
- a zsírokban, olajokban n e m szabad csak negatív
hatású tápanyagokat látni. Megfelelő típusaik, optimális mennyiségű fogyasztásuk igenis pozitív, jó
szereppel bír, energia- és vitaminforrás szervezetünk számára. Vannak létfontosságú zsírsavak (pl.
az ómega 3 és az ómega 6), amik bizonyítottan kedvező hatással vannak az immunrendszerre, az agyműködésre, az emésztésre, a bőr szépségére, a
csontsűrűségre, az ízületekre.

Az ősszel érő dióban és mogyoróban, a tökmagban, a napraforgómagban például jó zsírok találhatók, mértékletes fogyasztásukkal hozzá lehet járulni egészségünk megóvásához. A dió kiváló E-vitamin forrás, amivel védi a sejteket a káros szabad
gyököktől, s nemcsak antioxidáns, de magas magnéziumtartalmánál fogva idegnyugtató hatású,
stresszoldó is. Szépségvitaminként is számon tartják, segít bársonyossá tenni a bőrt, színesebbé teszi
a hajat. Akárcsak a mogyoró. Az ázsiai eredetű dió
kalóriaértéke nagyon magas, a benne lévő nyomelemek közül a réz igen jelentős (szép haj), a biotin
(más nevén H-vitamin) segíti a szaruképződést
(erős köröm, egészséges bőr). A dióbelet nagyon
ajánlják azoknak, akik kevés húst esznek. „Orvosságként" is számolni lehet vele: a mézes diógerezdek fogyasztása segít legyőzni a megfázást (és csemegének is finom). Jobb, hatásosabb, ha a diógerezdeket egy üvegben mézzel leöntve érlelik pár hétig - ebből a „szerből" tanácsos mostanában spájzolni. - A mogyoró pörkölve is jó, de nem javallott
megsózni. A tökmagot a legjobb frissen pirítva fogyasztani, a napraforgómag natúr voltában is jól
csemegézhető. Am tudni kell a torkoskodásban
mértéket tartani!
SZABÓ M A G D O L N A

Fél ora a
AZ ALTERNATÍV GY0GYM0D0K KÖZÖTT AZ EGYIK LEGELFOGADOTHuszadrangú, hogy hányadik új kocsit vesszük két éven belül - mondja Gáborné Asztalos Anita. (Fotó: Tésik Attila)
„HOGYAN EGYEZTETHETJÜK ÖSSZE AZ EGESZSEGES
ÉLETMÓD SZEMPONTJÁBÓL KÍVÁNATOS, RÁÉRŐS-KIEGYENSÚLYOZOTT LÉTET A MINDENNAPOK IGÉNYELTE
TEUESÍTMÉNYELVŰSÉGGEL?" - TESZIK FÖL SOKAN A
KÉRDÉST. E Z Z E L KAPCSOLATOS ISMERETANYAGÁT
IGYEKSZIK ÁTADNI GÁBORNE ASZTALOS ANITA VÁSÁRHELYI EGÉSZSÉGFILOZÓFUS, A HOZZÁ FORDULÓKNAK.
Nemcsak egészségfilozófus (holiszta), hanem alternatív masszázs-mozgásterapeuta, fitoterapeuta,
reflexológus bioenergetikus, fülakupunktúrás addiktológus is Gáborné Asztalos Anita, egyszersmind természetgyógyász-tanár. Ma már életmód-tanácsadó és terapeuta néven működik az az
állami akkreditációra előkészített, évekkel ezelőtt
még egészségfilozófusinak nevezett képzés, melyen
részt vett. Időtartama az akkori öt évről háromra
csökkent, mert a tapasztalatok szerint kevesen
tudták vállalni, hogy öt éven át minden hétvégéjüket a tanulásra szánják. A képzés központja Gyulán van, de Szegeden is működik kihelyezett tagozat - tudjuk meg Gáborné Asztalos Anitától, hol lehet ily jellegű ismeretanyagokra szert tenni.
S hogy a mai, nyugati típusú, teljesítményelvű világban lehetséges-e az egykori, keleti, a világ és az
ember harmóniáját elsődlegesnek tekintő szemlélet alkalmazása? Lehetséges, persze nem „egy az
egyben", mert akkor az anyagiakkal kapcsolatos
igényszintünket azonmód le kellene szállítani, és
ekkor már rögtön nem is lenne annyira csábító ez
az egész. Ám - hívja föl a figyelmet az egészségfilozófus - annak semmi akadálya, hogy időről időre

TABB A TALPMASSZÁZS, MINT A

beiktassunk munkával végzett napunkba néhány
percnyi relaxációt, s máris sokat tettünk önmagunkért, ugyanakkor a teljesítményünket is fokoztuk. A keleti egészségmegőrző technikák tehát nagyon is alkalmazhatók nyugati körülmények között. Nem csoda; az ember keleten és nyugaton
egyaránt ember. Egyébként - folytatja Gáborné
Asztalos Anita - a keleti életmódtechnikáknak
mindig jól megalapozott világnézeti alapjuk volt,
sokat merítettek például a taóból, melynek lényege
a „sodródás az árral" szemlélet. Eszerint nem az árral szemben kell küzdeni, nagy energiafölhasználással, kevés eredménnyel, hanem, kihasználva az
ár nyújtotta erőmegtakarítási lehetőségeket, kis
energia-befektetéssel, messzire jutva. Kérdésünkre
- mi van akkor, ha az ár épp ellentétes irányba visz
minket ahhoz képest, ahová el szeretnénk érni? Gáborné Asztalos Anita azt mondja: az árral sodródva is lehet mozogni, sőt csak úgy lehet igazán,
ha elfogadjuk, hogy közben az ár is visz minket, és
nem leküzdendő akadályként, hanem szállítóeszközként tekintjük. Testi-lelki-szellemi kondíciónk
kedvező szinten tartása - hangsúlyozza az egészségfilozófus - , legalábbis ezt kellene elsődlegesnek
tekintenünk, és csak sokkal hátrébb kellene következnie annak, hogy hányadik új kocsit vásároljuk,
záros határidőn belül. A baj csak az: amíg a kellő
kondíció „magától" is megvan, nem érezzük megőrzése szükségességét; Gáborné Asztalos Anitához
főleg akkor fordulnak az emberek, amikor e kondíció már javításra szorul. Ekkor veszi ő elő természetgyógyászati ismereteit, s mellesleg, mint egészségfilozófus, elejt pár mondatot arról, hogyan is
kellene talán élni.

MEGELŐZÉST ÉS A FELÉPÜLÉST
TÁMOGATÓ KEZELÉS. A PÁCIENSNEK F É L ÓRÁN ÁT VAN ALKALMA
VISSZAJELZÉSEKET KAPNI A TESTÉBEN REJLŐ FOLYAMATOKRÓL.
A bőr alatt megbúvik egy olyan
szövetállomány, mely a testnek
alapvetően négy területével áll
összefüggésben: az idegrendszerrel, a nyirokrendszerrel, a perifériás érhálózattal és a kötőszövettel.
Ezek együttes gyűjtőpályája információkat hordoz a belső állapotunkról, betegségekről és egészségről. Az a fél óra, amit a maszszázsterapeutával szemben ülve
eltöltünk, rendszerint több újdonsággal szolgál magunkról. A

talp bizonyos pontjai egyes belső
szervekhez kapcsolódnak (pontosabban azok analógiás kivetülései), melyek anyagcseréje a maszszírozásnak köszönhetően fokozódik, így segítve a gyógyulást,
mely fájdalommal jár. Egy műtétet sem érzünk kéjutazásnak, de
megnyugtat bennünket, hogy
egészségesen keltünk fel a fekvő
helyzetből.
A talpmasszázzsal járó fájdalom a szentesi Ötvös Tibor szerint
jelez: ahol nagyon fáj, ott kell különösen masszírozni, hiszen ott
búvik meg a rendellenesség. A
szerv az erős nyomásnak köszönhetően aktiválódik, hosszú távon
oldódik, több oxigént és tápanyagot kap, beindul a regenerálódási
folyamat. Fél óra eltetével, amikor a páciens lábra áll, úgy érzi,
hogy tíz centivel a föld felett, szivacson jár. Ennek az az oka, hogy

a masszázs az úgynevezett neuroendokrin rendszerre hat, mely lényeges a test, a szellem és a lélek
összekötésében, így kedélyállapotunk javul. A masszírozást nem
javasolja a természetgyógyász némely rosszindulatú daganat, súlyos idegrendszeri probléma, lázas állapot, gyulladásos betegség
esetén. Viszont kiválóan alkalmazható emésztési gondokra,
székrekedésre, a véráramlás és a
belső elválasztású mirigyek működésének javítására.
A talpmasszázs elsősorban a
megelőző és felépülési folyamatokat támogató kezelés, az ezzel járó
fájdalmak csökkenése pedig egyértelmű jel a gyógyuló számára,
melyet saját maga érzékel a talpán
és a hozzá kapcsolódó szervben: a
könnyűség érzése számára bizonyosság lesz az egészsége felől.
BLAHÓ GABRIELLA

F.CS.

Az ókori
EGY 0K0RI SOKOLDALÚ CS0DAN0VENY, AZ ALOE-VERA NAPJAINK EGYIK
LEGNÉPSZERŰBB KOZMETIKAI ÉS GYÓGYÁSZATI HATÓANYAGA. HASZNÁLJÁK GYÓGYÍTÓ ÉS SZÉPÍTŐ CÉLOKRA. KRÉMEK. TONIKOK, GÉLEK FORMÁJÁBAN. SŐT ALVÁSUNKAT IS KÖNNYEBBÉ TEHETI.

Eyywiulallo t e s t e k s z e r k í n á l a t u n k
széles modell- és színválasztékával
várjuk vásárlóinkat
BME által bevizsgált, sebészeti
implantátumoknak megfelelő anyagból
Mintabolt:
Szeged

TESCO

6724 Szeged, Rókusi krt. 4 2 - 6 4 .
Nyitva: hétfő-szombat: 9-20 óráig
vasárnap: 9-16 óráig

Hogy az Aloe-Vera csodanövény, az már az időszámítás előtti XV.
századi agyagtáblákon olvasható. A növényt az ókori Egyiptomban
az örök élet szimbólumának tartották. Az eredetileg Afrikában felfedezett és o n n a n széles e világban elterjedt növényt az arabok, a föníciaiak, a görögök, a rómaiak sebek gyógyítására és szépségápolásra használták. A népi gyógyászat az Aloe-Vera hatóanyagát sebek
gyógyítására, gyulladások megszüntetésére, bőrkiegyenlítésre, nedvesség lekötésre tartja alkalmasnak. A növény legértékesebb részét
tartalmazó áttetsző gél a hosszú, tüskés szélű levél külső héja alatt
képződik. Ezt használja fel a mai kozmetikai, gyógynövény- és
gyógyszeripar is. •
Most az Aloe-Vera újabb térhódításáról hallani. A Billerbeck kollekciójában megjelentek az Aloe-Vera hatóanyagával kezelt kelméből készült paplan- és párnahuzatok. Ezek nemcsak szépítik a bőrt, de az
egészséges, pihentető alvást is elősegítik. Azáltal, hogy a növény
nedvszívó hatása érvényesül. (Köztudott, alvás közben az ember jelentős mennyiségű vizet veszít, amit ez az ágynemű magába szív). Az
Aloe-Vera appretúra három-négy évig hatásos marad.

Ötvös Tibor szerint a talpmasszázs a klinikai orvoslással együtt jó eredményt hoz.

(Fotó: Tésik Attila)

életesélyei
(MTI PRESS)
A kisfiúk csökkentik, a kislányok növelik az édesanyák életesélyét - állítja egy finn kutató.
„Amennyivel több kisfiút szülnek az édesanyák, annyival rövidül az életesélyük. A leánygyermekek viszont meghosszabbítják az életüket." Ezt bizonygatta

egy finn kutató a francia hírügynökségnek abból az alkalomból,
hogy a Science című amerikai tudományos magazin közölte az
erre vonatkozó vizsgálatokat.
A turkui egyetem professzora,
Samuli Helle 357 lapp asszony
életesélyeit tanulmányozta a szüléssel összefüggésben. Kimutatta,
hogy az édesanyák életkorát a
gyerekek száma nem befolyásolja,

ám az igen, hogy milyen nemű
gyerekeket hoznak világra. A jelenség feltételezett okát a biológus abban látja, hogy a fiúgyermekek nagyobb fizikai megterhelést
jelentenek már a terhesség idején,
majd a szülés után is. A lányok viszont azzal hálálják meg a világra
jöttüket, hogy segítik az édesanyát a házi munkában, a kisebb
testvérek gondozásában.

•
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A boldogsághoz a rejtett izmokon át vezet az út ?

Intimtorna, gésálc titkával

Gyógynövény ábécé

benedekfű, cickafark, csalán, gyermekláncfűgyökér, ka- HOGY Ml IS AZ AZ INTIMTORNA,
milla, kutyabengekéreg, zsályalevél.
ARRÓL SZERENCSÉRE EGYRE TÖBizsóp, somkóró, bodza, fehérmályva, martilapu, tüdőfű, BET HALLANI, DACÁRA ANNAK,
citromfű, kakukkfű, betonikafű, veronikafű, édesgyökér, kankabn- HOGY MÉG MINDIG NEM BESZÉgyökér.
LÜNK ELÉGGÉ NYÍLTAN ALTESTI
ánizs, borsmenta, csipkebogyó, édesgyökér, PROBLÉMÁINKRÓL.
komló, levendula, macskagyökér.
Tény, hogy vannak „szalonkéborsikafű, rozmaring, bazsalikom, zsálya,
,pes" betegségek, s akadnak olyabenedekfű, diólevél, izsóp, üröm, kutyabengekéreg, ko- nok is, amelyről inkább hallgariandermag.
tunk. Társaságban például minánizsmag, cickafark, édeskömény, kálmosgyökér, ka- den helyzetben beszélgetés tármilla, libapimpó, majoránna, nyírfalevél, pásztortáska.
gya lehet egy átélt (túlélt) szívinangelikagyökér, bazsalikom, cickafark, citromfű, édes- farktus, míg mondjuk az aranyér,
kömény, kamilla, kökénybogyó, libapimpó, szederlevél, zsályale- prosztata, vagy nőgyógyászati
vél.
probléma érthetően nem kerül
áfonyalevél, -bogyó, csalán, gyermekláncfű, kecskeru- reflektorfénybe. Ez elfogadható
ta, kukoricabajusz, szamócalevél, szederlevél,
magatartás, ám az, hogy intim
ánizsmag, citromfű, kapormag.
gondjainkat olyannyira diszkrébodzavirág, kökényvirág, kutyabengekéreg, sédkenderfű, ten kezeljük, hogy orvoshoz sem
zsálya, zsurló.
fordulunk vele, kevésbé érthető.
angyalgyökér, ánizsmag, apróbojtorján, be- Hogy nem látszatproblémáról
nedekfű, borsmenta, boróka, cickafark, citromfű, csalán, édeskö- van szó, azt a statisztika is érzémény, ezerjófű, kakukkfű, kálmosgyökér, kapormag, komló, kori- kelteti: a hazai felnőtt női lakosander, majoránna, nyírfalevél, pemetefű, rozmaring, ürömfű.
ság fele érintett e témában.
apróbojtorján, árnika, kutyabengekéreg, borsmenta,
cickafark, citromfű, ezerjófű, gyermekláncfű, katánggyökér, köKriston Andrea, az intimtorna
römvirág, rozmaring, sédkender, szagosmüge, vasfű, zsálya.
acsalapu, angyalgyökér, borsmenta, fagyöngy, ka- kidolgozója állítja, hogy az altesti
kukkfű, kecskeruta, libapimpó, macskagyökér, rozmaring, szurok- izomgyengeségek okozta elváltofű, ürömfű.
zásokba nem kell beletörődni,
aranyvessző, árnika, angyalgyökér, borsmenta, segítenek e speciális, medenceboróka, cickafark, citromfű, diólevél, ezerjófű, fagyöngy, galagonya, alap izmaira korlátozódó gyakorútifű, levendula, macskagyökér, nyírfalevél, pásztortáska, rebarba- latok. Minden bizonnyal igaza
ragyökér, veronika, zsurló.
van, hiszen módszere és mondapróbojtorján, benedekfű, cickafark, csipkebogyó, csa- hatni mozgalommá nőtt töreklán, kökényvirág, levendula, málnalevél, majoránna, ürömfű.
vései mellé több ezer nő, s száangyalgyökér, aranyvesszőfű, benedekfű, kutya- mos neves urológus és nőgyóbengekéreg, borókabogyó, borsmenta, bazsalikom, borsfű, cicka- gyász szakorvos csatlakozott.
fark, csombor, diólevél, ezerjófű, gyermekláncfű, izsóp, kálmosgyöAz intimtorna szakszerű alkalkér, rozmaring, szurokfű, ürömfű.
mazásával a gát záróizmainak
árnika, árvacsalán, cickafark, fagyöngy, kamilla, köröm- szorítóereje 10 hét alatt 132 szávirág, tölgyfakéreg.
zalékos (!) fejlődést mutatnak,
apróbojtorján, diólevél, fehér árvacsalán, fűzfakéreg, ennek hatására a vizelet- és székgyujtoványfű, levendula, libapimpó, pásztortáska, rozmaring, sze- letmegtartási képesség fokozóderlevél, tölgyfakéreg, zsálya, zsurló.
dik, a szexualitásban részt vevő
ánizsmag, angyalgyökér, apróbojtorján, árnika, benedek- izmok megerősödnek, s az
fű, borókabogyó, csalán, fehérmályvagyökér, fekete nadálytőgyökér, aranyér - kezdeti stádiumában kamilla, kálmosgyökér, körömvirág, orbáncfű, pásztortáska, peme- visszahúzódik. Az intimtorna
tefű, tisztesfu, vérontófűgyökér, zsurló.
segítségével a hólyag, a méh, a
el
ánizsmag, borsmenta, cickafark, kutyabengekéreg, végbél belső támasza erősebbé
édeskömény, kapormag, majoránna, borsikafű, bazsalikom, lestyán.
válik, ezzel együtt az altestben
n l y g v u f l a t f j s apróbojtorján, angyalgyökér, benedekfű, borójelentkező húzó érzés megszűnkabogyó, csalán, cickafark, citromfű, ezerjófű, fehérárvacsalán, het. A várandós kismamák esecserszömörcelevél, kamilla, pásztortáska, papsajtlevél, pemetefű, tében a gáti erő megtartására is
útifű, zsálya.
kiváló lehetőség a torna, s norbazsalikom, borsikafű, kakukkfű, kálmos, koriander- mális orvos-mama kapcsolat
mag, levendula, körömvirág, rozmaring, sáfrányos szeklice, vasfű.
esetében gátvédő vajúdástechniánizsmag, angyalgyökér, kutyabengekéreg, kával jó feltételek teremthetők
borsmenta, édesköménymag, ezerjófű, gyermekláncfű, kamilla, meg ahhoz, hogy a nő aktívan vekálmos, macskagyökér, orbáncfű, porcsinfű, rozmaring.
gyen részt a szülésben. A módangyalgyökér, aranyvesszőfű, borókabogyó,
szer segítségével egyebek között
diólevél, édesköménymag, kálmos, üröm.
az enyhe, idegi eredetű inkontinencia és a menopauza idején je-
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Érdeklődni és bejelentkezni:

Testfogyasztás?
Narancsbőr kezelés?
Zsírpárnák a problémás
helyeken? Alakformálás?

