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TÉMÁINKBÓL
RUGALMAS NYUGDIJAK
Magyarországon szóba sem került a nyugdíjkorhatár további
emelése - mondta Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. A kormány szándéka, hogy bevezessék a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét. A dolgozók maguk dönthessenek arról, hogy mikor kívánnak nyugdíjba vonulni. A tervek
szerint 30 év feletti szolgálati
időnél ezt megtehetnék már a
nyugdíjkorhatár előtt 5-7 évvel.
2. oldal
ÖNKÉNTES HONVÉDEK
A 2006-ig folyamatosan csökkenő létszámú, majd megszűnő
sorkatonai szolgálatot teljesítők
helyére szerződéses katonákat
toboroznak. A szerződéses katona egy alakulatnál, egy konkrét
munkakör betöltésére szerződhet. E hónaptól - újdonságként önkéntes tartalékosnak is lehet
jelentkezni.
3. oldal
SZÍNITANODA SZEGEDEN
Egyelőre bizonytalan, hogy a későbbiekben nevelnek-e majd színészpalántákat Szegeden. A Budapesten már sikerrel folyó képzésre ugyanis itt kevesen jelentkeztek. A 15-16 hallgató helyett
jelenleg csak 9-en vesznek részt
a képzésben.
4. oldal
LOVAK A SÁNDORFALVI
TÓBAN
Tegnap délután két ló a sándorfalvi tóba húzta a rábízott kocsit.
Gazdájuk üggyel-bajjal kimenekült a vízből. A tűzoltók csak az
állatok tetemét tudták már a daruval kiemelni. Az anyagi kár - a
becslések szerint - elérheti a tízmillió forintot.
5. oldal

Magába zárkózó, csendes, jószívű fiú volt, talány tettének oka

Miért lett öngyilkos Gábor?
Soha nem éreztem ilyen fájdalmat - mondta könnyeivel
küszködve a 23 éves Türzó Gábor bátyja, Géza. Elmesélte, mi
történt pénteken, amikor testvére kiugrott a tizedik emeletről.
Mint arról korábban beszámoltunk, egy 23 éves fiatalember a
hét végén Szegeden kiugrott tizedik emeleti panellakásuk ablakán. A kiérkező mentők már
nem tudták megmenteni életét.
Az előzetes információkkal ellentétben a fiú, mint bátyja mesélte, nem veszett össze édesapjával péntek este. - Szó sem volt
családi vitáról vagy veszekedésről. Gáboron látszott, hogy nem
érzi jól magát. Az édesapám
mondta neki, menj be, fiam, pihenj le. Erre bement a szobába és
kiugrott az ablakon. Ez volt neki
a lepihenés... - fogalmazott keserűen a fiú bátyja, Turzó Géza.
Ahogy mesélt, csendben folytak
könnyei.
- Bár tudtam volna segíteni neki. Amikor édesapám meglátta,
mi történt, csak annyit mondott:
elment, elment. A fájdalomtól
nem is voltunk magunknál - tette hozzá.
Gábor csendes, magába forduló, jószívű fiatalember volt. N e m
járt szórakozni, néha a barátaival
megivott egy-két sört. Bátyja szerint n e m volt előzménye a tragédiának, semmi nem utalt arra,
hogy az öccse tervez valamit. Láttam rajta, hogy problémája
van, de nem beszélt róla.
- A szívem megszakad. Nekem
is három gyermekem, három lányom van. Ha ilyen történne velük, biztosan n e m élném túl kapcsolódott a beszélgetésbe Király Lajosné, az egyik rokon.
- Jól megvolt Gábor az édesap-

Száz nap
haladék
SMS-ÜZENETEK
A PADOK ALATT
Egyre több diák jár úgy iskolába,
hogy zsebében ott lapul a mobil
telefon. A tanítás ideje alatt tiltják a mobilozást, ám a padok
alatt remekül lehet SMS-eket
küldeni.
4. oldal
www.delmagyar.hu
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Decemberi
licit
a Royalra
Eladó a Royal Hotel. A december 11-i licitálás után t u d h a t j á k
meg Szeged polgárai, ki és
mennyit áldoz a patinás szálloda megvételére.

A fiú bátyja és menyasszonya megrendülten beszélt a tragédiáról.
jávai, akit nagyon tisztelek. Mindig türelmes volt a fiúkkal, amiben csak tudott, segítet nekik mondta a fiú bátyjának menyasszonya, Király Melinda.
Gábornak két hete nem volt
munkája, emiatt igen elkeseredett volt, ám szerdán a Délma-

gyarországban talált magának
munkát. Még a megbeszélésre is
elment, örült, hogy végre megint
lesz állása.
- Szerdán jó kedvűen sétáltunk
a töltésen, de péntekre szomorúvá vált. Látszott rajta, hogy valami bántja - tette hozzá Melinda.

Fotó: Karnok Csaba

Gábor végül péntek késő este
úgy döntött, véget vet életének.
Bement édesapja szobájába, kinyitotta az ablakot, felállt a radiátorra, majd kilépett a semmibe. N e m volt esélye, hogy túlélje a zuhanást
A. T. J.

Mi lesz a Royal Hotel sorsa? Ez a
kérdés gyakorta elhangzik, amióta kiderült, hogy jelenlegi tulajdonosa el kívánja adni a város
egyik legpatinásabb szállodáját.
Amint arról beszámoltunk, azért
döntött az Eurasia Kft. az értékesítés mellett, mert a jelenlegi kiélezett piaci viszonyok között,
amikor a dél-alföldi idegenforgalmi piacon a nagy multinacionális cégek is megjelentek, a Royal
csak úgy tudná jó pozícióját megőrizni, ha az épület rekonstrukciójára százmilliókat költenének. Ekkora léptékű építkezés finanszírozására viszont az Eurasia Kft. nem vállalkozik.
így meghirdették eladásra a
szegedi Belváros egyik legértékesebb, ötezer négyzetméteres, magántulajdonban lévő beépített
ingatlanát, ami közel száz éve
szállodaként üzemel. A teljesen
nyílt licitálás során az is előfordulhat, hogy az új tulajdonos
egészen más célokra kívánja
hasznosítani az épületet.
A pályázati határidő november
22-én lejárt, a vételi szándékot
fontolgató vevők addig vásárolhatták meg a pályázati anyagot,
benne a Royal Hotelről szóló
minden fontos információval.
Mint Kardos Pétertől, az Eurasia
Kft. résztulajdonosától megtudtuk, több érdeklődő is áldozott
pénzt a pályázati anyagra.
Az pedig december U-én, a licitálás napján derül ki, ki és
mennyiért veszi meg a Royal Hotelt.
B. Z.

Salgó felmentette Balogh Zoltánt
Salgó László országos rendőrfőkapitány tegnap felmentette
állásából Balogh Zoltán szegedi
rendőrkapitányt.

Az Európai Unióban azoknak a
termelőknek lesznek esélyei, akik
hajlandók a másokkal való összefogásra, a magányos farkasok korszaka ugyanis lejárt - véli az agrárkamara elnöke. A magyar mezőgazdaságnak nagy szüksége van
arra a száznapos haladékra, amelyet azzal nyert, hogy az európai
uniós
csatlakozás
időpontja
2004. január elsejéről május elejére tolódott át. Az agrártermelők
legszélesebb körének ugyanis jelenleg fogalma sincs, mi vár rá az
EU-ba. Csikai Miklós, a Magyar
Agrárkamara elnöke, a szentesi
Árpád Agrár Rt. elnök-vezérigazgatója úgy véli, a mulasztásokért
az előző kormányzatot jelentős
mértékben terheli a felelősség.

Mint arról már korábban beszámoltunk, Lukács János megyei
főkapitány személyzeti beszélgetésen közölte Balogh Zoltánnal, hogy a jövőben nem látja
biztosítottnak kettejük eredményes együttműködését, ezért
kezdeményezni fogja az országos rendőrfőkapitánynál Szeged
rendőrkapitányának felmentését, Salgó László vezérőrnagy,
országos rendőrfőkapitány tegnap december 15-i hatállyal
meg is tette.

Interjúnk A pénz beszélben

Részletek a 3. oldalon

MUNKATÁRSUNKTÓL

A felvétel három éve készült, amikor Lukács János (balról) b e m u t a t t a a sajtónak Balogh Z o l t á n t .
Azóta sem sikerült együtt lefotóznunk őket. Akkor még szent volt a béke.
Fotó. Karnok Csaba
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Budádban az ENSZ fegyverszakértőinek első csoportja

drogpolitika ellen

Ellenőrzés vagy háború

Kemény elvi vita és parlamenti
összeütközés várható a Btk. tervezett módosításáról, amely
kormánypárti tervek szerint
gyakorlatilag törvényesítené az
iskolai „beetető" akciókat.
BUDAPEST (MTI)
A Fidesz a társadalmi rend, a társadalmi normák fellazításának
ítéli a Btk. tervezett módosítását,
amely a drogterjesztés és -fogyasztás büntetőjogi megítélésén
változtatna. A Fidesz-frakció
hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Pokorni Zoltán, Harrach
Péter és Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezt a kérdést nem
szabad pártpolitikai ügyként kezelni. Pokorni Zoltán, a Fidesz
oktatási kabinetjének vezetője, a

parlament szakbizottságának alelnöke levélben fordul Magyar
Bálint oktatási miniszterhez a
kábítószerek iskolákban való terjesztésének szankciói ügyében.A
levélben választ vár a tárcavezetőtől egyebek mellett arra: egyetért-e azzal, hogy az iskolákban és
más, gyermekek által látogatott
intézményekben könnyebb legyen és kisebb kockázattal járjon
a kábítószer fogyasztása, illetve
terjesztése, mint bárhol másutt.
Pokorni azt is firtatja, hogy Magyar Bálint egyetért-e a törvényjavaslattal, amely szerinte gyakorlatilag legalizálja a terjesztők
iskolai „beetető" akcióit, amenynyiben azt az érintettek közös fogyasztásnak tüntetik fel és vállalják, hogy megelőző felvilágosító
szolgáltatáson vesznek részt.

Kiss Péter a kormányzati tervekről

Rugalmas nyugdíjak
BUDAPEST (MTI)
Magyarországon szóba sem került a nyugdíjkorhatár további
emelése, az emberek egészségi
állapota alapján ez nem is lehetséges - mondta Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter hétfőn Budapesten egy
nemzetközi tanácskozás sajtótájékoztatóján. Kiss Péter elmondta: a kormány szándéka, hogy a
jelenlegi kormányzati időszakban bevezessék a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét. A dolgozók maguk dönthessenek ar-

ról, hogy mikor kívánnak nyugdíjba vonulni. A tervek szerint
30 év feletti szolgálati időnél ezt
megtehetnék már a nyugdíjkorhatár előtt 5-7 évvel. A miniszter
szerint ugyanakkor az általánosan javuló egészségi állapottal, a
bővülő munkapiaci lehetőségekkel arányosan egyre többen lesznek azok, akik nem az előbbi,
hanem a későbbi nyugdíjba vonulást választják. A konferencián példák hangzottak el arra,
hogy egyes országokban ezt a későbbi nyugdíjba vonulást milyen
ösztönzőkkel segítik elő.

A kártyákat újra kell keverni

Haider visszavonul! ?
KLAGENFURT, BÉCS (MTI)
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
megsemmisítő választási veresége után egy nappal a jobboldali
populista förg Haider bejelentette, hogy lemond Karintia tartományi főnöki (kormányfői) tisztségéről, egyúttal burkoltan célozva arra, hogy teljesen visszavonul a politikai életből. „A választási eredményeket úgy tekintem,
mint a velem és politikámmal
szembeni bizalmatlanság megnyilvánulását" - mondta hétfőn
Haider, az FPÖ korábbi elnöke az

ORF rádióban. Döntését azzal
indokolta, hogy az FPÖ nemcsak
országosan, de Karintiában is súlyos vereséget szenvedett. „A politika iránti szükségletemet tökéletesen kielégítettem. A kártyákat újra kell keverni" - tette hozzá a politikus. „Amikor valaki
hosszú éveken át építő munkát
végez és ilyen eredménnyel
kénytelen szembesülni, akkor illik tudnia azt is, hogy milyen
döntést kell meghozni a maga
számára" - mondta Haider, aki
2002. május 1-jéig vezette az
FPÖ-t.

Bagdadba érkezett az ENSZ
fegyverzetellrtiőreinek első csoportja, hogy négy év szünet után
folytassák Irak tömegpusztító
fegyvereinek felderítését.
BAGDAD (MTI)
A 17 fős misszió az ENSZ fegyverzetellenőrző
bizottságának
(UNMOVIC) I I , valamint a
Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek (IAEA) 6 képviselőjéből áll. Küldetésük sikerétől
függhet egy Irak elleni amerikai
katonai akció beindítása, illetve
lefújása. Az UNMOVIC tagjainak feladata rakéták, biológiai és
vegyi fegyverek utáni kutatás,
míg az IAEA-alkalmazottak célja
kideríteni, hogy képes-e Irak
nukleáris fegyvereket előállítani.
A csoport szerdán kezdi el az ellenőrzést. Utoljára 1998 végén
jártak Irakban ENSZ-fegyverzetellenőrök. Bagdad az ENSZ BT
határozatának megfelelően ígéretet tett, hogy december 8-ig teljes mértékben számot ad valamennyi fegyverkezési programjáról, és hogy az ENSZ-ellenőröknek szabad bejárásuk lesz
minden létező fegyverraktárba és
telephelyre. Az ellenőrök második csoportját éppen erre a napra
várják Irakba. A missziónak
2003. január 27-ig kell első jelentését bemutatni a BT-nek.

RÖVIDEN
SZÉLES FIGYELMEZTET
Ha rövid időn belül a jegybank
nem hajt végre egy 100 bázispontos kamatcsökkentést, akkor
teljesen elszakad egymástól a
monetáris és a fiskális politika mondta Széles Gábor, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetségének elnöke. Hozzátette: a forint gyengítése érdekében
az árfolyamsáv közepét is meg
kellene változtatni.
NŐ AZ ÜZEMANYAGÁR
A Mol Rt. szerdán megemeli az
üzemanyagárakat, a motorbenzin fogyasztói ára literenként 2
forinttal, a gázolajé 3 forinttal nő
- közölte a Mol Rt.
ÖNGYILKOS GYILKOS
Öngyilkosságot követett el egy
fogvatartott Kecskeméten, a megyei büntetés-végrehajtási intézetben. A férfi, aki emberölés, a
testvérének a halálra késelése
miatt töltötte büntetését, egy
fáslival akasztotta fel magát zárkájában. A fáslit ízületi fájdalmainak kezeléséhez kapta.

ÁLRENDŐRÖK
Magukat rendőrnek kiadó férfiak
raboltak ki Nyíregyházán hétfőn
egy vállalkozót, akitől 11 millió
forint értéket vittek el. A vállalkozó lakásába becsengetett Károm férfi ruházata is arra utalt,
hogy rendőrök. Az egyikükön
„Rendőrség" feliratú mellény
Az úgynevezett Irak-bizottság megfigyelői a bagdadi Szaddam re- volt, míg a másik két elkövető - a
pülőtéren. Megérkeztek.
MTI Telefotó/AP/Dzsaszim Mohammed sértett közlése szerint - régi,
váll-lapos egyenruhát viselt. Az
ajtónyitást követően az álrendTöbb házasságkötés, kevesebb gyermek
őrök a vállalkozót bántalmazták,
majd a lakásában tartózkodó ismerősével együtt megbilincselték. Átkutatták a lakást, majd
magukkal vittek öt és fél millió
közötti mértéket. Az idei év első forint készpénzt és ugyanannyi
BUDAPEST (MTI)
9 hónapjában 38 ezer házasságot értékű arany ékszert.
Emelkedett a házasságkötések kötöttek, 72 ezer 400 gyermek
száma, kevesebb gyermek szüle- született és 97 ezer 800-an hal- ORBÁN EURÓPAI KÖRÚTON
tett és többen haltak meg az első • rak meg. Összességében kétezer- Orbán Viktor volt miniszterelkilenc hónapban, mint egy évvel rel több házasságot kötöttek, a nök európai körutat tesz Makorábban - közölte a KSH. A né- születések száma viszont még gyarország sikeres uniós csatlapességcsökkenés meghaladta a mindig 1200-zal alacsonyabb, kozásának előmozdítása érdekében. Szerdán Brüsszelbe utazik,
2001. év januárja és szeptembere mint a tavalyi időszakban.
ahol az Európai Néppárt közelmúltban megválasztott alelnökeként részt vesz a párt elnökségi
ülésén. A volt kormányfő, az EPP
alelnökekén pénteken részt vesz
állam a tervezettnél 2,5 milliárd és felszólal Berlinben, a Konrád
BRÜSSZEL (MTI)
euróval fizessen kevesebbet az Adenauer Alapítvány által renAz EU soros elnökségét betöltő unió költségvetésébe tagságuk dezte Európai Bővítési Fórumon.
Dánia az EU-csúcs előtt további első évében, viszont kétmilliárd- Szombaton Jósé Maria Aznar
pénzügyi engedményeket java- dal többet vehessenek ki belőle, spanyol miniszterelnök meghítöbbet
az vására Korfun vesz részt a Kesolt a tagjelölt államok részére. és költhessenek
Azt javasolta, hogy a várhatóan EU-szabályoknál saját pénzük- reszténydemokrata Internacionálé (CDI) elnökségi ülésén
2004. május l-jén csatlakozó tíz ből gazdálkodóik támogatására.

Pornográfia
a parkban Továbbra is fogyunk
BUDAPEST (MTI)
Őrizetbe vette és indítványozza
előzetes letartóztatását a rendőrség annak a férfinak, aki szombat este Budapesten három kiskorú lányról pornográf képeket
készített - tájékoztatta az MTI-t
a Budapesti Rendór-főkapitányság (BRFK) sajtóúgyeletese, hétfőn. Elmondta: a férfi a két 13
éves és egy 14 éves lányt alkohollal kínálta, majd bódult állapotukat kihasználva készített pornográf felvételeket róluk több békásmegyeri parkban. Hozzátette:
a 30 éves budapesti gyanúsítottat a rendőrség elfogta, kihallgatása folyamatban van. Közölte: a
férfi ellen tiltott pornográf felvételek készítése bűntett alapos
gyanúja miatt eljárás indult.

Híd az ország két része között

Javasolt engedmények

GLÓBUSZ
KOLOZSVÁR TÁRSASÁG
Kolozsvár Társaság néven új civil szervezet létrehozását kezdeményezi neves magyar értelmiségiek egy csoportja Erdély szellemi fővárosa, Kolozsvár egykori
hírnevének visszaállítása, az ott
élő magyarság működő civil társadalmának létrehozása érdekében. A kezdeményezők - Balázs
Imre József, Benkő Samu, Egyed
Ákos, Farkas Mária, Horváth
Andor, Jakab Gábor, Kántor Lajos, László Ferenc, Salat Levente,
Tibád Zoltán, Tibori Szabó Zoltán, Vetési László és Visky And-,
rás - hangsúlyozták: lépésüket a
magyarság fogyása miatti aggodalom vezérelte.

GYUKANOVICSVÁLT
Milo Gyukanovics montenegrói
elnök hétfőn bejelentette, lemond köztársasági elnöki tisztségéről, hogy elfoglalhassa a miniszterelnöki széket. A döntés
Beemelték a szekszárdi Duna-híd mederhídjának utolsó elemét hétfőn, így az építmény már össze- várható volt, mivel a Gyukanoköti a két országrészt. Dobó Gábor létesítményi főmérnök közölte, hogy a 66 méter hosszú és 3 5 0 vicy vezette Szocialisták Demoktonna súlyú záróelemet a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet-gyártó Rt. csepeli üzeméből 4 uszály 2 ratikus Pártjának (DPS) főbizottnap alatt szállította az építkezés helyszínére. A nagy szilárdságú elemet hidraulikus emelőberende- sága néhány hete úgy határozott,
zések segítségével illesztették a már meglévő felszerkezetekhez, ügyelve arra, hogy a végpontok a hogy a köztársasági elnök lesz a
megfelelő helyre kerüljenek.
MTI Telefotó: Tóth Gyula párt miniszterelnök-jelöltje.

A francia kamionosok eltorlaszolták az utakat

Lázas benzinfelvásárlás
PÁRIZS (MTI)
A francia kamionosok országszerte eltorlaszolták az utakat,
miután kudarcba fulladtak a
munkáltatóikkal folytatott bértárgyalásaik. A két nagy teherszállító szakszervezet, a C D T és
a CFDT elutasította a munkaadók szövetségének a négy kisebb szakszervezettel
kötött
megállapodását. Ebben a szállítmányozó munkáltatók belegyeztek a bérek három év alatt 14
százalékkal való emelésébe, de

elzárkóztak az ezenfelül követelt
13. havi bér megadásától. A tiltakozók eltorlaszolták az országutakat Lille, Bordeaux, Rouen,
Caen és Le Havre környékén, átengedve a magánautókat, de
visszatartva a kamionokat. Sok
benzinkútnál lázas felvásárlás
indult meg. Több településen
korlátozták a benzin és a dízelolaj eladását. A kormány csendőr- és rendőregységeket rendelt
ki a határátkelőhelyek és az ipari
kulcslétesítmények, köztük az
olajfinomítók oltalmára.

Törölt Malév-járatok
BUDAPEST (MTI)
A Malév Rt. összesen 10 párizsi
járatát törli szerdáig a francia légiirányítók sztrájkja miatt - tájékoztatta a légitársaság az MTI-t
hétfőn. A munkabeszüntetés miatt nem indul a hétfő esti járat,
kedden 4 Párizsba induló, illetve
a francia fővárosból Budapestre

érkező, szerdán pedig a Párizsból
induló járatot törlik. Kedden Budapestről 12 óra 50 perckor és 15
óra 50 perckor indul gép Párizsba, ahonnan 12 órakor és 21 óra
25 perckor érkezik vissza a járat
Ferihegyre. Az utasok további információkat a 235-38-88-as szám o n vagy a 06-40-21-21-21-es
kék számon kérhetnek.
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Balogh Zoltán rendőr alezredes nyugállományba vonul

Drog
az iskolában

Felmentették a kapitányt
Salgó László vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány tegnap
felmentette állásából Balogh
Zoltán alezredest, a Szegedi
Rendőrkapitányság vezetőjét.
„A Szegedi Rendőrkapitányság
vezetőjét, Balogh Zoltán alezredest a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének,
Lukács János dandártábornoknak javaslatára Salgó László vezérőrnagy, országos rendőrfőka-

pitány - a szolgálati törvényben
biztosított jogkörénél fogva hétfőn, december 15-i hatállyal
indoklás nélkül felmentette állásából. Balogh Zoltán a döntést
tudomásul vette, a felmentési
idő lejárta után 2003. július
15-től szolgálati nyugállományba vonul, a jövőben ügyvédként
kívánja folytatni tevékenységét.
A Szegedi Rendőrkapitányság vezetői beosztásának végleges betöltéséig a jelenlegi szervezetsze-

rű helyettes megbízással látja el
a kapitányi feladatokat" - olvasható abban a közleményben,
amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs igazgatósága juttatott el
tegnap a sajtóhoz.
Mint arról már korábban beszámoltunk, Lukács János dandártábornok egy személyzeti beszélgetés során közölte Balogh
Zoltánnal, hogy a jövőben nem
látja biztosítottnak kettejük

HÁROM É y KETTÓ EMBER, EGY FOTO
Közbeszéd tárgya volt Szegeden, s nem csupán
rendőri körökben, hogyan beszél, pontosabban
hogyan nem beszél egymással a város és a megye
főrendőre. Hogy miért, mikor romlott meg kettejük között a viszony, nem tudjuk. A kiindulópontot keresni pedig ma már balgaság az azonnali felmentés tükrében, jóllehet az origóban el volt
rejtve: Balogh Zoltán és Lukács János nem tudnak eredményesen együttműködni.
Az origó Balogh kinevezésének időpontja:
1999. december 1. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, de amikor hírét vettük, hogy Lukács

János kezdeményezni fogja Salgónál a szegedi
rendőrkapitány azonnali felmentését, kutatni-keresni kezdtünk lapunk fotóarchívumában,
de csak egyetlen olyan képet találtunk, amelyen
a két ember együtt szerepel, illetve közvetlenül
egymás mellett ül vagy áll. Három év alatt egyetlenegy fotográfia a két emberről.
A fotó 1999. november 30-án készült, amikor
Balogh Zoltánt bemutatták a sajtó munkatársainak. Azt hiszem, nem kell kommentálni a dolgokat.
SZABÓ C. SZILÁRD

eredményes együttműködését,
ezért kezdeményezni fogja az országos rendőrfőkapitánynál Szeged rendőrkapitányának felmentését. Balogh alezredes - aki
1999. december 1-je óta vezeti a
szegedi rendőrséget - már akkor
bejelentette, hogy tudomásul veszi ezt a döntést. Szólt arról is,
hogy le kíván szerelni, s jövőjét
ügyvédként képzeli el.
Ezt követően előbb a felmentést kezdeményező iratok érkeztek meg az ORFK vezetőjéhez,
majd tegnap Salgó László vezérőrnagy személyesen is tárgyalt
Lukács Jánossal és Balogh Zoltánnal. Majd megszületett az
országos főkapitányi döntés,
amelyet sem Lukács tábornok,
sem pedig Balogh alezredes nem
kívánt lapunknak kommentálni.
A szegedi rendőrkapitányi teendőket az új rendőrkapitány
kinevezéséig Márton István alezredes, a városi kapitányság
bűnügyi osztályának vezetője
látja el.
B. Z.

PANEK SÁNDOR
A drogtörvény tervezett módosítása szerint nem lesz büntethető
az a 21 évnél fiatalabb személy, aki iskolában csekély mennyiségű drogot kínál vagy ad fiatalabb társának, illetve vele fogyasztja
azt. A büntetés elmaradásának feltétele, hogy a rajtakapott diák
elvononókúrán vagy „felvilágosító tanácsadáson " vegyen részt. A
tervezett enyhítés abból indul ki, hogy nem vehető egy kalap alá a
nagy mennyiséget terjesztő drogárus és a droggal próbálkozó fiatal.
Az új szabályozás megdöbbentette a pedagógusokat. Nem nehéz utánajárni, hogy az iskolákban terjedő drogok ellen a tanárok
már eddig is mennyire rászorultak volna az alkalmazható drogstratégiára. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a fiatalok
mintegy fele ismerkedik meg a droggal az iskolában, s az első adagot átlagosan 13-14 évesen fogyasztják. Egy másik felmérés szerint a pedagógusok a középiskolás nemzedék két legfontosabb
problémájának 32-32 százalékben a családon belüli szülői törődés hiányát, valamint a drogfogyasztást jelölték meg. Bár a témáról egyre nyíltabban beszélnek, a szegedi tapasztalat is azt mutatja, iskolánként nagyon változó, szembe tud-e nézni a tanári kar a
valósággal. A hírnevükre kényes iskolák a nyilvánosság elótt hajlamosak úgy kezelni a kérdést, mint amely elsősorban a „problémás" szakképző intézményekre vonatkozik, miközben nyílt titok: a drogfogyasztás nem szegénységen vagy jómódon múlik. Az
iskolán belüli drogozást sok intézmény belső ügyeként kezeh, jóhírével együtt egyformán védve terjesztőt és fogyasztót.
A kis mennyiségű fogyasztással szembeni elnézés még nehezebbé teszi, hogy az iskola rendet tudjon tenni falai között. Arra
lesz kárhoztatva, hogy a drogmegelőzési programjai ne a büntetést visszatartó erejét egészítsék ki, hanem a drogozásról, mint az
életnek egy féhg-meddig elfogadott tevékenységéről adjanak felvilágosítást. Az enyhítés lényegében elfogadottá teszi az iskolai
drogkínálgatást. Éppen a drogozás első lépése, a beetetés előtt
nyit kaput, hiszen a drogfogyasztás kis mennyiséggel kezdődik, a
drogkereskedelemnek az áll érdekében, hogy a legfogékonyabb
korosztály zavartalanul kipróbálhassa a szereket. Aki egy kicsit is
tisztában van az említett 13-14 éves életkor szellemi-érzelmi alakíthatóságával nem gondolhatja komolyan, hogy a „próbáld ki és
lásd csak, milyen rossz" stratégia megóvja majd őket.
Ha követhetetlen volt is az iskolák számára az eddigi törvény,
amely szerint a drogfogyasztáson ért diákokat mindjárt a rendőrségnek kellett volna átadniuk, annyi visszatartó ereje mégis volt,
hogy ezt a büntetést a pedagógusok kilátásba helyezhették. Most
azonban ugyanúgy lesz, mint az iskolai nyaklevessel: a tanár
büntetés helyett majd felvilágosító elbeszélgetéssel térítheti észre
a drogot beszerző és kínálgató diákot. Nincs messze az az idő,
amikor utóbbi Bárándy Péterre hivatkozva kinevetheti az érte felelősséget vállalni kénytelen pedagógust. Mit fog mondani ez a
pedagógus azoknak a szülőknek, akik otthon mindent megtesznek, hogy gyermeküket megóvják a drogos társaságtól, de az iskolába nem ér el a kezük ?

Önkénteseket toboroz a honvédség
A hivatásos és a szerződéses katonák mellett most már önkéntes tartalékosokat is vár a magyar honvédség. Valamennyi
hadkiegészítő parancsnokságon
- így a Csongrád megyein is toborzóirodák működnek.
- A toborzók alapvető feladata a
2006-ig folyamatosan csökkenő
létszámú, majd megszűnő sorkatonai szolgálatot teljesítők helyére megfelelő számú szerződéses
katonákat keressenek - tudtuk
meg Vecsei Imre alezredestől, a
toborzóosztály vezetőjétől. Emellett megmaradt még a hivatásos
állomány utánpótlását biztosító
tiszti, valamint tiszthelyettesi iskolai pályára irányítás is.
A hivatásos és a szerződéses katona között az a különbség, hogy
míg az előbbi bármely katonai
szervezetnél vállal szolgálatot, addig az utóbbi egy alakulatnál egy
konkrét munkakör betöltésére
szerződik. A legénységi beosztások esetében két évre - ami legfeljebb 15 évig hosszabbítható meg kötnek szerződést, a tisztek és
tiszthelyetteseknél viszont 5 évre
szól a megállapodás. A fizetés szigorúan a beosztás és rendfokozat
függő. Egy őrvezető bruttó 93
ezer, egy őrmester 112 ezer 500,
egy hadnagy pedig 143 ezer 500
forintot kap egy hónapban. Ezenkívül jár még a bérhez különféle
pótlék, illetve juttatásként külföldi szolgálat, üdültetés, munkába
járáshoz pedig költségtérítés.
E hónaptól azonban újdonság-

Nincs agyhártyagyulladás-járvány
Nagyné Balázs Magdolna törzsőrmester segít eligazodni a kérdőívek kitöltésében. ft>tó: Gyenes Kálmán
ként önkéntes tartalékosnak is
lehet jelentkezni. A sorkatonai
szolgálat letöltése után mindenki
tartalékossá válik. Az önkéntes
tartalékosok viszont vállalják,
hogy rendszeresen a honvédség
rendelkezésére állnak, legyen szó
gyakorlatról, katasztrófáról. Az
első évben 25, a továbbiakban pedig 15 napra kell felkészítésre
menniük a laktanyába. Havi
alapilletményük bruttó 77 ezer
500 és 142 ezer 500 között van,
de rendelkezésre állási díjat is
kapnak, ami az ötödik évtől már
három havi bér, vagyis akár brut-

tó 427 ezer 500 forint is lehet. A
hódmezővásárhelyi Gál Zoltán
tájékozódni jött az irodába. A 26
éves gépészmérnök szerint a haderőreformnak köszönhetően sok
állás szabadult fel a honvédségnél. - Mivel ez egy állami cég, biztos a jövő, ami a civil életben nem
sok munkahelyről mondható el vélte Zoltán. A 25 éves hódmezővásárhelyi Szabó Gábor tavaly
augusztus óta hivatásos katona.
- Kalandvágyból jelentkeztem, de
az is közrejátszott a választásban,
hogy már régóta vonz minden
militáns dolog - mesélte. Azóta

már az iskolai osztályfőnöki órákon tart tájékoztatókat a szerződéses katonaságról.
A szegedi toborzóirodán az érdeklődők harminc százaléka
hölgy. A hódmezővásárhelyi
Nagyné Balázs Magdolna még
1998 februárjában állt szerződéses katonának, majd egy éve hivatásos lett. Civilként adminisztrátorként dolgozott, de elvesztette az állását, ezért lett katona. Férje is szerződéses, tízéves
fia pedig már most eldöntötte, ha
nagy lesz, ő is angyalbőrbe bújik.
KORMOS TAMÁS

A szlovák nagykövetség képviselői az agrárkamaránál

Csatlakozók mezőgazdasága
Szlovákia budapesti nagykövetségének szegedi kirendeltsége együttműködést ajánlott
fel a Csongrád Megyei Agrárkamarának.
A Csongrád Megyei Agrárkamaránál Haskó
Pál titkár és Kovács Ferencné, az Agrár Kht.
ügyvezetője fogadta Peter Kiimentet, a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövetsége
szegedi kirendeltségének titkárát, Dusán
Gután kereskedelmi tanácsost, valamint Pe-

ter Kovacot, a követség kereskedelmi osztályának munkatársát. A vendégek elmondták,
hogy a szegedi iroda október 6-i megnyitását
követően sorra veszik fel a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akikkel a jövőben együttműködni szándékoznak. A Csongrád Megyei
Agrárkamarának a jövőben olyan kapcsolat
kiépítését kínálják fel, amelyből mindkét fél
profitálhat az EU-csatlakozás során. Javasolják, hogy egy földrajzilag közeli, valószínűleg

MKB B E T E T I

a pozsonyi agrárkamara kössön megállapodást a szegedi székhelyű kamarával és majd
együtt tekintsék át, mely ágazatokkal alakulhatna ki kereskedelmi kapcsolat. Haskó Pál a
tárgyalásokat követően elmondta: a szlovákok jelezték, hogy búzát, takarmánygabonát
és zöldségféléket vásárolnának a Dél-Alföldről. Elhangzott az is, hogy a két kamara egymás között információs rendszert építene ki.
F.K.