Kócziánné
Szentesi Piroska

DENTHA BT.
Szeged,
Osztrovszky u. 12.
Telefon: (62) 317-818
(30) 20-69-532
Munkanapokon
8
17.00-23.OO-íg
Munkaszüneti
napokon:
9.00-19.00-ig.

Várja Önt az

ü
G
Y
X

Egy Kölnben készült tanulmány szerint a férfiak bizonyos erekciós
problémáin a szakszerű intimtorna hatékonyabban segít, mint a
Viagra. A medencecsont orvos által előírt tornáztatásáról van szó.
A kísérleti alanyok 80 százalékánál bizonyult eredményesnek a
torna, míg a Viagrát szedő kontrollcsoport tagjainak csupán 74
százaléka mondhatta el ugyanezt magáról. A kutatást vezető orvos
szerint valamennyi korcsoport figyelembe vételével száz férfi közül mintegy 19-nek vannak erekciós problémái - ami nagyjából
azonos a szívérkoszorú-megbetegedések arányával.

VENEZIA

E
L
E
T

A természet erejével megelőz,
gyógyít, fogyaszt.
Akciós termékek széles

Mikszáth
^ K . u. 22.

-

!

FOGYJUNK
^^EGÉSZSÉGESEN!
fogyasztó, alakformáló
cellulitmasszázs
frissítő, kondicionáló masszázs g
gyógymasszázs
talpmasszírozás
Kellemes környezetben
a test, lélek és szellem harmóniájáért!
Bejelentkezes: Balogh Edit
06-20 981-6115 Sreged. Kaiman» l. u. 4.

_

Fogorvosi
rendelő

8000

• Ultrahangos fogkó-eltavolitas
•Tömések és pótlások minden fajtája
• Fogröntgen, mügyókér-beültetés

B á r k a u . 1.
Rendelési idő:
hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00,
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

M I X ÜZLETH

Bejelentkezés:

j f l h

Szeged,

Szeged

62/312-084

R A P P Y

Gyógynövény Üzlet!

választéka!

TERÁPIA

Bárka u. I.Tót Mariann

CELIKA

fl

TIBETI MANUÁLIS

20/37-23-863

FÉRFIAKNAK VIAGRA HELYETT

06-30/367-5222
Fogászati
ügyelet
magánrendelőben

kalmazzák nap mint nap, érdekes továbblépési lehetőség is kínálkozik, amely a sokat sejtető
gésák titka elnevezést kapta.
Kriston Andrea szerint a torna
a fizikai eredmények mellett
megszabadít jó néhány gátlástól,
a sokszor neveltetésből adódó

szégyenérzettől, s megtanít arra,
hogy nőiességünket büszkén vállaljuk.
Ezeket a sikereket egyébként
nemcsak nők élvezhetik, a módszert kiterjesztették férfiak és
gyermekek számára is. A részletekről egy hamarosan napvilágot látó, sokadjára kiadott és bővített tartalmú könyv lapjain olvashatnak az érdeklődők. Míg a
gyermekeinknek megtaníthatjuk azt, hogy alhasuk erős megtartó funkciókra képes, a férfiak
számára is érdekes próbálkozás
lehet az intimtorna. E testreform számukra a potencia védelmét ígéri, ám a rejtett izmok
edzése nemcsak a boldogság forrása lehet, hanem az időskori alhasi problémákat is megelőzheti.

SZÉPSÉGSTÜDIÓ

Szeptember 2-án megnyitottuk új, exkluziv szépségstúdiónkat

Mozgásterápia Centrum
Szeged, József A. sgt. 31.

manikűr, műkörömépítés
szolárium
I testfogyasztás zsírégető
masszázzsal és aromaterápiás tekercseléssel
problémás bőrök gyümölcssavas hámlasztással
szinergikus arcés testmasszázs

lentkező
altesti
nyálkahártya-gyengülés enyhe tünetei is
csökkenthetők. Az intimtorna
szexualitásra gyakorolt hatása is
fontos, hiszen a kiegyensúlyozott, boldog szex önbizalmat ad
és boldoggá tesz. Azok számára,
akik az intimtornát sikeresen al-

PRAXIS

SZOMATIKA
KEZELÉS

Szamóca Kozmetika

l i A kiegyensúlyozott szex önbizalmat ad és boldoggá tesz. (Képünk illusztráció.) (Fotó: Karnok Csaba)

I HAJGYÓGYÁSZAT I

DR. KRIZSA JUDIT

KUTH

BŐRGYÓGYÁSZAT

Special r o-.meti<
Zsírosodik. korpxsodik. hullik a haja?
- külső és belső okokat kutatva
- mikrokamerás vizsgálat
(térítésmentes)
- személyre szabott (otthoni) kezelés
- havonta ellenőrzés
Időpont-egyeztetés. 62/445-647
|
Páros héten du.
8
Páratlan héten: de.
=

ma

SZÉPSÉGSZALON

Szeged. Veres á c s u. 8-

M DR.

HOFMAN

RÁNCFELTÖLTÉS FELSŐFOKON.

12 hónapig tartó hatás. Szövetbarát hatóanyag
főorvos általi befecskendezése. • homlokredők
• szem környéki ráncok • orr-, ajakbarázda
• száj körüli ráncok • ajakfeltöltés

Bór- és kozmetológiai betegségek
kezelése.
Szépséghibák korrekciója
:
elektrokauterrel.
Vírusos szemölcsök eltávolítása.
Zsíros, pattanásos bór kezelése.
Tinédzserambulancia
- diákok részére kedvezmény.
6722 Szeged. Nemes takács u. 8.
Bejelentkezés telefonon:
20/914-6759

SZÉPSÉGSZALON

PERMANENTE MAKE UP.
Természetes h a t á s ú sminktetoválás. £

Szegeden, a Bolyai János u. 4. sz. alatt (Bartók tér mellett).
Szalonunkban: VARGA SZILÁRD
fodrász
ÁCSNÉ POROK HELGA
kozmetikus
SCHULTER CLAUDIA
kozmetikus
RÁCZNÉ EDIT
műkörmös
KERESZTÚRINÉ ERZSI
manikűrös
szeretettel várja meglévő és új vendégeit!

§
§
s

BEJELENTKEZNI: Szeged, Bolyai J . u. 4., « 2 / 3 1 0 - 7 0 4
NYITVA TARTÁS Fodrászat: H.-P.: 7 - 1 9 Kozmetika: H.-R: 8 - 1 9

DR. BEN-REDOUANE
GABRIELLA

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS HÁZIORVOSTAN SZAKORVOS
RENDEL:
Szeged, Vasas Szent P. u. 10.
Telefon: 62/451-872

NŐGYÓGYÁSZAT

Klimax és csontritkulás kezelése
Emlővizsgálatok, rákszűrés

Dr. Szántó Ferenc főorvos

Szeged, Vasas Szent Péter utca 10.
Telefon: 06-70/275-0533

PSZI-SEBESZET GYOGYMASSZAZS
FITOTERÁPIA
Triátrió R E F L E X O L Ó G I A

TERHESSÉG ALATTI MASSZÁZS.
MASSZÁZS ÍZÜLETI ÉS
REUMATIKUS FÁJDALMAKRA. í

SZABÓ ERZSÉBET
Szeged. Vasas Szent Péter u. 10.

Tel.: 06-20/965-11-27

JUHÁSZAIÉ KATI

5

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10.
Tel.: 30/299-53-36
bejelentkezésre.

y | HIGH CARE CENTER Arc- és testkozmetika

ŐSZI ARCÁPOLÁS, gyümölcssavas hámlasztás

• szemöldök • s z e m k o n t ú r
• s z á j k o n t ú r • száj satírozása

DIGIMELL'KEZELÉS

Varga Edit m e s t e r k o z m e t i k u s

További felvilágosítás és bejelentkezés: Szeged, Maros u. 38. 62/547-197

Szeded, Vedres u. 211A. Tel.: 621434-806. Nyitva: hétfőtől pénteki* 8-18 áráig.

Dr. Vangel Róbert

általános sebész,

Rendel: Szeged, Gogol u. 25. Kedd: 16-18 óráig.
Csütörtök: 17-19 óráig. Bejelentkezés: 06-30/9-654-529

Y-, Szeged Szőreg, M a g y a r u 134
'] Tel.: (62) 542-075

J Megközelíthető a 60-as ós a 60Y~oe busszal.

' Kétszékea fogászati rendelő, röntgen, fogtechnikai labor
* Tömések és pótlások minden fa/táfa rövid batáridővel!
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Az asztmától, az allergiától
nem véd az anyatej

a kutatók azt tapasztalták: azon gyerekeknél, akik
legalább 4 héten át szoptak, kétszer nagyobb a veszély később az asztma vagy az allergia kialakulására.
A kísérletsorozat kidolgozói természetesen figyelembe vették, hogy e betegségek jelentkezésénél
más tényezők is szerepet játszhatnak (családi, genetikai örökség, társadalmi helyzet, a szülők dohányzása stb ), de még így is jelentős a különbség a
szoptatott, illetve az anyatejet nem kapó gyerekek
között.
Mindez persze n e m dönti meg azt az alapelvet,
hogy a szoptatás, az anyatej hasznos a gyerek számára: a tápanyagokon kívül olyan ellenanyagokat
is kap az anya immunrendszerétől, amelyek megóvják őt számos fertőzéstől. Azonban - mint a cikk
bevezetőjében két ausztrál gyermekorvos rámutat
- az asztmától és az allergiáktól biztosan i\em véd
az anyatej.

A SZOPTATASSAL RENDSZERESEN A KISBABA SZERVEZETÉBE JUTÓ ANYATEJ NEM CSAK TÁPLÁL, DE SZÁMOS
FERTŐZÉS, BETEGSÉG ELLEN IMMUNITÁST IS AD A BABÁNAK. AZ ASZTMA ÉS AZ ALLERGIA KIALAKULÁSÁRA
AZONBAN HATÁSTALAN.
MTI PRESS
Meglepő felfedezésről adott hírt a The Lancet című, tekintélyes brit orvosi szaklap: a szoptatás
nem hogy nem védi meg a gyerekeket az asztma,
vagy a különböző allergiák ellen, de éppen ellenkezőleg, még növeli is ezen betegségek esélyét.
Egy kanadai és egy új-zélandi egyetem kutatói
1037 új-zélandi gyerek sorsát kísérték figyelemmel: ők 1972 és 1973 között születtek, azaz mostanra már húszas éveik végén járnak. A gyerekek
49 százalékát szoptatta annak idején édesanyjuk, s

Győr melletti eset kapcsán a védőoltásokról

Elhibázott szülői döntés
EGY GYOR MELLETTI FALUBAN A
GYÁMHATÓSÁG VÉDELEMBE VETT
EGY 4 ÉVES KISLÁNYT ÉS VÁRHATÓAN EZT TESZI AZ ÖCCSÉVEL IS,
AMEDDIG SZÜLEIK ÜGYÉBEN KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSÉNEK GYANÚJA MIATT RENDŐRSÉGI NYOMOZÁS FOLYIK. EZEKRE AZ INTÉZKEDÉSEKRE AZÉRT KERÜLT SOR,
MERT A SZÜLŐK MEGAKADÁLYOZTÁK, HOGY GYERMEKEIK MEGKAPJÁK AZ ÉLETKORUKHOZ KÖTÖTT
KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOKAT.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Győr melletti faluban történt
eset kapcsán tartja indokoltnak
az
Állami
Népegészségügyi
Szolgálat a tájékoztatást a védőoltásokról. A védőoltások döntő
szerepet játszanak a leggyakoribb, és nem egyszer igen veszélyes gyermekkori fertőző betegségek megelőzésében. A hazai
oltási rend 10 fertőző betegség
megelőzésére szolgáló oltásokat
tartalmaz, amelyeket a gyermekeknek az előírt időben kötelezően meg kell kapniuk. Ezek a
tuberkulózis, a diftéria, a szamárköhögés, a tetanusz, a kanyaró, a rubeóla, a mumpsz, a
járványos gyermekbénulás, a
hemophilus, influenza, a hepatitis B. Az oltóanyagot az állam
biztosítja. Csak olyan oltóanyag
kerülhet magyarországi felhasználásra, amelynek hivatalos ellenőrzése után megtörtént az
úgynevezett törzskönyvezése és
hatósági engedélyt kapott a hazai felhasználásra. Ez az engedély egyben azt is bizonyítja,
hogy az oltóanyag veszélytelen,
de ugyanakkor védettséget ad.
Az oltást követően előfordulhat
bőrpír, a szúrás helyének duzzanata, átmeneti hőemelkedés és

Fotó: MTI
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A védőoltás elhagyása miatt a gyermek megbetegedhet. (Fotó: Miskolczi Róbert)

egyes oltóanyagok, mint például
a kanyaró elleni vakcina használata esetében néhány napig
tartó bőrkiütés. Ritkán, de előfordulhatnak úgynevezett oltási
szövődmények is, amelyek gyakoriságára jellemző, hogy 100
ezer - 1 millió oltásra esik l - l
eset, de ezeknek a súlyossága általában nem éri el az oltással
megelőzendő betegség súlyosságát. Nagy hibát követ el az a
szülő, aki az oltási reakciók és
szövődmények elkerülésére történő hivatkozással megakadályozza az előírt védőoltásokat.
Sokkal nagyobb a kockázata an-

nak, hogy a védőoltás elhagyása
miatt a gyermek olyan fertőző
betegséget kap, ami védőoltással megelőzhető lett volna.
A v édőoltásokkal sikerült elérni, hogy több gyermekbetegség
száma jelentősen csökkent. Példa erre a kanyaró, amely a védőoltások megkezdése előtt Magyarországon évente 30-40 ezer
megbetegedést és 100-150 halálozást okozott, ma már igen alacsonv számban fordul elő. A
mumpsz, amely a védőoltások
megkezdése előtt évi 34-43 ezer
meg!> tegedést okozott, ma már
100 .00 esetben fordul elő.

Egészségprogram az OTP-től
Önkéntes egészségpénztárat
n y i t o t t i d é n az OTP. E g y e l ő r e
csak m u n k á l t a t ó k , jövőre pedig
m á r a magánszemélyek is csatlak o z h a t n a k a szolgáltatáshoz. A
p é n z t á r működéséhez kapcsolódó egészségprogram célja, hogy a
n o n p r o f i t OTP Országos Egészs é g p é n z t á r révén mind a m u n k á l t a t ó k , mind a m u n k a v á l l a l ó k
számára előnyös egészségügyi takarékossági rendszer épülhessen
KÍ, amely így jelentősen elősegítheti a lakosság jobb egészségi áll a p o t á n a k elérését.

Hetente egy hűséges előfizetőnkre rákacsint a szerencse!

Felejtse el a lapból kivágható szelvényeket,
a postaköltséget és minden egyebet! Hetente egy alkalommal közjegyző
előtt, számítógép segítségével előfizetőink közül kisorsolunk
egy szerencsés nyertest, aki hazavihet 3 0

O O O

forintot

a Magyar Külkereskedelmi Bank megtakarítási számláján.
A játék együttműködő partnere:

MKB

•ir=i

minden héten csütörtökön.

A heti nyertes nevét a sorsolást követő pénteki

Délmagyarországban és Délvilágban közöljük.

6 7 2 0 Szeged, Kölcsey u.8.
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 0 0 0 • Fax: 62/421-892

*

-

4

•

Mi

Délmagyarország

és

Déhilág

• hogy otthon legyen!

A játék résztvevői hozzájárulnak nevük és címük, valamint a nyeremény átadását megörökítő fotó közléséhez. A nyereménysorsoláson kizárólag azok
. a háztartások, intézmények és vállalkozások vesznek részt, melyek a sorsolás időpontjában érvényes Délmagyarország- ést Délvilág-előfizetéssel
rendelkeznek. A nyereményeket készpénzre nem váltjuk. A nyérteseket postai úton is értesítjük. A nyereményjátékban a Lapcom Kft. - Délmagyarország
Kiadó'dolgozói és közvetfen hozzátartozóik nem vehetnek részt. Bővebb felvilágosításért hívja munkatársunkat a 0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1 - e s ,
ingyenesen hívható telefonszámon.

Gilly Gyula, Windheim József és Studniczky
Ferenc
vázolták az egészségpénztár
előnyeit.

- Közel hárommillió ügyfelünk
van, így b a n k u n k n a k is érdeke, hogy a magyar
lakosság egészségesebb, s ezáltal termeléken y e b b legyen, így m a g a s a b b jövedelemmel
rendelkezzen. Ezért egészítettük ki pénzügyi
s z o l g á l t a t á s a i n k a t az e g é s z s é g p é n z t á r r a l fogalmazott WincLheim József, az OTP Rt. Délalföldi Régió vezetője.
- A p é n z t á r lényege: a m u n k á l t a t ó és némi
önrész befizetésével a m u n k a v á l l a l ó is h a v o n t a egy m e g h a t á r o z o t t összeget j ó v á í r a
kedvezményezett, illetve a saját pénztári
s z á m l á j á n - f ű z t e hozzá Studniczky
Ferenc,
az OTP Országos Egészségpénztár ügyvezető
igazgatója. - Ezt az összeget a z t á n tetszés
szerint a k a t a l ó g u s a i n k b a n közzétett, folyam a t o s a n b ő v ü l ő egészségügyi és w e l l n e s s szolgáltatásokra f o r d í t h a t j á k ügyfeleink. A
kiválasztott szolgáltatásokért a piaci á r n á l
jóval kevesebbet kell fizetni a p é n z t á r o n k e resztül, a kedvezmények m é r t é k e átlagosan
legkevesebb 30 százalék.
Az igazgatótól még m e g t u d t u k : az ö n k é n tes és nyílt p é n z t á r m á j u s óta működik, jelenleg c s a k n e m h a t e z e r h a t s z á z t a g j a van. A t e r vek szerint a szolgáltatás hamarosan egyaránt
komoly segítséget jelenthet a j á r ó b e t e g - és a
kórházi e l l á t á s b a n is. A tagság előnyei közé
tartozik továbbá, hogy családtagok is igénybe vehetik.
Gilly Gyula, az O T P Egészségmegőrző és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a p é n z t á r t a g o k így e g y a r á n t k e d v e z m é -

nyesen juthatnak az egészségmegőrzés hétközn a p i eszközeihez, p é l d á u l a sokak s z á m á r a
jelentős a n y a g i t e r h e t jelentő és rendszeres
cserére szoruló szemüvegekhez, k o n t a k t l e n csékhez, esetleg a különleges és é p p e n ezért
különlegesen drága gyógyszerekhez, vagy a k á r
gyógyüdüléshez és egyéb wellness-, fitneszszolgáltatásokhoz.
• - Az egészségprogram lényeges eleme, hogy
a háziorvosok is aktív szerepet v á l l a l j a n a k a
p é n z t á r t a g o k t á j é k o z t a t á s á b a n , h i s z e n elsősorban ők felelősek azért, hogy e l m o n d j á k
ü g y f e l e i n k n e k : melyik az egészségi á l l a p o tuknak legmegfelelőbb szolgáltatás, amit
igénybe kellene venniük a befizetett összeg
terhére - mondta Gilly Gyula. - A p é n z t á r t a g ság eleve egy m o d e r n egészségfelfogást k í ván, ami szerint fontos, hogy még egészséges
e m b e r k é n t is t ö r ő d j ü n k a hogylétünkkel. A
p é n z t á r szolgáltatásait így beteg és egészséges e g y a r á n t sikerrel f e l h a s z n á l h a t j a .
A tagság feltétele a m á r betöltött t i z e n h a todik és a még be n e m töltött h a t v a n h a t o d i k
életév. A m u n k á l t a t ó k a befizetett összeget rögzített értékhatárig - költségként elszámolh a t j á k , a magánszemélyek pedig ugyanígy a
befizetett összeg egy részét l e í r h a t j á k a személyi jövedelemadójukból. Az OTP szolgált a t á s á r ó l bővebb t á j é k o z t a t á s t az egészségp é n z t á r terjesztői h á l ó z a t á n a k vagy a p é n z intézet f i ó k j a i n a k m u n k a t á r s a i t ó l k a p h a t n a k
az érdeklődők.
(x)

•
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MEGKERDEZTUK AZ 0LVAS0T

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Fock Saroltával 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 hirdetésben tehetik közzé
mondandójukat, az 567-835-ös telefonszámon.
KATYUSUT
Papp Istvánné panaszolta, hogy
az Acél utca mindkét oldalán kátyús az út. Régóta várják, hogy
kijavítsák.
PARKOLÁS
G . Zs. szerint a Kígyó utcában a
bolti eladók székekkel foglalják
le a lehetséges parkolóhelyeket.
Közterületen ez hogyan lehetséges?
VILLAMOSSÍN
A Budapesti krt. és a József Attila
sgt. kereszteződésében olyan
rossz az út, illetve a villamossínek, hogy az autókra veszélyesek, azok megrongálódhatnak,
figyelmeztet K. A. olvasónk.
BUSZ
Törökné, a 401-452-es telefonról szükségesnek tartaná, hogy a

POSTÁSOK
Négy év alatt 20 százalékot romlott a postások fizetése. A kormányzat erre is figyelemmel lehetne. (30/420-3755)

UTAZÁS
Lovászi Sándorné unokájával Erdélybe utazott. Ott azonban két
éjszakára nem foglaltak nekik
szállást. Az utazási iroda reklamálásukra nem is reagált.
HANYAG MUNKA
A Csap utca és a Fürst Sándor utca kereszteződésében már egy
hónapja ott van a járdarész fedésére szolgáló aszfalt. Jó lenne, ha
mielőbb felhasználnák, véli olvasónk a 20/351-8255 telefonról.

PANNON GSM

• • • • T Az

élvonal.

let nem csak a kiutazásra szól!
(30/554-5478)
KÖZLEKEDÉS
Újabb közlekedési abszurdum
Szegeden, hogy egy-két megállóért át kell szállni egy 24 percenként járó villamosra. (30/3930410)

lilesíel

BUSZ
A subasai megállónál is megállhatnának a távolsági buszok.
Sokszor szinte üresen húznak el
a várakozó utasok mellett. A bér-

a Kapcsolat

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot
biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével,
kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon
jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem
kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a
62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

MEGJÖTTÜNK
VÁSÁRHELY
JANOVICS GRETA
Szeptember 30., 0 óra 40 perc, 3600 g. Sz.:
Rakonczai Erika és Janovics István (Hódmezővásárhely).
SÁNDOR DÁVID MÁRK
Szeptember 30., 5 óra 40 perc, 3450 g. Sz.:
Kovács Andrea és Sándor Attila (Hódmezővásárhely).
NAGY TÍMEA MARGIT
Szeptember 29., 21 óra 25 perc, 2300 g és
NAGY GABRIELLA KATALIN
Szeptember 29., 21 óra 27 perc, 2730 g.
Sz.: Kiss Gabriella és Nagy Róbert (Földeák).
SZENTES
ABATOCZKY AKOS ISTVÁN
Szeptember 27., 8 óra, 4400 g. Sz.: Veres
Csilla és Abatóczky József (Kunszentmárton).
PÁNDI CSABA LEVENTE
Szeptember 27., 13 óra 45 perc, 2730 g.

Sz.: Bacsa Mariann és Pándi Sándor
(Csongrád).
SÁFÁR TAMÁS ATTILA
Szeptember 27., 20 óra 55 perc, 3730 g.
Sz. : Kerti Csilla és Sáfár Sándor (Csanytelek).
FOKK IZABELLA
Szeptember 28., 7 óra, 3370 g. Sz.: Marsovszkl Helga és Fokk Tamás (Szegvár).
CSÁK REBEKA FANNI
Szeptember 28., 15 óra 25 perc, 3220 g.
Sz.: Molnár Mária Gabriella és Csák Tibor
(Szentes).
LÁSZLÓ ANNA
Szeptember 29., 17 óra 5 perc, 3850 g. Sz.:
Keresztesi Emma és László Imre (Csongrád).
SZEME NYEIGRÉTA
Szeptember 29., 18 óra 10 perc, 3940 g.
Sz.: Szélpál Andrea Bernadett és Szemenyei
József(Szentes).
Gratulálunk!

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

Mit szól Demis Roussoshoz ?

60-as régi útvonalát állítsák viszsza. A szőregiek szerint a busz
helyett az 5-ös troli vonalát kellene meghosszabbítani, mondta
olvasónk a 30/393-0410-es telefonról.

SMS-HIREK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30/218-1111-es számra az
SMS-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
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lye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton, vasárnap
és munkaszüneti napokon pedig
reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől).
Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám ingyenesen hívható a megye egész területéről:
06-80-820-111.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.:
547-174. Csak sürgős esetben!

BAUKO DORA
könyvtáros:
- Budapestről kirándultunk ide,
szerettünk volna szép színházi élménnyel gazdagodni, de csalódtunk. A közönség reakciója viszont tetszett: amikor Demis
Roussost hátat fordított, udvariasan kifütyülték. A szünet hosszú
volt. Nem lehet mindent megetetni a közönséggel.

VAS MIKLÓS
fotós:
- A koncert nagy kasszasiker, de a
nézők kimaradtak a számításból.
Jó nagy nudlit kaptak: élő műsort
ígértek, play backről ment minden. Hab a tortán, hogy a művész
úr nem tisztelte meg a közönséget
fellépésével. Látszott, hogy valamiért nagyon mérges, de viselkedését nem magyarázza semmi.

KISPALLASZLONE
ügyvezető igazgató:
- Boney M- és Demis Roussos-koncertre szerettünk volna
menni. A fiatalok műsorára nem
vettem volna jegyet, bármilyen
ügyesek is. Neheztelek Demis
Roussosra, mert elsősorban miatta mentem. Többet nem váltok a nagyszínházba jegyet, eljátszották a bizalmam.

BERECZKI ZSOLT
egyetemi hallgató:
- Nem voltam a koncerten, már
azon is meglepődtem, hogy Demis Roussos még életben van. A
Boney M-nek is már jó húsz éve
leáldozott a csillaga. Ha pedig
egy sztár eladja magát, akkor kötelessége kiállni a színpadra. Ha
rossz hírt kap, akkor mondja le a
fellépést, kérjen elnézést.

P0STAB0NTAS

Nem vagyok

HOROSZKÓP

képviselőjelölt!

Szombatig még biztos voltam abban, hogy nekem
így néhány hónappal a 60. születésnap előtt, már
nem tud senki és semmi meglepetést okozni. Tévedtem. Pedig igazán az sem tudott kihozni a sodromból, amikor Csurka István még elégetésük
után is a szavazócédulák újraszámolását emlegette, az sem, amikor Kerényi Imre külön televíziót
követelt a jobboldalnak, az sem, amikor Orbán
Viktor először az utcára vitte a politikát, s azóta is
ott tartja, az sem, amikor az általam nagyra tisztelt
dr. Szalay István helyett mást ültetett a polgármesteri székbe Szeged polgársága. Már-már azt hittem,
annyira megedzett az elmúlt négy év, hogy semmi
meglepő, váratlan nem történhet velem. Az országgyűlési választások jól sikerültek, s készültem az
október 20-i, hasonló végeredményt produkáló
helyhatósági választásokra. Szerencsére 33 éves újságírói munkám, tősgyökeres szegediségem hozzásegített ahhoz, hogy nagyon sok embert megismerjek, s cikkeimen keresztül nagyon sokan megismerjenek. Ebből adódóan aztán lakásomon egyfolytában cseng a telefon.
Az történt ugyanis, hogy a szombati Délmagyarország 6. oldalán féloldalas közlemény jelent meg a
helyi választási bizottság által 2002. szeptember
19-e óta elfogadott képviselőjelöltekről, amelyben

Válasz kedves név nélküli
Egy tanár mindig örül, ha tanítványai figyelemre méltatják,
(DM. VIII. 31.), de könyörgöm,
miért inkognito mögé rejtőzve?
így még arra is gondolhatok,
hogy nem egy kedves tanítványom

akar velem

polemizálni

(amire mindig nyitott vagyok),
hanem egy pitiáner választási
provokátor. Mindezek ellenére
jóhiszeműen és szívesen válaszolok kérdésedre. íme:
Soha sem volt szándékomban
senkit félrevezetni, inkább engem próbálnak becsapni ötven
éve egyfolytában, de „megnevelésem" sehogy sem akar sikerülni.
Pillanatnyilag velem az a bökkenő, hogy le merészelem írni véleményemet a Délmagyarországban, és ráadásul (óh egek!) ez a
vélemény jobboldali.
Szememre veted, hogy felkö-

Felsőváros, azaz választási körzetem harmadik jelöltjeként szerepel a nevem, jelölőszervként pedig a
MIÉP! Akik ismernek, tudják, még futballistaként
is balszélsőt, balösszekötőt, legfeljebb centert játszottam, a jobboldal valahogy mindig elkerült. Hát
persze, hogy cseng szünet nélkül a telefonom. S
tudják, mi a legborzasztóbb?
Az, hogy hiába közlöm, hogy nem jelentkeztem
önkormányzati képviselőnek, nem vagyok a MIÉP jelöltje, nem gyűjtöttem és nem adtam le a jelöltséghez szükséges kopogtatócédulákat, a közleményben megjelenteket nem tudom semmissé
tenni! Ráadásul a Bagaméry nem is olyan gyakori
vezetéknév (a telefonkönyvben szereplő hatból
sajnos már csak öten vagyunk). Ha viszont a fiamon kívül van még Szegeden egy harmadik László
is, ráadásul MIÉP-es, akkor Isten éltesse! Elvégre
névazonosság is létezik, véleménykülönbséggel,
mint ahogy a lap 7. oldalán is olvashatunk hasonlóról. Annyit azért tudomására kell hoznom a választópolgároknak, hogy nekem soha nem volt keménykalapom, krumpliorromat viszont megtartottam.
BAGAMÉRY LÁSZLÓ
NEM MIÉP-ES ÉS NEM KÉPVISELŐJELÖLT,
CSAK ÚJSÁGÍRÓ

tanítványomnak!

töttem a piros nyakkendőt és vigyázzállásban hallgattam a szovjet himnuszt. Valószínűleg (fiatal
lévén) nem tudod, hogy milyen
volt a vörös diktatúra. Olvass erről könyveket, de ne azokat,
amelyeket az elvtársak írnak önmagukról, hanem hiteles szerzők műveit.
Pedagógus az átkosban (bocs,
hogy így nevezem) nem is kaphatott addig állást, amíg a „bolsevik
esküt" le nem tette. Ha ezek után
egy parányit is „elhajlott" a marxista hittől, gyötörték, mellőzték,
meghurcolták és áldozatává lett a
„szocialista"
átszervezésnek,
nem tudta családját eltartani.
Őszintén szemedbe mondom: te
is megpróbálod összemosni a
kényszeritőt a kényszerítettel, az
üldözőt az áldozattal.
Kübekházán egyébként köztu-

dott, hogy én csak egyszerű beosztott tanár voltam, abban a rezsimben vezető állást nem töltöttem be, a diktatúrában nem
voltam tagja a pártnak, a szakszervezetből kiléptem, vagyis
n e m a k o m m u n i s t á k talpnyaló ja

voltam, hanem
úgynevezett
„másképp gondolkodó". Nem is
ezzel van a baj, hanem mint írod,
„a Délmagyarország hasábjain
megjelent" írásaimmal.
Sajnálattal közlöm, hogy a
jobboldali véleménynyilvánításról lemondani nem tudok, de
nem is akarok. Ez a határozott
válasz talán nem is neked szól,
hanem azoknak, akik - feltételezésem szerint - a háttérben fogják a ceruzádat. Jó lenne, ha erről
neved vállalásával nyilatkoznál.
Szeretettel üdvözöl tanárod:
KÖVÉRKÁROLY

Most már a hetvenéves találkozóra
készülnek
a makói református polgári fiúiskola volt diákjai
Hatvan évvel ezelőtt ballagott el egy osztály az egykori Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskolából Makón. Bár hatvan esztendő nagy idő, találkozónkra mindenki eljött, aki tudott.
Az egykori harmincegy fős osztályból tizenegyen emlékeztünk a régi időkre: Borbás Sándor,
Bőrcsök Sándor, Dobsa Mihály, H. Kovács István,
Halasi Imre, Hős Zoltán, dr. Szabó János, Szalai
Sándor, Szilágyi Sámuel, Váradi Imre és dr. Varga
Bálint. Igaz, első osztálytalálkozónkat csak a ballagás után tizenöt évvel rendeztük meg, de ez nem
csoda, hiszen 1942 után viharos idők következtek.
Azóta viszont mindig összejöttünk, talán egy

osztály sem rendezett annyi találkozót, mint a miénk. Ez a csapat mindig összetartott.
Megemlékeztünk osztályfőnökünkről, Gallyas
Ferencről és mindazokról, akik már nem lehetnek
közöttünk. Bár egykori iskolánkban, a Kálvin téri
épületben gyűltünk össze, megnéztük az újvárosi
Szikszai György Református Általános Iskolát is,
mely - úgy gondoljuk - szellemiségében a mi hagyományainkat is folytatja. Jó volt együtt lenni, beszélgetni, nosztalgiázni. És persze tervezni, hiszen
a hetvenedik évfordulón, 2012-ben újra találkozni
szeretnénk!
HALASI IMRE
MAKÓ

^ I I j KOS: Háromszor is gondolja meg,
mielőtt belekezdene abba a nagy
vállalkozásba, amit rokonaival együtt szeretne elindítani. Öné a felelősség, ha csődöt
mond, magával ránthatja a többieket
is.
BIKA: A Bikák csak szerelmükre
tudnak gondolni, bár nagyon sok
lenne a tennivaló a munkahelyükön. Ha a
mámoros időszak véget ér, lendüljön bele
megint a munkába! Lesz dolga!
IKREK: Azon morfondírozik, hogy
I szóljon-e kedvesének a megváltozott hozzáállásáról. Ha úgy érzi, már tarthatatlan a helyzet, hát tegye meg, beszéljék
meg a dolgot. Ne kínozza magát tovább!
^

^ ^ RÁK: Csak azt ne mondja, hogy a
^ H f bekövetkezett rosszért ön a felelős.
Nem így van, ne vádolja önmagát! A körülmények miatt nem dönthetett másként,
meg kellett tennie, s ez most kissé kellemetlen.
OROSZLÁN: Már régóta nem volt
ennyire szerény és megfontolt. Ha
ilyen is maradna az elkövetkező néhány
hétben, akkor talán egymásra találhatnak
azzal a kedvessel, aki elhozza a boldogságot.

m

SZŰZ: A rózsaszín felhőtől, ami a
napokban övezi, nem látszik, csak
a mosolya. Ez jót fog tenni, nemcsak a kedélyállapotának. hanem az egészségi állapotának is. Élvezze a boldogságot, éljen a
mának!

m

MERLEG: Annyira kiegyensúlyozott, hogy az már-már zavaró. Környezetét zavarja ez, mert hangsúlyozza az ő
tökéletlenségüket. Jó, ha szerényen, a háttérből figyeli az eseményeket egy darabig.