NAPOK - RENDKÍVÜLI

Influenzaszerű
megbetegedések
Csongrád megye háziorvosai
közül már néhányan jeleztek
influenzaszerű megbetegedéseket a figyelőszolgálatnak, de a
páciensek egyikénél sem mutattak ki influenzavírust. Gennyes
agyhártyagyulladással a napokban szállítottak a szegedi kórházba egy harminckét éves nőt.
Csongrád megyében hetek óta
működnek az influenzafigyelő
szolgálatok, amelyekhez a háziorvosok influenzaszerű megbetegedéseket jeleztek az utóbbi napokban - mondta el kérdésünkre
a megyei ÁNTSZ járványügyi
osztályának vezetője. Tombácz
Zsuzsanna felhívta a figyelmet
arra, hogy az influenza elleni védőoltásoknak most van itt az ideje, egy esetleges járvány kialakulása előtt. Azok, akik nem jogosultak ingyenes védőoltásra, a patikákban 50 százalékos tb-támogatással juthatnak a vakcinához.
Csongrád megyében az év második felében egy gennyes agyhártyagyulladásos megbetegedés
történt: egy 32 éves bordányi
asszonyt egy héttel ezelőtt szállí-

tottak a szegedi kórház fertőzőosztályára. Állapota azóta javult,
családjában és közvetlen környezetében megtették a szükséges
orvosi intézkedéseket.
Hivatalos közlés szerint nincs
agyhártyagyulladás-járvány, s ennek a veszélye sem áll fent. Az
esetek halmozódásáról sem lehet
beszélni, mivel az idén kevesebb a
betegek száma, mint a tavalyi év
hasonló időszakában. A betegséget a meningococcus baktérium
okozza, cseppfertőzéssel terjed,
ezért a legjobb védekezés - különösen a kisgyermekes családok
esetében -, kerülni a tömeget.
Az Országos Epidemiológiai
Központ honlapja szerint csecsemőknél azonnali orvosi ellátást
tesznek szükségessé az alábbi tünetek: hirtelen magas láz, hányás, furcsa sikoltozó sírás, nyugtalanság, fokozott ingerlékenység,
aluszékonyság. Gyermekeknél és
felnőtteknél a betegség hirtelen
magas lázzal, hányással, súlyos
fejfájással, merev tarkóval, zavartsággal kezdődik. Súlyos lefolyásra intő jel a bőrvérzés.
K.K.

KEDVEZMENYEK!

2002. november 25-29 között (kedden és csütörtökön hosszabbított nyitva tartás: 8.00-16.30)
A betéti n a p o k o n új számlát nyitók é s azon legalább 100.000 Ft-ot e l h e l y e z ő k ajándékot, é s a betétet legalább 2 hónapra lekötök
az e l s ő lekötés időtartama alatt m e g e m e l t kamatot kapnak.
További k e d v e z m é n y e k k e l é s információval várjuk fiókunkban!
A
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Ha nem lesznek újabb jelentkezők, megbukhat a kezdeményezés

Színitanoda indult Szegeden
A Budapesten már sikerrel működő színitanodák mintájára
nemrégiben hároméves színészképzés indult a szegcdi Bartók
Béla Művelődési Központban. A
Siker Oktatásszervező Bt. kezdeményezésének sorsa egyelőre
bizonytalan.

- Egy ilyen képzés keretében
mindent meg kellene tanítani,
ami a színészi mesterség alapjaihoz tartozik, a színházesztétikától a dramaturgián át a színházi
marketingig - véli a színházel-

Félmillió forintos nyereménnyel
kecsegteti az óvodákat a Tetra
Pak csomagolóanyag-gyár gyermekpályázata, melynek résztvevőit arra biztatják, hogy kétdecis,
eldobható italdobozokból készítsenek állatfigurákat. A Húzzatok
bele! címmel meghirdetett verseny a cég internetes oldalán is
megtalálható.
A Tetra Pak-dobozok környezetkárosító hatására hívta föl viszont a figyelmet a Hulladék
Munkaszövetség (Humusz). A civil környezetvédők levelet küldtek az óvodapedagógusoknak: arra kérték őket, ne vegyenek részt
a játékban és az eldobható csomagolás helyett inkább a betétdíjas palackok használatára tanítsák a gyerekeket. Minderről Bojtos Ferenc, a Humusz tagegyesületeként működő Kiss Ferenc
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület (Csemete) irodavezetője tájékoztatta lapunkat.
Színészek szeretnének lenni.
méleti tárgyak nagy részét oktató
Frenkó Zsolt, a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola tanára, aki
szinházi rendezőként dolgozott
már Kecskeméten, Székesfehérvárott, Tatabányán, Budapesten
és Szlovákiában is. - Praktikus
lenne, ha a helyi teátrum is részt
venne a képzésben, mert színpadi gyakorlat nélkül n e m sokat ér
a tanoda. Először statisztaként
és kisebb szerepekben kellene kipróbálniuk magukat.
A felkapott pesti Gór Nagy
Mária Színitanodában reggel
8-tól este 6-ig tart a oktatás,
Szegeden, a Bartókban csak délután 2-kor kezdődnek az órák. Régóta színész szeretnék lenni,
imádom a színpadot, a szentesi
Horváth Mihály Gimnázium
drámai tagozatán érettségiztem.

Határról jött a tárlat
A battonyai határállomáson elkobzott ásványkincsekből nyílt
kiállítás a szegedi várban.
- A Móra Ferenc Múzeum 120
éves történetében nem volt még
ilyen kiállítás - jelentette ki a
megnyitó ünnepségen
Vörös
Gabriella, a múzeum igazgatója.
A rendkívüli gyűjtemény nem
mindennapi körülmények között
került a múzeum polcaira. Egy
román származású német muzeológus, aki több ásványtani klubnak is tagja, rendszeresen járt Erdélybe beszerzőútra. Egyik alkalommal bizonyára megunta a kőzetek keresgélését és egy román
csapatot bízott meg azzal, gyűjtsék össze számára az ásványokat.
A német férfi az egyezség szerint
200 euróval, valamint egy használt színes televízióval fizette ki a
„vendégmunkásokat".
- A gyűjtő legálisan is átvihette
volna a 422 darabból álló kollekcióját, ő azonban azt állította,

Játékot hoznak
a dobozállatok
Ellenakciót indítottak a Tetra Pak gyermekpályázata kapcsán a
civil természetvédők, akik az eldobható italdobozok környezetszennyező hatására hívják föl a figyelmet.

Mindössze húsz-huszonöt fiatal
jut be évente a hazai színészképzés fellegvárába, a Színház- és
Filmművészeti Egyetemre. Akiknek nem sikerül és mégis a világot jelentő deszkákra vágynak,
általában segédszínésznek állnak vagy átmenetileg beiratkoznak valamilyen h u m á n szakra.
Létezik egy harmadik út is: a virágzó és meglehetősen drága
fővárosi magán-színitanodáké.
Szerényebb lehetőségekkel hozzájuk hasonló képzést indított el
nemrégiben Szegeden a Siker
Oktatásszervező Bt.
Magyar Dénes ügyvezető 6 féléves, 3240 órás tanfolyamot tervezett, amelynek végén a színészkamara vizsgáztatná a hallgatókat, akik szakmai felsőfokú
képesítést szerezhetnének. A
képzés 30 százaléka elméleti, 70
százaléka gyakorlati órákból állna. Ez utóbbiakat a Szegedi
Nemzeti Színházzal együttműködve szerették volna biztosítani. így a hallgatók már másodévtől statisztaként, esetleg kisebb
szerepekben feladatokat kaphattak volna a színház és a szabadtéri produkcióiban. A képzés egyelőre 9 fóvel indult el, de az eredményes folytatásához legalább
15-16 hallgatóra lenne szükség.
Az osztályfőnöki teendőket Sínka Károly színművész látja el,
aki több évtizedes színészpedagógusi tapasztalattal rendelkezik.

Környezetvédők a Tetra Pak gyermekpályázata ellen

nincs elvámolnivalója. A táskájában, ruhái közé rejtve néhány
ásványt találtunk, ekkor alaposabban átvizsgáltuk, szétszedtük
a gépkocsiját. A kárpit mögött, a
pótkerék helyén további ásványok kerültek elő - mesélte az
egy hónapja történt lebukásról
Gombár Gábor főhadnagy, a battonyai vámhivatal parancsnoka.
A szegcdi Móra Ferenc Múzeum helyszínre érkező szakértője,
a kiállítás rendezője, Varga András megállapította, a gyűjtemény
Erdély teljes ásványtani keresztmetszetét reprezentálja.
A leletegyüttes a szegedi múzeumba került. - Hatalmas elismerésnek számít, hogy a Természettudományi Múzeum a mi javunkra mondott le a gyűjteményről - tette hozzá a múzeum
vezetője. A tárlat 2003. március
23-ig, hétfő kivételével mindennap 10 és 17 óra között látogatható.
A. T. J.

Fotó: Schmidt Andrea

Remek a társaság és a hangulat,
de egyelőre anarchia jellemzi a
képzést - mondja Varga János
Gábor.
- Gyerekkorom óta dédelgetett
álmom volt, hogy színésznő legyek. Nem vettek fel a színművészetire, ráadásul magánéleti
problémák miatt Szegeden kellett maradnom, így nem tudtam
beiratkozni valamelyik pesti tanodába. Ezért a szegedi egyetem
magyar szakát választottam,
ahol negyedéves vagyok. Nagyon
megörültem, amikor hallottam,
hogy Szegeden is elindul egy színitanoda, amit az egyetem mellett el tudnék végezni. Nagyon
lelkesek vagyunk, de egyelőre
nem lehet tudni, mi lesz a képzés
sorsa - reménykedik Simó Zsófi,
aki hetedik éve játszik a Dálnoky

Zsóka színművésznő vezetésével
működő Szó-Kincs-Társulatban.
A hódmezővásárhelyi Ilyés Lénárd ugyancsak magyar szakos a
szegedi egyetemen: - Ideális lenne ez a képzés az egyszakos hallgatók számára, hiszen belefér az
időnkbe. Nemcsak a színésznek
készülőknek ajánlanám, hanem
mindenkinek, aki kultúrával szeretne foglalkozni, hiszen beszédtechnikai és kommunikációs
órákra bárkinek szüksége lehet.
- Ilyen kezdeményezés mostanában nem volt Szegeden, ezért
óriási lenne, ha életképesnek bizonyulna - mondja Mészáros
Andrea, ki úgy véli, kevesen engedhetik meg maguknak, hogy
vidékről a méregdrága fővárosi
színitanodákba járjanak.
HOLLÓSI ZSOLT

Az óvodáknak címzett levélből
kiderül, hogy a Tetra Pak-dobozokat műanyagból, alumíniumfóliából, valamint papírrétegből
préselik és ragasztják. „Gyártásuk energiaigényes, jelentős vízés levegőszennyezéssel jár" - olvasható a szövegben. Hozzáteszik még, hogy a dobozok gazdaságos újrahasznosítása megoldhatatlan, mert sok energia fölhasználásával legföljebb a papírt
vonhatnák ki a sokrétegű anyagból. A levél szerint a Tetra Pak

évente 1,4 milliárd dobozt gyárt.
Ez az irdatlan mennyiség a hulladéklerakókra vagy az -égetőkbe
kerül.
A szép doboz tehát valójában
„előregyártott szemét", amely jelentősen megdrágítja a terméket.
A Sándorfalvi úti központi hulladéklerakó telepen papír- és
műanyag-feldolgozás is folyik, de
a Tetra Pak-dobozokat nem tudják újra használhatóvá tenni tudtuk meg Szabó Ferenctől, a
Szegedi Környezetgazdálkodási
és Hulladékhasznosítási Kht.
igazgatójától.
Mintegy tucatnyi szegedi óvodában érdeklődtünk: részt vesznek-e a Tetra Pak-pályázaton, illetve mit szólnak a Hulladék
Munkaszövetség fölhívásához?
Tarjánban nem találtunk olyan
óvodát, ahol pályáznának a dobozállatokkal. Egy másik lakótelepi kisdedóvó pályázati felelőse
szerint viszont a szegény óvodáknak minden lehetőséget meg kell
ragadniuk, hogy fölszerelésüket,
játékaikat gyarapítsák, ezért a
gyerekek már neki is fogtak a Tetra Pak-állatok készítéséhez. Az
óvónő saját és munkahelye nevének elhallgatását kérte, mert tart
kollégái elítélő véleményétől.
Hiába kérdeztük az ügyben Baka Éva, a Tetra Pak kommunikációs és környezetvédelmi igazgatója véleményét: mereven elzárkózott a válaszadás elől.
NYILAS PÉTER

Design expo a Hangárban
A Hangár Expó- és Konferencia-központban Út a forma világába címmel december 6-15. között rendez vásárt a Design-Air
Kft. A bútorokat, hifitechnikát és

autócsodákat felvonultató Design Expó - amely kiállítás és karácsony előtti vásárlási lehetőség
egyben - az első ilyen jellegű rendezvény a Hangárban.

Igazgatói figyelmeztetés járhat, ha óra alatt megcsörren a mobil

SMS-üzenetek a padok alatt
Egyre több felső, sőt alsó tagozatos diák jár ma már rádiótelefonnal iskolába, a tanárok többségének zsebében is ott
lapul a készülék. A tanítás ideje
alatt általában mindenkinek tilos a mobilozás, a gyerekeknek
sok helyütt igazgatói figyelmeztetés jár, ha megszegik a szabályt.

Vadiúj csengőhangok és lógók,
előlapok és humoros üzenetek ma már az általános iskolás diákok körében is e témák köré
épülnek a beszélgetések az órák
közti szünetben. Először persze
még csak a legnagyobbak kezében csillant meg egy-egy mobiltelefon, mostanra azonban egyre
több alsó tagozatos is ezzel jár
suliba.
A huszonöt fős negyedik osztályból tíz gyereknek van rádiótelefonja a vásárhelyi József Attila Általános Iskolában. Peti, Klári
és Laci elmeséli: szüleik vásárolták nekik a készülékeket,. hogy
ha közbejön valami, vagy kirándulnak és lerobban a busz, a gyerekek tudjanak szólni.
Ebben az intézményben egyébként óra alatt mindenkinek tilos
a mobilozás, sőt: a diákok kötelesek a készüléket reggel a portán
leadni, a szünetben megnézhetik, kereste-e őket valaki.
- Teljesen természetes szülői
igény, hogy napközben is tudjanak a gyerekről - véli Szögi Tiborné, az iskola igazgatónője, hiszen sok tanuló reggel fél héttől
délután fél ötig az iskolában tartózkodik. A szigorú szabályokat
azonban az óra közbeni, pad
A gyűjtemény nem m i n d e n n a p i körülmények között került a mú- alatti SMS-ezések megjelenésezeum polcaira.
Fotó: Karnok Csaba kor vezették be.

Tanítás előtt és u t á n , az órák közti szünetben a fő elfoglaltság a mobilozás.

ÜZENET A SZÜLŐKNEK
Ma már nem kell a szülőknek attól tartaniuk, hogy csemetéjük eltitkolja a majdnem kettesre sikerült felelést, a témazáró előtt kialakult vakbélgyulladást, vagy egy „úgyis igazságtalan" szaktanári
figyelmeztetést - legalábbis, ha olyan intézménybe jár a gyermek,
ahol már működik a Suliinfó Iskolai Információs Rendszer.
Országosan havonta 50-80 iskolát kapcsolnak be a hálózatba,
amely havi 1800 forintért vállalja, hogy e-mailen, SMS-beri vagy
egy internetes napló formájában tájékozatja a szülőket a fontos
eseményekről - persze csak este hat után, addig ugyanis a gyermeknek lehetősége van arra, hogy minden bűnét bevallja.
Szegeden az iskolák 90-95 százalékában ez a szolgáltatás már elérhető, de Apátfalván, Csanádpalotán, Makón, Mártélyon, Vásárhelyen, Deszken és Földeákon is folyamatosan épül a rendszer.
A szintén vásárhelyi Dózsa
György Tagiskolába - a házirend
tiltása ellenére - a gyerekek

ugyan behozzák a mobilt, de ritkán fordul elő, hogy órán használják is. Ha ez mégis előfordul,

Fotó: Schmidt

Andrea

azért osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetés jár. A Kertvárosi Altalános Iskolába viszont
tényleg nem vihetik be a készüléket a gyerekek.
Persze nem mindenhol ilyen
„nagy szám" a mobil, a sándorfalvi általános iskolában például
már tavaly lecsengett a rádiótelefon-őrület. Nógrádi Erika igazgatónő szerint a hétszáz fős intézménybe nagyjából húsz diák hozza magával készülékét naponta.
A
pedagógusok
rádiótelefon-használatára vonatkozó szabályok nagyjából azonosak mindenhol: órák alatt a tanárok nem
cseveghetnek, viszont bevihetik
a mobilt az épületbe.
SZ.A.K.

SZOMBAT,

Nem lesz inflációt meghaladó közüzemi díjemelés Szegeden

Egymilliárdos hitelt
vesz fel a város
A szegedi önkormányzat egymilliárd forintos, rövid lejáratú folyószámlahitelt igényelt, hogy az év
hátralévő részében ne legyen likviditási gondja.
Rövid lejáratú az a folyószámlahitel, amelyét a szegedi önkormányzat igényelt - tájékoztatta lapunkat Szentgyörgyi Pál, Szeged gazdasági alpolgármestere. A kölcsönt csak abban az esetben használják fel, ha az év utolsó hónapjában a napi kiadások meghaladják a napi bevételeket.
Mint ahogy azt Szentgyörgyi Páltól megtudtuk,
decemberre likviditási tervet készítettek a szakemberek és ebben a pillanatban úgy tűnik: pénzhiány
keletkezhet. Elképzelhető, hogy a bevételek nem
állnak majd arányban a kiadásokkal. Ennek oka a
közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi illetményének kifizetése (ezen összegek egy részét még
idén, a másik részét 2003 januárjában utalják). Az
idén esedékes hányad az önkormányzatnak mintegy 5-600 millió forintjába kerül, valamint „nem
volt bekalkulálva" a Szegedi Nemzeti Színház 80
millió forintos igénye a további működés feltételeinek biztosítására. Az egymilliárdos keretet csak abban az esetben nem kell kimeríteniük, ha a helyi
iparűzési adóból december végéig legalább 600 millió forint befolyik (az összeget a korábbi éveket alapul véve számolták ki).
A városi adósságállomány jelenleg 8 és fél milliárd
forint, ebből 4,2 milliárd hosszú, 2,5 milliárd pedig
rövid lejáratú kölcsön. A fennmaradó 1,8 milliárd-

ból 303 millió forint visszatérítendő állami támogatás, 1,5 milliárd pedig önkormányzati kezességvállalás a városi tulajdonú cégek által felvett hitelekre.
Az alpolgármester azzal kapcsolatban, hogy
egyes hírforrások újra szóba hozták a hulladékgazdálkodási ágazat privatizációját, közölte: a témát
levették a napirendről. Arra vonatkozóan, hogy
nem tervezik a magánosítást, a legutóbbi közgyűlésen határozatot is hoztak. A beruházás befejezése
előtt ugyanis nem lesz szükség olyan forrásokra,
amelyekhez csak a privatizáció által lehetne hozzájutni. S hogy egy EU-csatlakozást követően milyen
helyzet állhat elő, szükség lesz-e privatizációra, arról ma még korai beszélni. Az mindenesetre biztos,
hogy a unióban a hulladékgazdálkodás rendkívül
nyereséges ágazat.
Jövőre az infláció mértékén felüli közüzemi díjemelésekre sem kerül sor, noha az önkormányzati
cégek vezetőTáltal készített anyagokban „kemény"
számok szerepelnek - mondta Szentgyörgyi Pál. De
sikerült mindegyiket lefaragni. Egyedül a hulladékgazdálkodás kivétel, az Európai Unió ISPA-alapja
ugyanis a közel 2 milliárd forintos támogatás feltételeként határozta meg, hogy a szegedi hulladékgazdálkodási díjakat 7 év alatt a kétszeresére kell növelni. Mindig az infláció plusz tíz százalékkal emelkednének évről évre a díjak, hogy megtérüljön az
önkormányzat önrésze, s hogy működtetni tudja a
hulladékkezelő telepet és a hulladékudvarokat.
FEKETE KLÁRA

Jóakaratból is elérhet a villanya bordányi családhoz

Pislákoló remény a tanyán
Az ötgyermekes bordányi Császár család karácsonyfáján csak
akkor gyulladhat fel a fényfüzér,
ha az érintett szolgáltatókon túl
az égiek is akarják.
Feszített tempóban igyekszik tervező és kivitelező azért, hogy a
bordányi Császár család tanyáján
karácsonykor felgyulladhassanak
az ünnepi fények. Ara ennek
megvalósulásához az égiek kegyelme is szükséges: ha hiba csúszik a gépezetbe vagy ránk köszönt a téli ítéletidő, akkor csak
jövőre fejeződhet be a beruházás.
A szentesi Elektroglob Kft. a
múlt héten kapta meg a Démász
Rt.-tői a tervezési megbízást számolt be lapunknak Lovas János ügyvezető. A cég igyekszik a
kitűzött határidő, december 20.
helyett már 6-ára végezni a munkával. Kedden elvégzik a helyszíni felmérést, ez alapján készülhet
el a nyomvonalrajz, ekkor derül
ki, hogy érinti-e az építkezés a
közműveket, s hogy hány telek-

tulajdonos beleegyezését kell
megszereznie a tervezőnek. - Kiemelten kezeljük ezt a feladatot mondta az ügyvezető - , a tervet
valószínűleg még ezen a héten
befejezzük. A különböző közműkezelők és a földtulajdonosok engedélyeit a jövő héten megszerezhetjük, ha egyik fél sem gördít az
utunkba akadályt - tette hozzá.
A Démász is kiemelten kezeli e
beruházást. Korponai István főmérnök elmondta: bár a rendes
ügymenet szerint az elkészült
terveket szerdáig kell beadni az
áramszolgáltató
szakembereinek, hogy a következő hétfőn a
zsűri véglegesen elfogadja azt, ha
a szentesiek december 6-án, pénteken beadják az engedélyeztetett terveket, úgy a hét végén a
bizottság tagjai áttekintik, s ha
megfelelők, hétfőn zsűrizik azt.
A főmérnök nem merte ígérni,
hogy karácsonykor felgyulladhat
a lámpa a tanyán. - A kivitelezők
közül még nem találtuk meg azt,
amelyik azonnal képes a munka

megkezdésére.
A
szükséges
anyagok, oszlopok, vezetékek
biztosítására elvileg 30 napunk
lenne. Az építés akkor kezdődhet
hamarabb, ha mindenből elegendő van épp raktáron - fűzte hozzá. A legoptimistább számítások
szerint gyújthat a kilenctagú
Császár család gyertya helyett
lámpát szenteste. Korponai István sorolta ennek feltételeit: a
szolgáltatók és az érintett földtulajdonosok azonnal hozzájáruljanak az építkezéshez, az ígért
időre elkészüljön az utólagos változtatásokat nem igénylő terv,
minden megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre a raktárban, a kivitelezők egyike képes
legyen azonnal hozzákezdeni a
munkához, a hálózat bővítésekor szükséges feszültségmentesítés ne okozzon problémát az ottlakóknak, s ne köszöntsön be az
igazi téli zimankó és ne kezdődjön el nagyobb havazás, amely
akadályozná a kültéri munkát.
W.A.

Ugetőlovak pusztultak
a sándorfalvi tóba

Tűzoltók emelték ki a tóból az elpusztult állatokat.
Egy hajtó kocsijával és két lovával belefordult a sándorfalvi
tóba. A lovak odavesztek, a gazda megmenekült.
A nem mindennapi eset főszereplője két nagy értékű, deres színű ló és egy ügetőedzőkocsi. A tó
szélén haladó kocsit gazdája
megállította, amikor a lovak vá-

Felújítják
a Bertalan
hidat
A Tápé felőli gyalogjárda fölújításával szerdán kezdődik a szegedi Bertalan híd rekonstrukciója tájékoztatta lapunkat a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő
Kht. A jövő júliusig tartó munka
során a híd mederszerkezetét,
vagyis a tiszai árvízvédelmi töltések között átvezető 373 méteres
szakaszt újítják föl. A rekonstrukció kivitelezője a közbeszerzési pályázaton győztes Hídépítő
Rt. vezető vállalkozó és a Közgép
Rt. alkotta konzorcium. A fölújítás bruttó költsége több mint félmilliárd forint. A Bertalan híd
északi oldalának járdáját nem
használhatják a gyalogosok.

Ferenc József kedvenc italából él a zákányszéki család

Bárótól vették a szódagyárat
Lengyelkápolnán, vagyis a mai
Zákányszéken az 1920-as évektől készítenek szódát. Pappék a
községet alapító bárói család leszármazottaitól vették át a
szikvízüzemet.
A szódagyártás 150 éves múlttal
rendelkezik. A „savanyúvíz" igazi magyar találmány. Amellett,
hogy egykoron a szikvizet a szegények üdítőjének nevezték, Ferenc József császárnak is kedvenc itala volt.
A mostani Zákányszék elődjét,
Lengyelkápolnát a Lengyel család alapította. A bárói família leszármazottai üzemeltették a
község egyetlen kocsmáját, ami
mellé 1920-ban felépítettek egy
szikvíztöltő műhelyt.
Lengyelék az 50-es évek közepéig Zákányszéken gyártották a
szódát, aztán az üzemet átköltöztették Rúzsára. - Abban az
időben a nagyapám testvére volt
ott a töltőmester és pár év után
megvásárolta a gépeket - mesélte
Papp István zákányszéki szódás.
O 1986-ban vette át a „szódagyárat".
Az itt készülő'szikvíznek különleges íze van. Ugyanis a Zá-
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kicsapódik a szeszben
folytatta a szódás.
Pappék nem csak szikvizet készítnek és árusítanak. Néhány
éve kifejlesztettek egy szódatöltő
berendezést, amit a 90-es évektől gyártanak. Ezenkívül műhelyükben felújítják a régi, tönkrementgépeket is.
A család élete teljesen a szóda
körül forog. Az üzem és az otthonuk falát is régi szódásüvegek díszítik. A házigazda az 1920-as
évekbeli üvegeire a legbüszkébb.
- Ez nemcsak azért különleges,
mert hétdecis, hanem még a település régi nevét és gyártóját is feltüntették rajta - mutatta a „Lengyelkápolna, Lengyel Imre szikvízgyárá" feliratot. A gyűjtemény
amúgy közel negyven darabból
áll. Ha hozzászámoljuk azokat az
üvegeket is, amikbe még mindig
töltenek szódát, akkor majdnem
650-re rúg a számuk.
Szódáséknál mi más is lehetne
Papp István gyűjteményének két legértékesebb darabjával. A hét- a legkedveltebb ital, mint a szikdecis üveget 1920 körül gyártották. .
Fotó: Gyenes Kálmán víz. A szülők és a két gyerek
egy-egy meleg nyári napon akár
kányi-medence föld alatti for- be. - Ha itteni vizet töltünk a hat üveggel is képes elpusztítani.
rásaiból feltörő víz nagyon tisz- pálinkára, az nem mattul be. Télen persze lecsökken az adag
ta. A helyiek úgynevezett pá- Ugyanis ha valami szennyező- egy-két üvegre.
linkateszttel bizonyítják ezt dés van a vízben, az azonnal
K.T.

ratlanul megugrottak, s a járművet belehúzták a vízbe. A hajtó
maga is a vízbe esett, ám onnan
kievickélt és segítségért szaladt.
A lovak 15 méterre sodródtak a
parttól a közel 4 méter mély vízben.
Délután, négy óra után riasztották a sándorfalvi tóhoz a tűzoltókat, akik két járművel, egy

Fotó:Gyenes Kálmán

csónakkal és egy daruval percek
alatt a helyszínre értek. Amíg a
darut felállították, kivontatták a
part közelébe a két szerencsétlenül járt állatot és a kocsit, de
csak a lovak tetemét tudták már
kiemelni.
A rendőrség az ügyben azonnal
megkezdte a vizsgálatot.
N. R. J.

Gáspár apaként osztozik a hősszerelmes fájdalmában

Szabi, párja nélkül
A tv2 Big Brother-házából
szombat este távozott Zsanett
benti párja, a csongrád-bokrosi
Szabi szinte a fél ország szeme
láttára zuhant mély érzelmi
szakadékba. A hősszerelmes
édesapja, Gáspár osztozik fia
fájdalmában.
A csongrád-bokrosi Gyovai család szombat este nagyobbik fiuk,
Szabolcs lelki tusáját tévénézők
millióival együtt szemlélte. Amikor kiderült, hogy a szoros küzdelemben Szabi bigbraderes szerelmének, Zsanettnek kell haza
indulnia, a fiatalember édesapja,
Gáspár is jól tudta, hogy gyermeke életében igen nehéz órák következnek. Az apai szív szintúgy
fájdalmat érzett, mint a párját elvesztő ifjú hősszerelmesé. Gáspár szerint jórészt a távozó Zsanett bátorításán múlott, hogy
Szabi végül bent maradt és folytatja a játékot.
A szombat éjszaka magányosan egy külön szobába vonuló,
mikrofonját asztalra helyező, a
sötét semmibe mereven tekintő
Szabi a szülők szerint mára jórészt feldolgozta a történteket és
lezárta magában a Zsanetthoz

fűződő szerelmi kapcsolatát. Jóllehet, a fiatalember a játékból kikerülve - a tv2-vel kötött megállapodás értelmében - még számos alkalommal kénytelen lesz
találkozni a gellénházi szőke leánnyal, Gáspár szerint azonban
akkor már csak baráti szálak kötik össze őket. Az apai megérzések ugyanakkor azt is súgják
Gáspárnak, hogy Szabi - jórészt
a Zsanettel kapcsolatos egyoldalú információszerzés miatt csak a játék végeztével érti majd
meg, miként is alakult valójában
a „fél országot" hetekig lázban
tartó szerelmük.
Szabi szombat esti gyötrődését
látva, Gáspárban nem erősödtek
ugyan a játékkal szemben táplált
ellenérzések, viszont továbbra is
fenntartja korábbi véleményét,
vagyis jelenleg sem örül túlságosan fia bigbraderes szereplésének. Ennek ellenére bízik Szabi
sikerében, a családot megkereső
ismerősök
és
ismeretlenek
ugyanis Szabit egy végtelenül
tisztességes, érző szívű és erkölcsi szempontból is vitathatatlanul a csapatban élen járó szereplőnek tartják.
M. SZ. J.