K

! SKORPIÓ: Arra koncentrál, hogy
S véghezvigye tervelt, közben pedig
nem veszi észre, hogy eltapossa az útjában
lévőket. Ez sajnos majd csak akkor üt viszsza, amikor ön szorulna segítségre, s vlszszautasítják önt.

m

NYILAS: Egy nagyon nagy kérést
ön visszautasított. Ez a nem kis
bűntudat, most egyre nagyobb erővel kísérti. Nem lenne jobb bocsánatot? Talán akkor
könnyebb lenne a szíve egy kicsit.

i

BAK: Ne akarjon minden áron többet, mint amennyit képességei le-

hetővé tesznek! Majd eljön az idő, amikor
előbbre léphet. Addig azonban tanuljon és
tájékozódjon, gyűjtsön tapasztalatokat!
VÍZÖNTŐ: Vajon miért van az, hogy
ü l i mindig önmagát vádolja? Ne tegye!
Nem tesz jót sem lelki, sem testi egészségének. Mindig csak a jelen gondjaival törődjön, a majdaniak miatt aggódni ráér majd
akkor.
5 HALAK: A ma esedékes dolgokat
ne halassza holnapra! Ha semmiképpen nem tud mindig naprakész lenni és
időben befejezni munkáit, akkor inkább ne
tegyen elhamarkodott ígéreteket!
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•
Állást kínál

• DRINKBÁRBA pultosnöt
felveszek. Szeged: 06-309786-384. (15222540)

Autó
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Elveszett
Építőanyag
GépjAnwGvegetö-hépzé»
Hagyaték
Haszonállat

• PÉKSÉGBE r a k t á r o s t
felveszek! Érdeklődni lehet
hétfőtől- szombatig: 7-12
óráig. Szeged, 62/496-770.
(15222878)

Könyv
Közlemény
i"rl Magánház
Növény

• TELJES lefedettségű
pénzügyi magáncég felvesz
4 (6 munkatársat Elvárásunk
minimum érettségi,
diploma előny. Érd.: kizárólag ma, 8 órától 16 óráig,
60/472-664
Szeged.
(15222872)

Panellakás
Régiségek
Oktatást vállal
Ruházat
; Szakképzés
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társkeresés
Téglaepitesü lakás
Termény, takarmány
f ! g Üzlethelyiség

Személy- és vagyonőri
vizsgával rendelkező
Ifjy.íonsá^i

őröket

keresünk
hódmezővásárhelyi
telephelyre.

• KECSKEMÉTI v a r r o d a
keres varrónőket felpa és
pamut anyagokhoz gyermek- és felnőtt ruha gyártására. Amit kínálunk: egyműszakos munkarend, szálláslehetőség
megoldható.
ÉrdeklOdni: 76/508-383-as
telefonszámon hétfőtől péntekig 08-16 óráig. (15121310)

?

Érd: 06-30/853-4089.'
• A Dél m a g y a r o r s z á g i
MÉH Rt. szegedi telepére
nehéz- vagy könnyűgépkezelői igazolvánnyal rendelkező munkavállalókat keres GÉPKEZELŐI munkakörbe. Jelentekzés személyesen a telepigazgatónál
lehet Szeged, Dorozsmai út
50. szám alatt. (15222906)
• A KRÚDY G y u l a Kereskedelmi. Vencléglátóipari
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola gazdasági adminisztrátort keres
napi 6 órás munkakör betöltésére. Az alkalmazás feltétele közgazdasági szakközépiskolai érettségi és
számítástechnikai ismeretek.
Érdeklődni a megjelenés
napján és szerdán: Szeged.
József Attila sgt. 122-126
Tel.: 62/475-675, Kiss Istvánnénál. (20123250)
• A SZILÁNK rendész-vagyonőri képzettséggel rendelkező munkatársai keres
Feladata portaszolgálat ellátása.
vagyonvédelem,
árukiléptelés,
kapcsolódó
dokumentáció kezelése Elvárás: szakirányú végzettség, többéves gyakorlat,
számítógépes ismeret. 2540 év közötti életkor. Érdeklődni munkaidőben a 62/
549-999 telefonon, Czuth
Jánosné. Szeged. (15223095)

• VEZETŐK, kisebb csoportok jelentke2éséf várjuk
újszerűen összevont pénzügyi területre, átképzéssel.
Jelentkezni
06-20/99-73147. (Szeged). (15222870)
• ÉPÍTŐIPARI kft kőműveseket és segédmunkásokat felvesz. Érd.: 30/2056157, 30/945-9697, Szeged. (15221964)
• ÚJ ajánlat a piacon! Ón
most a XXI. század egyik
legnagyobb kihívásának és
üzletének lehet aktív résztvevője és alakítója! Most
induló egészségügyi szolgáltatás (magyar szabadalom) bevezetéséhez keresünk felsőfokú végzettséggel rendelkező, intelligens,
számlaképes vezetőt. Előnyt
jelent: affinitás az egészségügyhöz, marketinges tapasztalat.
Fejlesztő
és
gyártó cég: Tensiomed Kft.
Információ telefonon: 06-1221-4223. (15222945)

• X RENT autókölcsönző.
Személy, teher. 06-30/4456000. (Szeged) (14917585)
• WARTBURG 1988-as,
friss műszakival olcsón eladó 06-30/9-384-926, Zákányszék. (15222940)

• ANTIK BÚTOROK,
RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés 62/315322, 06-30/9558-979,Szeged. (15222267)

CSÜ9

• GOMBAFERTŐZÉSEK
(Candidiasis..) számítógépes felmérése, komplex terápiája az »Édenkert Gyógyközpontban" Szegeden! Bejelentkezés:
62/431-422.
(15120871)
5

MAROSDCEE>MPER

• HÁZI g y e r m e k o r v o s
gyakorlott
asszisztensnőt
keres.
06-20/322-6710.
(Szeged) (15222228)

6772 DESZK, Alkotmány u. 43.

• ISKOLA TAKARÍTÓT k e res. Érd.: 62/459-563-as
telefonszámon az igazgatóhelyettesnél! (15222867)
• ÉRETTSÉGIZETTEK számára csoportvezetői munkát
kínálunk, kiemelt bérezéssel.
30/289-9853. (15222909)

62/271-407

I

Elveszett

• PÉNTEKEN este elveszett
irataimat és pénztárcámat
vagy a címre szíveskedjen
visszajuttatni, vagy a 62283-555-ös telefonszámon
jelentkezzen. (20123148)

Gratulálunk

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap ,stb.
kapható. Stuxi-telep. 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (15222822)

• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433. (15222972)

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Kőrút Régiségkereskedés 62/315-322,
06-30-9558-979. Szeged.
(15222421)

• KIVÁLÓ husky kutyakölykök eladók Szeged, 62406-445, 06-30/433-85-30.
(15120329)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT.Körút
Antikvárium Szeged, 62315-322. (15222256)
• KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk
készpénzért.
Antikvárium, Szeged, Vitéz
u. 13-15. Tel.: 62/423-325.
(15222857)

1 2 Közlemény

Kondor Trade Kft.
1,5 és a sorszám nélküli,
alábbi lenyomatú
BÉLYEGZŐJE
ELVESZETT.
|

in

Kondor Trade Kft.
Üllés,
Felszabadulás u. 15.
Telefon/fax: 62/282-058
Adószám: 12879146-2-06
Használata
2 0 0 2 . szeptember 26-tól

ÉRVÉNYTELEN.
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• LAKAST vagy magánházat veszek készpénzfizetéssel. Szeged, 06-30/853-2667. (15018955)
• PARKOSÍTOTT környezetben, parkolási lehetőséggel kétszintes, 250 nmes ingatlan eladó, vagy
kiadó
(1000
Ft/hó/nm)
Szeged, Kálvária tér. 0620-9290-758. (15221575)

• DÍSZNÖVÉNYEK széles
választéka. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u.
18. 62/427-991. Nyitva hétvégén is! (14917332)
• THUJA, oszlopos 100200 cm, fák, virágzók,
gömbök, kúszók, különleges
örökzöldek akciós áron! Toronyi Díszfaiskola, Szeged,
Magyar u. 214. Tel.: 62405-812, bármikor. (15222583)

15

Panellakás

DR. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
a Rókusi krtl. szám alól

ELKÖLTÖZÖTT
Új Cím:
DEBRECENI ü. 18/B, f s z . 1 .
(Debreceni-Bihari u. sarok, új társasház)

Nyitva: H.-Cs.: 8-11,15-18
Tel.: 486-203

is)

Október l-jén N Y Í L I K
a Mikszáth K. u. 6. sz. alatt
MÓNIKA
fehérneműé i harisnyabolt.

I

•REDŐNY,RELUXA
szalagfüggöny,
harmonikaajtó, _ szúnyogháló ŐSZI
AKCIÓ. Csongrád megyében. 62-401-318, 06-30271-9697. (15222648)
• ROLÓSZERVIZ Kft redőny, reluxa, szúnyog-háló,
szalagfüggöny.
Szeged,
Kalász u. 8. 62/548-380.
(14816157)

10 000 f t feletti vásárlás esetén
ajándék aki hirdetésünkéi behozta
10% kedvezményt kap.

Tanfolyam

FIATALOS ÉS ELEGÁNS
DIVATRUHÁZAT
EXTRA MÉRETBEN.
Most érkezett
alkalmi, őszi és farmerkollekcióval várjuk Önt.
Lady Moletti
Az eggyel nagyobb ruhák üzlete.
Szeged, Bal fasor 4.
\
Nyitva: H.-R: 10-18
;
Szo.: 10-13. Telefon: 432-881 ;

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul épületbejárási gyakorlattal Szegeden. Vizsgáztatás ugyanitt, részletfizetés.
Tel.: 62-544-179, 06-30358-66-64, 06-30-950-3343, Kovácsné. /07-0493-02/
. (14614564)

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI KÖZPONT
Reg. szám: 07-0134-02
INDULÓ SZAKKÉPZÉSEK
OKLEVELES
KÖNYVVIZSGÁLÓ
Oktatás kezdete: november 9.
ADÓTANÁCSADÓ
Oktatás kezdete: október 19.
MERLEGKEPES K0NYVEL0
Oktatás kezdete: október 26.
PENZUGYI-SZAMVITEL!
ÜGYINTÉZŐ
Oktatás kezdete: október 26.
TB-UGYINTEZ0
Oktatás kezdete: október 25.

E j E H H E S I •

MERLEGKEPES
KÖNYVELŐK
ISMERETFELÚJÍTÓ
OKTATÁSA

DUGULASELHARITAS 1000
• DIÓFÁNÁL 8-dik emeleti
2,5-es
felújított
lakás
4.950.000. Tel.: 62/486-203,
Szeged. (15222743)
M KÜLFÖLDI befektetőink
részére eladó ingatlanokat
keresünk. Érd : 06-1/2104904-es és 210-4673-as
telefonszámokon. Budapest
(15222369)
• ZÖLDFA utcában 2 szobás parkettás, hőmennyiségmérős, II. emeleti lakás
4.400.000. Tel.: 62/486-203,
Szeged. (15222738)

16 Régiségek
• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK,
PORCELÁNOK, ezüst
vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza
Lajos krt. 59. Körút Antikvárium és
Régiségkereskedés 62/315-322, 0630-9558-979. (15222260)
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
(13904079)
• TOLLAT, régi bútort, hagyatékot vásárolok magas
áron. 62/249-296, 62/247269, 06-30/375-5419, 0670-211-3217. (15222516)

Ft-tól, 1 ÉV GARANCIÁVAL! SZEGED: 62/485-774.

Oktatás kezdete: október 25.

(15223009)

Jelentkezési határidő:

• CSEMPEZEST és padlóburkolást vállalunk. Szeged,
06/30-9081-087. (15120618)

KÉRJE R É S Z L E T E S
TÁJÉKOZTATÓNKAT!
Saged, Kossuth Lajos Sft. 17.
Tol.: (62) 542-560, 542-501
www.szamvitelofct3tas.hu
« MEGBÍZHATÓ
SZAKMAI HÁTTÉR!

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457 577 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999. SZÁSZ PÉTER (15222691)
• HARMONIKAAJTÓ, RE
DÖNYÖK,RELUXÁK,
szalagfüggönyök, szúnyoghálók szezon végi árengedménnyel Égetőtől. 06-62489-603,
06-60/381-147.
(Csongrád
megyében).
(15222538)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20/3356-114, Szeged. (14816450)
• KUTYAKOZMETIKA Retek u. 12/b. Tel.: 06-30/2349-799. Szeged (16221606)
• LAKSPED. KŐLTÖZ
TETÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok!
62/497-358,
06-60/304690. (15222966)

'ÜVEGEZÉS
VIDÉKEN

Közlemény

A Szegedi Vízmű R t ivóvízhálózat-tisztítást végez 2002. október
1-31. között Kecskéstelep-Alsóváros-LJjszeged területén.
A hálózat tisztítása során átmenetileg nyomáscsökkenés következJiet
be és a víz zavarossá válhat munkanapokon 8-16 óra között. A víz
ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy
reggel 8 óráig vételezzenek a napi szükségletnek megfelelően
ivóvizet. A vezetékhálózat tisztításának befejezését követően rövid
időn belül visszaáll a korábbiakban szegszokott, kiegyensúlyozott
vízellátás és vízminőség.
Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és
ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással
üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére
fokozott figyelmet fordítsanak.
Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
015222582

Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!
A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola ismételten indítja
posztgraduális képzéseit kihelyezett formában. Szegeden.
Bármely hazai felsőoktatási intézményben szerzett
oklevéllel rendelkezőknek:

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

(üzenetrögzítő

Ruházat

1 7 Oktatást vállal

KALMAN ZSOLTOT 30., kisfiát Zsoltikát 2.
születésnapján szeretettel
köszönti a család „apraja-nagyja"

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Apróhirdetését +80 Ft-ért feltesszük az internetre is!
www.deimagyar.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM: Pavilonsor
Tákácsné Miklós Zsuzsanna
hétfo-csutórtök 16-18-ig
62/291-703.

Megrendelhető telefonon: §

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apró börze

• BIBLIAÓRA. Minden
csütörtökön
18.30-19.30
óráig. Október 3-tól Vásárhelyen, Petőfi Sándor Művelődési Központban Mindenkit szeretettel várunk.
(15222371)

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY ÉS FÖLD
szállítása.

6

TELEFONOS

Egyéb

• AUSZTRIAI munkák
nyelvtudás nélkül is. 06-30504-0233. (15222737)

• INGATLANKÖZVETÍTŐ,
értékbecslő. OKJ szakképzés indul részletfizetéssel,
munkalehetőséggel
Krúdy
Oktatóközpont. Tel.: 06-1266-1067, 06-30/951-8061,
06-30/434-1350. (15120379)

NONSTOP
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• K ö z g a z d á s z s z a k m é r n ö k szak
• Számviteli vállalkozási s z a k é r t ő
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:

8000 Székesfehérvár, Móri út 16. TEL: 22/501-665 rnn.: 9-15-ig
Farkas Zsuzsa • Tel.: 20,9770-237; 62/249-271
»vvw.minerva90.hu, E-mail.: minerva90@axelero.hu
Kedvező részvételi dijak, részletfizetés!
.
Kérje részletes tájékoztatónkat!
j

«ffi'A

• H
lilíllS

október 10.

P P ^ l TANULJON
IS&Zi
ÖN IS
A PERFEKTNÉL!
Tanúsítási szám: (17-0041-02

— Mérlegképes
könyvelő
- Tb-ügyintéző
- Tb-szakelőadó
— Pénzügyi
és számviteli
ügyintéző

Most még
az induló

• SZAKKÉPZÉS A B C eladó (+ pénztárgépkezelö);
kereskedő-boltvezető; vendéglátó-üzletvezető; gyorsétkeztetési eladó; pincér;
vendéglátó-eladó és számítógép-kezelő; ruházati eladó OKJ-s tanfolyam indul
az UNICORNIS OKTATÁSI
STÚDIÓNÁL Érd.: Szeged,
Gogol u. 22.. 62/481-928 A
munkaügyi központ támogatása igényelhető! Engsz.:
06-0011-02. (14816826)
• SZEMÉLY- és vagyonőri
tanfolyam indul a Latencia
Bt. szervezésében, október
21-én, 8 órakor Szegeden,
a Deák F. u. 22. szám alatt.
A tanfolyam és vizsgadíj:
62.000 Ft. Regisztrált munkanélküliek képzési támogatást és 90%-os utazási
kedvezményt igényelhetnek
a helyi kirendeltségeken.
Szakképesítő vizsga: december 30-ig. Információ:
62/452-537,
62/325-294,
valamint
(üzenetrögzítős)
62/420-898
telefonokon.
(14917370)

• A MAKKOSERDŐ soron,
októberi átadással az alábbi
ÚJ, KULCSRAKÉSZ társasházi lakás eladó: első emeleti,
2+1 szobás, 70,62 nm-es
10.946.000 Ft. Felvilágosítás:
REAL-HUNGARY Kft. Szeged, Pacsirta u. 1. sz. Tel.:
62/555-821, 30/904-70-45.
www.realhungary.hu (015222519)
• BELVÁROSI 28 nm-es, I.
emeleti lakás 4.500.000.
Tel.: 62/486-203, Szeged.
(15222742)
• EGYETEM melletti, Fekete
sas utcai tetőtéri lakás eladó
06-30/349-06-72.
Szeged. (15222644)
• GÉM utcában 77 nm-es,
III. emeleti, szerkezetkész
lakás garázzsal 14.800.000
Tel.: 62/486-203, Szeged.
(15222740)
• ÖSZ u. 45. alatt induló
társasházban 52 és 66 nmes, féltetőtéri lakások leköthetők. Érd.: 06-20/9193716, Szeged. (15120774)
24

Termény, takarmány

• KUKORICA szállítva
eladó. Tel.: 06-30/4-360693. (Kiskunmajsa) (15120990)

25

Üzlethelyiség
Kossuth L . s g t - o n

- volt ruhagyár területén -

irodák, raktárak, üzletek
kialakítására alkalmas
helyiségek, valamint
10 m belmagasságú,
1000 nm alapterületű
csarnok
k i a d ó .
Tehergépjármű behajtása
biztosított.

„

Társkeresés

Érd.: 62/422-555,

§

30/9352-697.

I

• 31/163/60 gyermekeit
egyedül nevelő nő vagyok.
Nem a csodát várom. Téged kereslek, ha 30 körüli,
gyermekszerető férfi vagy!
"Uj boldogság 15223019"
jeligére
a
Sajtóházba.
(15223019)

• SOMOGYI u t c á b a n 30
nm-es üzlethelyiség bérleti
joga eladó. Ingatlancsere
lehetséges. 06-30-967-4979 (Szeged). (15222447)

22

• 31/163/60 szőke lány
szíve hosszú távra kiadó
30-40 közötti, jó humorú, de
komoly gondolkodású férfi
számára. Ár: szeretet. Beköltözés: azonnal. "Tabula
rasa 015223023" jeligére a
Sajtóházba. (15223023)
HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN:
Városi szerkesxftőség:
Kossuth u. 8.
Teb/ las: 63/314-838.

• SZEGEDEN, Mars téren,
a "Tálas" soron üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni:
18-21 óra között, 62/434667. (15222498)
• SZILÁGYI utcai, I. emeleti iroda kiadó, 15.000 +
áfa/hó rezsivel. 06-30-2056157, Szeged. (15222916)
• VÁSÁRHELY központjában berendezett 40 nm
üzlethelyiség vagy 90 nmes kiadó. Rendelő, iroda,
stb.Js kialakítható Tel: 62534-720. (15222529)

A Délmagvarország napilap kézbesítésén",
akciók lebonyolítására

csoportokhoz!

Csongrád Megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62/420-652,481-060

1
mm
P f i l l

4

Vállalkozói igazolvány előny, de nem feltétel.

jelentkezhet

perfekt

ölét 1 - 5 . között

• l i l l i i i a

• EGY TANFOLYAMI Dl
JÉRT KÉT B I Z O N Y Í T
VÁNYTÜ! Számítógép-kezelő gépírással, idegenvezető valutakezelővel, marketing- és reklámügyintéző
valutakezelövel
és
falusi
vendéglátó
pályázatokra
felkészítő tréninggel tanfolyamokat indítunk. Szeged,
Kálvária sgt. 14. Tel.: 62424-116, 06-62-426-396.
(15120789)

Téglaépítésü lakás

M u n k a ü g y i központ
támogatása igényelhető!

Ingyenes kiszállás

9 H R
WtiM

• ANGOL, német kezdőtől
a nyelvvizsgáig felkészítő 8
tudásszinten. Olasz, francia
kezdő
szinten
tanfolyam
indulások. Október 7., okt.
14. pótbeiratkozás az elindult tanfolyamokra. Európa
Nyelviskola Szeged, Kossuth L. sgt. 43. Tel.: 62486-453,
70-241-7359.
(15222389)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Taltózé, Fő u. 103.

Jeleutkezcs: szeptember 30-án és október l-jén
személyesen 9 és 11 óra között
a Szeged, Stefánia 10. címen.

A z apróhirdetések
tartalmáért a kiadó nem
vállai felelősséget!

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban HÁROM
alkalommal megrendeli,

a NEGYEDIK
megjelenést ajándékba kapja.

ÖTÖT szeretne? Legyen!
Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is megjelentetjük!
A részletekről érdeklődjön értékesítési
tanácsadójánál, vagy a 62/567-835-ös
telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre
vonatkozik.
Ajánlatunk kizárólag az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akcióink

2002. február

1-jétől

érvényesek.

KEDD, 2002. OKTÓBERI.
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Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Elpattant egy húr a zongorán. Búcsúzom
Tőletek, én elmegyek. Szívetekben éljen a
dalom tovább. Hisz e dallam ittmarad
véletek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MURKA TIBOR
zenész
életének 41. évében elhunyt. Búcsúztatása
2002. október 3-án, 15 órakor lesz a Dugonics
temetőben.
Gyászoló csatád
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
NAGY KÁLMÁN
81 éves korában elhunyt. Temetése október 2-án, 14 órakor lesz
a Szatymazi temetőben. Gyászmise 13 órakor. Gyászoló család

F

„Beteg voltam, de nem búcsúztam el senkitől, mert azt gondoltam, meggyógyulok, de a halál
könyörtelen volt, el kellett mennem. Búcsúzom így mindekitől,
akik ismertek és szerettek, Isten
veletek." Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szerettünk,
TANÁCS LAJOS
életének 70. évében elhunyt. Temetése 2002. október 2-án, 14
órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben. Gyászmise 2002.
október 2-án a kiskundorozsmai templomban 7.30 órakor.
Gyászoló család

„Isten! Kit a bölcs lángesze fel
nem ér, Csak titkon érző lelke
óhajtva sejt: Léted világít, mint az
égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet."
Berzsenyi Dániel
Szomorúan tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk,
DR. SIMONCSICS PÁL
életének 84. évében, 2002. szeptember 20-án meghalt. Temetése
a bajai úti református temetőben
lesz 2002. október 4-én, 13 órakor.
Requiescat in pace
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, testvér,
HALLER SÁNDORNÉ
57 éves korában elhunyt. Temetése október 3-án, 11 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesapánk,
DARÓCZI IMRE
életének 62. évében elhunyt. Temetése október 2-án, 11 órakor a
Belvárosi temetőben, az urnafaltól búcsúztatva.
020,23,69
Gyászoló lánya és fia

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DUDÁS KÁLMÁNNÉ,
volt zsombói lakos életének 75.
évében, súlyos betegségben, szeptember végén elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002. október 4-én, 11 órakor lesz a Zsombói temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BOROS GYEVI JÁNOSNÉ
BÁLINT ERZSÉBET
75 éves korában elhunyt. Szűk
családi körben örök nyugalomba
helyeztük. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szerettünket
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönetet mondunk háziorvosának, ápolójának és a szomszédoknak, akik nehéz óráiban segítették.
Gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a legdrágább férj, édesapa, após, nagyapa,
testvér és rokon,
ZELENYÁNSZKI JÁNOS
nyugállományú honvéd őrnagy
életének 73. évében elhunyt. Temetése október 3-án, 11 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben,
„«.műé
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ÖZV BOROS ANDRÁSNE
RÁCZ A N N A
68 éves korában, 2002. szeptember 29-én csendesen elhunyt. Temetése október 2-án, szerdán lesz
a Dugonics temetőben.
A gyászoló család:
fiai, unokái, menyei

MEGEMLEKEZES
Köszönjük neked, Uram, hogy ő
a miénk volt és az is maradt. Mert
aki élt szeretettel szívében, az
nem halt meg, csak távol van. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2 éve elhunyt húgomra,
MUCSI SÁNDORNÉ
BOKOR ÁGNESRE.
Gyászoló nővére és sógora,
»20,2329,
Szeged

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV. VASS ANTALNÉ
GÁRGYÁN ILONA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön mondunk
köszönetet ovosainak, ápolóinak
áldozatos munkájukért.
0,52223,6
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
TEMESVÁRI ISTVÁN
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
0,5222,63
A gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, akik szerető férjemet,
BÁLINT ZOLTÁNT
végső útjára elkísérték. Koszorúikkal, részvétükkel fájdalmamat
enyhíteni igyekeztek.
Örökre gyászoló felesége és
gyermekei

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
SZŰCS IMRÉNÉT
utolsó útjára elkísérték.
„,.„,...,
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, akik
MARÓTHI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ERDEI MIHÁLYNÉ
FESTŐ MÁRIA,
makói lakos 70 éves korában,
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 2-án, 13 órakor
lesz a Makói református ótemetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás sziwel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek,
akik édesapánk,
SZILAGYI MIHÁLY,
Apátfalva, Széchenyi 45. sz. alatti lakos temetésén részt vettek és
megrendítő bánatunkban velünk
voltak.
Gyászoló család, Makó
ni«).?.«,«!
és Apátfalva
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak,
ismerősöknek, barátoknak, a volt
osztálytársaknak, a Kossuth Tsz
munkatársainak és a Nők Klubjának, a fia munkatársainak és
barátainak, a jó szomszédoknak
és mindenkinek, akik szerettünk,
SZTANYO SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírját koszorúikkal és a kegyelet virágaival
elhalmozták. Külön köszönjük az
orvosok, nővérek lelkiismeretes
munkáját, a nagytiszteletű úrnak
a szép búcsúztatást, a virágboltnak
és a temetkezési vállalkozás figyelmes kiszolgálását. Köszönjük
az együttérző részvéttáviratokat.
0,5222996
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon
közeli és távoli rokonoknak, munkatársaknak, tanyai és városi
szomszédoknak, akik
ÖZV BALOGH
LAJOS ERNŐNÉ
DOKTOR IDA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Ezúton mondunk köszönetet az Erzsébet kórház onkológiai osztály
adjunktusnőjének és a nővéreknek lelkiismeretes munkájukért.
020,23,43
Gyászoló család

SZÍNHÁZ

SZÍN

SEllHEZI tirORGEClGS N4GRZIH

Váltson bérletet a Szegedi Nemzeti
Színház
2002—2003-os kőszínházi
évadára!
Keresse bérlettájékoztatónkat a színházi jegyirodában,
a Délmagyarország oldalain, valamint internetes
honlapunkon.
SZINFO
Operával kezdődik az október a nagyszínházban!
O k t ó b e r 2., s z e r d a , 19 ó r a - V e r d i : SIMON
BOCCANEGRA
O k t ó b e r 3., c s ü t ö r t ö k , 19 ó r a - Verdi: SIMON
BOCCANEGRA
Bérletszünet - jegyek válthatók!
A c í m s z e r e p b e n : B e d e - F a z e k a s C s a b a , aki ezért az
alakításáért a legjobb operaénekes kategóriában Dömötördíjat kapott Szegeden 2002-lxm. A további szerepekben:
Vajda J ú l i a , K ó b o r T a m á s m. v.. R á c z I s t v á n m. v.,
Réti Attila Rendező: K o v a l i k B a l á z s
SZINFO
Az é v a d e l s ő bemutatója a Kamara-Tantuszban!
Október 3-, csütörtök, 19 ó r a - K o r o g n a i Károly:
SZABADON FOGLAK - vígjáték Kölcsey Ferenc-bérlet
- jegyek válthatók
O k t ó b e r 4., p c n t e k , 19 ó r a - SZABADON FOGLAK vígjáték

Kamara premierbérlet - emelt helyár - jegyek válthatók
O k t ó b e r 5-, s z o m b a t , 19 ó r a - SZABADON FOGLAK
— vígjáték bérletszünet
Egy frissen felújított, New York-i apartmanlakás nappalijában vagyunk. A lakás három lakószobájába három egyelőre m é g - idegen e m b e r fog beköltözni, akik a történet során szobáikban privát, a nappaliban közös életüket élik. Ezzel önmagában nem lenne semmi baj, csakhogy
a véletlen furcsa, groteszk játéka következtében az egyik
lakó vak, a másik m e g siket.
F ő b b szerepekben: M e s z l é r y J u d i t m. v., C s e h
Zsuzsa, M a r t o n Róbert, G ö m ö r i Krisztián, Király
Attila.
SZINFO
^
O k t ó b e r 4., p é n t e k , 19 óra - B e m a r d S h a w : SZENT
JOHANNA - színmű. Juhász Gyula-bérlet - jegyek
válthatók
O k t ó b e r 5., s z o m b a t , 15 ó r a - S Z E N T JOHANNA színmű
Jávor Pál-bérlet - jegyek válthatók
O k t ó b e r 5., s z o m b a t , 19 ó r a - SZENT JOHANNA színmű, bérletszünet
Információ: jegyiroda (6720 Szeged, Kelemen u. 7.)
62/554-713, 554-714, 554-715, 554-716, 554-717
Nyitva tartás: hétfőn 13-17, k e d d - p é n l e k 10-17,
szombat 10-12.
www.nemzetiszinhaz.szeged.hu

A jó közönség

fél

Haszengépjárművek
szervizelésére
alkalmas
helyiséget keresünk.

ELELMISZERRAKTÁRHÁZ KFT.

Fedett, 5 méter belmagasság,
szociális helyiség, illetve irodahelyiségek megléte szükséges.
Ajánlatokat az alábbi jeligére
várjuk a szerkesztőségbe: _
Szeged, Stefánia 1 0 . 8
„SZERVIZ 0 9 2 4 "
|

2x250 g Eduscho Dupla őrölt kávé

S z e c j e d ; V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5 .

300 ml

Téma:
Subasán lévő utcák
elnevezése.

Arrixaca légfrissítő
Vegeta

569.-

ti38/kg

215,-

716/1

1190,-

Kiskúti ásványvíz
Natúr lecsó (Hajdúsámson)

T h u r z ó Ferenc,
a 17-es választókerület
(Kiskundorozsma)
képviselője lakossági
fórumot tart 18 órától
a Petőfi Sándor
Művelődési Házban,
Negyvennyolcas u. 12.

siker!

25,-

754

125,-

183/kg

Pfefleroni paprika (Bogica)

149,-

248/kg

Csemegeuborka (Glóbus)

149,-

222/kg

Ajvár (zöldséges ételízesítő) 159,-

233/lg

Káposztás bab csülökkel
(Glóbus)

270,-

675/kg

Baromíivagdalt (Szepa)

149,-

372/kg

Tépőzáras számyasmájkrém 42,- 646/kg
Tórát

vásárlói

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

kártya ta Lakossági törzsvásárlói kártyára
váitkértó Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-4%
-8%

Tel.: 4 7 8 - 2 9 0 . N y i t v a : H.-P.: 6 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o . : 6 . 3 0 - 1 3 - i g .

Hagyományt teremtettünk

MEGEMLEKEZES
„Elhull a virág, eliramlik az élet..."
Már egy éve, hogy örökre eltávozott közülünk
STAJNER GYÖRGY,
akire szeretettel és hálával gondolunk, fájó hiányát naponta
érezzük. Emlékét szívünkben
örökké megőrizzük.
Szerető családja

ni 5494441

Ezúton mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat,
PEKÓ SÁNDORNÉ
BÖRCSÖK A N N Á T
utolsó útjára elkísérték és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
JUHÁSZ ANTAL JÓZSEF
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

SZEGEDI NEHZETI

nicooirm

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV. FARKAS GYÖRGYNÉ
temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.
0,5,2,493
Gyászoló család

S I R E

SZENTES
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
VIDA JÁNOS,
Nagymágocs, Jókai u. 86. sz. alatti lakos 75 éves korában elhunyt.
Temetése október l-jén, kedden,
14 órakor lesz a Nagymágocsi temetőben. .
Gyászoló család, Nagymágocs,
™„„..
Szentes
Tudatom, hogy
KOVÁCS ISTVÁN
DÁNIEL,
Szentes, Sarló u. 16. sz. alatti lakos 58 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 3-án, csütörtökön, 15
órakor lesz az alsó református
temetőben.
Testvére

M

GRÁNIT, MÁRVÁNY,

MÁRVÁNY KFT.

LEK
MŰKŐ

Szeged, Kálvária sgt. 52., 62/547-870
Kistelek, Temető tor 1., 62/597-360

A szegedi

felsővárosi

víztorony.

JfjCj

A Szegedi Vízmű Rt. ismét megnyitja az érdeklődők előtt ipartörténeti emlékét,
a Szent István téri víztornyot, mely három napig díszkivilágításban is látható lesz.
A toronyba látogatók megtekinthetik Hegedűs Tünde festőművész kiállítását.
Mindennap térzene:
Délutánonként a torony előtt fúvószenekar játszik.
Nyitva:
október 4-én pénteken, 5-én szombaton és 6-án vasárnap 10-17 óráig.

Hagyományt teremtettünk.
Szegedi Vízmű Rt.
www.szegedivizmu.hu
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Szegedi éremeső az UTE-pályán, az országos serdülőbajnokságon

Először
itthon
a
DFRC
Papp és Márton duplázott
RÖPLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az extraligás DFRC-Szeged férfi
röplabdacsapata a nyitófordulóban 3:0-ás vereséget szenvedett a
bajnok Dunaferr SE-től. Az első
hazai találkozóra szerdán 17 órakor a Németh Imre (lila) Altalános Iskola sportcsarnokában kerül sor, a starton Kaposvárott
3:0-ra nyerő Kecskemétet látják
vendégül Nacsáék.
- Jó mérkőzés volt, fiatal együt-

tesünknek hasznos tanulságokkal
szolgált - mondta furij Melnicsuk
játékos-edző. - Láttam biztató jeleket, Nacsa és Maksa is jól produkált, Szeleczky játékán viszont
meglátszott, hogy eddig nem sok
közös edzésen vett részt. A leglyukasabb posztunk a négyes ütő, ezt
kellene a jövőben megnyugtatóan
megoldani.
A Kecskeméti RC-ről az átigazolási időszakban ijesztő infók
érkeztek, minden híradás arról
szólt, hogy a Bács megyeiek alaposan megerősödtek. Két szegedi, Péterfy és Rácz is ott folytatja
pályafutását. Az első fordulóban

mégis sima vereséget szenvedtek
Nagy Péter edző tanítványai a légiósok nélküli Kaposvártól.
- Mindenkitől azt hallom,
hogy a Kecskemét erősebb, mint
a Dunaújváros. Majd meglátjuk.
Nekünk nem a győzelem a célunk, hanem a tisztes helytállás
mellet az, hogy a vitán felül tehetséges fiataljaink minden
edzéssel, mérkőzéssel gyarapodjanak, fejlődjenek. Ennek szentelem az egész alapszakaszt, azt
szeretném, ha a play offra összeállna a csapat és abban a szakaszban már akár meglepetésekre is
képes legyen.