HÍREK
TEMESVAR-EST
A Testvérvárosok - karnyújtásnyira címmel működő együttműködés
keretében
Temesvár-estre várják az érdeklődőket
ma 18 órától a szegedi városháza
dísztermébe.
FRIED ISTVÁN PRÁGÁRÓL
A Prága rejtelmei című sorozat
nyitányaként ma este 7 órai kezdettel Fried István Herder-díjas
irodalomtörténész tart előadást a
szegedi Grand Caféban.
KLAUZÁL-RADNÓTI KÓR
Öt évvel ezelőtt alakult meg a
diákok kezdeményezésre a szegedi Klauzál-Radnóti
Baráti
Kör. A szervezet ma délután 5
órakor tart ni taggyűlését a Radnóti Miklós gimnáziumban.
Ezen többek között Mike Csaba
igazgató táiékoztatást ad a gimnázium, valamint a most épülő

tornacsarnok jelenlegi helyzetéről.
KÓRUS A BARTÓKBAN
Kórushangversenyt
rendeznek
ma 18 órától a szegedi Bartók Béla Művelődési Központ dísztermében a Kodály Zoltán zenei hét
programsorozatának részeként.
MAGNÉZIUM ÉS AZ ÉLET
Fenti címmel rendeznek kávéházi beszélgetést ma 18 órától a Royal Szállóban. A vendégek: dr.
Kiss A. Sándor, a Magnézium
Társaság tiszteletbeli elnöke, dr.
Fornádi Annamária pszichológus és dr. Kiss Zoltán főorvos, a
Magnézium Társaság elnöke.
FILM A KÁVÉHÁZBAN
A Millenniumi Kávéházban ma
folytatódik A leléptetett század
filmklub. Este 7 órától a Kika című filmet vetítik.
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Háromezer-ötszáz kilométeres kirándulás a világ végén

Koreában mutogattak rájuk Vátesz és valóság
„Minden Egész eltörött, / Minden láng csak részekben lobban, / Minden szerelem
darabokban, / Minden Egész eltörött." - Talán ez, a Kocsi-út az éjszakában az egyik leggyakrabban idézett Ady-vers. A hozzá fűzött leggyakoribb kommentár pedig: ő az egyik
legkorszerűbb-legmodernebb költőnk.
Ez így is van, meg nincs is így; utóbbiért persze
nem Ady felelős, annyira a vátesz sem lehet vátesz, hogy előre lássa: azért, hogy egészen pontosan idézzem a versrészietet, nem az Ady-összesben fogom kikeresni a költeményt, hanem lenyomom a google-t, és úgy. - Szóval, kétségtelen: az Egész földarabolódását (jelentse ez akár a
gyermekkori paradicsom világának
széthullását, akár a családét, akár
Magyarországét,
bla-bla-bla) kitűnően látta, s előre látta Ady, viszont a földarabolódással ellentétes
folyamat
megindulását, az egységesedést mintha
nemigen érzékelte volna előre. A költői megsejtésnek vannak határai.

Egy szegedi egyetemista lány
fogta magát és barátjával felkerekedett, hogy elutazzon a világ végére-Ausztráliába. Egy év
múlva hazafelé megálltak Szöulban várost nézni.
- A barátom korábban már volt
Amerikában. Elkezdte nézegetni
az internetet, milyen lehetőségek
vannak. Elsősorban nyelvet akartunk tanulni. Ausztráliában fele
annyiba kerül az élet, mint az
Egyesült Államokban, ezért Ausztrália mellett döntöttünk. Valójában először nem is vettem komolyan az egészet, de aztán megkaptuk a vizumot - mesélt a nagy utazás előzményeiről Szilvia.
A szegedi lány egy évvel ezelőtt
utazott el Ausztráliába, ahol egy
évet töltött el barátjával, Janekkal. Szilvia akkor ült repülőn életében először - kisebb-nagyobb
megszakításokkal 25 órán keresztül.
A fiatalok fél cvre kapták meg a
tanulóvízumot, amit
később
meghosszabbítottak. - Amikor
ránéztünk a térképre, el sem hittük, milyen messze vagyunk. Végig Sydneyben laktunk, az óceántól negyedórányira. Meglepődtünk azon, milyen sok magyar él
kint. Nagyon nehéz volt munkát
találni - folytatta. Végül Janek
egy autómosóban kezdett dolgozni, Szilvia pedig egy szendvicskészítő üzemben. - A minimálbér alatt fizettek, így előfordult, hogy kölcsön kellett kérnünk, hogy ki tudjuk fizetni a
lakbért - tette hozzá az egyetemista világjáró.
Később sikerült jobb állást találni egy Magyar István nevű
magyar férfi Istvan's elnevezésű
kávézójában, majd amikor egy
magyar lány otthagyta az állását
az egyik olasz étteremben, Szilvia ott kezdett pincérkedni.
- Amikor elfáradtunk a sok
munkától, a suliban pedig szünet volt, a hazautazás előtt két
hónappal elutaztunk egy hétre
Melbourne-be. Egyébként is úgy
terveztük, hogy a hazaút előtt teszünk egy körutazást Ausztráliában - mesélte Szilvia.
A fiatalok így hát felkerekedtek, repülőre ültek, meg sem álltak Darwinig, majd a kontinens
tetejéről elindultak a három-

Vásárhelyi
audiológiai
állomás
Szilvia és a közel négyszáz, Ausztráliában készült fotó közül néh a ny.

ezer-ötszáz kilométeres, másfél
hetes kirándulásra. - Csodálatos
érzés volt megszabadulni a munkától. Ottani ismerőseink elmondták, mit érdemes megnézni. Eddig még nem láttunk se
koalamacit, sem pedig kengurut.
A hatalmas sivatagon keresztül
utaztunk, volt amikor 5-6 órán
keresztül nem láttunk mást,
csak a pusztaságot. Matarenkában elmentünk az ottani termálfürdőbe - persze előtte a szegedi
pár alapos kiképzést kapott krokodilismeretből. Ez a termálfürdő ugyanis hemzsegett a hüllőktől, ám az édesvízitől nem kell
tartani.
Egy darwini krokodilfarmon
aztán meg is kóstolták a veszedelmes ragadozót. Sőt az oposzszumot, tevét és a kengurut sem
hagyták ki. A krokodil húsa
olyan, mint a csirke: finom, fehér és porhanyós. A tevének ezzel szemben már vadíze volt tudtam meg.
Az utazás emlékezetes állomá-

Fotó: Miskolczi Róbert

sa volt Uluru, az őslakosok (aboriginal) szent helye, amely egy
hatalmas homokkő kiemelkedés.A szent hely naplementekor folyamatosan változtatja a színét a
sötétlilától a barnáig. - Lenyűgöző látvány volt - mondta Szilvia.
Szilvia és Janek, ha már világot
látnak, hazafelé ínég megálltak
Dél-Korea fővárosában, Szöulban is, ahol egy hetet töltöttek el.
- El voltunk veszve, semmit nem
értettünk, azt sem tudtuk, hol
vagyunk. Angolul persze nem beszélt senki. Mivel arra ritka az
európai, gyakran mutogattak
ránk, mint valami különlegességre.
A fiatalok, ha már ott voltak a
közelben, szerettek volna átugrani Japánba is, de sajnos már nem
volt rá elég idejük, így végül hazatértek Szegedre. - Arra jöttem
rá az utazás alatt, hogy sokkal
több minden van a világban,
mint amit itt látunk belőle - tette hozzá végül.
ARANYT.

JÁNOS

A korábbinál sokkal korszerűbb, milliós értékű hallásmcrő
berendezést adtak át nemrég a
vásárhelyi kórház fül-orr-gégészetén.

Számítógép vezérelte audiológiai
állomás működik néhány hete a
vásárhelyi Erzsébet-kórház fülorr-gégészetén. Dr. Hartai Tamás
osztályvezető főorvos elmondta:
egy hallókészülékeket forgalmazó cég segítségével jutottak a
milliós értékű, korszerű hallásmérő berendezéshez, amelyen
most már - a korábbiakkal ellentétben - , szakorvos és szakaszszisztensek is dolgoznak.
A betegek életét is megkönnyíti, hogy ezentúl helyben, a vizsgálat végeztével kiválaszthatják
maguknak a megfelelő hallókészüléket, kipróbálhatják és megrendelhetik az eszközt, amely
néhány hét alatt elkészül.
Az audiológiai állomás most
már a fül-orr-gégészet ambulanciájának szerves részeként működik, így az orvos egy-egy kezelés alkalmával akár azonnal, várakozás nélkül megvizsgálhatja a
páciens hallását is.

Fóliaerdő a domaszéki határban
Hatalmas, egyenként 2100 négyzetméteres fóliaházakkal találkozhat az, aki kilátogat a domaszéki határba. A horganyzott
acélszerkezet dupla rétegű fóliát
tart, így a közéjük fújt levegő biztosítja a növények fejlődéséhez
szükséges hőmérsékletet.
A Kotogán családnál a nagypapa alapozta meg a gazdaságot. Az
unoka, vagyis i f j . Kotogán Vdmos
már áttért a zöldségre és a virágra. Eddig két ilyen különleges növényházat építettek. - Nemcsak
kiváló hőszigetelő anyagból készült, de mint a lego, bővíthető is
- mondta a fiatal gazda. Nemsokára hatezer négyzetméteresre
duzzad majd a fóliasátor.
Üvegházat nem akartak, mert
az legalább háromszor annyiba
került volna, m i n t a fólia. Sokan
azt hiszik, hogy ez nem olyan
tartós, mint az üveg. A Franciaországban gyártott anyag az
óránként 140 kilométerrel süvítő szélnek is ellenáll, valamint
akár 65 kilogramm súlyú hóréteg alatt sem szakad be.
Az anyag mellett a fútése is különleges. A kétrétegű fóliának
köszönhető a meleg, aminek a

hőfokát számítógép szabályozza.
Erre szükség is van, hiszen az
alattuk nevelkedő palántáknak
különféle hőmérséklet kell. A
nemrég felszedett paprika csak
húsz fokban érezte jól magát, a
most kiültetett saláta viszont beéri a négy fokkal is.
A beruházás 40 millió forintba
kerül. Természetesen a családi
kassza ezt nem bírta volna mind
fedezni, ezért állami támogatást«

igényeltek. Pályázat útján a költségek harmincöt százalékát fedezi az állam, a többi pedig önerő
és banki hitel.
Kotogánék teljesen egyedül
dolgoznak. A két szülő és a két
gyerek maga csinál mindent. Alkalmazottat nem tartanak. Csak
a nagy munkáknál, például a fóliacserénél hívnak baráti segítséget. Az öntözés már most, a tápoldat adagolása pedig nemsokára

FARKAS CSABA

Vujity Tvrtko hobbiújságíró szeretne lenni

Gyesen pihen
a sztárriporter

MUNKATÁRSUNKTÓL

Különleges technika „őrzi" a palántákat

Különleges fóliaházak épülnek
a domaszéki határban. A Kotogán család a francia technológiával készített óriási sátrakban zöldséget és virágot termel.
A beruházás negyvenmillió forintba kerül.

Miközben a „minden egész eltörött"-folyamat a
legutóbbi években tovább folytatódott, országok
darabolódtak föl legszűkebb környezetünkben
ezzel párhuzamosan új egységesedés indult meg.
A sokáig inkább virtuális birodalomnak ható Európai Unió legújabban sertésétkeztetési
mélységekig áthatja a mindennapok szövetét. A világ
immár „világfalu ", elvileg könnyen-gyorsan eljuthatunk akárhonnét akárhová. A gyakorlatról persze, az amerikai nagykövetség előtt ácsorgóknak
egyéb élményeik is lehetnek, de ez is a „világfaluság" következménye,
és az is: ha ma Magyarországon el akar utazni száznyolcvan
kilométerrel
arrébb mondjuk Mikuláskor, akkor azért fohászkodik, legalább addig ne törjön ki az iraki háború,
sok ezer kilométerrel arrébb, mert ez valamilyen
formába őt is érintheti. Mindezt tehát nem láthatta előre a nagy költő, de ettől még Ady Ady
maradt. Léteznek költők, akik két nappal sem látnak előre.

gépesített lesz. Ez igen sok terhet
levesz a vállukról. Persze a palántázás és a szedés kézzel történik.
A virágok közül elsősorban krizantémmal és szegfűvel foglalkoznak. Az előbbinek halottak napján volt szezonja. A Kotogánéknál
termelt virágok, zöldségek egy része az egyik budapesti hipermarketben köt ki, de a Mórakert^zövetkezethez is szállítanak.
K.T.

Ifj. Kotogán Vilmos m u t a t j a a különleges fóliában nevelt salátapalántát.

Vujity Tvrtko.
Közel negyedmillió példányban
kelt már el a Pulitzer-díjas sztárriporter, Vujity Tvrtko pokoli
történeteket közreadó trilógiája.
A szerző három hónapos kisfiával jelenleg gyesen van, pihenésképpen pedig kosáredzői szakra
jár és egy videoklip forgatására
készül.
- Utolsó pokoli történetek a címe a legújabb kötetének,
amit
nemrégiben
Szegeden is dedikált. Elfogytak volna az elképesztő sztorik!
•
- Amikor elkezdtem a pokoli
történeteket írni, pontosan tudtam, hogy egy trilógiát szeretnék.
Most megjelent a harmadik rész,
tehát ezzel véget is ért a sorozat.
Nemcsak elkezdeni, befejezni is
nehéz egy sorozatot, mégis biztos
vagyok benne: legutolsó pokoli
történetekkel már nem jelentkezem. Ennek egyik oka, hogy három hónappal ezelőtt megszületett a kisfiam, Vujity-Zsolnay
Benjámin, akinek a harmadik kötetem ajánlottam. Az egyik fejezet az ő születéséről szól. Ez volt
az én pokoli történetem, hiszen
rettenetesen aggódtam, hogy a
csernobili kalandom ellenére ő
egészséges legyen. Ez a történet
talán azért is érdekes lehet az olvasók számára, mert egyetlen
bulvármagazinban sem nyilatkoztam a családi életemről. Benjámin megszületése teljesen megváltoztatta az életemet, mert én
maradtam otthon gyesen vele.

' t d d i g nézők millióinak mutattam be a világot, most ugyanezt
Csinálom majd, csak egyetlen
csöppség a közönségem. Elmondhatatlanul élvezem ezt a hétköznapibb életet, tegnap szinte egész
délután csörgőztem a fiammal.
-A szerző szerint melyik a legizgalmasabb pokoli történet!
- Az egész trilógia legmegdöbbentőbb írásának az új kötet nyitó
fejezetét tartom, amely Észak-Koreáról - ahogyan a helyiek hívják:
„a kommunista mennyországról"
- szól. Mindössze egy családi
Fotó: Gyenes Kálmán használatú jajfan turistakamerát

Fotó: Karnok Csaba

vittem oda magammal, azzal készítettem egy filmet. Eljutottam a
Rákosi Mátyás nevét viselő magyar kórházba is, ahol a súlyos fertőző betegségekben szenvedő árvák a földön feküdtek. Az egyik
kisgyereket - akiből csövek lógtak
ki - le is filmeztem, majd húsz
perc elteltével megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy hullazsákban dobták ki. Torokszorító Strehli Ildikó, a „Bobhercegnő" sztorija
is, aki egy kis bányászfaluból indulva súlyos betegségeket legyőzve jutott el Salt Laké Citybe, a téli
olimpiára. Az egyszerű emberek
történetei számomra izgalmasabbak, mint az egyik show-ból a másikba rohanó sztároké.
- Mikor láthatjuk a televízióban legközelebb ?
- Egyelőre nincsenek televíziós
terveim. Gyerekkoromban zenélni tanultam, most arra vágyom, hogy egy videoklipet készítsek. Meglepetésemre sikerült
a felvételi vizsgám a Testnevelési
Egyetem kosárlabdaedzői szakára.' N e m vagyok profi játékos, de
imádok kosarazni, ezért szeretnék erről a sportágról mindent
megtanulni.
- Netán pályát módosítana 1
- N e m hiszem, csak saját szórakoztatásomra végzem el ezt a
szakot. Mindenesetre elgondolkodtam azon, hogy a komoly felvételi vizsga nekem sikerült, néhány igazi kosarasnak pedig
nem... Pályakorrekcióra nem
gondolok, az újságírás a szakm á m , tíz éve művelem, ezt tanultam az Egyesült Államokban.
Am a családi élet másféle életvitelt követel, ezért a jövőben az
eddig kenyérkeresetként müveit
professzionális újságírást szeretném felváltani a hobbiként űzött
újságírással. Ha megtetszik egy
jó téma, biztosan feldolgozom,
de nem ebből tartom majd el a
családomat. A kiadóm most érteMtett arról, hogy a három pokoli történetes kötetem együttes
példányszáma egy-két héten belül eléri a kettőszázötvenezret.
H.ZS.

HÉTFŐ,
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Nem kell félteni nemzeti értékeinket

Bátor népnek
tartják a magyart
Olaszország budapesti nagykövete gyakran jár Szegedre.
Giovan Battista Verderame legutóbbi látogatása alkalmával interjút adott lapunknak, amelyben elmondta, hogy az olaszok
harcos és bátor népnek tartják a
magyart.
- Milyen sztereotípiák
élnek a
magyarokról
Olaszországban1
- A magyarokat harcos és bátor
népnek tartják az olaszok, és
rendkívül tisztelik a magyar népet történelme miatt. Honfitársaim szerint Magyarország sosem tűrte sokáig a politikai elnyomást, diktatúrát.
- Miért éppen
Magyarországon vállalt diplomáciai
munkát ?
- Tény, hogy mehettem volna
más országba is, de én ragaszkodtam Magyarországhoz. Jóllehet megérkezésem előtt semmilyen személyes kapcsolat
nem fűzött Magyarországhoz,
sokat hallottam az ország kulturális örökségéről, és számomra társadalmi és politikai
berendezkedés szempontjából
is ez tűnt a legizgalmasabb államnak a térségben. Szegedet
pedig azért látogatom sűrűbben, mint a többi vidéki nagyvárost, mert a fővároson kívül
egyedül itt működik Olasz Kulturális Központ, s az egyetem
és a város hagyományainak kö-
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szönhetően különösen pezsgő a
kulturális élet.
- Mi hiányzik otthonról a legjobban ? Az igazi olasz ízek vagy
valami más 1
- Mivel az európai országokban is a globalizáció útjára léptek
az európai éttermek, alig van
olyan nemzeti étel, amihez ne lehetne hozzájutni. Ráadásul nekem szerencsém van, hiszen nápolyiként a halat szeretem a legjobban, és azt Magyarországon is
remekül készítik el.
-Mi a véleménye a globalizációról1
- Hiszem azt, hogy mindenkinek jobb lesz, ha végre a megosztott Európa helyébe egy egységes
Európa lép, amelynek az együttműködés az alapja. Ez Magyarországra is érvényes, hiszen számos
támogatási alap fog a rendelkezésére állni a csatlakozást követően.
A belépés nem csupán Magyarország, de az Unió érdeke is.
- Sokan attól tartanak, hogy a
nemzeti kultúra beleolvad az
európaiba és elveszíti különleges arculatát.
- Olaszországban ez nem jelent problémát, ugyanis az említett lehetséges káros hatásokból
egy sem érzékelhető. Biztos vagyok abban, hogy Magyarország
csodálatos műemlékeivel és hagyományokban gazdag kultúrájával érdekes színfoltja lesz az
Európai Uniónak.
ASZÓDI ÉVA

Kutyák miatt maradt el a kora reggeli kocogás

A lány fut, a papa dönt
Az újszegedi kutyák törték ketté
Szentgyörgyi Pál futókarrierjét.
A szegedi gazdasági alpolgármester lánya, Katalin azonban
fényes sikereket ért el közép- és
hosszútávfutóként.
Jeles ünnepek vagy komolyabb
sportsérülések hozzák össze a
szegedi Szentgyörgyi családot,
így történt ez a napokban is.
Szentgyörgyi Katahn közép- és
hosszútávfutónak egy spanyol
versenyen az utolsó kétszáz méteren pattant el az Achilles-ina.
A műtét után a Nyíregyházi VSC
versenyzője a Tisza-parti városban pihen.
Katalin igazi csúcstartó. Nem
elég, hogy ötszörös Európa-bajnok, 2000-ben elért eredménye
egyedülálló. Ugyanis ő az egyetlen olyan versenyző, akinek sikerült mind juniorként, mind pedig felnőttként győznie.
A 21 éves hölgy amúgy a család
fekete báránya. Rajta kívül mindenki közgazdász vagy annak tanul. Kishúga most ötödéves a pécsi egyetemen. Katalin sok mindent kipróbált már a futás mellett, amire 12 évesen kötelezte el
magát. Járt zeneiskolába,. ahol
csellózni tanult, de néptáncolt és
korongozott is. - Szüleim azt hitték, hogy a futás is olyan rövid
hóbort lesz, mint a többi. De valahogy kitartottam mellette mondta.
Katalin nagyon büszke volt
édesapjára, amikor megtudta,

A büszke apa és leánya. A szegedi gazdasági alpolgármester, Szentgyörgyi Pál, illetve a közép- és
hosszútávfutó Katalin.

hogy kinevezték Szeged gazdasági alpolgármesterének. Persze ő
egyáltalán nem kacsingat se a
poütika, se a gazdaság felé. Úgy
gondolja, mindenki maradjon a
saját kaptafája mellett. Ő fut, a
papa pedig irányítsa Szeged gazdasági életét.
Szentgyörgyi
Pál régebben
rendszeres futott. Azért kelt fel

Fotó: Miskolczi Róbert

hat órakor, hogy még a munka
előtt lekocoghassa napi adagját.
- Futókarrieremet az újszegedi
kutyák törték ketté. Nagyon féltem tőlük, és mindig megijesztettek, amikor a ligetben futottam - mesélte nevetve.
A kora reggeli kocogásokra két
lányát is magával cipelte, akik
ezt nagyon rosszul viselték. Ka-

Az uniós állatvédelmi szabályok és a magyar valóság

Boldog sertésnek jó a húsa
Szigorú európai uniós szabályok lépnek életbe
Magyarországon - köztük a haszonállatok életére
vonatkozóak is. A legfőbb vezérlő elv: az állatok
komfortérzetének biztosítása. Ezeket például a
vásárhelyi gazdák többsége nem ismeri, így nem
is alkalmazza.

Giovan Battista Verderame: Magyarország hagyományokban gazdag színfoltja lesz az uniónak.
Fotó: Gyenes Kálmán

Természetvédelmi
központ Mártélyon
Az állam is támogatja azt a beruházást, amelynek eredményeképpen jövőre már környezetvédelmi előadásokat is tarthatnak a tiszai árterületen, Mártély közelében.
- Azt reméljük a bázistól, hogy
segít közelebb vinni a fiatalokat a
természethez, és kimozdítja őket
a négy fal közül - magyarázta
Varga Ferenc, a vásárhelyi önkormányzat környezetvédelmi előadója. Éppen ezért olyan programokat szerveznek majd a hamarosan felépülő intézményben,
amelyek bemutatják a mártélyi
tájvédelmi körzet növény- és állatvilágának különlegességeit, és
hangsúlyozzák a természet szeretetének és védelmének fontosságát. Emellett környezetvédelmi előadásokat és konferenciákat rendeznek majd, továbbá terveznek egy állandó kiállítást is. Az oktatóbázis mindenkihez
szól majd, legyen az óvodás, diák, vagy éppen felnőtt - hangsúlyozta Varga Ferenc.
Az ártéri környezet miatt osz-

lopokon álló, közel 400 négyzetméternyi alapterületű intézmény építése elől minden akadály elhárult: 12 millió forint
vissza nem térítendő, valamint
ugyanennyi visszatérítendő állami támogatást nyert a környezetvédelmi alap célirányzat pályázatán a vásárhelyi önkormányzat. Miután a beruházási
összköltség fennmaradó részét a
város önrészként magára vállalta, a finanszírozás problémája
megoldódott.
A közelmúltban kihirdetett, a
bázis megépítésére vonatkozó
közbeszerzési pályázatra két helyi, egy szegedi és egy pesti cég jelentkezett. Ezek közül a vásárhelyi székhelyű Építészmester Rt.
nyerte el a munkát, amelynek
befejezésére
hozzávetőlegesen
egy év áll rendelkezésre. A mártélyi oktatóbázis elkészülte így
kézzelfogható közelségbe került.
Remélhetőleg jövő ilyenkor már
természetvédelmi
előadásokat
hallgathatnak az érdeklődők a
mártélyi ártérben.
SZ.A. I.

Azoknak az épületeknek, berendezéseknek, tárgyaknak az anyaga, melyeket a sertéstartáshoz használnak, nem lehet ártalmas az állatok egészségére. A jószágokat tilos egész nap sötétben tartani, tartózkodási helyüket úgy kell kialakítani, hogy módjuk legyen nehézség nélkül felállni, lefeküdni és pihenni;
az állatokat ütlegelni vagy éppen éheztetni egyáltalán nem szabad. A szabályozás még azt is megmondja, mekkora testtömeghez mekkora szabad területet
kell biztosítani. Az állatok életkörülményei - papíron - sok esetben jobbak, mint a valóságban az azokat tartó gazdákéi. Míg az előbbieket nem szabad
egészségtelen környezetben, mondjuk dobos ólban
tartani, addig az emberek nagy részének - legalábbis
Vásárhelyen — vizes a lakása.
A helyi állattartók egy része már hallott valamit a
fokozatosan bevezetendő szabályokról, de a valóságban nem szívesen változtatnának állataik jelenlegi életkörülményein.
- Minek építsek új ólat a disznóknak - nézett végig
három, igencsak kis helyen szorongó sertésén az
egyik külvárosi utcában élő Mihály bácsi. - Már a
nagyapám is itt tartotta a disznókat, én csak ki-kimeszelem időnként az ólat. Meg aztán mi sem élünk
sokkal jobb körülmények közt, hiszen otthon is vizesedik a fal. A disznókat úgyis leadjuk, még akkor is,
ha nem jön vissza a munka, amit beléjük tettünk.
- Mindig is így tartották a tyúkokat, és bizony
nem csak a szárnyukat, de még a karmukat is levágták - mondta az a neve elhallgatását kérő asz-

A malacok is szeretik a jólétet és a szabadságot.

szony, aki kevéske nyugdíját egészíti ki baromfitenyésztéssel és tojáseladással. - Elkapirgálnak ezek
itt a kis udvarban - mutatta a drótkerítés által övezett néhány négyzetmétert, ahol vagy tizenöt szárnyas szorongott. - Kapnak egy kis kukoricát, de
nem sokat, mert az nagyon drága. De nem engedem ki soha őket, mert akkor elpusztítják a veteményeskertet.
Vásárhelyen a gazdák egy része tökéletesen megelégszik a jelenlegi helyzettel: szűk helyen tartja állatait, nem egyszer félhomályban egész nap. Néhány esztendeje a Garai utcában egy asszonyt arra
kellett köteleznie a városnak, hogy a patkányok elszaporodása miatt szállíttassa már el az udvarán
felhalmozódott nagy mennyiségű trágyát. Az emberek többségére nem jellemző, hogy haszonállatainak életkörülményeire adna. Pedig még a tyúkok
is meghálálják a törődés ezen formáját.
- Baj, hogy az állattartók nem is ismerik a uniós
követelményeket, pedig azokról ma már sok helyen, így az egyesületnél is tájékozódhatnának mondta l a p u n k n a k Huszár Lajos, a

Vásárhelyi

Gazdasági Egyesület elnöke. Szerinte probléma,
hogy míg a tenyésztőknek az unióban előírt követelményeket teljesíteniük kell, addig a saját földolgozásra állatot nevelők olyan körülményeket biztosítanak jószágaiknak, amilyet akarnak.
Huszár Lajos úgy tudja, az élelmiszer-alapanyagként nevelt állatokra nemcsak a vágóhídtól a fogyasztókig, hanem a termelőtől a vágóhídra kerülésig is előírás lesz az ISO-minősítés - éppen a fogyasztók védelme érdekében.
- Minden állatnak hasznára válik, ha jó körülmények közt, stresszmentes környezetben él - tette hozzá az egyesület elnöke -, hiszen igaz az a német mondás, mely szerint: csak a boldog sertésnek jó a húsa.
KOROM ANDRÁS

Fotó: Karnak Csaba

talin akkoriban irtózott a futástól, manapság azonban már persze teljesen más a helyzet.
Az édesapa
természetesen
szurkol a lányának, bár az Európa-bajnok hölgy kicsit babonás,
úgy érzi, azok a versenyei az
eredményesebbek, ahol nincs ott
a papa.
K.T.

Uj

verseskönyv,
Vásárhelyen
Üzenet címmel új verseskötete
jelent meg a vásárhelyi Fehér
Józsefnek a Bába és Társai Kiadónál, Hajdú Andrea grafikáival.
A kötetet - melynek bemutatóját a Németh László Városi
Könyvtárban tartották - Simái
Mihály, József Attila-díjas költő
lektorálta. „Fehér József üzen,
és nem kinyilatkoztat" - olvasható a könyv előszavában. Valóban: a kötetbe foglalt versek
írójától messze áll bármiféle
„ex cathedra" kijelentés. Egy
1950-ben született költőnek
már elég élettapasztalata gyűlhetett össze ahhoz, hogy megszívlelendő tanulságokat fogalmazzon meg, azonban, észlelhetően, úgy látja: legtöbbet az
őt körülvevő természeti környezet
szemgyönyörködtető
momentumainak érzékeltetésével teheti az alkotó; kötetének egyik kulcsszava a „remény".
„Ha költő vagy / ne lármázz, /
megteszik majd / helyetted a /
politikusok" - hívja fel a figyelmet a kötet címadó verse, s ez
egybecseng a közkeletű megállapítással: ma, a demokráciában szemben a rendszerváltozás előtti időszakkal - a költőknek nem
föladata társadalmi kérdésekben
állást foglalni. Versei: a napi
munkában megfáradt olvasót
gyönyörködtető képek sorozata,
mint egy relaxációs kazetta —
írásban. Ez egy társadalmilag
hasznos könyv. „Míg hallgatom,
ahogy / a tücsök muzsikál, / várom, egyre várom, / hogy az
ég-peremről / aláröppenjenek / s
köpenyem szélére áttelepedjenek
/ mind-mind a csillagok" - olvassuk az Üzenetben.
Fehér lózsef első önálló elbeszéléskötete Üvegcserepek címmel az Agroinform Kiadónál jelent meg, a Fogócska című,
gyermekeknek
írott
verseskönyvének létrejötte pedig a Bába és Társai Kiadó nevéhez fűződik.
F.CS.
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1-jéről május 1-jére tolódott át, száz nap haladékot
Miklóssal, a Magyar Agrárkamara elnökével, a szentesi
Árpád Agrár Rt. elnök-vezérigazgatójával arról beszélgettünk, vajon előnyt kovácsolhat-e a magyar termelő az
újabb száznapos haladékkal az EU-csatlakozás
időpontjáig.

időszakban pedig az évek elvesztegetése nagyon nagy hiba.

- Az előző agrártárca menynyire súlyos mulasztásokat
követett el?

- Hogyan csökkenthetjük
eddigi hátrányainkat? Segítenek-e az olyan felkészítő

Beruházások

Csikai Miklós: „Nem kicsi a feladat, de annak a termelőnek, aki képes valós piaci
válni és hajlandó az összefogásra, annak vannak esélyei." Fotó: Miskolczi Róbert

tanfolyamok, mint amilyeneket a Csongrád Megyei Agrárkamara rendezett nemrégiben a megye városaiban?
- Behozni nem tudjuk, de
valamelyest minimalizálhatjuk a hátrányokat. Sok hasonló, a helyi agrárkamara szervezésében megvalósuló fórumra van szükség, amelyeken el kell magyarázni, mik
az esélyek, hogy lehet az
adottságokat
kihasználva
folytatni a tevékenységet. A
következő lépés az - és ezt a

mostani
kormánykoalíció
meg szeretné valósítani -,
hogy az állami pénzek felhasználását a civil szervezetekre bízzuk és bevonjuk őket
a döntésekbe. Vissza fogjuk
állítani az agrárkamara szerepét és közben gazdaságszervező feladatait is pontosítjuk.
Abból a mélységből ugyanis,
ahová eljutottunk, a parlament önmagában nem viszi
ki az ágazatot.

- Mekkora a lemaradásunk
a termelés színvonalában?

szolgálati

FEKETE KLÁRA

tájékoztató

VÁGÓBAROMFI

Információs nap
az európai uniós pályázati
lehetőségekről
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara november 28án, 14 órai kezdettel rendezvényt szervez az európai uniós pályázati lehetőségekről a kamara rendezvénytermében. A rendezvény
célja, hogy a közelgő uniós csatlakozásra tekintettel a kis- és középvállalkozások olyan naprakész, gyakorlati információkhoz
jussanak, melyek segítségével sikeresen juthatnak európai uniós
pályázati forrásokhoz. Az érdeklődők tájékoztatót hallhatnak a
2003-as Sapard és a 2002-2003-as Phare pályázati lehetőségekről, a Nemzeti Fejlesztési Terv kis- és középvállalkozásokra vonatkoztatható fejlesztési javaslatairól, valamint szó lesz a KKV-k
keretprogramban való részvételének ösztönzéséről is. Ezenkívül
a rendezvény keretében a 6. K+F keretprogram prioritásainak bemutatására is sor kerül.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, várjuk minden érdeklődő jelentkezését.

a

reklámklubban

A kamara kommunikációs és reklámklubja november 28-án,
14 órai kezdettel tartja következő klubnapját. Vendégünk Loós Balázs, a Samsung Electronics Magyar Rt. marketingmenedzsere.
Helyszín: CSMKIK I. emeleti tárgyaló (Szeged, Tisza L. krt. 2-4.)