Holnap 18 órakor: Liss-HNKC-Dunaferr SE

Már egységes a csapat
KÉZILABDA
A fővárosban bizonyító edzők és aranyos tanítványaik (balról) Eperjesi László, Márton Anita, Papp
G a b r i e l l a és M e n y h á r t Z o l t á n .

MUNKATÁRSUNKTÓL
Budapesten, az UTE-pályán rendezték meg a serdülő atléták korosztályos országos bajnokságát.
Az eseményen a Szegedi VSE tizenhat versenyzővel és három
edzővel (Kiss Gábor, Eperjesi
László, Menyhárt Zoltán) képviseltette magát. A „vasutas" fiatalok négy aranyérmet - a futó
Papp Gabriella és a dobóatléta
Márton Anita egyaránt duplázott
-, egy ezüstérmet és három
bronzérmet szereztek. Hasonlóan eredményes, bravúros szegedi
szereplésre több mint két évtizede nem volt példa, amely a szakszerű munkát bizonyítja.

TELEVÍZIÓMŰSOR
Ml
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 9 . 0 0 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 8 - 9 9.45 Nyolc évszak Tévéfilmsorozat, 7 10.55 Egy római felügyelő Olasz bűnügyi
tévéfilmsorozat. 7 A teafolt. 2 12.00 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 13.00 Princ, a katona
Tévéfilmsorozat. 10 Az árva 13.35 A papiros
Térviszonyok 13.50 Nemzeti értékeink Az egn történelmi borvidék 14.05 Srpski ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 14.30 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Betűvető
15.30 Androméda Amerikai sci-fi tévéfilmsorozat.
2 1 Szállt ható. szállj116.20 Popzenei válogatás
Sikeres slágerekből
16.25 Ökovízió
16.55 Családfa
Családi magazin
17.20 Katolikus krónika
17.50 Körzeti híradók
18.00 Híradó hatkor, Időjárás
18.10 Szórakoztató műsor
19.10 Rajzfilmsorozat
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, Időjárás
20.05 Rex Tévékomédia.
20.55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsorozat, 13.
2 1 4 5 Panoráma
2 2 . 2 0 Híradó este, Időjárás
22.30 Aktuális
2 3 . 0 0 TS
23.50 Kárpáti krónika
23.55 Vllághiradó

TV2
5.45 Faluvilág 6.00 Segíts magadon! 6.35 Jó reggelt, Magyarország! Reggeli friss, aktuális hírmagazin 7.15 Laza(c) Szórakoztató, vidám reggeli cseye| 9 . 0 0 Angéla Mexikói filmsorozat, 8 9.50
Gazdag ember, szegény ember Amerikai filmsorozat,
4 10.40 Közvetlen aiánlat 11.35 Szerelemgyár
Amenkai vigjátéksorozat. 1 Könnyelmű szerződés
12.15 Vad angyal Argentin filmsorozat 13.05
Alice Csodaországban Bnt kalandfilm. 1 14.35
Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.05 Yago Spanyol argentin kalandfilmsorozat. 75 15.55 Melrose Place Amerikai filmsorozat. 132. Katasztrófa
árnyékában 16.50 Jakupcsek - Tűr, tilt. támogat
Élő talkshow Jakupcsek Gabriellával
17.35 Claudla-show
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív
19.30
19.45
20.45
22.30
23.00
23.45

A TV 2 magazinja
Szeret, nem szeret
Napi komédia
Blg Brother
Terror az 534-es járaton
Amerikai akciófilm.
Blg Brother
Jó estét, Magyarorszag!
Ablak Európára

Fotó: Schmidt Andrea

Eredmények, 13 éves korcsoport. Lányok, súlylökés: 1. Márton Anita 10,96 m ; diszkoszvetés: 1. Márton 29,03 m ; kalapácsvetés: 3. Márton 35,09 m;
300 m-es síkfutás: 4. Tűhegyi
Sára 44.06, 6. Bezdán Andrea
44,46; 600 m-es síkfutás: 1. Papp
Gabriella 1:37.57, 3. Tűhegyi S.
1:39.33; 2000 m-es síkfutás: 1.
Papp 6:39.37. Fiúk, súlylökés: 9.
Rácz Gábor 11,17 m ; diszkoszvetés: 9. Rácz 26,10.
14 éves korcsoport. Lányok,
súlylökés: 9. Kovács Dóra 9,00
m. Fiúk, kalapácsvetés: 2. Török
Péter 48,41 m.
15 éves korcsoport. Fiúk, súlylökés: 3. Belovai Dániel 16,34 m ;

diszkoszvetés: 4. Belovai 48,59
m ; gerelyhajítás: 6. Belovai
49,50 m.
•

Továbbra is remekül szerepelnek
az ausztriai utcai futókörversenyen a Szegedi VSE fiatal atlétái,
Menyhárt Zoltán edző tanítványai. A legutóbbi fordulót Feistritzben rendezték meg.
Eredmények, '93/94-es korcsoport, 900 m: 1. Széles Benjámin;
'91/92-es kcs, 900 m: 1. Miklós
Judit, 2. Fóris Katalin; '89/90-es
kcs, 1600 m, fiúk: 1. Tűhegyi Boldizsár; lányok: 2. Széles Flóra, 4.
Fodor Emese; '87/88-as kcs•, 1600
m: 1. Balla Tamás; '83/84-es kcs,
6600 m: 4. Lóczi Attila.

0.15 Civil a pályán Magyar
filmvígjáték.
2.00 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
2.35 Vers éjfál után

meztárban Zenés összeállítás 14.55 Jelfák Mindenfajta szélnek. Nagymező 15.10 Egymillió dolláros
zsákmány Amerikaifilm.Fsz.: John Fáyne, Coleen Gray,
Preston Foster. R.: Phil Karison (ism! 16.50 Hidas
Frigyes: Auartettino 17.00 Volt egyszer egy Monarchia 18.00 Határátkelő Közéleti szolgáltatómagaRTL Klub
zin határon innen és túl 19.30 Esti mese 20.05
5.55 ValéVilág A magyar valóságshow 6.30 Reg- Híradó este 20.25 Sporthírek, időjárás 20.35
geli Benne: ValéVilág 9 . 0 0 Csak egy szavadba ke- Unokáink sem fogják látni Ráday Mihály városvédő
rül! Telefonos villámjáték 9.05 Receptklub (ism.) műsora 2 1 0 5 Beszéljünk a jövőnkről! Balogh Já9.15 Julieta Mexikói filmsorozat. 9 1 . 9 . 4 5 Tele- nos műsora 2 1 2 0 Haláléra Svéd tévéfilm. 23.05
Záróra 0.10 Szindbád nyolcadik utazása Tévéfilmparti 10.05 Top-shop 1 0 . 4 0 Teleparti 1 1 0 5
sorozat, 7 0.55 Mérföldkövek a magyar technika
Top-shop 1 1 . 3 5 Delelő Vidám show. Benne:
12.00 Híradó - Déli kiadás. ValéVilág 13.10 Te- történetében (ism.) 1 3 0 Aktuális 1 5 5 Topmodell
leparti 14.05 Hélene és a fiúk Francia filmsorozat, Brazil tévéfilmsorozat, 101-102. 2.55 Világ24 14.35 Csak egy szavadba kerül! Telefonos vil- híradó 3.15 Családfa Családi magazin 3.45 Betűvető 4.10 Operett a jelmeztárban Zenés összelámjáték 14.40 Receptklub 14.50 Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat, 17. Az üldözött 15.45 Va- állítás (ism.) 5.15 Panoráma Járai Judittal
lóVilág A magyar valóságshow 16.20 Hegylakó
Amenkai kalandfilmsorozat, 75. A hírnök
Szeged TV
17.10 Mónika A kibeszélőshow
6.00 Estelő (ism.). 7.00 Sport (ism.). 7.30 Ze18.05 Találkozások Sztármagazin
nevonal. 1 3 . 0 0 Képújság. 1 5 . 0 0 Zenevonal.
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Fókusz Közszolgálati magazin
17.00 Dokumentum Műhely. 17.30 Természetfilm.
19.30 ValéVilág A magyar
18.00 Estelő.
19.00 Híradó.
valóságshow
19.30 Hírháló.
20.10 Barátok közt
20.00 Föld körül az Equator
20.45 Szupermozi: Rocky 2.
vitorlással, 12. rósz.
Amerikai film.
20.30 Választási műsor:
2 3 . 1 0 valóvilág A magyar
egyéni jelöltek.
valóságshow
21.30 Trópusi hőség. Amerikai
23.35 Művószbejáró: Fekete vidék
bűnügyi sorozat, 15. rész.
Amerikai filmdráma
22.30 Híradó (ism.).
1 3 0 Híradó - Késő esti kiadás
2.00 Fókusz, időjárás-jelentés
2.25 Divatklip
Telin TV

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30- 8.30 Indul a
nap 8.30 Hungarorama 8 . 3 5 Műsorismertetés
8.40 Határok fölött (ism.)9.10 Verbunkoka Kárpát-medencében 9.26 Szívtipró gimi 10.10 Mikor felragyog a nap Olasz tévéfilm 11.50 Híradó
1 2 . 0 0 Déli harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakór (ism.) 12.25 Halld, Izrael! (Ism.)
12.56 Heuréka! Megtaláltam! (ism.) 13.30 Ugrásváltás 1 4 . 0 0 Logisztikai központok 14.25
Mamma Klub 14.50 Az arborétum színei 14.55
Katedra nélkül 15.40 Kovácsmester 15.55 Táncoló parázs" 1 6 4 5 Öt órai zene 17.00 Halló, halló! 17.25 Dúdoltam én... Erdélyi énekes asszonyok 17.40 Táncpercek 17.50 Hej, hej, helyes
beszéd118.00 Híradó, sport, meteorológia 18.30
Égtájak Határon túli magazin 19.00 Mese 19.15
Szívtipró gimi 20.00 Ennyiből ennyi Magyar játékfilm 2 1 2 5 Takács Jenő: Tarantella zongorára és zenekarra 2 1 4 5 Híradó, sport, meteorológia 22.10
Talentum 22.40 Mozgókép Filmmagazin 23.10
Urán Rövidfilm 23.25 Különbózó helyek Magyar dokumentumfilm 0.00 Összkép (ism.) 0.15 Hírek
0 . 2 0 Műsorismertetés, vers

A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata Cornexi-Alcoa
otthonában csupán három góllal (29-26) kapott ki. Előrehozott találkozón szerdán, 18 órakor máris következik az újabb
nehéz feladat, a Hódtói Sportcsarnokba a Dunaferr SE látogat.
- Legalább a döntetlent, az egyik
pontot megérdemeltük volna vélekedett Farkas József, a
Liss-HNKC vezetőedzője. - A találkozó utolsó harmadában a Székesfehérvár könyörtelenül kihasználta, büntette a hibáinkat.
Ennek köszönhetően fordítottak,
és amikor lendületbe jöttek Kenyeresék, már nem tudtuk megállítani őket. Következik a Dunaferr, jól jönne már egy bravúr...

MOZIMŰSOR
A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a

www.delmagyar.hu
honlapon is olvashatnak.
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6'és este 8 óra: A kismenő. Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: A kanyaron túl. Színes magyar film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3, nefjed 6 és este fél 8 óra: Szitakötő. Színes amerikai film.'
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Szembesítés. Színes magyar-német-francia film. R.: Szabó István; este 9 óra: Witman'fiúk. Színes magyar film. R.: Szász János.
PLAZA Cl NÉMA CITY
Szilaj: 14.15,16.15 óra. Scoobi Doo: 14 óra. Jégkorszak: 14 óra. Sötét zsaruk 2.-. 20.30 óra. Bizsergés:
15.45,20 óra. Milliókért a pokolba: 17,19.45 óra. Vándormadarak: 18 óra. Asterix és Obelix: 13.15,15.30,
17.45,20 éra. Rossz társaság: 16,20.15 óra. Austin
Powers3:18 óra. On-lány: 13.45,18 óra. Különvélemény: 14.15,17,19.45 óra. A kismenő: 14.15,16.15,
18.15,20.15 óra. Egy fiúról: 14,16,18,20 óra. A kaptán 18.15 óra.

22.00-18.00 Hangos képújság 18.00 Telemagazin. 19.00 Törzsasztal - borászati, gasztronómiai magazin. 20.05 Deszki Falunap 2002 20.30
VÁSÁRHELY
Hoppá - ifjúsági műsor. 21.00 Diagnózis (ism.).
Du. háromnegyed 6 óra: On-lány. Színes amerikai vígjáétk; este 8 óra: Katonák voltunk. Szfnes amenkai óim.
E-mail: info@tktv.hu
http^Www.tktv.hu
15.00-17.30TKTV Képújság 17.30-19.00
TKTV „Kedd délután".

VTV Makó

MAKÓ
Este 7 óra: Felpörgetve. Színes, m. b. ausztrál-kanadai—amerikai akcióthriller.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Valami Amerika. Színes magyar vígjáték;
este 8 óra: Sötét zsaruk 2. Színes, m. b. amerikai scifi.

6.00 Települési hírmagazin. 6.30 A kőbe zárt világ
- a keszthelyi tv műsora. 7.00 A hétfői adás ismétlése. 9.00 Képújság. 17.00 Dokumentum Műhely.
17.30 Gyermekfilm. 18.00 Terhestoma. 18.30
Összefoglaló a Honvéd Emléknapról. 19.00 Híradó.
19.10 Gyermekfilm 19.30 Sport hírmagazin.
KOSSUTH
20.00Természetfilm. 21.00 Trópusi hőség Ame- 4.34 Határok nélkül (ism.) 5.00 Reggeli krónika
rikai bűnügyi sorozat, 16. rész. 22.00 Képújság
9.04 Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.35
Rádiószínház: A zenélő angyal 12.02 Déli krónika
12.40 Ki nyer ma' 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vásárhelyi TV
Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04
16.00 Thalassa - természetfilm. 16.40 Expedí- Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 1 6 . 0 0 Délutáni
ció - természetfilm. 17.30 Híradó. 17.45 A nap krónika 1 6 . 2 0 „Magyarországról jövök..." - a viM2
kérdése. 18.00 Mozidélután. 20.00 Híradó.
dék magazinja 17.05 Európa-klub 17.45 Kék
20.15 A nap kérdése. 20.20 A birtok. Amerikai film. bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 9.00-kb. 13.00 Közvetítés a padament 22.30 Híradó (ism.). 22.55 Expedíció - természet- 19.30 Sportvilág 19.49 Mese 2 0 . 0 4 Agárdi
Gábor színművész 20.35 Rádiószínház: Utas és
ütéséről 13.00 Híradó délben 14.00 Operett a jel- film. O.OO-tól Képújság

RÁDIÓMŰSOR

A fehérvári meccs pozitívuma,
a jó játék mellett, hogy Prok Beatrix egyre jobban beépül az
együttesbe és vitathatatlanul
hasznos tagja lesz a Vásárhelynek. A Cornexi elleni derbin a
védekezés és a kapusteljesítmény volt elsősorban kiemelkedő, ezt kellene megismételni az
Újvárossal szemben is.
- Kedden egy Dunaferr-válogatást nézünk meg videón a csapattal és elemezzük ki a lehető legrészletesebben. Az MK-győztes
valószínűleg a nyitott védekezést
választja majd, sok múlik azon
milyen hibaszázalékkal tudunk
ez ellen a formáció ellen kézilabdázni. A támadásoknál figyelni
kell, lehetőleg minimálisra csökkentve a pontatlan passzokat,
labdaeladásokat, mert ezekből
kegyetlenül indul és gólokat szerez a Dunaferr. Ha ezt sikerül
megvalósítanunk, bármi megtörténhet - bízom a lányokban.
holdvilág, 7.21.05 A falu kultúrája az Anjouk idején 21.35 Népdalok, népdalfeldolgozások 22.00
Késő esti krónika 22.30 Tér-idő 23.00 Kenő
23.04 Déry Gabriella és llosfalvy Róbert énekel
PETŐFI
6.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00
Délelőtt 9.16 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés
10.10 A vélemény szabad .. 10.45 Kelet kapujában 11.10 Gordiusz-plusz 11.38 Zöld jelzés
11.48 Korkérdés 12.00 Magyarnóta-előadók
felvételeiből (monó!) 13.00 Verkli 14.00 Csúcsforgalom (élő) 17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Sportpercek 19.15 Unikum 20.00Váltóhang 21.04
Mindszent hava - 2002 22.00 Tangó Faragó Judittal 22.25 Moziklub 23.18 Telestúdió 0.00
Éjfél után... Nyakas Szilárddal 3.03 Gramofon- és
rádióslágerek 4.03 Lakatos Sándor zenekara muzsikál

- Optimista vagyok - csatlakozott az elmondottakhoz Pintér
József elnök - , mert úgy látom
kezd összeállni az a csapat, amit
elképzeltünk, megálmodtunk.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Herz-FTC
6 5 - 1 197-145 10
2. Győr
5 5 - - 155-110 10
3. Dunaferr
6 5 - 1 175-135 10
4. Cornexi
6 4 - 2 170-144 8
5. Esztergom
6 4 - 2 154-149 8
6. Debrecen
6 3 - 3 164-162 6
7. Vác
6 3 - 3 152-175 6
B. K. Spartacus
5 2 - 3 138-141 4
9. Liss-HNKC
6 2 - 4 153-165 4
10. Pécs
6 2 - 4 140-181 4
11.Vasas
6 - - 6 150-167 0
12. Túrkeve
6 - - 6 117 - 200 0
A forduló további párosítása,
október 4., 17.30: Debrecen-Cornexi-Alcoa; október 5., 16: Vasas-Túrkeve, 17 óra: Pécs-K.
Spartacus; október 6., 17: Esztergom-Vác, 18: Győr-Herz-FTC.
I.P.
5.55 tol 8.55-igfélóránként, 9.55-tól 18.55
ig óránként hírek, időjárás. 6.40. 7.40. 8.40.
11-40 és 15.40-kor sporthírek.
6.00 Café 8 8 (Szalma Emese és Sövény Tibor).
10.00 Száraz Ferenc. 14.00 Bende Gábor.
17.00 Kívánságműsor. 19.00 Szonda (Patkós
Attila). 20.00 Zenemix.
TISZA RÁDIÓ, SZEGED
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHzes városi kábelfrekvencián, televízión: az S8-as információs csatornán.Teletoivfax: 495-495. SMS:
06-30-31-91-777. E-mail: bszaradio@mail.tiszanet.hu
6.00 Zenesziget. 17.00 Tisza-party (fiataloknak
szóló hírek, információk, érdekességek, pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével) 20.00 Rádió Dance. 22.00 Radio Dream.