Ha Ön 2002. november 11. és december 20.
között K&H Megtakarítási Életbiztosítást köt,
választása szerint egy ingyenes, 1 éves, 1 millió
forint szolgáltatású balesetbiztosítást vagy egy
társasjátékot* kap ajándékba! Gondoljon a holnapra, és keresse fel a K&H Bank fiókját!
További kérdéseivel forduljon bizalommal
bankfiókjaink munkatársaihoz:
Szeged, Plaza Kossuth L sgt. 119. Tel.: 62/488-170
Klauzál tér 5. Tel.: 62/551-420
Széchenyi tér 9. Tel.: 62/560-200
Csongrád, Hunyadi tér 10-16. Tel.: 63/483-360
Szentes, Kossuth u. 17/a Tel.: 63/312-366
Makó, Széchenyi tér 14-16. Tel.: 62/213-244
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5. Tel.: 62/245-664

M
VÁLASZ A JÖVŐRE

• A társasjátékokat a készlet erejéig ajándékozzuk. Az akció részletes feltételeit a bankfió-

CSONGRÁD MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BERLIN (MTI)
Az Európai Unió országaiban
megvalósított közvetlen beruházások 2002 első felében 15
százalékkal csökkentek, míg
Közép- és Kelet-Európában 54
százalékkal nőttek - közölte
Stuttgartban az Ernst and
Young könyvvizsgáló társaság
Európai Beruházási Figyelőjében (European Investment
Monitor).
Németország nyolc százalékra növelte piaci részesedését a beruházási telephelyek
között, s ezzel Nagy-Britannia
és Franciaország mögött a
harmadik Európában. Középés Kelet-Európában Magyarország, Csehország és Oroszország a legkedveltebb. A beruházóknál az Egyesült Államok vezet 32 százalékos piaci
részesedéssel, a 13 százalékot
kihasító német cégek előtt.

Agrártámogatások

Az ITDH Csongrád Megyei Regionális Képviselete és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi szolgálati tájékoztatót szervez Oroszország és Baltikum relációban, 2002.
november 27-én (szerda), 14.00 órai kezdettel Szegeden, a kamaránál. Helyszín: a CSMKIKII. emeleti rendezvényterme (Szeged,
Tisza Lajos krt. 2-4.).
Bővebb információ: 62/540-340, 62/486-987/145, e-mail: itdszeged®deltav.hu, szekeres.ildiko@csmkik.hu A rendezvényen való részvétel ingyenes.

A Samsung márkastratégiájáról

szereplővé

- Óriási. Nem kicsi tehát a
feladat, de az elkövetkező
időszakban annak a termelőnek, aki képes valós piaci szereplővé válni, és hajlandó az
összefogásra (nem a másik
legyőzésére), aki hajlandó
szövetkezni, annak úgy gondolom, vannak esélyei. Aki
magányos farkasként próbálja meg a maga harcát folytatni, jó, ha tudja, 2004. május
l-jén befejeződik a küzdelme.

Kamarai hírek
Kereskedelmi

Hétfő A DÉL SPORTJA

November 25.
Bányajáradék
bevallása,
befizetése.
November 28.
Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál.
Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése.
Jövedékiadó-előleg befizetése.
November 30.
Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a
kifizetőhöz.
Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása.

kapott az agrárium, amire nagy szüksége van. Csikai

- Az agrártermelők legszélesebb körének a legelemibb ismeretei sincsenek az
Unióról, s nem az ő hibájából:
fogalma sincs, mi vár rá 2004.
május l-jétől. Az elmúlt évek
agrárrendtartása nem az uniós felkészülést szolgálta, az
előző kormányzat nem építette ki az intézményhálózatot, elég csak a Sapard-hivatal
felállításának késésére gondolni, amellyel 40 milliárd forintot veszítettek az agrártermelők. Ilyen forráshiányos

Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA

Határidők
cégvezetőknek

Azzal, hogy az EU-csatlakozás időpontja 2 0 0 4 . január

- Felkészült-e a magyar termelő a csatlakozásra?

Csütörtök BIZALMASAN

GYORSFUTÁR

Haladék a mezőgazdaságnak

- Rendkívüli mértékben felelős a mulasztásokért, és a
Sapard-hivatal felemlegetése
csak egy példa a sok közül.
Még nagyobb baj, hogy az agrártermelőket egy egészen
más pályára irányította át. Arról próbálta meggyőzni őket,
hogy akkor lesznek boldogok,
ha a saját személyiségüket
tudják magányos farkasként
kibontakoztatni. Nem az öszszefogás erősítésére és ennek
kormányzati, szakmai támogatására ösztönözött, hanem
az egyedi utakra. Ez ellentétes
folyamat Európa és a világ fejlődéséhez képest, hiszen a
globalizáció miatt mindenütt
a nagy rendszerekbe való beépülést és az azokhoz való alkalmazkodókészséget ösztönzik.

Szerda RANDEVÚ

WWW.DELMAGYAR.HU

A MAGÁNYOS FARKASOK KORSZAKA LEJÁRT

- Ha azt vesszük alapul, hogy
alig három hét műlva, december 13-án lezárulnak a csatlakozási tárgyalások, akkor azt
mondhatom, a mozgástér
szűk és kicsi, hiszen a megállapodás lényegi elemein
már nem lehet változtatni válaszolta Csikai Miklós. - Három hét műlva tudni fogjuk a
kvótákat és minden mozgásterünk lezárul. Kőkemények a
feltételek, nem mind kedvező
számunkra, de vannak túlélési
esélyek.

NAPI MELLEKLETEK

1
'í

kokban elhelyezett Hirdetményben találja meg.

Befektetési vonal: 06-40/444-888 • www.khb.hu

Az a vágóhíd, amely a szabvány
szerinti I. osztályú csirkéért
legalább 175 forint általános
forgalmi adót nem tartalmazó
árat fizet kilogrammonként, 8
forint kilogrammonkénti támogatás igénybevételére jogosult. Legfeljebb összesen 60
ezer tonna pecsenye-, illetve
gigantpulyka felvásárlása után
szintén jogosult 8 forint kilogrammonkénti támogatásra az
a vágóhíd, amely a szabvány
szerint I. osztályú pecsenye-, illetve gigantpulykáért legalább
250 forint általános forgalmi
adót nem tartalmazó árat fizet
kilogrammonként. A 89/2002.
(X. 1.) FVM-rendelet október
l-jétől hatályos, de rendelkezéseit 2002. szeptember l-jétől
kell alkalmazni.
BOROK

A művi közraktározásra betárolt bor támogatható menynyisége 2002. október l-jétől
2003. szeptember 30-ig terjedő
időszakban napi bontásban
nem haladhatja meg összesen
az 1 millió hl-t, amelyből fehérbor: 600 ezer hl; vörösbor:
350 ezer hl; „tokaji" borkülönlegességek: 50 ezer hl. Az erről
szóló
90/2002.
(X.
L)

FVM-rendelet szerint a 2002.
október 1. után megkötött hitelszerződésekre a kamattámogatás 2003. január l-jét követően igényelhető. A támogatás igénybevételéhez a bor
művi közraktározásának időtartama fehér- és vörösborok
esetében legfeljebb 9 hónap,
míg a „tokaji" borkülönlegességeknél legfeljebb 1 év lehet,
a szerződések lejárata legkésőbb 2003. szeptember 30.
TAKARMÁNYKUKORICA

Legfeljebb 5 hónapos időtartamra kamattámogatás, valamint ugyanilyen időtartamra tárolási támogatás igényelhető a közraktárba letett idei
takarmánykukoricára közraktárjegy
fedezete
alapján,
pénzügyi intézménytől
és
közraktártól felvett éven belüli
lejáratú hitelhez. A kamattámogatás és a tárolási támogatás csak együttesen vehető
igénybe. A kamattámogatást
negyedévente, a tárolási támogatást utólag, egy összegben lehet igényelni. Az erről
szóló
95/2002.
(X.
7.)
FVM-rendelet szerint a támogatást csak október 7-ét követően közraktárba helyezett
kukorica után lehet igényelni.

Kedd, 2 0 0 2 . n o v e m b e r 2 6 .

A PÉNZ BESZEL

ÁLLÁSBÖRZE - LEHETŐSÉG - KIHÍVÁS - HIVATÁS - ÁLLÁSBÖRZE - LEHETŐSÉG - KIHÍVÁS - HIVATÁS - ÁLLÁSBÖRZE - LEHETŐSÉG

MÓDOSÍTÁSRA VÁR A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY

FELKÍNÁLOM

Munkalehetőség, üzlet
ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
Lengyel partnereink ajánlataiból:
Keresnek: öntött idomokat, könyököket; műszaki üveget, alumíniumöntecset, saválló csöveket; propoliszt; étkezési és takarmánygabonát, kukoricát.
Kínálnak: fémmegmunkáló gépeket, sík-, furat- és palástköszörűgépeket; építőipari és bányagépek gumiabroncsalt, alkatrészeit; utánfutókat és pótkocsikat; kerékpárt; idény és téliesített fenyő faházakat; kerti eszközöket, berendezéseket és
növényeket; öntött reklámtárgyakat, apró eszközöket, dísztárgyakat; konyhai nem gépi eszközöket, lapátokat, tálakat, edényeket, tárolókat, vödröket; kozmetikai cikkeket, játékot, papírtárgyakat; szántott zöldségeket, ízesítőket, fűszerkeverékeket;
gabonát; sertés-, marha- és baromfihúst; sajtot, édességet,
karamellát; friss és füstölt lazacot, angolnát; sertéshúst és
hústermékeket; cukrot (50 kg-os zsákok); kórházi és rendelői
bútorokat, szövetet (len, gyapjú, gyapot); 3 ipari csarnokot bérbe
vagy eladásra Gdansk határában.
Belföld:
Olyan vállalkozások, gyártó, forgalmazó, szolgáltató cégek
jelentkezését várjuk, amelyek konkrét áru-, termék-, terményértékesítési gondjai vagy -vételi szándékai vannak, illetve a
fémforgácsoló-, lakatos-, bútor-, nyomdaipari, műanyag-, fafeldolgozó- és egyéb szabadkapacitás-lekötési, befektető, kooperációs, közös vállalati partneri igényei vannak.
MUNKALEHETŐSÉGEK KÜLFÖLDÖN
Angol nyelvterület: nagyszámú tapasztalt vagy pályakezdő ácsra,
asztalosra, szerelőre, fémmunkásra, varrónőre van szükség, valamint
segédmunkásra, építészre, építészmérnökre, gépészmérnökre, művezetőkre, műszaki rajzolóra, designerre és acélipari munkásra építőipari cégeknél. Máltán és más országokban történő foglalkoztatásra 2-5 éves szeiződéssel; 30 fő gyári munkást (nök és férfiak) egy
máltai paradicsomgyárba, 3-4 hónapos szerződéssel, kezdés:
2003. június 1. Minimális angolnyelv-tudás szükséges. Kuvaitba,
Dubaiba, Egyesült Arab Emirátusokba, Egyiptomba keresnek hotelalkalmazottakat, ügynököt, szakácsot, szobalányt, felszolgálót, takaritó-, konyhai személyzetet, tánccsoportokat, angolnyelv-tudás szükséges. Németnyelv-terület: csak bejelentkezés, munkaadó-keresés,
kiajánlás, szezonmunkák.
Bővebb felvilágosítás: 96/411-879, 96/523-910, 96/
523-911. E-mail: fmmc@mail.datanet.hu.

Országos kereskedelmi hálózatot
működtető cég keres középvagy felsőfokú végzettséggel
fiatal, agilis, nagy munkabírással
rendelkező munkatársat
TERÜLETI KÉPVISELŐ
munkakör betöltésére.
SAJÁT GÉPKOCSI ELŐNY.
Fényképes önéletrajzokat a 6101
Kiskunfélegyháza, Pf.: 82-re várunk.

Modulokra épülő tantervek
A szakképzési törvény módosításával a piaci körülményekhez szeretne alkalmazkodni az
Oktatási Minisztérium.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezésében Soós László, az Oktatási
Minisztérium osztályvezetője
tartott szakképzési fórumot
nemrégiben Szegeden, a Vedres István Építőipari Szakközépiskolában. Az előadó kifejtette, sor kerül a szakképzési
törvény módosítására, mivel
azt legutoljára 1995-ben frissítették fel. A tervezet már az
„országgyűlésre kész" állapotig
jutott el, s remélhetően 2003
első negyedévében szavazhatnak róla a képviselők.
Az újonnan megszülető paragrafusoknak tartalmazniuk
kell majd mindazon változásokat, amelyeket időközben
más törvényekbe foglaltak: így
azt, hogy az első két szakképesítés megszerzése ingyenes a közoktatásról szóló paragrafusok
értelmében,
a
szakképesítéssel nem rendelkezők pedig úgyszintén ingyenes oktatáshoz juthatnak a
felnőttképzési törvény segítségével. A tanulószerződésekkel kapcsolatban a szakképzési törvény erősíti majd azt a
tendenciát - mondta az előadó
hogy a tanulók az is-

A jövőben csak az alapvető ismereteket sajátítják el a tanműhelyekben.
kolai tanműhelyekben csak az
alapvető ismereteket kapják
meg, s utána a gyakorlatot
vállalatoknál, vállalkozóknál
szerezzék meg.
A Nemzeti Szakképzési Intézet tavaly megbízást kapott
az Oktatási Minisztériumtól a
modulrendszerű képzés kidolgozására, azzal a céllal, hogy
azt a több mint 400 szakképesítés összes szakmai és vizsgáztatási követelményébe beépítse. A modulok lehetővé teszik, hogy egyértelműen beazonosítható legyen az egyén

tudása, az a szint, amelyet
esetleg különböző iskolatípusokban elsajátított. Például,
ha egy asztalosképzést 10 modulra bontunk, és ha ezeket
valaki megszerezte, ám végül
űgy dönt, ácsnak szeretné magát tovább képezni, akkor kiderülhet: a tízből hatot elfogadnak az új szakmában is.
Ma a gyakorlatban már bizonyos ismereteket, tantárgyi
eredményeket hasonló elvek
alapján fogadnak el, ám az intézmény vezetőjétől függ, milyen jegyet hogyan számít be. A

Illusztráció: Schmidt

Andrea

modulrendszer egyértelművé
teszi a helyzetet. Ha a vizsgakövetelmények elkészültek, azok
jogszabályi formát öltenek, s
ezt követően dolgozzák ki az iskolák a tanterveket, vizsgaanyagokat.
A modulrendszerű képzés beleillik a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium új koncepciójába, az élethosszig való
tanulás elvébe. Segít abban is,
hogy bizonyos tanulási szakaszok lerövidüljenek, hiszen az
idő mindenkinek pénzt jelent.
F. K.

Szintézis-Szeged Számítás- és Irodatechnikai Kft.

A Délmagyarország napilap kézbesítésére, akciók lebonyolításóra

6721 Szeged. József Attila sgt 2.
Telefon: 62/486-185. Fax: 62/486-163

[(ií2 [DOB© j

keresünk Sándorfalva területére.

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY ELŐNY, DE NEM FELTÉTEL
Jelentkezés 27-én, személyesen, 9-11 óra között
Szeged, Stefánia 10. szám alatt.

E-mail: szintszeg@szintezis.hu
SZINTÉZIS

COMPUTER

Internet: www.szintezis.hu

A Szintézis-Szeged Számítás- és Irodatechnikai Kft.

SZERVIZVEZETŐT

keres.

Elvárások:
• felsőfokú műszaki és informatikai végzettség • informatikai szervizvezetői
munkakörben eltöltött, min. 10 év gyakorlat • számítástechnikai hálózat tervezésében,
-építésben, -kivitelezésben elméleti és gyakorlati ismeret • B kategóriás vezetői

PÁLYÁZAT
SZMJVÖ Bölcsődék Igazgatósága pályázatot hirdet
a Csillag téri, «0 férőhelyes bölcsőde BÖLCSŐDEVEZETŐ állás betöltésére
2003. február 4-tól határozatlan időre szóiő kinevezéssel.
Pályázati
feltételek:
- a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet szerint bölcsődei szakgondozónői végzettség
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat
i4 pályázatnak tartalmaznia
kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- a bölcsőde vezetésére vonatkozó szakmai programot, elképzeléseket
A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát
Bérezés a Kjt. előírása szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2002. december 15.
A pályázat elbírálásának ideje: 2003. január 10.
A pályázatot a S Z M J V Ö Bölcsődék Igazgatósága
(6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) igazgatónak címezve lehet benyújtani.
A pályázónak lehetősége van a bölcsőde megismerésére.
A pályázat elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást kaphatnak
KLsné Kasza I r é n módszertani vezetőtől, a 62/407-797 telefonszámon.

Csongrád megyei export- baromfi-feldolgozó üzem keres

Jelentkezés: a fenti címen személyesen, a megjelenést követő 5 napig.

ÜZEMVEZETŐ
munkatársat.
Elvárások:
- élelmiszer-ipari főiskolai végzettség
- legalább 5 éves baromfi-vágóhídi szakmai tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány
- megbízhatóság, felelősségtudat - magas stressztűrő képesség
- problémamegoldó készség - Csongrád, illetve Bács-Kiskun megyei lakóhely.
Feladatok:
- az üzemi termelési munka,
valamint a karbantartási munkák szervezése, felügyelete.
Ha ajánlatunk felkeltene érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát,
valamint motivációs levelét az alábbi címre:
FOBU Kft. 6785 Pusztamérges, Temető u. 2.
e-mai: fobu@tiszanet.hu

[
Elvárások:
- felsőfokú (egyetemi) közgazdasági végzettség
- legalább 3 éves szakmai tapasztalat (ebből legalább 1 év
hasonló munkakörben szerzett gyakorlat)
-felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- „B" kategóriás jogosítvány
- kiváló kommunikációs képesség
- rugalmasság, megbízhatóság, felelősségtudat
- magas stressztűrő képesség
- problémamegoldó készség
- Csongrád, illetve Bács-Kiskun megyei lakóhely.
Feladatok:
- az Iroda operatív irányítása
az irodai alkalmazottak munkájának szervezése, ellenőrzése
- szállítói partnerkapcsolatok ápolása, újak kiépítése,
szerződéskötések.
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el
[fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát, valamint magyar nyelvű
motivációs levelét a pozíció megjelölésével az alábbi címre:
Fobu Kft., 6785 Pusztamérges, Temető u. 2.
E-mail: fobu@tiszanet.hu
Beküldési határidő: 2002. december 6.

engedély • saját tulajdonú személygépkocsi.

A MEDIKEMIA RT.
PÁLYÁZATOT HIRDET

termékfejlesztő
(műszaki fejlesztési

Külföldi tulajdonú,
Szeged környéki exportbaromfi-feldolgozó cég
keres e x p o r t ü g y i n i é z ö munkatársat.

laboratóriumvezető)

munkakör betöltésére.
Olyan dinamikus, sikerorientált, számítógépes ismeretekkel
rendelkező személyt keresünk, aki szereti a kihívásokat,
akinek feladata autóüzemeltetési, autóápolási
és más műszaki-technikai vegyi termékek kifejlesztése,
korszerűsítése, projekt tervezése, laboratóriumi és
alkalmazástechnikai vizsgálatok elvégeztetése,
dokumentálások elkészítése, engedélyeztetések
lebonyolítása, piaci bevezetés támogatásai

Feladatok:
- meglévő kül- és belföldi kapcsolatok ápolása, új partnerek
felkutatása
- exportárut kísérő dokumentumok kiállítása, fuvarszervezés
-exportértékesítéshez kapcsolódó pénzforgalom ellenőrzése
- egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
Elvárások:
E feladatokat a társosztályokkal és a menedzsmenttel
- felsőfokú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági)
- tárgyalási szintű angolnyelv-tudás
együttműködve, ugyanakkor nagyfokú önállósággal és
- legalább 2 éves szakmai tapasztalat
felelősséggel kell megvalósítania.
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Jelöltünk okleveles vegyész vagy vegyészmérnök,
- kiváló kommunikációs képesség
emulziókkal, felületaktív anyagokkal kapcsolatos
- rugalmasság, megbízhatóság, felelősségtudat
-előnyjelent: olasznyelv-tudás, külkereskedelmi ügyintézői
szakismeretekkel, laboratóriumi és fejlesztési
gyakorlat.
tapasztalatokkal, angol- vagy németnyelv-tudással
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el
rendelkezik.
fényképes, angol és magyar nyelvű önéletrajzát, valamint
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el pályázatát
magyar nyelvű motivációs levelét a pozíció megjelölésével
az alábbi címre: Fobu Kft., 678S Pusztamérges, Temető u. 2., (szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, fénykép)
e-mail: fobu@tiszanet.hu
az alábbi címre: Medikémía Rt. 6701 Szeged, Pf.: 506.
Beküldési határidő: 2002. december 6.
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A PÉNZ BESZÉL

A BEFEKTETŐK BIZALMA NÖVEKSZIK AZ INTERNETES ÜZLETKÖTÉS IRÁNT

Brókerek a világhálón

2 0 0 2 . november 26., kedd

Globalizációs kihívások
a családban is
- A jelenlegi globalizáció a nemzetközi nagytőke érdekeit képviseli. Éppen emiatt nagyon
is időszerű a kérdés, milyen hatást gyakorol
mindez a családok életére, a családformák
változásaira - véli dr. Szretykó György, aki
könyvet írt e témában.
- A globalizációs kérdésekre adott válaszok
tudományos elemzést igényelnek - jelentette
ki lapunk érdeklődésére dr. Szretykó György, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem tanszékvezető
egyetemi docense, akinek szerkesztésében a
napokban látott napvilágot a „Globalizáció és
család" című kötet.
- A globalizációnak nevezett folyamatnak
vannak pozitívumai és negatívumai. Az előbbiek közül kiemelést érdemel a tudományos-technikai forradalom, a korszerű technika, technológia és munkaszervezés behozatala, alkalmazása, mindennek eredményeképpen egy új típusú munkakultúra meghonosítása - összegzett dr. Szretykó György. -

Az on-line brókerek üzleti jutaléka jellemzően 0,5-0,9 százalék között mozog. Képünk

Az internet térhódítása alaposan megváltoztatja szokásainkat. Ez nemcsak a személyes érintkezésben, például
a levelezésben érhető tetten, hanem az üzleti világban is.
Már megjelentek és egyre több ügyfelet toboroznak az
on-line brókercégek.
Ma már ritka látvány a tőzsdeterem üvegfalára tapadó,
vagy a feszülten fel-alá járkáló befektető. Ennek több oka
van, egyrészt a hazai tőzsde
finoman szólva nem pezseg,
másrészt szerencsére fejlődött a hazai pénzkezelési kultúra. Az internet térhódításával együtt a kis- és nagybefektetők tőzsdézési szokásai
alapjaiban változtak meg, ezzel megteremtve egy új piacot, az on-line brókercégekét.
A magyar piacon ezeknek a
vállalkozásoknak a fejlődése
lassabban ment végbe, aminek alapvető oka a bonyolult
szabályozás, a gyenge tőzsdei
teljesítmény, az internet el-

terjedésének lassúsága és a világhálóhoz való hozzáférés
hiánya. Jelenleg öt brókercég
kereskedik az interneten magyar papírokkal, s ezek a vállalkozások szakértők szerint
két csoportra oszthatók.
Az egyikbe tartozik az Equitas, a Quaestor és a Raiffeisen,
melyeknek - eltérő okokból nem sikerült olyan jelentős
számú ügyfélkört maguk köré
gyűjteni, mellyel a piac meghatározó szereplői lennének. A
kicsikre szakosodott Equitas e
piacon érdekes színfoltot képvisel: alacsony költségei révén
egyelőre csekély számú mindössze kétezer -, de aktív
ügyfélköre garantálja a brókercsődökkel aláaknázott terepen

Befektetés a fotelból
Elektronikus brókert fogadni nem ördöngös dolog, nem kell
hozzá más, mint internet-hozzáférés és egy szövegszerkesztő
kezeléséhez elegendő tudás. A cikkben említett öt cég közül a
számunkra legszimpatikusabbat kiválasztjuk, s megnyitjuk a
honlapját. Ezen lapok mindegyikén találunk kapcsolatfelvételt
jelző menüket, odakattintva kell számlát nyitni és lehívni a
kötelezően kitöltendő, aláírt, majd postán továbbítandó dokumentumokat. Ha ezzel megvagyunk, hamarosan kapunk saját
jelszót és egyéb kódokat, a számlánk pedig aktiválódik. Az
általunk kiválasztott befektetési lehetőség vagy portfolió hozamát
attól kezdve percről percre figyelemmel kísérhetjük - a fotelból. Az
on-line brókerek jutaléka jellemzően 0,5-0,9 százalék közötti, s
ennek levonása után gyarapíthatja számlánkat az eredmény.

Ebből következik, hogy azok a családok, amelyek képesek bekapcsolódni az előbb említett
folyamatokba, a nyertesek közé tartoznak;
azok pedig, melyek objektív vagy szubjektív
okok miatt erre nem képesek, vesztesekké
válhatnak, marginális helyzetbe kerülhetnek. A
globalizáció negatív melléktermékei és következményei is egyre szembetűnőbbek. A családok életében leggyakrabban előforduló hatások között említendő a szegénység, a személyiség kiszolgáltatottsága, a családok, emberi viszonyok szétzilálása, a fogyasztásra orientált tömegember-ideál típusának propagálása, tágabb értelemben a kulturális és erkölcsi
züllés. Mindezek tükrében a globalizáció és a
család összetett kapcsolatának vizsgálata új
kihívásokat jelent a családszociológiával foglalkozó szakemberek számára. A kötetben szereplő tanulmányok nemcsak a család iránt
érdeklődő tudományos kutatóknak, tanároknak, egyetemi hallgatóknak, a családsegítő
központok munkatársainak, hanem gyakorló
szülőknek is támpontot adnak.
G0SZT0NYI MIKLÓS

illusztráció.

a nyugodt utat. A Quaestor a
korábbi brókercégből mára
olyan pénzügyi csoporttá vált,
melynek az on-line brókerrészlege nyilvánvalóan nincs a
társaság fókuszában, ám stratégiailag fontos, hogy ilyen jellegű szolgáltatást is nyújtson.
A Raiffeisen tevékenysége furcsa, hiszen bár létezik e-broker
szolgáltatása, a honlapon böngésző olvasó mégis a konkurens eBroker írását és elemzéseit olvashatja.
A hazai piacon jelentősebbnek nevezhető ügyfélszámot
és forgalmat egyébként két
on-line brókercég tudott elérni, a Concorde Értékpapír
által üzemeltetett ConCorde
Direct és a tavaly az Inter-Európa Bankba olvadt IE-New
York Bróker által alapított
eBroker.
Az interneten keresztüli üzletkötés egyébként egyre kevésbé idegen mind a nagy-,
mind a kisbefektetőtől, s érezhetően nő a bizalom - mondja
Móró Tamás, a Concorde termékfejlesztési vezetője, aki
szerint éppen ezért vannak
még tartalékok a piacban. A
cég egyébként klasszikus befektetési társaságként működik, kínálatukban nemcsak
részvények szerepelnek, hanem állampapírok, egyéb értékpapírok, kötvények és befektetési alapok, így a kis és
nagy ügyfelek igényeihez egyaránt képesek igazodni. Móró
Tamás szerint az internetes
brókercégek iránti igény növekedése a vidéken élő ügyfelek körében is tapasztalható.

JÖVŐRE 110 MILLIÁRD

Informatikai fejlesztés
Jövőre informatikai fejlesztésekre központi költségvetési
forrásokból összesen 110 milliárd forint fordítható - mondta Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter.
BUDAPEST (MTI)

A szakminiszter közlése szerint az informatikára fordítható forrásból 30 milliárd forint értékben adókedvezményeket ad a kormány a következő évben, például azok-

nak a családoknak, akik számítógépet vásárolnak» Jövőre
a vállalkozások az eddigi 3 év
helyett 2 év alatt számolhatják
el a megvásárolt számítástechnikai eszközök teljes beszerzési értékét, s a legalább
egy gyermeket nevelő családok leírhatják adójukból a
számítógép-beszerzés vagy lízing árát. A miniszter reményei szerint a kedvezmények
révén 3 év alatt megduplázódik a magánkézben lévő, jelenleg mintegy 600 ezres számítógép-állomány.

Mobiltévé
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hazánkban elsőként indult
mobiltelefonon nézhető, GSM
alapú televíziós adás. A Pannon GSM szolgáltatásának segítségével az érdeklődők megnézhetik mobiljukon a tv2 Tények és Napló című műsorait.
Ehhez egy megfelelő felbontású kijelzővel, internet-hozzáféréssel és nagy sebességű adatátviteli lehetőséggel rendelkező telefonkészülékre - például
Nokia 9210i kommunikátorra,
Nokia 9210-re, vagy Nokia
7650-re - van szükség. Az adások a www.korridor.hu/mobilvideo oldalon érhetők el.

Évről évre növekszünk!

Aventis

O. K. K.

A háztartások nettó pénzügyi
vagyona Magyarországon
(2001. szeptember - 2002. szeptember)
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Orvoslátogatókat keresünk!
Az Aventis Pharma Kit. - innovatív készítményeivel a hazai gyógyszerpiac kulcsszereplője - növekvő
gyógyszerismertetői csapatába keres orvoslátogató munkatársakat az ország egész területén. Feladata:
gyógyszerismertetés és kapcsolattartás az orvosokkal a hozzá tartozó területen. Elvárásaink: orvosi
vagy gyógyszerészi végzettség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs
készség, pontos, önálló
munkavégzés, érvényes gépjármű-vezetői engedély. Előny, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
angolnyelv-tudás, (elhasználói szintű számítógépes ismeretek. Kezdő szakemberek jelentkezésére is
számítunk! Amit kínálunk: versenyképes bér és egyéb juttatások, mobiltelefon, vállalati gépkocsi,
folyamatos képzés.
Pályázatát szakmai önéletrajzával együtt a megjelenéstől számított két héten Iselül kérjük a következő
címre: Aventis Pharma Kft.. Szabó Magdi HR-menedcser,
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., tel.: 454-5400, fax: 454-5405,
e-maii:
magda.szabo4tavemis.com

Orvoslátogatókat keresünk! Tel.: 454-5400
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TUSZURAS NÉLKÜL: UJ ÖTLET AZ INZULINTAPASZ

Mit várhatnak a cukorbetegek?

NOVEMBER

Szerda RANDEVÚ
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZKSZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA
26.

WWW.DELMAGYAR.HU

Nehezen gyarapodóknak
Azok a potenciális bajnokok, akik rendkívüli tehetséggel és
bámulatos genetikai adottságokkal rendelkeznek, anabolikus
szteroidok használatával növelik előnyeiket. A lelkes edzők,
sportolók egészségre vágyó nagy tömege nem használ anabolikus segítséget.
A legtöbb testépítő számára semmilyen gyakorlati haszna nincs
annak a programnak, amelyet a csúcson lévők alkalmaznak.
Egyszerűen fogalmazva a hihetetlen teljesítményt elérő bajnokok drogok által építették fel magukat, akár országos vagy
nemzetközi versenyzők is. Fogalmunk sincs róla, hogyan kell
drogok nélkül edzeni, ráadásul még nem is edzettek gyógyszeres segítség nélkül. Az az igazság, hogy a kokszolás nélkül
ezek a „nagy bajnokok" alighanem akkorák lennének testméreteik vonatkozásában, mint te vagy én, néhányan még
kisebbek is. Egy nehezen gyarapodó minél többet dolgozik,
annál nagyobb az a mennyiség, amire az erőfeszítését és
energiáit be kell osztania. Minél rövidebbek az edzései, annál
koncentráltabb erőfeszítéseket tud végezni. Gondoljuk csak át,
minél több sorozatos munkát csinál, minél több gyakorlatot
használ, annál többet konzervál erőfeszítései szintjéből, hogy
edzéstervét végigcsinálja. Senki sem tud, ha nehezen gyarapodó, teljes erőbedobással dolgozni maratoni edzéseken
keresztül, nincs egyetlen kombináció a gyakorlatszám tekintetében, sem a sorozatok és az edzési gyakoriság tekintetében,
amelyik egységesen megfelelő lenne mindenki számára.

A jövő inzulinkezelése:

mehetnek a tűk a szemétbe?

A cukorbetegek mindig érdeklődve figyelik a világszerte felröppenő híreket az új kezelési lehetőségekről, az ígéretes kutatásokról.
Főleg az inzulinnal kezeltek mindennapos kérdése: „Be lehet-e
juttatni egyszer majd inzulint tűszúrás nélkül?"
Vannak biztató jelek, de az
bizonyos, hogy a kísérleti szakaszban lévő újdonságok bevezetésére és hazai alkalmazására még hosszú ideig várhatunk.
MÉGIS LESZ INZULINTAPASZ?