JUVENTUS RÁDIÓ
SZEGED FM100.2MHZ
BARTÓK
Cím: 6724Szeged, Kossuth L. sgt 48. Tel.: 6 2 4 4
6.03 Muzsikáló reggel 8.06 Sura Cserkaszkij
22-44; kívánságműsor: 06-3030-30-244
zongorázik 9.24 Madrigálok 9.40 Rézfúvós ka- SMS: 06-30-30-244. Web: www.iuventus.szemarazene 10.05 Ládafia. A címzett: Dayka Mar- ged.hu E-mail: juventus@juventus.szeged.hu
git 10.33 Donizetti: A csengő 11.40 Népdala6.00 Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegyasi
ink foglalatban 12.06 Hangverseny délidőben
Sándorral. 10.00 Genscher. 14.00 Vass Marian.
13.10 Pengetős muzsika 13.29 Reich: Tehillim
17.00 Kívánságműsor. 19.00 A zene rádiója.
- héber nyelvű zsoltárok 14.05 Rádiószínház
14.38 Népszerű operarészletek 15.30 TalálkoRÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
zás ifj. Bartók Bélával 16.05 Muzsikálé délután
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a
18.05 Klasszikus mesterművek 18.40 100
9 7 6 MHz-en. Szerkesztőségi telefon: 6 2 5 3 3
éve született Csomasz Tóth Kálmán 19.35 A
677, telefax: 62533-678. Adástelefonok:
Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok hangversenye
6 2 5 3 3 777 és 6 2 5 3 X 7 7 8 SMS: 30 26
20.25 Teleobjektív 21.30 Operarészletek 22.05
77-777 E-mail: radio7@deltav.hu Címünk: HódHangverseny-különlegességek 0.05 Notturno
mezővásárhely, Szabadság tér 71, (piaccal szemben.)
RÁDIÓ SZEGED
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor, félóránSzeged 93.1MHz 5.55- 22.30. Szentes 66.29
ként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati maMHz 5.55 Alföldi Hírmondó: zenés hírműsor. 5.30
gazinműsor. Téma: választási délelőtt. Vendégek: FeBejelentkezés - regionális hírek, meteor. 5.35 Zeketéné dr. Szemző Margit, a vásárhelyi Helyi Válaszne. 5.37 Falurádió Kossuthról - úinform. 6.00 Regtási Bizottság elnöke, dr. Hajdú Bálint, a Helyi Válaszgeli krónika (Kossuth). 6.18 Aktuális riport - 1D perc
tási Iroda tagja, a választási bizottság titkára. 12.00
sportidő. 6.28 Zene. 6.30 Dél-alföldi krónika, útinHírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése. 13.30
form, meteor. 6.46 Reggeli párbeszéd - a Dél-alföld
Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 16.00
közéletéről. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.18
Női magazin. 18.00 Top 20.20.15 Kvízműsor.
Riport - aktuális anyag vagy jegyzet. 7.30 Dél-al23.00 Dél-alföldi Hírmondó (ism.).
földi krónika, úinform, meteor. 7.45 Riport, interjú,
lapszemle. 7.53 Sportidő - zene, búcsú. 8.00
Kapcsolás a Kossuth adóra. 9.05-11.57 Hétfőtől RÁDIÓ SZENTES
péntekig: Kossuth - Napközben. 15.00 Délutáni ma- A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallhagazin. 15.05 Hírek, meteor. 15.10- 16.00-ig tó a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hixtaSzegedi Folyamat. 16.00 Délutáni Krónika - Kos- dioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonsuth. 16.20 MOJ - Kossuth. 17.00 Regionális hí- számok: 63315-472 és 315-482 E-mail:
rek. 17.05 Riportok, hírháttér beszélgetések - ze- radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok:
nében. 17.45 Dél-alföldi Krónika. 18.00 Esi Kró- Helyi és térségi hírek - minden óta 30. percében Tinika (Kossuth). 18.30- 22.30 Országos nemze- sza Merrti Krónika - hétköznap: 17.15-től 17.45tiségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stú- ig.
diók frekvenciáin. Regionális nemzetiségi műsorok: 6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
9.00-12.00 ig Szentes 66 29 MHz Kornádi évfordulók, úbnform, lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk. 10.00 Zeneóra. 11.00 Programajánló.
6 6 1 4 MHz. 9.00-10.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor. 10.30 12.00 Román nyelvű 12.00 Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00 Zeneóra. 15.00 Agóra - délutáni maganemzetiségi műsor.
zin. Amiről a múzeumi tárlók mesélnek. Szentes testvén szálai. 17.15 Tisza Menb Krónika. A nap hírei.
RÁDIÓ 88
18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Esb mese.
FM 95.4 Tel.: 62444-088. www.radio88.hu Cí20.00 Zenés éjszaka.
münk: 6 7 2 1 Szeged, Madách u. 6.

•
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Négypontos
mérkőzés
VÍZILABDA
A szentesi ligeti uszodában
szerda délután 6 órakor a harmadik fordulóból előrehozott
mérkőzésen a Kontavill az OSC
csapatát fogadja.
Két olyan csapat találkozik szerdán a ligeti uszodában, amelyik a
hétvégi nyitó fordulóban egyaránt vereséget szenvedett. A
Szentes a Vasastól, az OSC pedig
a címvédő Honvédtól kapott ki
négy, illetve hét góllal.
- Rendkívül fontos meccs vár
ránk - közölte Kádár József, a Kontavill-Szentesi VK edzője. - Akárcsak ők, mi is az 5-8. hely egyikére pályázunk, ezért az egymás ellen szerzett pontok duplán számítanak. Azt is mondhatnám, hogy
négypontos meccset játszunk az
orvosegyetemistákkal. Természetesen a győzelem a cél és ezért
mindent el is követünk.
A hazaiak közül mindenki
hadra fogható, egyedül a kisebb
hátműtéten átesett Szénászki játéka kérdéses.
- Nagy szükség lenne rá, főleg
a kivételes lövőerejére. Az orvosok csak a meccs napján döntik
el, hogy vállalhatja-e a szereplést.
Tavasszal mind a két pontot
megszerezte az OSC a ligeti
uszodában, sőt az augusztusi
Szentes-kupán is jobbnak bizonyult a hazaiaknál. A szeptemberi Kontavill-kupán lejátszott
felkészülési viadalon Horváth
Tamásék 7-5-ös sikerükkel törlesztettek valamit a korábban ért
„sérelmekért", de az igazi elégtétel a szerdai győzelem lenne.
SZ. L.

A szegedi közgyűlés mondja ki a végső szót a sportiskola ügyében

A Német Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága vizsgálatot indított a Hertha BSC kapusa, Király Gábor és a klub menedzsere,
Dieter Hoeness ellen, mert sportszerűtlenül viselkedtek szombaton a bajor fővárosban, az 1-O-ás
vereséggel végződött 1860 München elleni bajnoki meccs után.
A magyar válogatott hálóőre
állítólag szóban és tettleg is bántalmazta Matthias Anklam part-

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Csongrád Megyei Önkormányzat Sporthivatala (hatósági
nyilvántartásba vett képző intézmény) októbertől sportoktatói,
segédedzői tanfolyamot indít a
következő sportágakban: aerobik, aikido, akrobatikus rock and
roll, asztalitenisz, atlétika, birkózás, búvárúszás, evezés, görkorcsolya, gyorskorcsolya, íjászat, jégkorong, judo (cselgáncs),
karate (karate-do, shotokan, shitoryu, wadoryu, gijuryu, kyokushinkai, ashihara), kajak-kenu,
kempo, kerékpározás, kézilabda,
kick-box, kosárlabda, kung-fu,
labdarúgás, lovassport, műkorcsolya, ökölvívás, ritmikus gim-

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 39. fogadási hét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
13 plusz egy és 13 találatos
szelvény nem volt. A 12 találatos
szelvényekre (15 darab) egyen-

SZURKOLÓI BUSZ
Az Orosháza-Pick NB l-es férfi
kézilabda-mérkőzésre
október
2-án (szerda), 15 órakor szurkolói busz indul a Szeged étterem
elől. Jelentkezni a 06-30-9122957-es telefonszámon lehet.

A három évvel ezelőtt elfogadott szegedi sportkoncepció
tartalmazza a sportiskola megalakításának szükségességét. A
megvalósítás azonban az október eleji közgyűlés döntésén
múlik. A terv mindenesetre elkészült.
- Késésben vagyunk, hiszen 2000
szeptemberében már el akartuk
indítani a sportiskolái képzést kezdi önkritikával Dobó László, a
szegedi képviselő-testület sportbizottságának vezetője, majd így
folytatja: - Elindítását három ok
indokolja: 1. nagyon sok és szervezetlen a városban az utánpótlásbazis; 2. amíg iskolába járnak a gyerekek, addig elsősorban ott szervezik meg mozgatásukat; 3. A testnevelők tanórán kívüh foglalkozásának egyre szűkebb teret biztosítanak. Akik csinálják, azok csak
lelkesedésből foglalkoznak a gyerekekkel.
A sportbizottság vezetője elmondta, hogy a sportiskolái
rendszer bevezetéséhez két dologra van szükség. Az egyik, hogy
megfelelően koordinálni kell az
előbb említett három területet, a
másik pedig, a városnak pénzt
kell biztosítani azoknak az utánpótlásképző bázisoknak, ahol
megfelelő szakértelemmel, szervezettséggel dolgoznak.
- A szakmai rész adott. Szerintem a város nagyon jó szakemberekkel rendelkezik. Többen vannak olyanok, akik már bizonyították elkötelezettségüket és kitűnő felkészültségüket. A pénz
azonban hiányzott a jó és folyamatos munkához - jelentette ki
Dobó László.

jelzőt, Hoeness pedig a lefújás
után úgy nyilatkozott: nem tizenegy, hanem tizennégy „játékos" ellen kellett focizniuk.
A bizottság várja a vádlottak állásfoglalását, a Hertha ebben a
tervek szerint fel fogja hívni a figyelmet a játékvezető téves ítéleteire és a partjelzők „szokatlan"
viselkedésére. Utóbbi álhtólag
abban nyilvánult meg, hogy Anklam többször is azt mondta van
Búnknak, a vendégek futbalbstájának: „Vizeld össze magad!".

nasztika, rögbi, röplabda, sakk,
síelés, sportlövészet, súlyemelés,
sport-rekreáció, szinkronúszás,
taekwon-do (ITF, WTF), tájékozódási futás, táncsport, teke, testépítés-fitnesz, tenisz, tollaslabda, torna (női és férfi), triatlon,
úszás, vízilabda.
A jelentkezés feltétele középiskolai érettségi, büntetlen előélet,
versenyzői múlt, illetve jártasság
a választott sportágban. A határidő október 11.
A jelentkezési lap a következő
címen szerezhető be: Csongrád
Megyei Önkormányzat Sporthivatala, 6720 Szeged, Victor Hugó
u. 1., I. emelet. Telefon és fax:
06-62/548-094, 548-095. Bővebb információ is itt kapható.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

REFLEKTOR

Becsöngetésre várnak

Német vizsgálat
Király Gábor ellen
BERLIN (MTI)
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ként 164 ezer 785 forintot fizetnek. A 11 találatosok (221 darab)
11 ezer 184, a 10 találatos szelvények (1912 darab) pedig 2155
forintot érnek.
A góltotón 6 és 5 találatos szelvény nem volt. A 8 darab 4 találatos nyereménye egyenként 12
ezer 205 forint.

SPORTFÓRUM
Az MSZP Szeged és Környéke
helyi szervezetének városi sporttagozata csütörtökön 17 órakor
Sportfórumot tart a Zacc Kávézóban (Szeged, Kölcsey u. 11.).
Az előadó Köpf Károly, a GYISM
sportügyekért felelős helyettes
államtitkára. Az összejövetel aktualitását erősíti, hogy a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium tervei szerint a sportkoncepció társadalmi, szakmai vitája országosan október 10-étől indul.
MEGLEPETÉS A VB-N
Bulgária meglepetésre magabiztosan, 74 perc alatt nyert a Világliga-győztes Oroszország ellen az
Argentínában zajló férfi röplabda-világbajnokság első fordulójában. A többi favorit közül a címvédő Olaszország és az olimpiai
bajnok Jugoszlávia egyformán sikerrel startolt.
Eredmények, B csoport: OlaszA Tisza Volán Focisuli tizenkét korosztályában közel félezren rúgják a labdát heti rendszerességgel, ország-Horvátország 3:0, Lenszakemberek irányításával.
Fotó: Miskolczi Róbert gyelország-Kanada 3:1; C csoport: Bulgária-Oroszország 3:0,
A bizottsági elnök elárulta azt amelyben lenne egy szakmai és zat, mivel iskolák bevonására, fi- Franciaország-Tunézia 3:1; D
is, hogyan képzeli el a sportisko- egy gazdasági irányítói stáb. Ez a nanszírozására kerül sor, míg a csoport: Jugoszlávia-Spanyolorla működtetését, s szervezését.
közfeladatokat ellátó társaság másik a sportigazgatóság, amely szág 3:1; E csoport: Egyesült Ál- Több szakemberrel konzul- együttműködési megállapodást az egyesületekkel van kapcsolat- lamok-Egyiptom 3:1; F csoport:
tálva dolgoztuk ki a sportiskola kötne a sportegyesületekkel és az ban, s a pályahasználatát is biz- Kuba-Csehország 3:1.
működését. De hivatkozhatnék iskolákkal. Azt szeretnénk, ha a tosítja. A szakmai felügyeletet
a mostani sportminisztériumi testnevelők ráállnának egy-egy pedig a Juhász Gyula Tanárképző MAROS-KUPA 2002
célra is, hogy nagyobb figyelmet sportágra, s tanítványaikkal fog- Főiskola testnevelési tanszé- A Maros-kupa kispályás labdarúkell fordítani a fiatalok sportolta- lalkozva áramoltatnák a szegedi kének oktatóiból alakított testü- gótorna utolsó csoportmeccseit
tására. Véleményünk szerint leg- sikersportágak felé a tehetsége- letre bíznánk, akik rendszeres el- rendezték meg Makón, a maelső lépésként létre kell hozni a ket. A kht.-nak két tulajdonosa lenőrzést végeznének.
ros-parti pályán. Eredmények, A:
Szeged városi sportiskola kht.-t, lenne, az egyik az önkormányPosta-Nagylak Határ 5-0, TűzSÜLI JÓZSEF
oltóság-VGM Magép 3-0, Magyarcsanád-ASS Fehér Sasok
Az izgalmak fokozódnak a Bajnokok Ligájában
7-0, Batida SE-Posta 2-6, Tűzoltóság-Nagylak Határ 0-0; B:
Sport-Mix-Phoenix Csatalovak
0-0,
Vörös-Feketék-Déligyümölcs 4-0, Phoenix Csatalovak-Dinamo Ráday 6-0, VB
a müncheni Olimpiai-stadionban, gol), Feyenoord (holland)-Dina- FC-Sport-Mix 0-3, A. S. Coma-Vörös-Feketék 0-5.
mert a kirobbanó formában lévő mo Kijev (ukrán).
LABDARÚGÁS
Filippo Inzaghi (7 meccs/10 gól)
Az állás: 1. Juventus 4 pont
A negyeddöntők párosítása is
vezette, a BL-t két győzelemmel (6-1), 2. Feyenoord 4 (2-1), 3. elkészült: Posta-Déligyümölcs,
kezdő AC Milan lesz a riváhs. Az Dinamo Kijev 3, 4. Newcastle 0.
Sport-Mix-Nagylak Határ, MaBUDAPEST (MTI)
olaszok számára mindenképpen
F csoport: Maccabi Haifa |izra- gyarcsanád-Phoenix Csatalovak,
Kedden és szerdán ismét a Baj- kedvező előjel, hogy a múlt héten eli)-Bayer Leverkusen (német), Vörös-Feketék-Tűzoltóság.
A
nokok Ligája áll a futballszur- 4-0-ra diadalmaskodtak La Coru- Nicosia. Manchester United (an- meccseket a hét végén játsszák le
kolók figyelmének középpont- nában, pedig a Deportivo az első gol)-Ohmpiakosz (görög).
a Maros-parti sportpályán.
jában: Európa 16 stadionjában fordulóban éppen a müncheni
Az állás: 1. Manchester 6 p, 2.
kerül sor a csoportmérkőzések 3-2-es diadallal okozott meglepe- Olimpiakosz 3 (6-5), 3. Maccabi BENKÓ ARANYA
tést.
első körének 3. fordulójára.
3 (5-5), 4. Leverkusen 0.
Izsákon bonyolították le a X. SárA májusban BL-döntőt játszó,
G csoport: Deportivo La Coru- fehér-kupa fogathajtóversenyt,
Az eddigi két felvonás során az el- s ott csak balszerencsés körül- na (spanyol)-RC Lens (francia), mely egyben a ketteseknél egyéni
múlt évek német sikercsapatai mények között elbukó Bayer Le- Bayem München (német)-AC és csapatbajnokság is volt. A
egyáltalán nem remekeltek, így verkusen még nem szerzett pon- Milán (olasz).
Csongrád megyei sportolók a vámost szinte sorsdöntő meccs vár tot, igaz a legutóbbi körben már
Az állás: 1. AC Milán 6 pont, rakozás alatt szerepeltek, Makai
rájuk. Különösen a 2001-ben közel járt efihez a Manchester 2. Deportivo La Coruna 3, 3. Ba- Zoltán (Aranyági Ménes, Vásárgyőztes Bayem München eddigi United ellen. Klaus Toppmöller yern München 1 (3-4), 4. RC hely) a 14., Tóth Ferenc (Fábiánszereplése jelent negatív szenzá- csapata szombaton 2-1-re le- Lens 1 (2-3).
sebestyéni Kinizsi SE) a 16.,
ciót, hiszen a nyáron alaposan győzte a Bayernt, így némi optiH csoport: Galatasaray (tö- Kecskeméti László (Gazdasági
megerősített együttes csak egy mizmussal várja a nicosiai ösz- rök)—FC Bruges (belga) Lokomo- Egyesülés, Vásárhely) a 22., Selypontot szerzett a Deportivo La Co- szecsapást, amelyen a Maccabi tív Moszkva (orosz)-FC Barcelo- ben Zsolt (Fesztivál LK, Szeged)
runa és az RC Lens ellen. Ottmar Haifa lesz az ellenfél.
pedig a 24. helyen végzett. Ez
na (spanyol).
Hitzfeld együttesének ma mindenLabdarúgó Bajnokok Ligája, a
Az állás: 1. FC Barcelona 6 csapatban az 5. helyet jelentette.
képpen győznie kell, ha nem akar a csoportmérkőzések 1. köre, 3. pont, 2. Galatasaray 3, 3. FC Az egyes fogatok mezőnyében vikiesés szélére sodródni. Ballackék forduló,kedd, E csoport: Juventus Bmges 1 (2-3), 4. Lokomotív szont Benkő Noémi (Aranyági
dolga azonban roppant nehéz lesz (olasz)-Newcastle United (an- Moszkva 1 (0-2).
Ménes, Mártély-Vásárhely) bizonyult a legjobbnak, elhódította a
serleget.