Felröppent a hír, hogy egy
magyar feltaláló bőrre helyezhető inzulintapaszt állított
elő. Sajnos ez a gyakorlatban
nem volt alkalmazható. Az 51
aminosavból álló inzulinmolekula gyors bejuttatása bőrön
át lehetetlen. Egy amerikai cég
a közelmúltban mégis kifejlesztett egy úgynevezett „kétlépcsős" inzulintapaszt. Az első lépcsőben egy elemmel

működő elektronikus tapaszt
kell felhelyezni a bőrre, mely
fájdalmatlanul, hirtelen mikroszkopikus lyukakat hoz létre. Ugyanerre a területre felhelyezett inzulintapaszból aztán 12 órán át folyamatosan,
lassan jut be a szervezetbe az
inzulin. Ez a találmány a szervezet alap-inzulinigényét elégíti csak ki naponta egyszer
vagy kétszer alkalmazva. Az
étkezések előtti gyors inzulinbejuttatásra nem lesz alkalmas.
LÉLEGEZZÜK BE?

Szinte valamennyi inzulint
gyártó vállalkozás folytat kísérleteket az inzulin tüdőn ke-

resztüli bevitelére. Az inzulint
különböző készülékek segítségével finom por vagy porlasztott folyadék formájában
juttatják be a tüdőbe. A tüdőből az inzulin gyorsan felszívódik, így alkalmas lehet az
étkezés előtti injekciók helyettesítésére.
LEHETNE TABLETTA IS?

A hagyományos inzulin kétláncú polipeptid, vagyis egy 30
és egy 21 aminosavból álló rész
alkotja. Szájon át bevéve a bélrendszer fehérjebontó enzimjei (proteázok) lebontják, így
hatástalanná válik. Évtizedek
óta kísérleteznek azzal, hogyan lehetne megvédeni az elfogyasztott inzulint a megemésztődéstől. Hosszú évek
reménytelennek tűnő kísérletezése után ügy tűnik, mégis
van remény! Két különböző
megoldással is próbálkoznak.
Az egyik egy kapszulázott, spe-

ciális vivőanyaghoz kötött készítmény.
A másik esetben polimer
technológiával védik meg az
inzulint a megemésztődéstől.
Mindkét esetben az étkezés
előtt 10-15 perccel be kell venni a gyógyszert és a felszívódás
után közvetlen a májba kerül,
így elérhető lenne az az álom
is, hogy a kívülről bevitt inzulin ugyanott és ugyanúgy
hasson, mint a hasnyálmirigyben termelődött. A tablettás
inzulin az étkezés előtti injekciókat helyettesíthetné. Az
űj készítményeknek esetleges
bevezetésük előtt még számos
klinikai vizsgálatban kell bizonyítaniuk hatékonyságukat.
A tűszúrás nélküli inzulinbeadás mellett folynak a kísérletek a szúrás nélküli mérés
megvalósítására is.

Altalános szabály, hogy több helyett kevesebb gyakorlatot kell
végezni, több sorozat helyett kevesebbet, és kevésbé gyakori
edzéseket kell alkalmazni. A munka mennyiségének nagyon
behatároltnak kell lennie egy nehezen gyarapodónak, mivel a
regenerálódási képességében is hiányosságok vannak. Fontos,
hogy a legmegerőltetőbb gyakorlatra koncentráljon, ez annyit
jelent, hogy előnyben kell részesíteni a fontosabb alapgyakorlatokat és annak variációit. Ez azt jelenti, hogy guggolásokat
és nem lábnyújtásokat, fekvenyomásokat és nem tárogatásokat,
felhúzásokat és nem hipernyűjtásokat, nyakból nyomásokat és
nem oldalemeléseket stb. kell végezni. A legproduktívabb
gyakorlatok azok, amelyek a legjobban fájnak, amikor azokat
helyes végrehajtási formában végezzük.
Nemcsak szükségtelenek a tülduzzasztott, népszerű rutinok a
gyarapodáshoz, hanem egyenesen leállítják azt egy rossz adottságú testépítő esetében. Viszont az alapokat megtartva egy
szétválasztott program sokat segíthet. Egyél, eddzél, pihenj és
légy kitartó!
NAGY SÁNDOR
ERŐNLÉTI EDZŐ

DR. STRÉNYER FERENC
BELGYÓGYÁSZ, KARDIOLÓGUS
FŐORVOS

Előnyben kell részesíteni a fontosabb

alapgyakorlatokat.

Tesco áruház nyílik 2002. november 29-én reggel 8 órakor

Hódmezővásárhelyen

a Hódtó utcában.

| Meglátja, kosárra való vennivalója akad!
Nálunk mindent megtalál egy helyen!
Töltse meg kosarát olcsón!
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Nem a méret számít
Néhány héttel ezelőtt egy Amerikában élő magyar szexuálpszichológus olyan eljárásról beszélt lapunknak, amellyel műtéti beavatkozás nélkül, nyújtással néhány hónap alatt 3-4

2 0 0 2 . november 26., kedd

PEZSGŐTABLETTÁKKAL, CSEPPEKKEL ÉS KAPSZULÁKKAL A MEGELŐZÉSÉRT

Vitaminokba zárt egészség

centiméterrel növelhető a pénisz mérete. Payor László, a szegedi urológiai tanszék vezetője átverésnek minősíti a módszert.

Nemcsak akkor van szükség vitaminok
szedésére, ha betegek vagyunk, szervezetünk ugyanis fokozott terhelésnek van

Payor László, az SZTE Általános Orvos Kar Urológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára úgy véli, dr. Kiss L.
József módszere
nemhogy
nem segít a férfiakon, de még
kárt is tesz önbecsülésükben.
A professzor megdöbbenve olvasta a szexuálpszichológus
által közzétett adatokat, amely
szerint 700 ezer magyar férfi
méreten aluli, azaz 15 centiméternél kisebb nemi szervvel
rendelkezik. Mint mondta,
semmiféle ilyen felmérés nem
készült, ráadásul a hímvessző
méretét az orvosok nem erektív, hanem normál állapotban
mérik. Az orvosilag kicsinek
minősített úgynevezett mikropénisz az 5 centinél kisebb
szervet jelenti. Az ennél nagyobb hímvessző normál méretű, méretnövelés ez esetben
szóba sem kerül. A tanszékvezető tanár a szexuálpszichológus módszerét is megkérdőjelezi. Mint mondta, nemzetközi
kutatásokkal bizonyított, hogy
súlyokkal és egyéb módszerek-

kel nyújtva a hímvesszőt valóban elérhető 1-2 centi növekedés, de ehhez 2 év és napi 8 óra
intenzív munka szükséges. És
nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ezeket a beavatkozásokat csak urológus
végezheti, szexuálpszichológus nem.
Mivel a szegedi urológián
végeznek az országban egyedül pénisznövelő műtétet, Payor Lászlónak pontos adatai
vannak arról, hány férfit érint
a
„méretprobléma".
Mint
mondta, tíz év alatt tíz beteget
operált mikropénisz miatt.
Sőt: volt olyan páciense is,
akinek méretei miatt felajánlotta, a műtétet, de az viszszautasította, mondván, így is
tökéletes vele a szex. És igazából itt van a lényeg. A szegedi professzor elmondta, soha nem a méret számít, hanem az, hogy hogyan képes
ellátni a funkcióját. Egyedül az
a fontos, hogy a partner elégedett legyen.
TÍMÁR KRISZTA

kitéve, s ehhez szüksége van némi mesterséges erősítésre. A patikák polcai pedig roskadoznak a különböző készítményektől - csak győzzük pénztárcával.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás - főleg
a téli időszakban - nem képes annyi
vitaminnal
ellátni
szervezetünket,
amennyire annak szüksége van. Gond
egy szál se, hiszen a gyógyszertárak, drogériák tele vannak mindenféle színű, ízű,
formájú, összetételű készítményekkel.
- A pótlásra nagy szükség van ilyenkor mondja dr. Nagy Mária háziorvos, de éppúgy a nyári időszakban is elkel az erősítés,
hiszen a stresszes életmód, a kapkodó étkezések, és a táplálkozási szokások miatt
nem jut elegendő vitamin a szervezetünkbe. A termékek változatossága biztosítja,
hogy mindenki megtalálja azt a formát,
mely neki a legjobban megfelel.
A pezsgőtabletták a legolcsóbb vitaminok közt vannak, s elsősorban azoknak készülnek, akik nem szeretnek vagy nem
tudnak tablettákat lenyelni. A drágább,
komplexebb összetételű kapszulás kiszerelés megóvja a készítményt attól, hogy a
gyomorsav rontsa a vitaminok kémiai
szerkezetét, a belekben viszont megfelelően fel tudnak szívódni a hatóanyagok.
Ugyanez igaz a filmtablettákra is - ezeknél
a vékony, szabad szemmel szinte láthatatlan bevonat segít a megfelelő helyre juttatni a vitaminokat, ásványi anyagokat és
nyomelemeket. A gyerekeknek való rágótabletták pedig vonzó ízükkel csábítják a
kisebbeket.
A különböző cseppek ugyanígy alkalmasak a vitaminpótlásra, azonban kevésbé gazdaságosak. Sok esetben
ugyanis az emberek kiskanálba mérik
ki az adagot, amelynek egy része így
be sem jut szervezetükbe, néhány
csepp a száj nyálkahártyáján ugyan

Megelőzhető
lesz a
méhnyakrák
Nagy-Britanniában klinikai
kísérletek folynak egy új oltóanyaggal, amely a méhnyakrák kialakulását előzné
meg.
Az oltóanyag, amely az immunrendszert erősíti a humán papilloma vírussal (HPV)
szemben, a kísérletek korai
szakaszában sikeresnek bizonyult: a beoltott nők közül
senki nem fertőződött meg a
vírussal. A nemi közösülés útján terjedő HPV-vírus felelős a
méhnyakrák valamennyi formájáért. A világon évente félmillió nőnél fejlődik ki a betegség.
Az újonnan kifejlesztett oltóanyag általános bevezetésével a későbbiekben kiiktatható lenne a néha megbízhatatlannak bizonyuló hüvelyen keresztüli rákszűrés adta hírül a Daily Mail brit
lap.
Á kísérletben részt vevő brit
szakemberek szerint a megfelelő védelmet nyújtó oltóanyag öt éven belül meghonosítható lesz.
A lánygyermekek akár már
ötéves korban megkaphatják az oltást. Egyelőre nem
ismert, mennyi időre nyújthatna védettséget. A védőoltásokat már számos pusztító kór ellen sikerrel bevetették.

A reakció:

gok kerülnek a bőrünkre. Ezek kisebb része felszívódik és a
szervezet részéről nem várt reakciókat válthat ki.

Az alapos megbeszélés az
orvos és beteg között, valamint a kivizsgálások teszik lehetővé, hogy fény derüljön a
tüneteket kiváltó anyagra. Az
allergén azonosítására bőrteszteket használunk. A vizsgálati eredményből következtetni lehet az allergén típusára, illetve a reakció nagyságából az allergia mértékére.
Nincs olyan ember, aki védett
lenne, de egyénileg különbö-

felszívódik, m é g s e m - juj elég ható;
anyag a belekbe.
A vitaminok szedését egyébként nem
lehet elég korán kezdeni, mondja a háziorvos, a szoptatás befejezése után, amikor a pici babák közösségbe kezdenek
járni, nem árt gondoskodni a számukra

fémérzékenység

Életünk folyamán a környezetünkből folyamatosan idegen anya-

Amennyiben a szervezet védekező rendszere, az immunrendszer túl hevesen reagál a
környezeti allergénekre, akkor
az érintett területen a bőr kipirosodik, viszket, hólyagos,
nedvedző allergiás bőrgyulladás alakul ki. Gyakran nehezen deríthető ki és ismerhető
fel, hogy mely anyag okozza a
késői típusú kontakt ekcémás
tüneteket. A kiváltó ok a beteg
környezetében - munkahelyén, otthonában - található
valamely kémiai anyag (allergén), mellyel a beteg tartósan
érintkezik. A klinikai tünetek
kialakulása függ az időfaktortól, az allergén tulajdonságaitól, a beteg genetikai hajlamosító tényezőitől, életkortól, valamint más bőrbetegségek egyidejű jelenlététől.

A gyógyszertárak vitaminkínálata minden igényt kielégít - csak legyen elég pénzünk
hozzá. Illusztráció: Schmidt Andrea

ző, hogy mikor és milyen mértékben jelenik meg az érzékenység. A nemek közötti különbség szembetűnő. A nőknél nemcsak a kontaktérzékenység, de bizonyos allergénekkel szembeni érzékenység
is gyakoribb- Az utóbbi években a nikkel-, a króm-, a kobaltérzékenység az, melyet az
európai országokban nőbetegeknél kétszeres gyakoriságban észlelnek.
Az elsődleges találkozás a
hétköznapi életből adódik a
divatékszerek, bizsuk, gom-

bok, fogászati anyagok használatával. A füllyukasztás során a bőr sérül, így könnyebben alakul ki túlérzékenység.
A nikkel sok bőrrel érintkező
tárgyban megtalálható: cipzár,
gombok, csatok, öv, karóra
stb. Egyre gyakrabban észleljük betegeink között, hogy a
nikkelérzékenységhez kobaltra, krómra, palládiumra és
rézre való túlérzékenység is
társul.
Amennyiben
igazolódott
fémérzékenységünk, semmiképpen ne kísérletezzünk,
mert az allergia nem múlik el,
azonban a klinikai tünetek súlyosbodhatnak. Legkézenfekvőbb megoldás a kiváltó
anyag kerülése.
DR. ALTMAYER ANITA
BŐRGYÓGYÁSZ-ALLERGOLÓGUS

kifejlesztett, speciális készítményekről.
Fontos, hogy ezeket a multivitaminokat
kúraszerűen, nem állandóan kell szedni.
Használatukkal sokszor meg lehet előzni, .
hogy könnyen megbetegedjünk, s antibiotikumokra legyen szükségünk.
SZ. A.K.

A gyermekek
másképpen gyászolnak
Legyen bármilyen fiatal is a gyermek, biztosan megérzi a
családi légkör megváltozását, látja izgatottságunkat, érzékeli
félelmünket, szomorúságunkat, és természetesen tudja, hogy
valaki hiányzik otthonról.

Nagyon fontos, hogy ha haldoklik a beteg, készítsük fel gyermekeinket a várható halálra. A halál tényét is közölnünk kell.
Sokkal jobb, ha tőlünk hall az eseményekről, mint egy idegentől,
aki nem ismeri igazán gyermekünket, így aztán szavaival
kifejezetten árthat neki. Ezenkívül gyermekünk bizalma is
megrendülhet bennünk.
A szülők gyakori panasza az is egy haláleset után, hogy a
„gyermeken semmi sem látszik", ugyanúgy szaladgál, játszik,
nevetgél, mint korábban. Ezért sokszor megjegyzést is kapnak,
hogy nem viselkednek „megfelelően". A gyermekek másképpen
gyászolnak, mint a felnőttek. Gyakran megfigyelhető, hogy a
halál után néhány héttel vagy hónappal váratlanul alvászavarok, étvágytalanság, figyelmetlenség, dacosság, „érthetetlen" félelmi reakciók lépnek fel. Nemritkán fejfájás, görcsös hasi
fájdalmak, ágybavizelés, székrekedés, szívtáji panaszok, átmeneti dadogás, hajtépkedés alakul ki. A gyermeki gyász
további jellemzője: úgy hiszi, képes feltámasztani a halottat. Sok
esetben megfigyelhető az is, hogy a gyerekek olyan tulajdonságokat vesznek magukra, amelyek a meghalt családtagéval
azonosak. Ezek lehetnek viselkedési megnyilvánulások, beszédfordulatok, arckifejezések, hanghordozások átvétele. Itt is
az elhunyttal való érzelmi azonosulásról van szó.
A fenti tünetek fellépését a gyermekkel való együtt érző beszélgetésekkel, a közös gyásszal előzhetjük meg. A halott ne legyen
tabu, beszéljünk róla, vegyük elő fényképeit, egy-egy kedves tárgyát. Nem baj, ha a gyermekünkkel együtt sírunk. így kölcsönösen osztozunk egymás fájdalmában, erősítjük, támogatjuk egymást. Tisztázzuk a felmerülő kérdéseket, így segíthetjük gyermekeinket abban, hogy szorongásuk csökkenjen. Ezért tehát fontos,
hogy közöljük gyermekeinkkel a halálhírt, és a későbbiektől eltekintve vigyük el őket a temetésre.

A divatékszerek és bizsuk is fémallergiát
Miskolczi Róbert

okozhatnak.

Fotó:

DR. JUHÁSZ ENIKŐ
GYERMEKPSZICHIÁTER FŐORVOS
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Hétköznapi, változatos receptek
CSÍPŐS-SAVANYÚ TONHALLEVES

Ősz végén egyre kevesebb friss zöldség áll a háziasszony
rendelkezésére, ezért nem könnyű változatos ételeket készíteni.
A MediFat® WeHness Centrum orvosai által összeállított receptek könnyen elkészíthető variációs lehetőségeket nyújtanak
egy-egy öszi zöldségre.

Hozzávalók 4 főre: 1 doboz darabolt tonhalkonzerv lé nélkül,
1 dl kókusztej, 1 db húsleveskocka, 3 csésze víz, 100 g apró
darabokra vágott gomba, 1 kiskanál só, 2-3 evőkanál limelé, 1
kiskanál őrölt csili. Oldjuk fel forrásban lévő vízben a leveskockát. öntsük hozzá a kókusztejet, majd főzzük meg benne
a gombát és a tonhalat. Amikor elkészült, sózzuk meg. Egy nagy
levesestálban keverjük össze a csilit a limelével, majd öntsük
hozzá a levest, és keverjük el.

KELBIMBÓLEVES

SAVANYÍTOTT SÜTŐTŐK

Hozzávalók 4 főre: 35 dkg kelbimbó, l - l szál sárgarépa és
fehérgyökér, 1 fej vereshagyma, 2 gerezd fokhagyma, l - l mokkáskanál őrölt köménymag és borsikafű, 1 füstízű leveskocka, 1
pár virsli, 1 evőkanál olaj, 1 kávéskanál pirospaprika, só. A
vereshagymát az olajon megdinszteljük, rászórjuk a fűszereket
és a karikára vágott zöldségeket. Pár percig kevergetve sütjük,
majd félrehúzzuk, beleszórjuk a pirospaprikát, beletesszük a
kelbimbót, az elmorzsolt füstízű leveskockát, az összezúzott
fokhagymát, és felöntjük vízzel. Amikor a kelbimbó megpuhult
belekarikázzuk a virslit és összeforraljuk.
SAmOtÉMUEVES
Hozzávalók 4 személyre: 1 kis fej saláta, 11 erőleves, 1 csomag
petrezselyem, 2 szál újhagyma zöldje, csipetnyi bazsalikom, 1
pohár százalékos joghurt, 1 tojás sárgája, 1-2 csepp édesítőszer,
1 evőkanál citromlé. Az erőlevest feltesszük forrni. Közben a
salátaleveleket laskára vágjuk, a hagymazöldet felkarikázzuk, a
petrezselymet apróra metéljük. Amikor az erőleves fölforrt,
belemorzsoljuk a bazsalikomot, majd beledobjuk a salátát, a
hagyma és a petrezselyem felét. 1-2 perc után levesszük a tűzről
és hagyjuk langyosra hűlni. Ezután a tojássárgájával együtt
elturmixoljuk és a teljes lémennyiséggel együtt visszatesszük a
tűzre, belecsepegtetjük az édesítőszert és a citromlevet és
összeforraljuk.

Hozzávalók: 1 kg körte formájú sütőtök, 4 evőkanál borecet, 1
mokkáskanál édesítőszer, l - l kávéskanál mustármag és koriander, 1 csomag kapor, só. A sütőtököt félbevágjuk, belsejét kivájjuk,
2 cm-es kockára vágjuk, és enyhén sós vízben félpuhára pároljuk.
Ezután leszűrjük, üvegekbe töltjük, a csokornyi kaprot a közepére
tömködjük. Felforraljuk a vizet a borecettel, édesítővel, fűszerekkel, sóval és tűzforrón a tökre meregetjük.
Hozzávalók 4 főre: 80 dkg kelbimbó, 3 tojás, 1 pohár joghurt,
1 dl 1,5 százalékos tej, 2 evőkanál búzacsíra, 1 evőkanál
zabpehelyliszt, 1 mokkáskanál őrölt köménymag és egycsipetnyi majoránna és bors, 1 evőkanál olaj, só. A kelbimbót
majdnem puhára pároljuk. Az olajjal kikenünk egy teflontepsit
v. egy tűzálló edényt és beletesszük a kelbimbót. Betoljuk a forró
sütőbe, melyet rögtön közepesre állítunk. Közben a tojások
fehérjét felverjük habnak, hozzáadjuk a tojás sárgákat, a búzacsírát, a zablisztet, sót, fűszereket, tejet, joghurtot. Simára
keverjük és az átforrósodott kelbimbóra öntjük. Visszatoljuk a
sütőbe és addig sütjük amíg a habarék megkocsonyásodik,
megsűrűsödik a zöldségen.
PARADICSOMOS KELBIMBÓ

Hozzávalók 4 főre: 80 dkg kelbimbó, 1 fej vöröshagyma, 2-3
gerezd fokhagyma, 3 dl sűrített paradicsom, 1 evőkanál könnyű

Bio-Téxtima Bútorbolt

NGELIKA

ZÖLDSÉGES BURGONYÁS RAGU

Hozzávalók 4 főre: 60 dkg burgonya, 1 szál sárgarépa, 1 kisebb
zeller, 20 dkg zöldborsó, 15 dkg főtt, füstölt pulykacomb, 1 pár
virsli, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál olaj, 1 pohár 0%-os joghurt,
1 csokor petrezselyem, l - l csapott kanál borsika- és kakukkfű,
só. A burgonyát és a répát megtisztítjuk, meghámozzuk és
nagyjából egyforma kockára vágjuk. A hagymát apróra vágjuk és
a felhevített olajon megfonnyasztjuk, rávetjük az összemorzsolt
fűszereket, majd először a kockára vágott füstölt húst. Párszori
kevergetés után a felkockázott répát és burgonyát is belekeverjük. Újabb 5-6 perc múlva következik a feldarabolt zeller
és végül a zöldborsó. Sózzuk, és az egészet összepároljuk,
időnként egy kevés víz hozzáadásával.
PADLIZSÁNOS CSIRKERAGU

Hozzávalók 4 főre: 2 kisebb padlizsán, 40 dkg filézett csirke v.
pulykamell, 1 evőkanál olaj, 1 vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 kávéskanál oregánó, 1 füstízű leveskocka, 1 pohár
kefir, csokor petrezselyem a díszítéshez, só. A hagymát az olajon
megdinszteljük, rádobjuk a csíkokra vágott baromfihúst és
fehéredésig sütjük. A padlizsánt meghámozzuk, kockára vágjuk,
besózzuk és állni hagyjuk, míg levet enged, majd a csirkéhez
adjuk. Rászórjuk a fűszereket, az összezúzott fokhagymát. A
füstízű leveskockát kevés vízben feloldjuk, a raguhoz adjuk és az
egészet puhára pároljuk.
Az étrend a MediFat® Orvosi Táplálkozási
Rendszer
része. Rendelkezésre
bocsátotta Dr Bólya László és Dr
Gajdács
Ágnes

PRAXIS

Mozgásterápia
Centrum

AKCIÓ

Gyógynövény Üzlet!

Ha nálunk vásárol
2 d b gyapjúgarnitúrát, a k k o r
az egyik derékaljba a j á n d é k b a
kapja a mágneses beépítést.
Gyapjújátékok már 1360 Ft-tól,
nagy választékban
kaphatók.

A legújabb természetes
vitaminok és étrend-kiegészítők
széles választékával, személyre a
szabott szaktanácsadással
várom kedves vásárlóimat.
MIX
Szeged,
Mikszáth
K. u. 22.

Szeged, Brüsszeli krt. 27.
2
Tel.: 62/552-278
I
Nyitva: h.-p.: 9-17, szo.: IO-13-ig

DR» OCSKO

KELBIMBÓ TOJÁSKOCSONYABAN

margarin, l - l mokkáskanál őrölt bazsalikom és borsika, csipetnvi bors. só. A margarint felhevítjük és megdinszteljük rajta
a kockára vágott hagymát. Ezután belekeverjük a paradicsompürét, a zúzott fokhagymát és 1 dl vizet. Fűszerezzük,
sózzuk és összerottyantjuk, majd hozzáadjuk a kelbimbót is és
takarékon, fedő alatt puhára főzzük.

MARICA

Reumatológus és fizioterápiás
szakorvos, akupunktőr
Bemer terápia (Bio-ElektroMagneses Energia Reguláció)

JIAJPPY

_

jjEjw

Fogorvosi

1

¿ g ^

rendelő

RENDELÉSI HELY:
H., Cs. 17-18 óráig, tel.: 62/324-398

Forrás Szálló Gyógyászat

Szeged, Bárka u. 1.

Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24-s
Rendelési időpont:
H.,Sz.,Cs.: 10-13, K : 16-18

ELLENI

ORVOSI L I SEGELYSZOLGALAT

06-20/594-57-61

Hawaii

Érdeklődni és

TORNA
Szeged, József A. sgt. 31.
62/326-063,
62/312-084

bejelentkezni:

06-301367-5222

Szolárium,

sd. Oskola u. 10.

3 turbószolárium - új gép, új csövekkel. A Belvárosban a legolcsóbb!!
VÁMP tnc truha-AKCIC
A hirdetés felmutatójának a 10x15 perces bérletből, fitneszruháknál
___„
az árból 5 % kedvezményt adunk

R e n d e l é s i idő:
hétfőtől csütörtökig 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,
péntek 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: ( 3 0 ) 9 4 5 - 1 9 7 5

\ Szeged-Szőre® Magyar u. 134.
| Tel.; (62) 642-075

V Fogászati KFT / Megközelíthető a 60-as és a 60Y-os busszal

ÉS R E F O R M H Á Z
300 m 2 -en
649 Ft

Akácméz 0,5 kg
Gyümölcslekvár

k

(bio és diétás, 10-féle ízben)

249 Ft-tól

ezzel is kényeztesd a bőröd!

Vásároljon

magánrendelése: kedden 17-18 óráig
Telefon: 62/548-290; fax: 62/548-293

KLIN
Szemészet

üzletünkben!

SZÍNTELEN ÉS SZÍNES, világszerte kedvelt
KONTAKLENCSÉT, a Z ÚJ A C U Y U E 1
a Johnson & Johnsontól.

Korányi fasor 10-11.

^NMMő

VÁSÁRLÁS ESETÉN NYEREMÉNYJÁTÉKBAN
Í F W ®
?
VESZ RÉSZT. Amelynek fődíja: I. fényképezőgép
f Sze9e§'
2. discman 3. 15 ezer Ft-os szemüveg-vásárlási utalvány. S OrOSZlín U, L
Akciónk okt. 21 -tői nov. 30-ig tart.
I

i

Szeged,

\

Diákoknak 15% engedmény!
. ir--». fp--f TlM-n- - •—t --• - - -•

•

_r- -r

| §1/419-199
.
t • n ntír :._--•-;-. ' y

TeL: 62/545-092

I HAJGYÓGYÁSZAT I

•Kínai szűz tea 15 filter
489 Ft

(fogyózóknak)

669 Ft

Körömvirágkrém 250 ml
Ördögkarom-kapszula 48 db
Béres Actival 30 db-os
(hosszú élettartamú elemmel)

799 F t

STÍLUS- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TANFOLYAM - Rosemari

Fogkefe (felnőtt méretben,
9 9 Ft-tól
79 Ft
199 Ft

Nyitva: hétfő-péntek: 9-19-ig. Szombat: 9-13-ig
Üzletünk
ft*.
fc
megtalálható
J t J B
a
Patika mellett.
Szeged, Kálvin tér 2. Tel.: 62/424-993

A tökéletes külső é s stílus haraiéniéja

899 Ft

Lázmérő digitális

KUTH

MediFat 8 Wellness Centrum

T H A L A S S 0 O r v o s K o z m e t i k a - a toplistás francia Sothys
Orvoskozmetíkai Laboratórium termékeivel, amelyek hatásait
világszabadalmak, hazai és külföldi bőrgyógyászati tesztek és
plasztikai sebészeti referenciák bizonyftják. Érdeklődés és időpontegyeztetés: Gazda Violetta kozmetikusmester Szeged, Pilllch Kálmán u. 15.
Tel.: 30/4-888-077

990 Ft

(máj-, epe- és veseserkentő)

német gyártmány)
Ünnepi gyertyák
(2 méretben, 4 színben)
Tusfürdők 300 ml (4-féle illatban)

500 ml-es textilöblítőt, hogy

Fantazy Optika ajánlata

6 7 2 1 S z e g e d , Kálvin tér 5.

1 A r ö v i d l á t á s , t ú l i á t á s és a s t i g m a t i z m u s
1 e x c i m e r lézeres kezelése a z o k n a k ,
1 a k i k n e m t u d n a k vagy n e m a k a r n a k
| szemüveget és k o n t a k t l e n c s é t viselni.

Sensitive

Plasztikai Sebészet
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

Dr. Kapitány Klára plasztikai sebész

LÉZERES LÁTÁSJAVÍTÁS

minden 3000 Ft feletti
vásárlás után kapsz egy

FORRffS
MffGffNKLINIKfi

s
f

* Kétszékes fogászati rendelő, röntgen, fogtechnikai labor
* Tömések és pótlások minden fajtája rövid batáridővel!

ÁRAINKBÓL:

November 15. és
december 15. között

az egyik leghatékonyabb

KAPITÁNY PLASZTIKA Bt.

GYOGYIUOVEIMY-

;

LEZEREPILflLRS

Telefon 424-092. (Az Alabárdossal szemben)

020327752

• Ultrahangos fogkö-eltávolítás
•Tömések és pótlások minden fajtája
• Fogröntgen, műgyökér-beültetés

Szeged, Bocskai u. 4.

CSONTRITKÜLÁS

S M I N K T E T O V Á L Á S

Kócziánné
Szentesi Piroska

tÚ^J^

2000

j f ^ r L O N G - T l M E - LlNER

Divatiskola Szegedi Tagozatának közreműködésével - színanalízis, arc- és
testforma-meghatározás, sminktechnikák, frizura-tanácsadás, alapruhatárösszeállítás, munkakörhöz és alkalomhoz illő megjelenés kialakítása.
Novembertői nagyobb alapterületen, kibővült szolgáltatásokkal várjuk
Önöket! Minden héten más bérletek nagy kedvezménnyel! November
25-30.: Elektrolipolízis 1 5 % Gépi torna és mágnesterápia 2 5 %
Stílusmeghatározás 1 5 % a bevezető árból! Kozmetikai kezelések 1 5 % a
bevezető árból! Érdeklődés és bejelentkezés: Szeged, Piilich Kálmán u.
18. Tel.: 62/431-677

Következő m e g j e l e n é s :
2 0 0 2 . d e c e m b e r 3 . , kedd

Special Cosmetic
ZSÍROSODIK, KORPÁSODIK,
H U L L I K A HAJA?
- külső és belső okokat kutatva 2
- mikrokamerás vizsgálat
3
(térítésmentes)
- személyre szabott (otthoni) kezelés
- havonta ellenőrzés
Időpont-egyeztetés: 62/445-647
Páros héten: du., páratlan héten: de.

:g

Információ:
567-849,
Gergely Anikó
62/567-843,
Kovács Emma

SZÉPSÉGSZALON

Szeged, Veres ács u. 8.

€S2IK®OPTIKA
SZEMVIZSGÁLAT - VÉNYFELÍRÁS

Számítógépes munkához
polarizált szemüveglencsék
- dioptriás változatban is egyéni vásárlóknak ,
és csoportoknak most kedvezménnyel

6720 Szeged, Tisza L. krt. 75.
Tel./fax: 62/420-642
Ny.: H.-P. 9-17-ig. Szo. 9-12-ig
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CSOROG A PANNON GSM

Erdekli-e a horoszkóp í

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. Elveszett tárgyaikat
kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

7

SZEGED UTJAI
A Teleki-kollégiumnál, Tápén
az Ásványhát utcában, Petőfitelepen pedig a templom előtt
vár az út arra, hogy helyreállítsák és közlekedésre biztonsággal alkalmassá tegyék, jelezték
olvasóink a 30/ 358-6134-es,
illetve a 20/206-0437-es telefonról.

BOROS GYEVI GERGELY
tanuló:
- Igen, érdekel. Babonából minden reggel a tea mellett elolvasom
a lapban megjelenő horoszkópot.
Skorpió vagyok és nekem sokszor
bejön, amit ír a lap. Szerintem jó,
hogy van ilyen rovat. Ha valami
jót olvasok, az mindig biztat és
ezért gyakran a napom is jobban
alakul.

H0R0SZK0P
Q t i : KOS: Szeretne többet segíteni szel / M tettein, de jelenleg ön sem engedheti meg magának azt, hogy időt vagy anyagiakat vesztegessen. Azért szakítson annyi
időt rájuk, hogy meghallgassa bajalkat!
^ ^ BIKA: Nagyon ért ahhoz, hogy
i * 1 ! megvigasztaljon másokat, és ezzel
tulajdonképpen mindenkit ie tud venni a lábáról. Ha nincs hátsó szándék mögötte, akkor ez nagyon nemes cselekedet!
IKREK: Úgy érzi, a kisujját sem
* | k e l l mozdítania ahhoz, hogy környezete szeresse és teljesítse kéréseit. Ebben azonban nincs igaza, mindenki szereti,
ha kap Is valamit cserében azért, hogy odafigyelt a másikra.
RÁK: Bimbózó szerelem az, amiről
¡ « K i azt hiszi, csak egy kedves személy
iránti szimpátia Mivel ez a személy igen
szerény, ezért nincs még semmilyen fejlemény a dologban. Gondolja meg, belemegy e a kapcsolatba.
OROSZLÁN: Általában
partnere
az, aki erősebbnek bizonyul kritikus
időszakokban, ma azonban önnek lesz nagyobb a lélekereje. Vigasztalja meg, bátorítsa, és biztosítsa arról, hogy mindenben segítségére lesz!
f & SZŰZ: Jelenleg olyan dolgot kell
^ k i c s i n á l n i a , amihez nem nagy kedve
van, ráadásul még a munkahelyén sem
mennek zavartalanul a dolgok. Egyszerűen
át kell vészelnie valahogy ezt az időszakot.
MÉRLEG: Nagy félreértés kerekedw W I i h e t anyagiak miatt, családja pedig
értetlenül figyeli az eseményeket. Próbálja
elmagyarázni mindenkinek, hogy nem ön
miatt alakultak így a dolgok, a körülmények
kényszeritették.

8

! SKORPIÓ: Valószínűleg ajánlatoIkat kap olyan emberektől, akiket
eddig észre sem vett. Valahogyan adja tudtukra, hogy nem azért nézett eddig keresztül
rajtuk, mert nem érdekelték önt, hanem
mert nagyon elfoglalt volt.

HÁNYI TIBOR
tanuló:
- Nem. Engem egyáltalán nem érdekel soha nem is olvastam el a
horoszkópot. Nem hiszek benne.
Szerintem minden ember maga
alakítja a sorsát, az életét, vagy
egy napját, nem pedig az, hogy
mit ír a horoszkóp. Aki olvassa,
azzal nem beszélünk róla, úgyhogy nem is veszünk össze rajta.

•

Sajnos valami hiba van a törvénykezésben. Erre a
tényre akkor jön rá minden sértett, amikor a büntetőügy lezárul a bírósági ítélettel és a bűncselekményt elszenvedőnek még értesítést sem küldenek, pedig sok esetben tovább kell lépnie és polgári
perben követelni az elkövetőtől az anyagi kártérítést. Holott ezt már a büntetőügy bírósági lezárásakor (ítélettel) egy időben el lehetne intézni egy záradékban.
Vagy jobb nyújtani minden ügyet a végtelenségig?
A bíróságok büntető ügyben meg sem hívják a sérelmet elszenvedőt (legjobb esetben csak tanúnak)
és a tanúnak pedig nem jár értesítés a bírói döntésről. Hiába ő az elszenvedő fél is egyben. Természetesen a vádlott, a bűnelkövető többnyire fellebbezi
az ítéletet, enyhítést kér stb. Joga van hozzá! Rendben van. Csakhogy a fellebbezés utáni úgymond
enyhítő körülmény miatti büntető tárgyaláson már
a sértett fél se nem tanú, se nem résztvevő, de még
csak nem is tud a tárgyalás időpontjáról, végérvényes ítéletéről. Jó ugye? így aztán a bűnelkövető éli
világát, a szemébe nevet a sértettnek, na ugye!?
Ilyen esetekről volt szó nemrégen egy rádióműsorban is, ahol a jogi egyetemi tanár is elismerte ezt
a „hiányosságát" a büntető bírósági eljárásnak. Akkor miért nem tesznek ellene? Vagy nem is akarnak? Délceg és szépséges igazságügyi miniszterek
váltják egymást, biztos más fontosabb dolguk is
van, csak hát a bűnözők még náluk is agyafúrtab-

Az

élvonal

.

É r d e k l i - e

bak ügyvédjeik segítségével. Jó volna, ha mindenki
rájönne, nemcsak lakásmaffia van, hanem termőföldmaffia is! (Ez figyelmeztetés mindenkinek!)
Miért írom ezt? Nézzük, milyen ügyes hamisítók
vannak. A eset a következő volt: testvéremmel örököltünk termőföldeket, oldalágról. A hagyatéki tárgyaláson derült ki, hogy kb. 1 hónapja átírták adásvétel címen egy ismeretlen nevére. Holott már több
mint 1 év eltelt az örökhagyó halála óta. Az adásvételi szerződéseken hamisak voltak az örökhagyó
aláírásai, nem egyeztek személyi adatai, sőt halála
utáni 3 héttel későbbi dátumozás miatt is bizonyítható volt az okirat-hamisítás ténye. Minden bizonyítékot készen vittem be a rendőrségnek, feljelentés okirat-hamisítás címen. Kb. fél évig tartott a
nyomozás, megállapították a csalás tényét és átadták a bűnügyet a bíróságnak, aki másfél év után tárgyalta az ügyet, elmarasztaló ítéletet hozott, 250
nap elzárás, pénzbírság stb. Természetesen fellebbezett az elkövető. Most nem tudni, mennyi idő
után lesz végleges ítélethozatal. Már négy éve használja a földjeinket, 1999 tavasza óta. Mindezt csak
egy zugügyvéd segítségével és a hivatalok felháborítóan nem körültekintő munkája miatt. Az áldozatok, a sérelmet elszenvedők pedig csak döbbenjenek meg, szaladgáljanak, ráérnek, várják a sorsukat!
S. A.-NÉ,
SZEGED

A vadak ura és a

jutalomfalatok

Az a probléma a Nagy Igazságokkal, hogy az emberek annyiszor
hivatkoznak rájuk, hogy teljesen
elcsépelódnek és szinte érvényüket vesztik, annak ellenére, hogy
amikor megfogalmazták őket,
nagy volt az igazságtartalmuk.
Ez a cikk tele lesz ilyen nagy igazságokkal, melyeket egy legyintéssel félre lehet lökni, de el is lehet rajtuk gondolkodni...

között. Természetesen tudom,
hogy a cirkuszt üzemeltetők reklámcéllal hurcolják ide-oda a
szerencsétlen állatokat, de abban
is biztos vagyok, hogy legalább
annyi emberrel utáltatják meg a
cirkuszt, mint amennyit elcsábítanak. Miközben e sorokat írom,
folyamatosan hallom a cirkuszt
működtető emberek érveit - ezeket itt nem is akarom részletezni, mert bárki kitalálhatja, ha beleképzeli magát egy olyan „művész" helyébe, aki korbáccsal és
„jutalomfalatokkal" kényszerít
kiszolgáltatott állatokat különböző produkciókra. Nem hiszem
el, hogy egy vadon élő, évmilliók
alatt kifejlődött élőlényt egy rácsokkal erősített zörgő-lötyögő
ketreces pótkocsiban egészségesen lehet tartani. És nem érdekel, hogy milyen érvekkel akarja
valaki nekem megmagyarázni,
hogy az elefánt az ostorcsapásokra boldogan táncol.

Tisztelt

PANNON GSM

• • • • •

Mára kérdeztük:

Nálunk a bűnözők paradicsoma van ?

«II

»

VEGH ARPADNE
hírlapárus:
- Nem, mert én egyáltalán nem
hiszek benne. Igaz, néha kíváncsiságból elolvasom, mit ír a horoszkóp. Akik hisznek benne,
azok tegyék. Biztosan kielégíti a
kíváncsiságukat. Van egy ismerősöm, aki reggel felkel, elolvassa,
mit ír az aznapi horoszkópja,
majd aszerint cselekszik...

POSTABONTÁS

Néhány napja egy hangra figyeltem fel az íróasztalomnál ülve. A hang egyre erősödött: a főúton közeledett valami jármű,
melynek hangszórójából harsogva szólt egy női hang. Felkeltem
J g , | NYILAS: Nem lesz könnyű megva- és mire az ablakhoz értem, már
jr^Á I lósítani azt. amit kitervelt, de ezért
az épület elé ért a cirkuszos kocsak magát hibáztathatja, hiszen ön volt az, csi. Oldalán reklámfeliratok, teaki célul tűzte ki a „lehetetlent". Kérjen egy tején üvöltő - szinte nem is értettem a szavakat - hangszórók,
kis segítséget, hátha mégis sikerrel jár!
a háta mögött pedig két, ketreces
BAK: Barátai rá akarják venni, pótkocsi. Az elsőben egy feketehogy olyan dologgal próbálkozzon, párduc volt kiláncolva, a másoamivel még soha nem foglalkozott. Ne dik kocsiban két barnamedve. A
hagyja magát rábeszélni, mert az ismeret- párduc mozdulatlanul ült, az
egyik medve pedig furcsa, hintálen dolgok tévútra vezethetik, s pórul jár!
zó mozdulatokkal - mely moz| VÍZÖNTŐ: Valaki jobban tudja, hogy gás csak a bezárt állatokra jelI k É l l m i lenne jó önnek, és mindenáron lemző - bámult kifelé a rácsok
meg szeretné megszabni az élete folyását. Ha
elvei ellen szólnak a megkötések, ne hagyja
magát! Végül is csak az ön életéről van szó.
| HALAK: Egy ismeretlen által terjeszf tett pletyka, vagy messzi távolból érkezett hírek felkelthetik az érdeklődését. Ne
alapozzon azonban ezekre, könnyen lehet,
hogy komolytalan forrásbél származnak!

MOLNÁR ZSUZSANNA
tanuló:
- Az asztrológiát kifejezetten
fontosnak tartom, a napi horoszkópot viszont p e m annyira. Segít
az önmegismerésben és persze a
más emberek megismerésében
is. Én oroszlán vagyok, az ikrek
az aszcendensem, a holdjegyem
pedig a rák. Amatőr szinten én is
foglalkozom az asztrológiával.

KERÉKPÁRÚT
Barna Zsuzsa javasolja az illetékeseknek, hogy a Szilléri sgt.-i
kerékpárutat folytatni kellene a
Budapesti krt. páratlan oldalán.
A járdán többször konfliktushelyzet alakul ki a gyalogosok és
a biciklisek között. Az úttesten
pedig veszélyes kerékpárral közlekedni.

BICIKLISEK
Papp Éva arról számolt be, hogy a
minap szabályosan közlekedett
autójával, de későn látta meg az
előtte haladó, kivilágítatlan(!) biciklist, aki cigarettával a kezében
kerekezett az úttesten. Nagy fékcsikorgással, éppen-éppen meg
tudott állni, így nem történt baj.
A kerékpáros azonban durva szavak kíséretében közölte vele,
hogy neki nincs pénze világítást
szerelni a biciklijére. Ez szomorú
és felháborító - véli olvasónk - ,
mert saját életük veszélyeztetése
mellett a szabályosan közlekedő
autósokat is nehéz helyzetek elé
állítják.

Az ember és az állatok között
szinte egyáltalán nincs különbség. Meztelenül, fájdalommal
születnek, mint mi és szenvedve
halnak meg, csakúgy, mint az

ember. Egyetlen dologban különbözünk csupán: az állatok nem
rendelkeznek a sorsuk felett, ők
csak úgy tudnak élni, ahogy a fejlődéstörténetük kialakította. Az
ember viszont rendelkezik azzal
a képességgel, hogy irányítsa az
életét és a tetteit. Ez az a képesség, amely megkülönböztet a
Földön élő fajoktól és e képesség
adta kezünkbe azt a felelősséget,
melynek tudatában segíthetünk
másokon és magunkon. Mert
úgy gondolom, hogy egyetlen,
közös oka van az etióp gyerekek
éhezésének és a gyermeküket
mikrohullámú sütőbe rakó drogos szülők tetteinek: az ember
oly nagyra van tudományos eredményeivel, szondáival ostromolja a naprendszer planétáit és elméleteket gyárt a világegyetem
működéséről, miközben nem
tartja tiszteletben az élet legapróbb megnyilvánulásait. Ez a
magja a szenvedésnek és amíg
nem ismerjük el, addig továbbra
is éhezni fognak az etióp gyerekek és újszülöttek fognak kihűlni a konténerekben...
LÉVAI ISTVÁN, MAKÓ

Olvasóink!

Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve
és címe ne jelenjen meg.

a

h o r o s z k ó p ?

Következő

kértlésünk:

Ismeri-e
önkormányzati
képviselőjét?

IGEN

NEM

Küldje el válaszát a kérdés napján 17 óráig,
sms-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az sms számlázása normál tarifa szerint történik.

06/30/30-30-921
MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KÓSZÓ MÁTÉ TIBOR
November 24., 18 óra 25 perc, 2880 g. Sz.:
Vidács Ildikó és Készé József (Szeged).
ZSOLDOS DOMINIKMÁTÉ
November 24., 20 óra 30 perc, 3500 g. Sz.:
dr. Nagy Marianna és dr. Zsoldos Gábor
(Szeged).
FŐDI JÁZMIN
November 25., 5 óra 25 perc, 2740 g. Sz.:
Orosz Annamária és Födi László (Mórahalom).
GULKAI BARNA TÁDÉ
November 25., 6 óra 20 perc, 2700 g. Sz.:
Gulkai Márta és Papp Tibor (Szeged).

MEZEI ZSERARDIN
VANESSZA
November 19., 11 óra 6 perc, 2310 g. Sz.:
Süli-Zakar Mónika és Mezei Sándor (Szeged).
VÁSÁRHELY
BÍRÓ EMIL ADORJÁN
November 24., 18 óra 35 perc, 3490 g. Sz.:
Mészáros Edit és Bíró Zoltán (Hódmezővásárhely).
TÓTH EVELIN
November 24., 22 óra 35 perc, 3890 g. sz.:
Bánfi Ildikó és Tóth János (Hódmezővásárhely).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELET
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 gyermeksebészeri 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. Helye: 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 díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 Óráig: 249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!

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.
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» I Gép, szerszám
Közlemény
Hagyaték

• PIZZÉRIÁBA keresünk lányokat eladónak. Érd.: 309431-422.
(Szeged)
(20835415)

Haszonjármű

i-Pf^l J á t é k

Könyv
Növény
Panellakás
Régiségek
Ruházat
Szépség és egészségépolés

Szolgáltatás

21

Tanfolyam
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Társközvetítés

MMMMá
•MMMM

Téglaépítésű lakás
Utazás

Állást kínál
Német kozmetikai cég

áruházi termékbemutatás céljáta

HOSSTESEKET
keres korhatár nélkül.
kereseti lehetőség

M PANNON WORK Kft
csongrádi
csomagolási
munkára keres munkaerőt
Szeged,
Hódmezővárhely,
Szentes, Csongrád városokból. ingyenes utaztatással. Érd : héttőtől péntekig 12.00-15.00 óráig, 62/
544-646. (20733919)
a SZAKKÉPZETT varrónőt
felveszünk szalagmunkára.
Jelentkezni lehet: Jeans
Manufaktura Kft. 62-466255/149. (20733132)
• SZAKKÉPZETTSÉGGEL
gyakorlattal rendelkező élelmiszerbolti eladót keresek
Hódmezővásárhelyen. Érd.:
06-30/219-9613. (20835534)

Üzlethelyiség
1

• MODELLEKET keresünk
dlvatkatalógusok
készítéséhez és divatbemutatókhoz! Hölgyek, urak és gyermekek jelentkezését várjuk
7-45 éves korig! Kezdőket
is alkalmazunk! Tel.: 06-2092-08-377, 06-30-50-55999.
06-20-31-52-787.
(20835084)

|

3 - 5 ezer Ft/nap
Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 7 9 6 - 9 7 4 .
• AMERIKAI munka és vízumügyintézés. Érdeklődni a
következő számon lehet:
06-20/541-2581. Budapest
(20834592)
• BUDAPESTI központú rt.
telefonos riportereket keres
szegedi kirendeltségére létszámbővítés céljából. Napi
4 órás munkaidővel kedvező
fizetési feltételekkel. Érd.:
06-20/380-80-30. (20835506)
• CASTELLUM Étterembe
vezető-szakácsot
azonnal
felveszek. Fizetés megegyezés szerint. 06-70215-5926.
63-364-375
(Szegvár) (20835348)

M VAGYONVÉDELMI KFT
vásárhelyi bolt őrzésére vállalkozói Igazolvánnyal rendelkező vagyonőröket keres.
Kiemelt bérezéssel, decemberi munkakezdéssel Jelentkezni: 62-426-844. 0620-472-3481,
Szeged.
(20835464)
• KERESKEDELMI végzettséggel eladólányt felveszünk Avangllon üzletbe a
hódmezővásárhelyi Tescóba.
06-30/349-44-71.
(20935598)
• ÉRTÉKPAPÍR FORGAL
MAZÓ cég keres fiókvezetőt. Feladata lenne: az
iroda
napi
munkájának
szervezése,
salescsapat
felállítása. Fényképes önéletrajzalkat
"Fiókvezető
020835450" jeligére a következő címre kérjük: Sajtóház 6720 Szeged, Stefánia
10. (20835450)
Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel
kapcsolatos
észrevétele/1
az ingyenesen
hívható

• DUNÁNTÚLI munkára
szerkezetlakatosok jelentkezését várjuk kiemelt bérezéssel, szállás biztosított
(hosszú távra) Érd.: 06-302373-859 (20834782)

1

tehetik meg.

06-80/821-821
Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

Állást kínál
Műanyag feldolgozó vállalat termelőiizemébe

NŐI MUNKAERŐT

keres.

Az ideális pályázó:
- munkájára igényes, precíz
- műszaki érzékkel rendelkező
- dinamikus, nagy munkabírású munkavállaló.
A pályásatokat „Pontos munka

• SZEGEDEN, a M e t r ó
Áruházban nyíló, fagylaltozó
jellegű üzletünkbe megbízható, fiatal lányokat állandó
munkára, eladónak felveszünk. Érdeklődni telefonon:
06-1/247-10-14, (20935760)
2

• ÁTÍRATÁS leggyorsabban, biztosításkötés 7.3017.00—ig. Madách 24/B, 62425-043. "Körgyűrű" (Szeged) (20835172)
M EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62/541-410. (20529555)

M Í I / T o M
• MAZDA 323F 1 6 inj.,
1994-es (el. ablakok, ABS,
el. tolótető, metálbordó, r.
m., kp.-i zár) eladó. Irányár:
1.150.000 Ft. Tel : 06-70200-86-38
(Szeged)
(20935614)
• OPEL Astra 1.61, 1994.
fehér, klíma, elektromos ablak, központi zár, AIRBAG,
sportülések,
1.190.000-ért
eladó.
06-20/569-0026,
Szeged. (20835522)
• RENAULT 21 B, 93. évi.
extrákkal, klímával, megkinélten 980.000-ért eladó
Szeged, 62-321-305, 0670-204-21-71.
(20834273)
• SUZUKI Swift 1.3 GLX
1996.
70.000
km-rel.
meggypiros, légzsák, központi
zár,
vonóhorog,
1 080.000-ért eladó. 06-20569-0026, Szeged. (20835528)
3

^

Konyhabútor
I—
Stúdió

BEMUTATOTERMI

konyhabútorok
ék k é s z ü l é k e k
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Haszonjármű
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Csongrádra,
Koncz
Katinak
sok örömet kíván
az életben
régi
barátnője
Éva

H ? ü v

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

is)

M i i w í T é M
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20/3356-114, Szeged. (20530595)

Ruházat
Méteráru

Targoncaeladás

ü { k t ü n l (

G á z - és dízelüzem

Egyéb

őszi
Kínálata
>• import gyapjú
és kevert szálas szövetek
>- kabátszövetek,
vatelin steppelt bélés
>- alkalmi méteráru
S
széles választéka
Egyes
végetf
40%

TOTÁL SZERVIZ KFT.
Hódmezővásárhely,
i
Szt. István tér 9.
|
Telefon: 62/222-436 S

MAROSDCKftJMPER

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,

szállítása.
Megrendelhető telefonon:

|

62/271-407
M GÁZKONVEKTOR F8
parapetes 2 db 12.000 Ftért eladó. Érd.: 62/429-269.
(Szeged) (20835527)

13

mim
RULETT

ÉS NYERŐGÉPEK
B u d a p e s t i krt. é s

József A. sgt. saroky
(az ABC mellett)

6

Építési t e l e k

• FELSÖVÁROSON társasházi telket keresek. Szeged,
06-20-980-54-41; este 624 6 1 - 9 5 4 . (20733539)

7

Építőanyag

TERRAKOTTA

Csempecentrum

14

megvásárolhatók!
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470
M ANTIK bútorok, r é g i ségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés,
vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi! 06-62/216-324. 30383-7116, Szeged. (20530434)
• RÉGI bútort vásárolok
62-289-664, 20-3366-577.
Szeged. (20631830)
HIHKTÍSFELVtm

KISTELEKEN:

VMNA&MNT^
ToMon. 62/259-058.

• FOGYÁS, egészségmegőrzés Herbalifeval, 06-20980-5441.
(Szeged)
(20733561)
• ÚJ v é r n y o m á s m é r ő k
kaphatók,
utánvéttel
is.
Mérőórás: 6500 Ft. Omrondigitálisok: 13.500 Ft-tól 0630/905-2005. (20835367)

M CSILLAG A U T Ó S I S KOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433. (20530056)
M KOVÁCS Autósiskola. Bihari 29. 62/492-682. Szeg e d . (20631016)

9

Gép, s z e r s z á m

M FASZÁRÍTÓ áron alul eladó, vállalkozásba társulnék. Szeged, 06-30-2-195701. (20835465)
1 1

Hagyaték

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30/3837116, Szeged. (20530438)
• HAGYATÉKOT, régi holmikat vásárol gyűjtő. 62289-664,
20-3366-577.
Szeged. (20631624)
HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:
Szegfű u. 1-3.
Tei./fax: 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-419.

Könyv

• REGI könyvet, könyvtárat vásárol magas áron
gyűjtő. 62-289-664, 203366-577. Szeged. (20631833)
15

Növény

• DISZNOVENYEK széles
választéka. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u.
18. 62/427-991. Nyitva hétvégén Isi (20529897)
16

Panellakás
14 EVE MUK0D0

DR. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
a Rókusi krt. 1. szám alól

Gépjárművezető-képzés

ÓRIÁSI
KEDVEZMÉNNYEL

Játék

ELKÖLTÖZÖTT
Új Cím:
DEBRECENI U.18/B, tsz. 1.
(Debreceni-Bihari u. sarok, új társasház)
Ny.: H.-Cs.: 8 - 1 1 , 1 5 - 1 8 . Tel.: 486-203

M PLAZA melletti. 53 és 47
nm-es, összkomfortos lakások eladók, vagy elcserélhetők szegedi magánházra
önálló, lakható melléképülettel. Tel.: 06-20/424-0670,
62/489-160. Irányár: 6.5 és
5,9 M Ft. (20734068)

• ÚJSZEGEDI, másfélszobás lakás bérleti joga eladó,
vagy téliesített
kiskertes
házra cserélhető. Ár: 3 M
Ft. 62/484-441. (20835408)
1 7

árengedménnyel.

Cím. M-Trade Kft.
Szeged, Dugonics tér 11.
Telefon: 62/420-570

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel,
festéssel.
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (20732787)
• KÖLTÖZTET? Szállít-tat?
Hórukkra számíthat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058, 62/251-559, 62/277332. Szeged és környéke.
(20530373)
• LAKSPED. KÖLTÖZ
TETÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok!
62/497-358,
06-60/304690. (15222966)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaa|tó,
szúnyogháló ÖSZI AKCIÓ
Csongrád megyében. 62401-318, 06-30-271-9697.

• RÉGI órásszerszámokat,
óráshagyatékot, ötvös, ékszerész hagyatékból nyersanyagokat,
szerszámokat,
zongorát, csemballót, hegedűt, hárfát vásárolnék. 62289-664,
20-3366-577.
Szeged. (20631841)

FELVÁSÁRLÁS. HANZA

VEDRES ISTVÁN
trnwwsauóHfiaou

A

KRUGER GALÉRIA

V e d r e s

I s t v á n

11. TEL.: 62/422-547, 06-

É p í t ő i p a r i

S z a k k ö z é p i s k o l a

§

S z e g e d , H o r v á t h M i h á l y u t c a 2. |
(62/547-162)
§

NYITOTT NAPOT TART
2002. n o v e m b e r 2 7 - é n , 16

órától

O - A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Északi Üzemeltetés
../V.'--"-:áÍNET Vezetősége értesíti a lakosságot, hogy
2002. december 02-án, 7.30-17.00-ig
áramszünet lesz Szegeden, Tó u. 13/b és a Debreceni 18/c
számú házaknál. 2002. december 04-én, 07.30-17.00-ig
áramszünet lesz Szegeden, a Brüsszeli krt. 29-37. számig,
Csongrádi sgt. 23/b és a Gém u. 14. számú házaknál.
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.
020835498

1 9

Szépség és egészségápolás

•

• • • • • • • • • • • • • •

;

Biciklizés vákunmkabínban

• a cellulitisz ellen, a karcsúságért!
Ajánlatunk
•
november és december hónapra
•
BÉRLETVÁSÁRLQINKNAK
• - Résztettizetés
, - Három típusú bérlet
• - Infraszauna és testmasszázs
• AJÁNDÉKBA
•
• Sorsoláson nyerhet
• egy VW Beetle-t hál
J végére tele tankkal!
£

A

• ROLÓSZERVIZ. Szezon
végi akció! Redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló. Nyugdíjasoknak -10%
62/449-029, 06-70/311-7915, Szeged. (20632138)
• TOLLTISZTÍTÁS, paplan, párnakészltés. Szeged, Algyői Űt 27. Tel.: 62/470041. (20835063)

*

KÉPKERETEZÉS
Szegeden a legnagyobb
keretiét választék

• SZÉPSÉGSZALON 1
• Szened. Veres ice e. I.
• tel.: 62/445-64!, 62/409-705

Szeged, teu. 4L-W.: 425-50

20

Postabank Rt
11998006-06289010-10000001

21

Szolgáltatás

Tanfolyam

• WEB LAP szerkesztő és
WEB-grafika tanfolyamok a
Merlin Stúdiónál. Érd.: 62424-314,
30-907-36-54,
13-18 óráig. (20834983)
22

• REDÖNYÖK, RELUXÁK,
HARMONIKAAJTÓ, s z a lagfüggönyök, szúnyoghálók árengedménnyel, Égetőtől. 06-62/489-603, 0660/381-147. (Csongrád megyében) (20529478)

30-94-52-587. (20529721)
• RÉGISÉGEK vétele. Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
(13904079)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre Is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged. (20530482)
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:
Tallózó, Föu. 103.

PP?ßjä

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!

Társközvetítés

• CRONOS TÁRSKÖZVE
TÍTÖ az igényes társkeresők szolgálatára. Vásárhely,
Dózsa György útja 29. Tel.:
62/241-022, 30/326-41-28.
(20733467)
23

Téglaépítésű lakás

S z e g e d e n , D a n k ó P. u. 3 . s z .
alatt, októberben induló,
35 lakásos, 32 garázsos,
4 üzlethelyiséggel rendelkező
társasházakban 40 m--113 m2-es
lakások 146-150 E Ft-os
szerkezetkész áron leköthetők.
Átadás 2003. december.
Érdeklődni: 06-62/420-828, $
06-30/4888-082

24

utazás

M ÖRÖKÖS üdülöjog Sopronban féláron eladó. 062 0 / 4 1 4 - 3 0 - 4 2 . (20834737)

2 5 j Üzlethelyiség

DUGULÁSELHÁRI'TÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV GARANCIÁVAL! SZEGED: 62/485-774.
(20530319)
• DUGULASELHARITAS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 06
30/9457-577. 06-62/533999
SZÁSZ
PÉTER.

f e m w

ÄEIEZEK

• SANDORFALVAN 3000
nm-es telephely 80 nm-es
színnel eladó. Tel.: 62/252285. (20834997)

Ax apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m váltai felelősséget!

20

Szolgáltatás

(20429291)

• CSEMPÉZÉST és PADLÓBURKOLÁST,
vállalok.
06/30-9081-087. (Szeged)
(20834669)

• CSEMPÉZÉST PADLÓBURKOLÁST
belső
átalakítást vállalok. Tel.: 30233-4494, Szeged. (20834778)
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:

Ipari takarító- és tisztítógépek ak

ciós karácsonyi vásárát rendez-

z ü k e h é t e n csütörtöktől szombatig
-Nagynyomású mosók, gózborotvák,
-Ipari porszívók, kárpittisztító gépek
oO
-Padtótisztltógépek, tisztítószerek tjí^fV
0/
-Manuális tisztítóeszközök.
T5-20
'»

Látogasson el hozzánk

Szeged, Borosa J. u.11.

Tallózó, Fő u. 103.

További Információ:
Tel. : 20/9 508 960

Rendelj herceget telefonon!

mu.

?

•

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort
vásárolok
magas
áron 62-249-296, 62-247269. 06-30-375-5419, 0670-211-3217. (20835064)

RÉGISÉG-. HAGYATÉK-

Közlemény

• MOLETTEKNEK női felső,
szoknya, nadrág 2400-tól.
Szeged, Mérey u.-Mars tér
sarki divatáru. (20835462)

T a

»

Régiségek

SZEGED. DUGONICS TÉR

BERTA
RÓBERTNEK
18. születésnapjára
szerencsés,
eredményes
sikereket
a tanuláshoz
kitartást kíván:
Mama

<
h

típusváltás miatt

1O

Szegedre,

és jó egészséget,

20 db 1-1,81
Komatsu
12 db 1,5-21
Toyota
7 db 2-2,51
Komatsu
6 db 1,5-2,51 Mitsubishi
3 db 3 to Jungheinrich
3 db 2,5-3,51 Linde
2 db 2,5-51
Clark

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi-telep. 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (20530065)

E & S S 3 2 S I

Gratulálunk

4 3 1 - 4 2 2 . (20631676)

Szeged, Bérkert u. 129. í
Tel.: 6 2 / 4 3 9 - 0 2 5

Bútor

:

J e l e n t k e z é s 27-én, s z e m é l y e s e n ,
9-11 ó r a k ö z ö t t
S z e g e d , S t e f á n i a 10. s z á m alatt.

12

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

MÁRVÁNY KH.

V Á L L A L K O Z Ó I I G A Z O L V Á N Y ELŐNY,
DE N E M FELTÉTEL

( ü z e n e t r ö g z í t ő

(20429317)

várjuk a szerkesztőség címére 2002. december 2-ig.

keresünk
Sándorfalva területére.

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

M CANDIDIASIS (gombafertőzés) számítógépes kimutatása és komplex terápiája szak-természetgyógyászati rendelőben, Szegeden! Bejelentkezés: 62_i
j

Autó

2083S338"jeligére

A Délmagyarország napilap
kézbesítésére, akciók lebonyolításéra

H I R D E T É S F E L V É T E L :

A p r ó h i r d e t é s e +80 Ft-ért m e g j e l e n i k az i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

ZÖLD számon

• ÉPÜLET szerkezettan,
jogi, gazdasági ismeretek,
ingatlanközvetítői ismeretek
oktatásához óraadó tanárokat keresünk. Krúdy oktatóközpont:
Tel.:
06-309518-061, 06-1/266-1067.
(20733678)

T E L E F O N O S

15

Apróbörze

¡CsqzdveV

8

20

tös

H I R D E T É S «

Bulira

Készülsz
^
és nincs partnered?
Már tudod, hogy egyedül
a mozi sem az igazi?

Ez a nyár Is magányosan telt el?

HÍVD TáRSKERESD VONALUNKAT!
M i (elvesszük üzenetedet, és akár már a másnapi lapszámban
megjelentetjük azt jeligével. A válaszleveleket átveheted
a Sajtóházban, vagy kérésedre utánvéttel címedre küldjük.

ÍGY CSAK ANNAK KELL FELFEDNED K||ű
AKINEK TE SZERETNÉD!
Hírd m é g ma a 0 6 - 9 0 / 5 1 - 8 5 - 5 1 - «
^

|

r

^

»

. | A meddőé ujm emát Jijas uam. a hnts di|a prnmént 3Ó0 Ft - 4la
Nmden te tai tqy alblommal |t+M|ü ™g úimtak A kiad« lefutatja a 109«.'
kqyai 1991. hí IVIII. és a 2001.« XCVI. u. Irv. smirt a U6*ed teniOriahatja

I(IcIBB IZa m f l '
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• H I R D E T É S «

sz

SZEGEDI NEMZETI

SZÍNHÁZ

D e c e m b e r 1., vasárnap, 19 óra
EuroDance Company

FOYER GALÉRIA
M O L N Á R G Á B O R Peru-Bolivia fotókiállításának megnyitójára 2002. november 20-én, 17 órai kezdettel kerül sor
a Szegedi Nemzeti Színházban. A kiállítást Korognál Károly, a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok
lóigazgatója nyitja meg. A kiállítás fővédnöke a Szegedi
Nemzeti Színház. A tárlat megtekinthető előadásnapokon, az előadás megkezdése előtt egy órával a Szegedi
Nemzeti Szinház galériájában.