Bayern-Milan rangadó

Bonifert, új szerepben

Bonifert Domonkos tizenkét
évi edzősködés után váltott. Az
egykori kosárlabdatréner a nyár
óta a Szegedi Sportlétesítmény
Beruházó és Hasznosító Kft. vezetője.
Bonifert Domonkos neve összeforrt a szegedi férfi kosárlabdával.
Fiatalon, tizennyolc évesen kezdett el trénerkedni. Végigjárta a
szamárlétrát, míg a felnőtt csapat
munkáját kezdte el irányítani. A
Naturtex-Szedeák 2001-ben az ő
irányításával harcolta ki az NB I
A csoportos tagságot. A bentmaradásért folytatott küzdelem közben azonban felállt a kispadról, a
szegedi gárda már Molnár Csaba
irányításával hosszabította meg
az újabb első osztályú tagságot. A

sporttól azonban nem szakadt el,
a nyártól a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó és Hasznosító
Kft. vezetője lett.
- Dobó Lászlótól vettem át a
munkát - kezdte a mondandóját
Bonifert Domonkos - , elődöm a
politikai pályát választotta. Mi a
feladatom? A sportcsarnok rekonstrukciós munkálatai tovább
folytatódnak, hiszen egyelőre
csak a küzdőtér és a lelátó újult
meg. Rengeteg munka van még
hátra, a kiszolgáló helységek és
az alsó szint felújítása még nem
történt meg. A legnagyobb feladat a parkolási gondok megszűntetése lenne, hiszen egy-egy
jelentősebb sportesemény idején
a szurkolók nem tudnak a sportcsarnok környékén megállni. Bí-

zom benne, hogy ezt a problémát
hamarosan megoldjuk és normális körülmények között tudnak majd a sportbarátok parkolni. A kosárlabdától teljesen azért
nem szakadtam el, hiszen tegnap tartotta az első tréningjét a
Kosársuli az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban.
Voltak
ajánlataim felnőtt csapatoktól is,
azonban más városba nem kívántam szerződni, mindenképpen Szegeden akartam maradni,
ezért kezdtem el az utánpótlás
területén tevékenykedni. Bízom
benn, hogy több tehetségeket sikerül felfedeznünk, akik közül a
későbbiekben a felnőttek között
még sok-sok örömet szereznek a
sportbarátoknak.
S. R.

KISS ÁGNES BRONZA
Rezessy Gergely és Kovács Ida
nyerte a maratoni országos futóbajnokságot. A hölgyek mezőnyében a Szegeden élő, de debreceni színekben versenyző Kiss
Ágnes (ideje: 2:50.08) bronzérmet szerzett. Említést érdemel
még, hogy a Csongrád megyei indulók közül 39-en értek célba. A
lányoknál a maratonkát (4 km)
Papp Gabriella (SZVSE) nyerte
meg 14:34 perces idővel.
VOLÁN-GYŐZELEM
NB l-es ifjúsági fiú kézilabda-mérkőzés: Tisza Volán-Pestszentlőrinc 34-22 (20-9). Tisza
Volán SC: Kollár - Visy, Krasznai
4, Halász 4, Mison 1, Sutka 7,
Virág 2. Csere: KOVÁCS (kapus), GÁLOSI 7, Balázs 1, BOLDA 4, VALACZKAI 3. Kiszel 1.
Edző: Gera Norbert.
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A késelő
Mikulás

Ajtó a festményen

Napos idő
Készítette:

HUNTSVILLE (MTI)

FARKAS CSABA
Ment. ment Thakács a szürke-szeles, kisvárosi
utcán, és egyszer csak lángolás kapta meg szemét
a túloldalon. Odanézett: megy le a nap egy festményen. Tűzvörös a kép egésze, a tűzvörösség
betölti a rendelkezésére álló kereteket. Maga a
nap nem, nem látszik, hátat fordított neki bizonnyal az alkotó, mindemellett vörös az ég, vörös a föld, vörös a kép aranymetszés-központján
ban álló kis tanya, izzófehéren fénylenek az ablakszemek: visszaverődik róluk a láthatatlan napnak fénye, fölgyújtja szinte az üveget. ..Ámulat",
mondta magában Thakács az épületoldalnak támasztott festmény láttán. Tetszik ? - lép közelebb az árus, hosszan tartó álldogálásra berendezkedett, réteges-vastagon öltözött, bekecses-hótaposócsizmás egyén. - Innen meg innen jött - mutat a képre. - Emez Kecskemétről, amaz Petőfiszállásról, azok ott Ceglédről... - Thakács ekkor
vette észre: nem csupán a lángoló kép észlelhető
falhoz állítva, értékesítésre kínálva, hanem még
vagy huszonöt. Egyiken kék-fehér, csonthideg településszél, az utolsó házak, rajtuk túl immár a
puszta következik, fafüstszag a levegőben, ember
sehol, a szürkésbarna diófaágak beledermedtek a
légbe, régi hó a földúton s háztetőkön, lehet már
jó kéthetes is, nem mély, csupán néhány centis,
de ez aztán tartja magát a mínusz öt fokban. Szél,
az nincsen, még csak kutya sem ugat a távolból,
torkára forrasztotta a hangot a hideg; az udvari,
göcsörtös szőlősorok vesszőin egy-két, ősszepöndörödött-drapp levél, cinkék tüvékony cincogása

bár sehol nincsenek a képen, tisztán hallatszik
-, január van, január...
.- ¡ók ezek a képek - mondta Thakács.
- Jók - bólint az árus -, már írni is akart róluk
egy újságtó. Aztán...
- Aztán ? - kíváncsiskodott Thakács.
- Elhajtottam - mondta büszkén a hótaposócsizmás.
- Úgy is kell - mondta Th. -, még a végén valaki
megvette volna ezeket a képeket. Lett volna a
művészeknek egy jó napjuk.
-Nem volt velük egyeztetve. Csak úgy ideállít...
Elöször kérjen tőlük írásos hozzájárulást!
- Persze... - mondta Thakács, kifújta orrát. Másik, nagyméretű képre szegezte szemét, üvegajtót
ábrázol, bévülről, szobából, s üvegen túli, homályos, őszi tájat. Jellegtelen, fémszín kilincs nyitja
a fehér keretes ajtót, mögötte októberi ködbe veszó, félig-napos kert, vagy udvar, vagy mindössze
név nélküli tér, környezet, valóságdarab. Thakács
közelebb lép a festményhez, mind közelebb, elmélyülten tanulmányozza az ecsetkezelést, óvatosan megérinti a vásznat, nem érez semmit, belenyúl a képbe - enged a festmény, nincs ellenállás -, egyik lábát óvatosan átrakja a képkereten,
lenyomja a festett alumíniumkilincset, fejét bedugja a keret közé, körülnéz, már nyitva a képi ajtó, Thakács immár nagyobbrészt a képen belül,
az ajtóban tartózkodik, másik lábát is behúzza a
festménybe, óvatosan becsukja maga mögött az
ajtót, és elindul az ábrázolt, ködös-napos tájban.

Texas amerikai szövetségi állam
Huntsville fegyintézetében méreginjekcióval kivégeztek egy 42
éves férfit, aki tíz éve két kiskorú
lányt késelt halálra. Rex Mays
1992-ben azt követően követte el
tettét, hogy elbocsátották állásából. Egy áruház alkalmazásában
bohócnak, Mikulásnak, illetve
húsvéti nyuszinak öltözött be.
Az dühítette fel, hogy áldozatai
túl hangos zenét hallgattak, és
kérésére nem halkították le azt.

ISTEN ELTESSE!
MALVIN
A Malvin a német Malwine névből, ez pedig a germán Madalwine név rövidüléséből keletkezett.
Elemcinek jelentése: bírósági
székhely, bírósági tárgyalás és
barát, együttesen a jog barátjának fordítható. A németben a
Malwin férfinév, a Malwine pedig annak női párja. Nyelvünk
több becéző alakban is használja:
Málcsi, Málcsika, Máli, Málika,
Malvincsi, Vincsi, Vincsike stb.
Egyéb névnapok: Bazsó, Hedvig,
Rémig, Rómeó, Teréz.

Alvó mezei hörcsögök
MAINZ (MTI)
Alvó hörcsögök hátráltatják a
Mainzban tervezett ZDF-médiapark megépítését. A Focus hírmagazin jelentése szerint a 100
millió eurós televíziós beruházás
azért késik, mert a médiaparknak kiszemelt területen élő mezei hörcsögök védett állatok. A
hörcsögöket ezért át kellene telepíteni, amihez előbb be kellene
fogni őket és német, valamint
természetvédői
alapossággal

pontos „leltárt" készíteni róluk.
Mindez még mindig a kisebbik
baj. A nagyobb, hogy a hörcsögök
épp alszanak, méghozzá téli álmot, emiatt aztán még lábujjhegyen járva sem szabad őket háborgatni. A legnagyobb baj pedig
az, hogy csak most kezdtek aludni. Téli álmuk szeptembertől
márciusig tart... Nem oly rég
vackolták be magukat, előtte
azonban alaposan feltöltötték az
éléskamrát. Ki mer kikezdeni velük...?

Szeged

19°

O

Hódmezővásárhely

Az irigy
vendéglős

Szentes

NANCSING (MTI)
Kínában halálra ítélték egy nancsingi falatozó tulajdonosát, aki
bevallotta: irigységből patkánymérget szórt a vetélytársa gyorséttermében készült ételekbe, 38
ember halálát okozva. A mérgezett ételtől csaknem 300 ember
betegedett meg. A bűnös vendéglőst, Csen Cseng-pinget fokozott
biztonsági intézkedések közepette, 20 rendőrautóból álló karavánban szállították a bíróságra.
A gyanúsított után indított hajtóvadászat során Csent egy vonaton fogták el a tömeges ételmérgezés másnapján, a Nancsingtól 600 kilométernyire
északnyugatra fekvő Csengcsouban. A versenytársára féltékeny
férfi olyan patkánymérget használt, amelynek árusítását az
1990-es évek közepén ugyan betiltották Kínában, de illegális készítőktől vidéken könnyen beszerezhető. Kínában a halálos
ítéleteket automatikusan megfellebbezik, a kivégzéseket pedig
közvetlenül a jogerős ítélet után
végrehajtják.

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 39. heti ötös- és hatoslottó nyeremények a következők. Az ötöslottón telitalálatos
szelvény nem volt. A négyesekre
egymillió 166 ezer 160, a hármasokra 12 ezer 506, a kettesekre
755 forintot fizetnek. A Joker játékban, az első nyerőosztályban
egy darab nyertes szelvény volt,
nyereménye: f 3 millió 487 ezer
519 forint. A hatoslottón sem
volt telitalálatos szelvény. Az
5+1 találatos nyereménye 27
millió 604 ezer 227 forint. Az
ötös 262 ezer 182, négyes 4500,
a hármas 888 forintot ér.

A NAP VICCE
- Igaz, hogy térdeltem a gyorsforgalmi úton, de ez még nem jelenti azt, hogy részeg vagyok! - méltatlankodik a gépkocsivezető az
igazoltatásnál.
- És ahhoz mit szól, hogy a tanúk szerint fel akarta göngyölíteni a záróvonalat?
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Németh György karikatúrája

A hajnali, reggeli órákban kialakult kődfoltok a napsütés hatására gyorsan
feloszlanak. Csapadék sehol sem várható. A légmozgás mérsékelt marad.

18°

További kilátások
Eleinte nem változik időjárásunk. A következő napokban jobbára napos időben lesz
részünk, a reggeli ködök gyorsan feloszlanak. A hideg hajnalokat mérsékelten meleg
nappalok követik. A hét végén már több lesz a felhő, és néhol eső is lehet.
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Szombat

Max:20°
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Változó
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 112cm (hőfoka 15.1 C°), Csongrádnál 216 cm,
Mindszentnél 255 cm. A Maros Makónál 57 cm.
A Nap kel: 6.42, nyugszik: 18.24. A Hold kel: 24.53, nyugszik:
16.15.

Nyuszifüles vibrátor
LONDON (MTI)
Visszavonja nyuszifüles vibrátorait egy brit cég, mert azok sérüléseket okozhatnak gyanútlan
használóiknak. A vállalat hirdetésekben és internetes honlapján
igyekszik tudatni - megfogalmazása szerint - „a köz biztonságának érdekében" vibrátorainak
használóival, hogy a szexuális
örömszerzést szolgáló szerkezet
nyelében lévő kis golyócskák kigurulhatnak. (Hogy miért vannak a nyélben golyócskák, arra

nem tért ki a Reuter.) A nyuszifüles vibrátorból már mintegy 150
ezer darab készült, de szerencsére csupán egy tételnyinél mutatkozhat a hiba. A cég az idén május és szeptember között eladott
példányokat
rendeli
vissza,
ahogy sorozathibás autóknál bevett szokás.- Utóbbiaknál azonban könnyebb elérni a vásárlókat, mivel az autók tulajdonosainak adatait megőrzik a szalonok.
Vibrátor esetében nemigen kérnek nevet, lakcímet, telefonszámot a szexboltok a vevőktől.

A sas kacsakalandja
OSLO (MTI)
Nagyot csalódhatott egy sas Norvégiában: egy tavon ringatódzó
műanyag kacsára vetette magát,
amely ki volt kötve egy cölöphöz.
A ragadozó először azon hökkenhetett meg, hogy mennyire kemény „húsú" a kacsa, mivel képtelen volt karmait rendesen belemélyeszteni. Valahogy csak-csak
megragadta, és elkezdett felszállni, amikor jött a következő döbbenet: a kacsa kirántotta magát

az acélos saskarmok közül - „elfogyott" ugyanis a kötél, pontosabban megfeszült, és visszarántotta a kacsát. A sas leszállt egy
közeli fára, hogy megeméssze agyilag - a történteket. - Szemlátomást alaposan elgondolkodtatta az eset. Ült a fa ágán, lefelé bámult, és úgy tűnt, sehogysem érti, mi történhetett - mesélte a
sas szerencsétlenkedésének tanúja, a műanyag kacsa gazdája,
Ole H. Hjatoey, aki tóparti kunyhójából leselkedett.

Jogosítvány nélküli befolyásolás?
VÍZSZINTES: 1. Charles-Guillaume Etienne, francia költő (+1845),
gondolata. 12. Elemes, variálható lakberendezési tárgyak. 13. Zamata. 14. Lenin által szorgalmazott villamosítási terv volt. 15. Lantán.
16.... Farrow. 18. Spanyol és török autójel. 19. Az állam által képviselt
politikai erő. 24. Magunk. 25. Szájszél. 26. Banándarabka! 27. Előidéző. 29. Fogantat. 31. Az ezüst vegyjele. 33. Község Szolnoktól délre.
37. Házszám, röv. 38.... generis (sajátos, egyedi). 39. Belül nyom! 40.
Elszigetel. 44. Előtagként vmitől megfosztást, hiányt jelöl. 45.
Dél-amerikai gyíkfaj. 48. Önmegtartóztatás.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet másik része. 2. Széna, v. szalmahalom. 3.
Skandináv váltópénz. 4. Kettőzve: cukorka. 5. Francia filmrendező v.
(Roger). 6. Ébredni kezd! 7. Maró anyag. 8. Győri sportegylet. 9. M.O.E.
10. Érést elősegít. 11. Levert csőkút. 16. Német város, itt van a Gutenberg-múzeum. 17. Névelővel: vékony, viaszos réteg a gyümölcs héján. 20. Elem! 21. Izgatás, élénkítés. 22. Tantál. 23. Akakevics ...
(Arany János költői álneve, = AKAKI). 28. Kiró (bírságot). 30. Előadó,
röv. 32. ..-kart. 34. Fehérorosz folyó. 35. Dunai bolgár kikötőváros
(=RUSZE). 36. Ütővel a labdát puhán, ívelten küldi. 37. Működési
rendellenesség. 41. ... Taylor. 42. Általános, röv. 43. Római 52. 44.
Erős tartógerenda. 46. Az ón vegyjele. 47. Néma kín!
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Bárki tud a vízen járni, ha a tó be van fagyva
áHömányából töröl v
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