H O M M A G E á IMRE Z O L T Á N

kerül megrendezésre a Szeged Első Lions C l u b
szervezésében.
fellépnek: Vajda Júlia, Gregor József, N é m e t h József
- operaénekesek, D o b o s Kati, R á r z T i b o r - színművészek, Cakó Ferenc - bomokanimátor. Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Gyüdi Sándor
Az est bevételét az Árpád Gyermekotthon árváinak
javára ajánlja fel a Szeged Első Lions Club.

ÉLELMISZERRAKTÁRHÁZ KFT.

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONŐRÖKET KERESÜNK

S z e g e d , Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .

2003. január elsejei
munkakezdéssel,
szegedi székhelyű, önálló
rendészeti szervezet
kialakításához.

567 g

Darabolt ananász

119

567 g

Körszeletes ananász

149

400 g

Kínai szeletelt gomba

149

Törxsvasárlói
kártya a i
állatban
valtható

125 g

Jacobs Maestro Espressó kávé

129

10 kg

Útszóró só

235

Várjuk állatszerető magánszemélyek,
cégek,
vállalkozások
természetbeni és anyagi
támogatását.
Tappancs Állatvédő Alapítvány - Postabank és Takarékpénztár Rt.
71998006-06289010-1OOOOO01
(Befizetési csekk a Délmagyarország és a Déli Apró ügyfélszolgálatánál kérhető.)

1/1 kg Kristálycukor

179

1/1 kg „B" rizs

139

720 ml Cseresznyebefőtt (Mátra)

199

A HÉT IDÉZETE: „Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán
könnyebben megértjük egymást is."
(Dr. Louis J.

1/1 kg Zselés és kókuszos szaloncukor

778

Camuti)

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

Lakossági törzsvásárlói kártyára

-4%

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

Beküldő: Kátai Zsuzsanna • További idézeteket olvashatnak honlapunkon: w w n . d e l m a g y a r . h u

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

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
BALOGH MIHÁLY
(MAV-nyugdíjas)

65 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 28-án, 15 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Dédnagymama és rokon,
VASS S Á N D O R N É
ÁBRAHÁM ETELKA
77 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 29én, 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogv szeretett Édesanyánk,
Ö Z V GYOVAI
FERENCNÉ
PARAGI ILONA
86 éves korában elhunyt. Szűk
családi körben örök nyugalomba
helyeztük Kisteleken.
Gyászoló család
mnyuiTii

'

Tisztelt Hirdetőink!
Gyaszkezleményeket
a megjelenés előtti
munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyásxkőzlemény
megrendelésekar kérjük
a személyi Igazolvány
bemutatását! Köszönjük I

SZENTES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
ÖZV KISPÁL
VINCÉNÉT
utolsó útjára elkísérték.
»
Gyászoló család

EGED

„Beteg teste elpiheni már, de
lelke még velünk jár. Mert nem
az hal meg, kit eltemettek, csak
•íz, kit elfeledtek."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
MARKOVICS
JÓZSEFNÉ
FEJES IDA
74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 29-én, 11 órakor lesz
az Újszegedi temetőben.
Gyászoló családja

24

1/1 kg Asztali só

Gyászközlemények

Gyászoló család

I*

még 14.5 M Ft-ot
a szegedi
állatmenhely
létrehozásához!

A CSODÁLATOS
MANDARIN
Táncdráma egy felvonásban
Szövegét írta: Lengyel Menyhért
Koreográfia: MILLOSS A U R É L
- Zene: B A R T Ó K BÉLA
Díszlet: VARGA M Á T Y Á S

Szakmai gyakorlattal
rendelkező, vizsgázott

ki temetőben.

'

STABAT
MATER
Balett egy felvonásban
Koreográfia: I M R E Z O L T Á N
- Zene: G. B. P E R G O L E S I

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST

„Búcsú, mit nem mondtál ki
nekünk, elmaradt.
Elmentél tőlünk hirtelen, de
gondolatainkban és szívünkben
örökké velünk maradsz."
Fájdalomtél megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BÉKÉSI IÓZSEF,
kisteleki (volt mártélyi) lakos
49 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése november 28án, 10.30 órakor lesz a Kistele-

i Összegyűjteni

— balettgála
a Szegedi Balett korábbi táncművészeinek
közreműködésével
Műsoron:
ASSZONYSZERELEM
-ASSZONYSORS
balett egy felvonásban
Koreográfia: I M R E Z O L T Á N
- Zene: R . S C H U M A N N

N o v e m b e r 30-án, s z o m b a t o n , 19 órai kezdettel
nagyszabású

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. T E R H E S LÁSZLÓ,
volt Tápé réti, utóbb Tápé, Iker
u. 7. sz. alatti lakos 78. életévében, hosszú szenvedés után elhunyt. Tfemetése 2002. november 28-án, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
A gyászoló család:
neje, 2 lia, menyei 4 unokája
és a rokonok

2002. NOVEMBER 23.

Információ:
Jegyiroda (6720 Szeged, Kelemen u. 7.)
62/554-713,554-714,554-715,554-716,554-717
Nyitva tartás: héttőn 13-17,
kedd-péntek 10-17,szombat 10-12.
www.nemzetiszinhaz.szeged.hu

SZÍNHÁZI INFORMÁCIÓS MAGAZIN

Alkalmazási feltételek:
- középfokú iskolai végzettség
- letöltött katonai szolgálat
- büntetlen előélet
A Munka törvénykönyve, ill.
a kollektív szerződés szerinti
juttatásokat biztosítjuk. Bérezés
megyegyezés szerint.
Fényképpel ellátott
önéletrajzokat a részletes
szakmai múlt leírásával
„Határozott 020935708" jeligére
a megjelenést követő
7 napon belül a Sajtóházba
kérjük eljuttatni.

SZOMBAT,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk^
DR. HORVÁTH
LAJOSNÉ
temetésén megjelentek és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család
020935S79

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ID. KOVÁCS MIHÁLYT
utolsó útján elkísérték.
Gondviselője

„Te voltál az élet, az erő, a biztonság
és tudom, hogy odafönnt figyelsz
és mosolyogsz rám."

010M44I9

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
B E R E N G GYULA
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet a krónikus
belgyógyászat orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló családja

Fájó szívvel emlékezem
drága Édesapám,
DANCZA I M R E
halálának 25. évfordulóján.
Szerető lánya, Rózsika

DM5410

MEGEMLÉKEZÉS
DAVIDHAZI
SÁNDORNÉ
Drága Édesanyánk, 15 éve
hagytál itt bennünket.
Nagyon hiányzol nekünk,
gyermekeidnek

MEGEMLEKEZES

Édesapánk,
TÓTH GERGELY
halálának 4. évfordulóján
szeretettel emlékezünk.
Felesége, fia, menye, 2 lánya,
vejei, unokái

„Almodtál egy jövőt és szépet,
de a halál mindent összetépett!
Fiatal életed hamar véget ért, Istenem, csak Te tudod, miért.
Nélküled üres a ház, lelkünk
nyugalmat nem talál."
E szörnyű emlék súlya alatt és
hiányodtól szenvedve emlékezünk
RÚZS-MOLNÁRNÉ
GAZSÓ ÉVA
halálának 1. évfordulójára.
Szerető szüleid és testvéreid

EL

MAK0

ja

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HORVÁTH MÁTYÁS,
Csongrád, Bethlen G. u. 36. sz.
alatti lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése november 28án, csütörtökön, 13 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.
Gyászoló családja
mnu c.I.K

'

GYÁSZHÍR
„Megállt a szív, megállt a kéz,
nincsen szó az ajkadon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk
nagyon."
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KISS F E R E N C ,
Makó, Alma utcai lakos 76 éves
korában, rövid, súlyos betegség
után elhunyt. Temetése november 26-án, 14 órakor lesz a makói Újvárosi református temetőben.
Gyászoló család
IIIÍUllKAllI

'

„Reménykedtünk, hogy csak egy
rossz álom, de nem az volt, már
látjuk. Elmentél tőlünk messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk,
KALÁSZ S Á N D O R N É
BARTA ILONA,
Makó, Aradi u. 69. szám alatti lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése november 28-án, 15 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
Gyászoló család
(ItUOt^Atll

'

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak,
kollegáknak, jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
P R E S Z T Ó C Z K I ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a nagyon szép búcsúbeszédért, az urológiai és a krónikus rehabilitációs osztály ápolóinak önzetlen segítségükért.
A gyászoló család
nvifliu.iu

KEDD, 2002. NOVEMBER 26.
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Pihenő után hétfőtől ismét edz a Liss-HNKC

Bajnoki legközelebb januárban

Habuczki Tamás:
keresztszalag-szakadás
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Békés-Pick Szeged bajnoki kézilabda-mérkőzés negyedik percében Habuczki Tamás fájdalmas arccal a parkettán maradt.
Az első diagnózis még biztató
volt, hiszen a röntgenfelvétel
még nem mutatott ki szalagsérülést. Csupán a porc leválására
gyanakodtak az új klinika orvosai. Tegnap dr. Varga Endre ad-

KÉZILABDA
A Liss-HNKC élvonalbeli női kézilabdacsapata 15 ponttal az 5.
helyen zárta a bajnokság alapszakaszát. Az idén nagyra törőbb terveket fogalmazott meg a klubvezetés, melynek eddig Farkas József edző és lányai megfelelnek.
- Nehezen indult a szekerünk emlékezett az augusztusi-szeptemberi időszakra Farkas József
vezetőedző - , a nyolc új játékos
beépítése nem volt egyszerű feladat. Ráadásul Prok Beatrix sérüléssel kezdte a szezont és az is
hátráltatta a közös munkát,
hogy akkoriban betegedtem meg.
A két vereség után fagyos hangulat telepedett ránk; a harmadik, a
Vác elleni parti volt a kritikus, a
döntő. N e m merek belegondolni, mi történt volna, ha akkor
sem nyerünk...
Ezután következett Túrkevén
a kötelező siker, majd jöttek zsinórban a nagyok (Herz-FTC,
Cornexi-Alcoa, Dunaferr), de
már ekkor kezdett magára találni
a Liss. Prok csapatba épülésével
összeállt, stabilizálódott a védelem. A Kocsik, Asztalos, Prok
belső hármast bármelyik gárda
elfogadná. Ez az eredményekben
is megmutatkozott: az utóbbi
hat meccsen csupán egy pontot
veszített a Liss-HNKC. De a Vasas elleni iksz és időnként a mutatott játék arra figyelmeztet,
még akad javítani való.
- A nyitott védekezés - amit a
nyáron sokat gyakoroltunk - még
nem elég hatékony, illetve az 5 +
l-es formáción is csiszolhatunk
még. Támadásban rapszodikusak voltunk, akadtak olyan mecscsek, amikor kihasználtuk a szé-

TELEVIZIOMUSOR
MTV
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárvilág 5.50
Napkelte 9.00 Gusztáv 9.05 Bors 10.00 Gusztáv 10.10 „NádasborsH" 11.00 Gusztáv 11.10
A Guldenburgok öröksége 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.05 San Francisco utcáin Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat, 62. A félelem
folyója 114113.50 Parlamenti napló 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Magyar ház Kézfogás 15.20
Királyi családok Svéd történelmi dokumentumfilm, 1
15.30 Félelem nélkül - Extrém sportok 15.45 A
klinika Német tévéfilmsorozat, 5. Házassági évforduló 16.30 Mai hitvallások Galajda Péter biológuskutató 16.50 Maradj velünk! Találkozás a Bibliával 17.00 Katolikus krónika 17.30 Élesben Közéleti talkshow 18.00 Híradó hatkor 18.25 Navigátor-A tudatlanság ideje lejárt! Ismeretterjesztő magazinműsor 18.55 Frédi és Béni 19.30 Híradó este 19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 EuroParty
21.00 Quo Vadis
22.00
22.30
23.15
23.50

MMM - Mi? Mennyi? Miért?
Kedd este
Panoráma
TS Benne: Bajnokok Ugája.
A napi mérkőzések
összefoglalója
0.40 Kárpáti krónika

Tapsoltak a nézők
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kezdeti bizonytalanság u t á n összeállt a Liss-HNKC játéka,

- Rettegés a vízen
Big Brother
Jó estét, Magyarország!
Yerma
Aktív A TV 2 magazinja
(ism.)
3.50 Vers éjfél után

ember szerint - nem bírta feldolgozni, hogy vetélytársa van, a junior válogatott Szabó Valéria (a
hétvégi tesztmeccseken is szerepelt Kovács Péter szövetségi edző
csapatában] viszont jól oldotta
meg a helyettesítést. A beállósok
(Gaál Adrienn, Huba Dóra, Mónika Nikobcs) közül, aki lehetőséget kapott az élt vele, Gaál és Nikolics védekezésben sem okozott
csalódást. A belső hármas védekezésben tudása legjavát adta, ezt
a kevés kapott gól is jelzi; támadásban azonban még elkelne egy
balkezes ember. Farkas József továbbra is ezt, a „jobb kettőt" (Asztalos, Prok és Csíkos Judit kény-

klub (ism.) 9.15 Julieta Mexikóifilmsorozat.129
9.45 Teleparti 10.05 Top-sfiop 10.40 Teleparti 11-05 Top-shop 1 1 8 5 Delelő Vidám show. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás. ValóVilág [121
13.10 Fókusz-portré (ism.) [12] 13.40 Teleparti 14.30 Receptklub 14.40 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték 14.50 Kung-fu Amerikai akciófilm-sorozat. A prizmán át 15.45 ValóVilág A magyar valéságsfiow [12116.20 Miami Vice Amerikai akciófilm-sorozat. 16 Őrülten veszélyes
17.10 Mónika A kibeszélősfiow [12118.05 Találkozások Sztármagazin [121 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 ValóVilág A magyar valóságshow
19.05 Fókusz

Záróra 0.45 Senki nem tér visya 2.20 Magyar ház
Kézfogás 2.50 Panoráma 3.20 EU-talkshow (ism.)
3.50 Hoppá, itt vagyunk! (ism.) 4.40 Néprajzi
értékeink Csikóbőrös kulacs (ism.) 4.45 Ugye, hogy
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
nem felejtesz el? Fényes Szabolcsra emlékezünk
Este 7 óra: Szent Johanna - színmű. Universitasbérlet. jegyek válhatok.

19.40
20.55
21.30
22.25
23.00
23.25
1.05

Közszolgálati magazin
ValóVilág
A magyar valóságshow
Barátok közt
Vészhelyzet
XXI. század
ValóVilág
A magyar valóságshow
Müvészbejáró: Dalszerző
Híradó - Késő esti kiadás

Duna TV

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárvilág 5.50
Napkelte 9.00 EU-talkshow 9.30 kb 14.00
Közvetítés a parlament üléséről 13.05 Parlamenti napló 14.05 A regény Heltai Jenőre emlékezünk
14.30 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat. 17 18 15.25 Napnyugta 17.55 Határátkelő Közéleti szolgáltatómagazinfiatároninnen és
túl 18.50 Hoppá, itt vagyunk! 19.40 Esti mese
A játékpolc. Egy egészen különleges nap; VarjúdomFigyelem! Amennyiben a ValóVilágban különleges
bi meleghozók. Az ellopott varázsernyő 20.05 Híresemények zajlanak, megszakítjuk műsorunkat.
6.00 ValóVilág A magyar valóságshow 11216.30 adó este 20.25 Sporthírek, időjárás 20.35 TorReggeli Benne: ValóVilág 112] 9.00 Csak egy sza- nász-vb Gála 21.05 Ez történt 1992 hónapról hónapra. November 22.00 A meisseni titok 23.40
vadba kerül! Telefonos villámjáték 9.05 Recept-

RTL Klub

Fotó: Tésik Attila

leket, a beállósokat; máskor pedig nem. Az átlövőink sem nyújtottak egyenletes teljesítményt.
Az akciók során a páros mellett
ügyelni kell a hármas, a négyes
kapcsolatokra, valamint a közös,
együttes csapatmozgásokra. Az
erőnléttel nem volt gond.
Az egyéni értékelésre is sort kerítettünk. A kapusokkal (Szabó
Krisztina és Vörös Henrietta) öszszességében - az első két meccstől
eltekintve - elégedett Farkas edző.
A jobb produkciót Szabótól láthatta. A bal szélen Baunok Bernadett egyenletesen teljesített, míg a
másik oldalon Virág Erika „hullámzott". Szabó Mónika - a szak-

5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a
nap 8.30 Hungarorama 8.35 Műsorismertetés
8.40 Határok fölött (ism.) 9.10 Ősök ösvényén
(ism.) 10.00 Néptáncok 10.10 Szívtipró gimi
10.55 hol nem volt... 11-50 Híradó 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör (ism.) 12.25 Semper reformanda 12.55
Heuréka! Megtaláltam! 13.30 Ugrásváltás Lovasmagazin 14.00 Cigánd - Egy falu az ezredvégen
5.50 Faluvilág6.00 Segíts magadon! 6.35 Jó reg- 15.00 Isten áldja a tisztes ipart! Magyar ismeretgelt. Magyarország! Hírmagazin 7.15 Laza(c) Szó- terjesztőfilmsorozat15.20 Hungana litterata - Ferakoztató, vidám reggeli csevei 9.00 Angéla Mexi- jezetek a XIX. század magyar irodalmából 16.00
kói filmsorozat. 46 9.55 Egy puha fészek Német Szóra, magyar' 16.10 Mihály Riportfilm 16.15
filmsorozat. 8 Rudi 10.45 Teleshop 11.35 Vad Csendország 16.55 Öt órai zene 17.00 Halló, halangyal Argentin filmsorozat 12.25 Gyerekes sze- ló! 17.30 Hajdanában, danában 17.40 Magyarrelem Amerikai filmvígjáték 112! 14.20 Kapcsol- ország kincsei 17.45 Hej, hej. helyes beszéd!
tam Telefonos vetélkedő 14.50 Yago Spanyol-ar- 18.00 Híradó 18.30 Égtájak Határon túli magagenbn kalandfilmsorozat, 113 15.45 Melrose
zin 19.00 Mese 19.15 Szívtipró gimi 20.00
Place Amerikai filmsorozat, 170 Gyere haza, Sa- Apám néhány boldog éve Magyar játékfilm 21.30
mantha 112] 16.45 Jakupcsek - Tűr, tilt, támo„A magok oltalmára..." - Erdélyi erődtemplomok
gat? ¡12 17.35 Claudia-show Pikáns, pimasz, pro- Magyar ismeretterjesztőfilmsorozat21.45 Híradó,
vokatív [12] 18.30 Tények Hírműsor 19.05 Ak- sport, meteorológia 22.10 A jó mű megtörténik
tív A TV 2 magazinja [12] 19.40 Elmondom.
Portréfilm Jókai Annáról 22.40 Mozgókép FilmmaBrother (12] 19.45 Szeret, nem szeret Napi ko- gazin 23.20 Szembesítés 0.20 Összkép (ism.)
média 19.55 Big Brother
0.35 Műsorismertetés, vers
21.15 Halálhajó 2.
23.10
23.40
0.00
3.10

junktus tüzétesebben megvizsgálta a szegedi kézilabdást és nagyon rossz eredményt közölt: a
porcleválás mellett keresztszalag-szakadás. Hétfőn Varga doktor kitisztította a porcot és a szalagot, majd hat hét múlva a játékosnak szalagpótlásra kell befeküdnie a klinikára. Ez pedig azt
jelenti, hogy Habuczki Tamásra
ebben a bajnokságban már nem
számíthat Dragan Djukics edző.

szerből szerepelt itt, utóbbinak a
lövőpontosságán javítani kell)
tartja a lyukas posztnak. Az irányító Kocsik Viktória jól oldotta
meg a feladatát, ha egy kicsit
gyengébben muzsikált, Asztalos
megfelelően pótolta. Kocsis Ágnes
„bal kettőben" hozta a formáját,
Kása Anikó pedig továbbra is a
hátsó alakzat oszlopos tagja volt.
- Hétfőtől kezdtük meg a felkészülést. December 2-től 9-ig Békéscsabán edzőtáborozunk, ahol
a helyi alakulattal előkészületi
mérkőzést is játszunk, utána pedig hazai környezetben következnek edzőmeccsek.
IMRE PÉTER

SZÍNHÁZMŰSOR

Szeged TV

6.00 Esteló (ism.) 7.00 Sport (ism.). 7.30
Zenevonal. 13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal.
17.00 Dokumentum Műhely. 17.30 Szentföldi
szent helyek üzenete, 8 rész. 18.00 Esteló.
19.00 Híradó.
19.30 Hírháló.
20.00 Föld körül
az Equator vitorlással,
20. rész.
20.30 Thalassa - természetfilm.
21.00 Trópusi hőség.

BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Csalavári Csalavér. Szendi-bérlet.

MOZIMŰSOR
A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a
www.delmagyar.hu
honlapon olvasliatnak

A m e r i k a i bűnügyi s o r o z a t ,
2 3 . rész.

22.00 Híradó (ism.).

Telin TV
2 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Hangos képújság. 18.00
Telemagazin. 19.00 Törzsasztal - borászati,
gasztronómiai magazin 20.00 Si-isi, 1. rész.
20.30Szeged tömegközlekedése 2002 21.00
Diagnózis (ism.).

TKTV
E-mail: into@tktv.fiu
http/Www.tktv.hu
15.00 17.30TKTV Képújság 17.30-19.00
TKTV „Kedd délután".

BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. 3 óra: Pán Péter - Visszatérés Sohaországba.
Színes, m. b. amerikai animációsfilm;fél 6 és este
8 óra: Gosford park. Színes angol vígjáték.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 4. fél 6 és este háromnegyed 8 óra:
Gengszterek. Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Amenkai tragédia
-a2001. szeptember U-i terrortámadás emlékére.
Színes, m. b. amerikai dokumentumfilm.
GRAND CAFÉ
Du.fél 5óra: Jadviga párnája. Színes magyar film. R.:
Deák Krisztina; este 7 óra: találkozás Závada Pállal.

PLAZA CINEMA CITY
Jégkorszak: 13,15 óra. XXX: 20 óra. Csillagkutya:
14,16,18 óra. A kárhozat útja: 13,15.20,20 óra.
6.00 Települési hírmagazin 6.30 A földet apánktól Mérges pókok: 17.40 óra. Atomcsapda: 14.15,17,
örököltük - az oroszlányi tvfilmje.7.00 A hétfői adás 19.45 óra. Asterix és Obelix: 13óra. A vörös sárkány:
15,17.30,20 óra. Bourne-rejtély: 17.40 óra. Jelek:
ismétlése 9.00 Képújság 17.00 Dokumentum
Műhely. 17.30 Most figyelj118.00 Terhestorna. 13.30,15.45,18,20.15 óra. Hangyák a gatyában:
18.00 Fókusz - a mammográfos szűrővizsgálatok 13.15, 15.30,17.45, 20 óra. Különvélemény: 17,
19.45 óra. A szmokingét: 14.30,16.30,18.30,20.30
eddigi tapasztalatai. A műsor vendége: dr. Csipak
óra. Szeretni bolondulásig: 13.40,15.40,20 óra.
Klára. 19.00 Híradó 19.10 Mostfigyelj! 19.30
Sport hírmagazin. 20.00 Dokumentum Műhely.
VÁSÁRHELY
20.30. Természetfilm. 2 1 . 0 0 Trópusi hőség.
Du. háromnegyed 6 óra: Hangyák a gatyában. Színes,
Amerikaifilm.24. rész. 22.00 Képújság.
m. b. német vígjáték; este 8 óra: A kaptár. Színes angol
akcióthriller.

VTV Makó

Vásárhelyi TV

16.00 Thalassa - természetfilm. 16.40 A
szeszélyes természet. 17.30 Híradó. 17.45 A
nap kérdése. 18.00 Mozidélután. 20.00 Híradó
20.15 A nap kérdése. 20.20 Kisváros. Magyar
filmsorozat, 5. rész. 21.00 Szerelmes lányok.
Vígjáték. 22.30 Híradó (ism ). 22.55 A szeszélyes
természet. 0.00-tól Képújság

MAKÓ
Este 7 óra: Scooby Doo - A nagy csapat. Színes,
amerikai családi film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: A kismenő. Színes, m. b. amerikai
romantikus vígjáték; este 8 óra:XXX. Színes, m. b.
amerikai akciófilm.

Augusztusban Szentesen játszott
gálamérkőzést a magyar férfi vízilabda-válogatott, tegnap pedig
Kecskeméten szállt vízbe. Olimpiai bajnokaink ezúttal egy vegyes gárdával - melybe a Kecskemét, illetve környékbeli vidéki
klubok delegáltak játékosokat csaptak össze.
A Tabán Trafik Szegedet négyen, Barát Ferenc, Molnár Péter,
Varga Péter és
Weszelovszky

László, míg a Kontavill-Szentesi
VK-t Szabó Nándor, valamint Kis
István képviselte.
Kemény Dénes szövetségi kapitány legénységét nagy szeretettel fogadták a nézők, akik csordultig megtöltötték a kecskeméti
uszoda lelátóját. Az első két negyedben nagy csata alakult ki, a
fordulást követően viszont már
érvényesült a papírforma.
KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE
VÁLOGATOTT-MAGYAR VÁLOGATOTT
5-14

(2-3,2-2,0-4,1-5)

Gólszerzők: Konrád 2, Szabó G„ Varga R,
Molnár R.ill. Fodor 4, dr. M o l n á r i 3, Székely 2, Kiss G. 2, Biros, Nyéki, Bárány.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 47. heti totónyeremények:
13 plusz egy találatos szelvény 1
darab, nyereménye 7 millió 218
ezer 802 forint. 13 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 millió 062 ezer 515 forint. 12 találatos szelvény 30 darab, nyeremé-

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4.34 Határok nélkül (ism.) 5.00 Reggeli krónika
9.04 Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.35
Illyés Gyula: Puszták népe, 17 12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek!
14.04Társalgó 15.05 Szóljon hozzá' 18.00Délutáni krónika 16.20 ..Magyarországról jövök., " - a
vidék magazinja 17.05 Európa-klub 17.45 Kék
bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04Aranyemberek 20.35 Dzsigerdrlen, avagy A szív gyönyörűsége. 2 21.05 Mesélő krónikák 21.35 Népdalok. népdalfeldolgozások 22.00 Késő esti krónika
22.30 Tér-idő 23.00 Kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekből
PETŐFI
4.03 Folkóra 5.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt 9.16 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 9.52 Apró-cseprő 10.10 A vélemény szabad. 10.45 Kelet kapujában 11.10
Gordiusz-ptusz 11.15 Müzli. 11.38 Zöld jelzés
11-45 Korkérdés 12.00 Magyarnóta-előadók felvételeiből (monó!) 13.00 Verkli 14.00 Terep-járó 17.00 Csúcsforgalom 1 8 . 0 1 Kölyökrádió
18.30 Gordiusz-játék-tér 19.15 Ú| generáció
20.00A Nyers együttes 21.04 Szent András hava. 2002 22.00 Terézanyu-klub 23.15 „Előkelő társaság" 0.00 Éjfél után... Nyakas Szilárddal
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93.1 MHz 5.55 22.30. Szentes 66.29
MHz
5.55 Alföldi Hírmondó: zenés hírműsor. 5.30
Bejelentkezés - regionális hírek, meteor 5.35 Zene.
5.37 Falurádió Kossuthról - útínform. 6.00 Reggeli
krónika (Kossuth). 6.18 Aktuális riport. 6.28 Zene.
6.30 Dél-alföldi krónika, útínform. meteor. 6.45
Reggeli párbeszéd. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth).
7.18 Útkereső. 7.30 Dél-alföldi krónika, útínform,
meteor. 7.45 Riport, interjú, lapszemle. 7.53
Sportidő - zene, búcsú. 8.00 Kapcsolás a Kossuth
adóra. 9.05-11.57 Hétfőtől péntekig: Kossuth Napközben. 15.00 Délutáni magazin. 15.05 Hírek,
meteor. 15.10 16.00 ig Szegedi folyamat.
16.00 Délutáni Krónika - Kossuth 16.20 MOJ Kossuth. 17.00 Regionális hírek. 17.05 Riportok,
hírháttér beszélgetések - zenében. 17.45 Délalföldi Krónika. 18.00 Esti Krónika (Kossuth).
18.30 22.30 Országos nemzetiségi műsorok
Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók frekvenciáin.
Regionális nemzetiségi műsorok: 9.00 12.00
ig Szentes 66.29 MHz Kornádi 66.14 MHz.
9.00 10.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor.
10.30-12.00 Román nyelvű nemzetiségi műsor.
RÁDIÓ 88
FM 95.4 Tel.: 62444-088. www.radio88.hu
Címünk: 6 7 2 1 Szeged. Madách u. 6
5.55 tol 8.55-ig félóránként, 9.55 tol 18.55
ig óránként hírek, időjárás. 6.40. 7.40. 8.40.
11.40 és 15.40-kor sporthírek.

nyük egyenként 103 ezer 126 forint. 11 találatos szelvényekre
egyenként 7813 forintot fizetnek.
10 találatos szelvényekre egyenként 1570 forintot fizetnek.
Góltotó: 6 találatos szelvény
nem volt. 5 találatos szelvény
nem volt. 4 találatos szelvény 23
darab, nyereményük egyenként
6237 forint.
6.00 Café 88 (Szalma Emese és Sövény Tibor).
10.00 Száraz Ferenc 14.00 Bende Gábor
17.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós
Attila) 20.00 Zenemix.
JUVENTUS RÁDIÓ
SZEGED FMlOOJMHz
Cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 48. adástel.:
6 2 4 4 22-44; kívánságműsor 06 3 0 3 0 30
244
E-mail juventus@juventus:szeged hu
www.juventus.szeged.hu
6.00 Reggeli Juventus D. Tóth Júliáva^és Hegyesi
Sándorral 10.00 Juventus Plusz Kovács Mber
Lászlóval. 14.00 Vass Marian. 17.00
Kívánságműsor Tel 0 6 30 30 30 244 19.00
Csak zene. 22.00 Sztársáv Várkonyi Attilával.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a
97.6 MHz-en. Szerkesztőségi telefon: 62S33
677. telefax 62533 678. Adástelefonok
62533 777ÓS62533 778 SMS 30 26
7 7 - 7 7 7 . E-mail: radio7@deltav.hu Címünk.

Hódmezővásárhely. Szabadság tér 71.. (piaccal
szemben.)
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor,
félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati
magazinműsor. Téma: szerkesztőségvezetöi tájékoztató
és fogadóóra. Vendég: Égető Gyula, a Rádió 7, a 7nap
hetilap és a promenad.hu cég- és szerkesztőség
vezetője. 12.00 Hírösszefoglaló 13.00 A nap
kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi
Hírmondó. 16.00 Női magazin. 18.00 Top 20
20.15 Kvízműsor. 23.00 Dél-alföldi Hírmondó
(ism).
RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallható
a 106 0 MHz-en. Interneten: www.szentes
hivtadioszentes ram. Az adás ideje alatt hívható
telefonszámok: 6 3 3 1 5 - 4 7 2 és 315 4 8 2
E-mail: radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó
műsorok: Helyi és térségi hírek - minden óra 30
percében Tisza Menő Krónika - hétköznap 17.15
től 17.45-ig.
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, útínform, lapszemle. 9.00 Riportok interjúk. 10.00 Zeneóra. 11.00 Programajánló
12.00 Zene-ozön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00Zeneóra. 15.00 Agóra-délutáni magazin.
Amiről a múzeumi tárlók mesélnek. Szentes testvéri
szálai. 17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei.
18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Esti mese
20.00 Zenés éjszaka.
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 0 4 0 7 és 1 0 - 1 3 óra között a
95 7 MHz-en. 480-kor és minden óra harmincadik
percében hírek, sport, időjárás. S.10 Színes
események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10
Valaki mondja meg 6.15 Boldog névnapot! 6.40
Terefere a stúdióban 6 . 5 0 Sorsolás 10.15
Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék.
12.00 Zene délidőben. Szombaton 11.35-től
Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden
hónap első és harmadik szombatján „Az élet
védelmében" - külön program.
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Mär nem hiányzó a vb-arany Csollány Szilveszter éremgyűjteményéből

Debrecen jelesre vizsgázott

JÉGKORONG
MUNKATÁRSUNKTÓL

TORNA

A Tisza Volán két utánpótlás-jégkorongcsapata
számára
megkezdődött a bajnoki idény. A
legkisebbek
tornarendszerben
küzdenek egymással. A dunaújvárosi fordulóban a szegedi fiatalok remekeltek, hiszen a Dunaferrt 4-2-re, az Alba Volánt
4-2-re, míg a MAC-ot 7-0-ra

Minden szempontból sikeres
torna-világbajnokságnak adott
otthont Debrecen: Csollány
Szilveszter megszerezte pályafutása első vb-aranyérmét, és a
szervezők is hibátlanul láttákéi
feladatukat.
DEBRECEN (MTI)

BODROGI BAU

FALLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csollány (középen) elsőségét a legyőzöttek (balról az ezüstérmes bolgár Jovcsev, jobbról a bronzérm e s olasz Morandi) is elismerték.

Rajta kívül Gál Róbert ugrásban jutott döntőbe, ahol aztán
nyolcadikként zárt. Vereckei István szövetségi kapitány számára
azonban a legkellemesebb meglepetést a vb-újonc Berki Krisztián okozta: lólengésben kilencedik lett, és csak egy hajszál pontosabban 12 ezred - választotta el a finálétól.
A második fordulóba jutott
még Kiss Renáta, igaz, ő két szeren is, talajon és felemás korláton. A többi magyar - Szarka
Krisztina, Ónodi Gabriella, Strifler Angéla, Detröi Zoltán, Lórik
Attila és Fekete Levente - szá-

ÉPÍTŐIPARI KÖZÉP- VAGY FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL,
ÜZLETKÖTŐI, KERESKEDELMI JÁRTASSÁGGAL.
g ^ j j j l ^ j j j f Szeged, Kossuth L sgt. 125.
TRTITS SZAKÁRUHÁZ Tel.: 62/458-558, Kotormán Katalin

BAUHAUST

Hódmezővásárhely, MÁV Nagyállomás
irtrtsiszxcAnuHAz T e | : 62/222-132, Tóthné Kis Katalin

J A U U A j j j f Csongrád, Fő u. 59.
Artrtsi SZAKAKUHÁZ Jel.: 63/571-048, Kádár György

és

MTI Fotó: Illyés Tibor

mára a selejtező egyben a végállomást is jelentette.
A vb-n a románok bizonyultak
a legeredményesebbnek két-két
arany- és ezüstéremmel.
A viadal egyik legemlékezetesebb pillanata - Csollány elsőségén túl - az volt, hogy a felemás
korláton korábban sorozatban ötször diadalmaskodó orosz Szvetlana Horkina a döntőben kétszer is
leesett, s be kellett érnie a hetedik
hellyel. Pedig újabb győzelme esetén sporttörténelmet írt volna hatodik aranyával: előtte még senki
sem nyert ennyiszer megszakítás
nélkül vb-t egyetlen szeren sem.

6722 Szeged, Gutenberg u. 5.
© (62) 554-770, 554-772, 554-779
Nyitva tartás: H.-P.: 8-16

GÉPJÁRMŰ-VEZETŐI ENGEDÉLLYEL

akik kiváló csapatban szeretnének dolgozni.
B O D R O G I B A U Kft. Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Tel.: 62/222-133, Szűcs Éva
Amennyiben felkeltettük érdeklődését cégünk, s a felkínált
a fenti megjelölt

MUNKATÁRSUNKTÓL
Immár második alkalommal rendezik meg az űjszegedi Gellért
Szabadidőközpontban, a Rádió 88
teremstreetballtornát. Az első viadalon közel harminc ama tör együttes vívott hatalmas csatát a sport-

citibank

« « w * CKWOrtfa• ClUgroup tag»

Magánszemélyek 7 0 0 0 euró felett: 3 hónapos automatikusan megújuló új betétlekötései esetén
(EBKM: 2,5347 %). Az akció 2 0 0 2 . décémbér 19-lg t a r t . A betétszerződés részlété féltétélélt a bank
Általános Üzlatl Feltételei és a Kamat és DlJIéltétélék tartalmazzák.

árajánlat-készítőt
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címeken.

férfiak, három mérkőzést nyerve, a legjobb nyolc közé jutottak.
A döntő a jövő év tavaszán lesz.
A szegedi versenyzők bíznak abban, hogy sikerül legalább a tavalyi eredményüket megismételni,
hiszen akkor a nők a 2., a férfiak
3. helyen végeztek.
Nagy megmérettetés előtt állnak az ebben a szezonban a magyar bajnokságban eddig remeklő utánpótlás korú versenyzők.
Hét végén Budapesten a II. Hungarian Junior Openen vesz részt
öt fiatal: Baláspiri Dávid (U15),
Győri Fanni (U17), Kecse-Nagy
Helga (U19), Tele Judit (U17) és
VÍJSS Máté (U15). A versenyre közel száz induló nevezett, Európa
valamennyi országából.

Streetballtorna

szállnak
a devizakamatok!
í
A Citibank sohasem pihen

ÉPÍTŐIPARI KÖZÉP-VAGY FÉLSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL,

munkakörök iránt, várjuk pályázatukat

A szervezők jól vizsgáztak:
kezdték azzal, hogy a Budapest
Sportcsarnok leégése u t á n rekordidő - hét és fél hónap alatt felépítették a pazar Főnix-csarnokot. Aztán a versenyen sem volt fennakadás: a
tudósítók kiszolgálása, az eredményközlés, az interjúk megszervezése olajozottan működött. A szurkolók is csak az első két napi selejtezők során
hagytak üresen helyeket a nézőtéren.
A világbajnokság legjobbjai a
tegnap esti gálával búcsúztak a
vb-től, Debrecentől.

A Tisza Szeged férfi és női fallabdacsapata is továbbjutott a Magyar Kupa első fordulójából. A
hét végén az utánpótlás-versenyzők is bizonyíthatnak, hiszen
nemzetközi versenyen vesznek
részt.
Taksonyban rendezték a fallabdások a Magyar Kupa első fordulóját. A hölgyek mezőnyében a
szegedi lányok mindhárom mérkőzésüket megnyerték és a legjobb négy közé jutottak. Hasonlóan eredményesen küzdöttek a

Magasan

KFT KERES

építőanyag-értékesítőket

Művezetőket

győzték le. A döntőben a Kereső
Árpád által irányított Budapest
Stars 6-0-ra verte a Volánt, így
Kalocsa László tanítványai a második helyet szerezték meg.
A serdülők hazai környezetben
az Újpestet fogadták. A meccsről
mindent elmond, hogy a szegedi
csapat 78 (!) perc kiállítást kapott, így a Volán jóformán mindig emberhátrányban játszott. A
vendégek a létszámfölényt nehezen használták ki, hiszen csak
4-2-re tudtak nyerni. A szegediek góljait Pigniczky szerezte.

Fallabdás kupasiker

A h a r m i n c k é t éves
Csollány
Szilveszter azzal a n e m titkolt
céllal vágott neki a viadalnak,
hogy az olimpiai s Európa-bajnoki elsőségét és öt vb-ezüstjét
követően végre a legjobb legyen. Ebben segítségére volt a
hazai pálya, a fantasztikus közönség és az, hogy legnagyobb
riválisa, a bolgár Jordán /ovcsev n e m éppen kirobbanó formában érkezett a Főnix-csarnokba.
A Bp. Honvéd klasszisa remekül osztotta be erejét, a csütörtöki selejtezőben és a pénteki középdöntőben még tartalékolt bár ahogy ő fogalmazott: ez jókora idegességgel párosult - , de fölénye a fináléra egyértelművé
vált: szombaton senki nem tudta
volna legyőzni.
- A legfontosabb az volt, hogy
csináljam meg a lehető legtökéletesebben a gyakorlatomat. Ez szerencsére sikerült. Ezután arra kellett várni, hogy az ellenfelek mire
képesek. Mivel bizonytalankodtak, ezért egyedül nyertem, szó
sem lehetett megosztott aranyról.
Remélem, lendületben maradok,
mert a hétvégén a stuttgarti Világkupa-döntőn is szeretnék bizonyítani - mondta Csollány, aki
ráadásul még egy Skoda Octavia
gépkocsival is gazdagabb lett.

A

Volános ezüst

2002-es téli kollekciónkban
kötött zsenília- és polártermékek
széles választékával
várunk minden
kedves érdeklődőt
a Szeged Piazában

komplexum
sportcsarnokában.
Idén, december 7-én délelőtt kilenc
órakor kezdődik a rendezvény. Nevezni a szabadidőközpont recepcióján, vagy a 62/401 -539-es telefonszámon lehet. A sorsolásra Mikulás napján, december 6-án kerül
sor este hat órakor a Gellértben.

Látogassa meg
internetes oldalunkat, ahol
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Nincs
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internet-hozzáférése?

s e g í t ü n k !

j j f l

Ügyfélszolgálatunkon
a napilapba feladott
apróhirdetését

j

MINDÖSSZE +80 Ft-ért
féltesszük az internetre, atiol az

1 HÉTIG OLVASHATÓ
DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG
•hogy otthon legyen!
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Délmagyarország
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Információs
technológia

METALUCON

Vásároljon közvetlenül a gyártótói!

mm
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Közönségdíj
Ön, t i s z t e l t olvasó, 2 0 0 2 - b e n kire a d j a le voksát?

s z á m ítástech n i kai
alkalmazások

Töltse ki a szavazószelvényt, és küldje vissza címünkre december 10-ig.
A visszaküldők közül 15 szerencsés olvasó negyedéves Délmagyarország Vasárnap Reggel-előfizetést kap.

H í r e k , érdekességek,
t e m a t i k u s összeállítások

Horganyzott, színes horganyzott, saválló acél és alumínium |
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TRAPÉZLEMEZEK

(40/180; 13/63; 20/100; 65/180; 40/300)

SZENDVICSPANELEK

(purhabos, kőzetgyapotos v = 40 mm-től) és tartozékok

SZAVAZÓLAP:
Az Év sportolója 2 0 0 2 közönségdíjára javaslom:

ACÉLSZERKEZETEK, KONTÉNEREK
Építkezéshez konténerbérlet!
M e t a l u c o n

K f t .

6630 Mindszent, Szabadság u. 92.
Tel /fax: 62/225-652; 20/971-0956, www.tiszanet.hu/--metalucon

iL

A hagyományokhoz hiven idén decemberben is átadásra kerülnek a Délmagyarország-Délvilág Év sportolója díjak.
Olvasóink szavazatai alapján megválasztásra kerül a Délmagyarország-Délvilág közönségdíjas sportolója.

Internet

mobiltechnológia
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A beküldő neve:
címe:
e-mail címe:
telefonszáma:

KEDD, 2002. NOVEMBER 26.

Szedeákos
edzőmeccs
KOSÁRLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sole-Szedeák N B I A csoportos
férfi kosárlabdacsapata a bajnoki
szünetben is keményen készül,
hiszen szombaton délután öt
órakor az új szegedi sportcsarnokban a Debrecen ellen már
bajnokit játszik. A szegediek ma
akár főpróbának is tekinthetik a
Temesvár elleni edzőmeccset
(19.30-kor kezdődik a sportcsarnokban) a Vadkakasok ellen, a
román gárdával szemben élesben
gyakorolhatják a figurákat. A
csapatból egyedül Kecskés Péter
sérült, a MAFC-tól érkezett kosaras bokája kifordult az egyik
tréningen. Hétfőn már lazán
mozgott a sportoló, nagy valószínűséggel a szombati összecsapáson - Green visszatér, igaz ellenfélként - szerepelhet.
Már csak két jelölt van a képzeletbeli kalapban, akik közül új
idegenlégióst választanak a vezetők. Milán Scsekics távozása
után a szegedi együttesnek több
játékost ajánlottak különböző
menedzserek. Ez a kör leszűkült,
hiszen egy bosnyák és egy amerikai center közül kerül ki, aki végül a szegedieket erősíti majd. A
jelenlegi irányító, Nedzad Mulics
honfitársa a Boszna Szarajevó játékosa. A tengerentúli játékos jelenleg Norvégiában profiskodik,
s idén játszott a Kaposvár ellen a
nemzetközi kupában. Az, hogy
melyiküket szerződtetik a vezetők, ez akár már ma eldőlhet.

•

Rangadóval indul a BL második köre

Továbbra is menetel a Vásárhelyi
Kosársuli együttese a férfi NB
II-ben. Dr. Elek András tanítványai az elmúlt három fordulót is
remekül vették. Különösen a Kiskunfélegyháza elleni hazai győzelem emlékezetes, hiszen a Kosár suü a harmadik negyedben
72-0-ás (!) vezetésnél kapta az első kosarat. Gyulán már nehezebb
dolguk volt Utasiéknak, hiszen
csak nagy csatában tudtak diadalmaskodni. A Békéscsaba mindent bevetett, azonban így sem
tudta kizökkenteni a KosársuUt,
amely tizenhárom ponttal legyőzte a Békés megyei együttest. A
másik Csongrád megyei együttes,
a Domaszék hazai környezetben
hat ponttal verte az Univert.
VÁSÁRHELYI KOSÁRSULIKISKUNFÉLEGYHÁZA 102-22
(25-0, 26-0, 32-10, 37-12)

REFLEKTOR

Luis Figóék Milánóban

NIKE-FOCITORNA
A Magyar Iskolai Labdarúgó-szövetség és a Tisza Volán SC jövő
januárjától ismét megrendezi a
Nike iskolai foci tornát a 6 - 1 2
éves korosztály részére. Két ágon
zajlanak majd a küzdelmek, újításként a kisiskolásoknak külön
bajnokságot szerveznek. A torna
lebonyolításával és a nevezéssel
kapcsolatban a 20/369-100l-es,
valamint a 30/535-2930-as telefonszámokon Tanács Gábor régió
szervezőtől kérhető információ.

LABDARUGAS
A mai és holnapi nyolc mérkőzéssel kezdődik a legjobb 16
csapat részvételével a 2. csoportkör a labdarúgó Bajnokok
Ligájában.
BUDAPEST (MTI)

Szuperrangadóval, a sorozat két
legeredményesebb együttesének
találkozójával rajtol ez a négyes:
az AC Milán öt, míg a Real Madrid kilenc alkalommal volt már
Európa legjobbja. A mostani formák alapján a Serie A-t vezető
hazaiak látszanak esélyesebbnek, igaz az elmúlt hetekben sorozatban közepesen játszó madridiak megerősödnek az FC Barcelona elleni szombati 0-0-ás
rangadóhoz képest. Zinedine Zidane ugyanis felépült hátsérüléséből, s ez még akkor is bizakodásra ad okot, ha Ronaldo és
Claude Makelele nem léphet pályára a Giuseppe Meazza-stadionban.
A két együttes eddig kilencszer
találkozott, a mérleg: négy AC
Milán-, négy Real-győzelem, egy
döntetlen, a gólkülönbség 17-14.
A moszkvai összecsapáson a
hazaiak biztosan nagy önbizalommal lépnek pályára, mert
csütörtökön a CSZKA elleni „rájátszás" megnyerésével először
lettek orosz bajnokok. Esélyeiket
még az is növeli, hogy a német

Kosársulis varázslat
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Kosársuli: Elek (4), Bere (13), MARTOK
(20), TIGYI (16), CSORBA (16). Cserék:
DR. B0RBÁTH (20/18), Berta (7), KÚTVÖLGYI (20), Dani (8/6). Edző: dr. Elek
András.
GYULA-VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI
67-71 (15-17, 20-23,18-15,14-16)

Kosársuli: Elek (6), Bere (4), Utasi
(7/3), TIGYI (25), Csorba (8). Cserék:
Kútvölgyi (10), Martok (2), BERTA (11/3).
Edző: dr Elek András.
VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI-BÉKÉSCSABA
97-84 (21-17, 22-25, 23-14, 31-28)

Kosársuli: DR. B0RBÁTH (35/15), Elek
(9), UTASI (20/6), Tigyi (11), Kukla (6).
Cserék: KÚTVÖLGYI (16/6), Bere ( - ) ,
Martók ( - ) , Berta ( - ) . Edző: dr. Elek
András.
DOMASZÉKI SE-UNIVER 77-71
(23-10,14-14, 24-16,16-21)

Domaszék: Varga (8), Parády (12/3),
Búzás (12/3), Vitaszek (7), JAHN1 (16).
Cserék: Antal ( - ) , Kádár (2), Polányi (3),
Czakó (4), ORSZÁG (13). Edző: Antal
András, Palicz András.

XI. PEDAGÓGUS-KUPA
Jövő év januárjában Ásotthalom,
Mórahalom, Domaszék, Zákányszék sportcsarnokaiban immár tizenegyedik alkalommal
rendezik meg a Pedagógus-kupa
teremlabdarúgó-viadalt. A tornán csak azok szerepelhetnek,
akik igazolni tudják pedagógusi
tevékenységüket. Nevezni a sorsolás időpontjáig (december 20.,
Szeged, Ságvári gimnázium, 18
óra) lehet Gyenge Balázs és Révész Gábor szervezőknél a következő telefonszámokon: 62-291408, 62-291-090, 20-410-8200.
A Manchester United a meglepetéscsapat, a Basel otthonában kezd.
csapat nincs kirobbanó formában, ezt a VfL Wolfsburgtól elszenvedett szombati 2-0-ás bajnoki vereség bizonyítja.
C-csoport: AC Milán (olasz)Real Madrid (spanyol), 20.45. Lokomotív Moszkva (orosz)-Borussia Dortmund (német), 18.45.
A másik keddi slágermeccsre
La Corunában kerül sor, ahol a
végső győzelemre is esélyesnek

tartott Juventus szeretné megszerezni a három pontot. A hazaiak szeszélyesek, abban azonban bízhatnak, hogy a rendkívül
gólveszélyes Roy Makaay (15 találat ebben a szezonban) ezúttal
is eredményes lesz. A két csapat
a 2000-200l-es BL-szezonban
már találkozott, mindkét összecsapás döntetlennel zárult. Bázelben az első csoportkör megle-

MTl-fot/Paul Barker

petéscsapata újabb bravúrban bízik, s erre minden oka meg is
van. Eddig ugyanis már két brit
együttesnek keserítette meg az
életét, a selejtezőben a Celtic
Glasgow, míg a legjobb 32 között
az FC Liverpool volt az áldozat.
" D-csoport: Deportivo La Coruna (spanyol)-Juventus (olasz),
20.45. FC Basel (svájci)-Manchester United (angol), 20.45.

Hiányoztak a gólok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Véget ért a szezon a labdarúgó
megyei első osztályban. Vasárnapra mindössze egyetlen - elhalasztott - mérkőzés maradt, melyen kihagyott, elhibázott gólszerzési lehetőségeket igen, találatot viszont nem láthattak a nézők. A pontosztozkodás a Vasutas együttes őszi helyezését
nem befolyásolta, de a Kistelek
győzelem esetén feljebbb léphetett volna.

KISTELEK-SZVSE 0-0

Kistelek, 200 néző. Vezette: Veres.
Kistelek: Keresztes- RáczZ., Juhász, Nyári,
Tóth, Hegedűs, Kiss (Markó), Vándor, Kispál,
Szepesi (Schreiber), Rácz G. Edző: dr. Bitó Tibor.
SZVSE: Köröm - Szalma, Forgó, Bosánszki Zs„ dr. Raskó Z., Mracskó, Raskó
T„ Szécsényi (Bálint), Bosánszki M. (Imre), Luczás, Varga. Edző: Laczkó István.
Jók: Keresztes, Vándor, Nyári, Kispál, ill.
Köröm, Bosánszki Zs., Luczás.
AZ ŐSZI VÉGEREDMÉNY
1. Kíszombor
15 14 1 0 45- 16 43
2. Marosdomper-Deszk 15 14 0 1 60- 17 42

3. Gyalarét
4. Tiszasziget
5. Röszke
6. Mórahalom
7. SZVSE
8. Sándorialva
9. Újszentiván
10. Kiskundorozsma
11. Kistelek
12. Mindszent
13. Szeplast-Tápé
14. Szóreg
15. Szecolor-Bordány
16. Balástya

1510
1510
15 1
15 6
15 0
15 S
15 5
15 5
15 5
15 3
15 4
15 3
15 2
15 2

1 4
1 4
2 4
3 6
3 6
3 7
3 7
2 8
2 8
6 6
110
210
211
211

3636353323222532261926272514-

17 31
20 31
29 29
34 21
26 21
2118
3018
3417
5317
2915
3813
4111
40 8
39 8

Bebetót most is elzavarták
BUDAPEST (MTI)
C s u p á n öt mérkőzésen játszott
a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokságban szereplő al-Ittihad-

ban, a vezetőség azonban máris
szerződést bontott Bebetóval, az
1994-es egyesült államokbeli világbajnokság egyik brazil hősével. A 38 éves támadó szeptem-

berben kötelezte el magát egy
idényre, de nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, amit
legjobban az támaszt alá, hogy
csupán egy gólt rúgott.

Az elitben maradt az algyői csapat
A kezdeti bizonytalanság után a korábbi évekhez hasonlóan - a
dobogón zárta az őszt az Algyő
NB I I I - a s labdarúgócsapata.
Takács Zoltán nyári távozásával
a játékosra, Brinszky Adriánra
hárult az feladat, hogy a hat kezdő labdarúgóját elvesztő Algyőt a
korábbi években megszokott
szintre, az Alföld csoport elitjébe
vezesse.
- Évek óta meghatározó az Algyő a negyedosztályban - mondta Brinszky - , ezért nagyon nehéz feladat előtt álltam, hiszen
azért jó lett volna a megszokott
nívót hozni. Hat meghatározó
focista távozott, helyükre a Tisza
Volánból és a saját ifinkből érkezett a pótlás. A tizennyolcas keretben jelenleg nyolc olyan játékos van, aki 1983-ban, vagy még
később született. A vezetők ezek
ismeretében az első hat közé kerülést várták el, hozzá kell tennem, teljesen reálisan.
A csapat az első időszakban
rapszodikus teljesítményt nyújtott. Hazai pályán nyert, idegen-

Brinszky (középen) játékos-edzőként és gólvágóként is jól teljesített.
ben kikapott. Ez csak a bajnokság végére változott meg, amikor
egyre több vendégsikert ért el.
- Nem tudjuk, mi volt az oka,

de szinte az egész együttest valamilyen formában elérte a térdsérüléshullám - emlékezett vissza a
játékos-edző. - A meghatározók

Fotó: Miskolczi Róbert

felépülésével aztán magabiztosak, eredményesek lettünk. A fiatal helyetteseknek voltak jó mecscseik, de huzamosabb ideig nem

nyújtottak egyenletes teljesítményt. Ahhoz, hogy a harmadik
helyen végezzünk, a saját produkciónk javulása mellett kellett egy
kis szerencse is. A Szentes és a
Karcag kiemelkedik a mezőnyből,
ám a további öt gárda közel egyforma játékerőt képvisel.
Az őszi szezon vége után is
edzésben maradt az Algyő. Heti
két mozgás szerepel a programban, majd az ünnepek alatti szünetet követően január elején indul
a felkészülés, mégpedig Algyőn és
a sokat segítő Lóczi István révén a
szegedi Makkosházi iskolában.
- Kiszner sokat fejlődött, bárhol bevethető labdarúgóvá vált értékelt Brinszky, aki 14 találatával házi gólkirály lett. - A kapuban Dénes megbízható volt, míg
a fiatal Podonyi is egyre többet
szerepelt. Az már biztos, hogy
Rau visszatér hozzánk és szeretnénk még egy-két játékost leigazolni. A Szentes kiemelkedik, a
Karcag javulhat, nekünk pedig
továbbra is a dobogó, illetve a
3-6. hely a célunk.
MÁDI JÓZSEF

FOGLALKOZÁS A LIGETBEN
A Pulzus Életmód Klub a következő foglalkozását november 30-án
(szombaton) délelőtt 10 órakor
tartja az újszegedi ligetben.
FOCIZTAK A TAXISOK
Öt csapat részvételével kispályás
labdarúgótornával ünnepelte a
megalakulásának 15. évfordulóját a szegedi Gábriel Taxi. A körmérkőzések után veretlen maradt a Tele-4 együttese, amely végül megnyerte a viadalt. A második helyen a rendező Gábriel, a
harmadikon Lánglovagok gárdája végzett, amely a tűzoltókat
képviselte. Az EuroVolán fiataljai a negyedik, a Büntetés-végrehajtók az ötödik helyen zárták az
eseményt. Különdíjban részesült
a kapus Almási István (Tele-4), a
gólkirály Papp Ferenc (Tele-4),
valamint a mezőny legjobbja,
Lesznek Ferenc.
KISTELEM ELSŐSÉG
Mórahalmon megyei női kispályás
labdarúgótornát bonyolítottak le.
A három csapat kétszeres körmérkőzés alapján döntött az elsőségről.
Eredmények: Szentes-Mórahalom
2-1, Kistelek-Szentes 5-0, Kistelek-Mórahalom 5-1, Szentes-Mórahalom 3-0, Kistelek-Szentes
5-5, Kistelek-Mórahalom 4-0. A
végeredmény: 1. Kistelek (Szélpál
Magdolna, Sejbenné Jenei Mária,
Király fózsefné, Sutka Margit, Kordás Mária, Papp Melinda, Becsei
Ibolya, Márton Katalin, edző: Király József), 1. Szentes, 3. Mórahalom.
RUSZ VERESÉGE
Olaszországban, a mestrei Taliercio sportcsarnokban nemzetközi kick- és thai-box és M1 -gálát
rendeztek,
amelyen
a
Full-contact Szeged SE-ből ketten kaptak meghívást. Kiss Emil
tanítványai közül Gasztány Ferenc lábsérülés miatt nem indulhatott, míg Rusz László (+95 kg)
Ml-ben a horvát Ivica Tfekicstől
pontozással kikapott. A Tisza-partiak nagyon jó és eredményes kapcsolatokat ápolnak a
Cobra Promotionnal, valamint
az Európai Mugaendo Szövetséggel, ennek következményeként
utazhattak el Olaszországba.
DOROZSMAI SIKER
A férfi kézilabda NB II-ben: Algyő
KE-Szekahőszer-Dorozsma 24-30
(12-13). Algyő: PREZENSZKI Szabó 3, VAJAS 7, Hovanyec 2, Bella 3, Buknicz 2, Czirják 5. Cserék:
Zsarnóczki (kapus), Nagy 1, Kálmán, Bozsák, Szűcs, Varga 1, Major.
Edző: Tibai József. Dorozsma: POROBIC - LELKES 8, SZEPES 5,
MENDEBABA 5, MIKSI, LÁZÁR
5, FEKETE SZABÓ 2. Cserék: MIKUS (kapus), BESSENYEI 2,
PUSZTASZERI 2 ; NAGY J„
NAGYG. 1, HARSÁNYI, JÁRTAS.
Edző: Ördög József. Ifjúságiak: Algyő
KE-Szekahőszer-E)orozsma
23-30(10-16).

KEDD, 2002. NOVEMBER 26.

Villám

Késő esti ég alatt

Fehérek az utcalámpák errefelé, fehérek fényükben a ferdén futó esőszálak. Itt az utca vége
immár, és a városé is, nincsen tovább, kész, vége,
mögötte rögtön a rendező pályaudvart a házaktői
elválasztó, töltésszerű kiemelkedés. Az épületsor
mögött erdősáv, csupa tüske,
alacsony-ezüstfás.

Késztette

HARARE (MTI)

FARKAS CSABA
Este tíz múlt, az ég sötét, borongós fáradt narancsszín, és szinte középkék foltos. „Mi ez?",
kérdezte magától Thakács. Aztán rájött: esőfelhők borítják az eget - csapkolódzik is a késő novemberi csapadék -, s e felhőket színezi a városi
közvilágítás. Ez tehát a szürkésnarancsnak
az
oka. És a középkék foltoké?Az említett felhősség
nem összefüggő: itt is, ott is kibukkan mögüle az
éjszakai ég. melynek ugyan feketének kéne lennie. ám, mert telihold van, a fehéren fénylő égitest kékké világosítja az eget. Mint rossz álom,
olyan ez a kép. Nemcsak a kép, a hang is: hangos-hadarós megafonhang harsan bele hirtelen az
éjszakáim, nem érteni semmit belőle, nem is civileknek szól: közel a rendező pályaudvar, egymásnak szólnak a vasutasok kurta utasításai. Hangosak-mégis-érthetetlenek,
mintha összefüggő, tömör hangtest állna a rosszálom-szín
éjszakában,
a fénylő sínek között. A mondatok
egybefolyva,
egymás mellett, szorosan tekercselt vasdrót szakaszai. (Mennyire mások a nappali, az utasoknak
szóló információk! Lassúak, tagoltak,
érthetőek,
előttük a zeneszerző alkotta, közismert
szignál.
Akár klasszikus-kovácsolt,
csavaros vasrács lendülne magasba, s ott ráérős-egyenletes
hullámvonalban haladna tovább.)

Enyhe, változékony idő

csipkebogyós dzsumbuj, tavasztól őszig hajléktalanok, kábszeres fiatalok lakhelye. Hová mehetnek most vajon? Ott fekszenek, rongyokba burkoltan, a vizes gazok között ? Mikor találnak rá,
valamelyik lépcsőházban az első halottra ? Ahogy
majd kilóg az emberi féltest az első emeletre vivő
lépcső alatt föllelhető, földszint-járófelület, a lépcsőalj s a fal alkotta háromszögből, a háromszögnek a legszükehbik szögéből, ahová bekucorodott
a hajléktalan. Kilóg két bakancs, két láb. Korán
kelő lakó riasgtja a többit,
szörnyülködő-borzongó asszonyok gyűrűjében egy markos egyén, legyőzve félelmét, idegenkedését, óvatosan megfogja a két bakancsot, és kihúzza a merev testet a
lépcső alól. Ahogy majd a tompa-fénytelen,
tágra
nyílott szempár a semmibe tekint az emberek között. Ahogy...
Mindez - persze - még nem következett
be,
mindez: sehol. Thakács megy, megy a város végi,
rosszálom-szín égbolt alatt, fehéren fénylenek a
késő esti utcalámpák, megint fölharsan a hadaró,
gyors, érthetetlen, pályaudvari utasítás, szerelvény nélküli, ijesztő mozdony robog át a házak
közötti résen, ilyen mozdonyt nappal sosem látni, megy, megy Thakács, mély, nyugodt álomban
szunnyadó, kopasz diófa ér a lámpa fehér fénykörébe, megvilágítva vizes ágak felső felülete, oldala, fehér fénykontúr választja el az ágakat az égtől. csak most látja Thakács, mennyire félgömbalakú a fának fénylő ágazata, kérőn félig kitárt tenyér a rosszálom-szin,
sötétnarancs-középkék
foltos, késő esti ég alatt.

Kilenc embert megölt, további
harmincötöt megsebesített egy
villámcsapás Zimbabwében vasárnap. Az áldozatok valamenynyien egy vallási szekta tagjai
voltak, akik - mint máskor is - a
főváros közelében, szabad ég
alatt, fák között rendezték az istentiszteletet - jelentette a hararei rádió.

Szürke
farkasból eb

Elsősorban ai ország nyugati részén lesz több felhő, ott néhol eső is lehet A mi környékünkön napsütésre is kilátás van A hőmérséklet a megszokott fölött maiad.

£
£

Szogod
Ho d m e z ő vásárhely

BOSTON (MTI)

£

Szent«*

A világ összes ebfajtája néhány
ázsiai szürke farkastól származik, amelyek mintegy 15 ezer évvel ezelőtt szegődtek az ember
szolgálatába. A kutya a vándorló
emberrel terjedt el a világban. A
Science magazin írja: a kutya kelet-ázsiai
eredetére
vall
a
DNS-vizsgálatok tanúsága szerint, hogy ott a legnagyobb a genetikai változatosság. Ray Copinger professzor szerint a szürke farkasok kezdeményezték a
társas viszonyt az emberrel,
mintegy önmagukat háziasítottak, az ember tábortüze körül
ólálkodva, hogy csenjenek a hulladékból. Azok az egyedek, amelyek kevésbé voltak félénkek,
megmaradtak és a domesztikálás folyamata egyben természetes kiválasztódás volt. A félig
szelíd, az emberek táborát követő farkasok kölykeit az ember
magához vette és rájött arra,
hogy milyen könnyen idomíthatóak.
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További kilátások
A hét közepén a korábbiaknál kevesebb lesz a felhő fölöttünk, többet süt a maid.
Ekkor azonban nagyobb eséllyel alakul ki a reggeli órákban kőd. A hét végére ismét
frontok érnek el bennünket, akkor esők. záporok várhatók. Kissé hűl az idő.
Szerda

Csütörtök

£

£

Max:13°

Max:12°
Min: 6°
Változó

Mkn:r

Változó

Péntek

£
Max:10°
Mln:6
Változó

£

O w l

1 1

Max:10°
Min: 7°
Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 312 cm (hőfoka 7.9 C°), Csongrádnál 267 cm,
Mindszentnél 304 cm. A Maros Makónál 30 cm.
A Nap kel: 7.04, nyugszik: 15.58. A Hold kel: 21.52, nyugszik:
12.28.

Viagra-rabló francia Nyertek
felfegyverkezve, a marseille-i patika teljes személyzetét - 3 hölgyet - a viagrás szekrényhez tereli, amelyből a készletet magának
követeli. A pirulákon túl a pénzt
sem veti meg: mindig kiüríti a
gyógyszertár kasszáját is. A rendőrség még azt sem tudja, hogy a
viagrát személyes használatra rabolja, vagy viszonteladás a célja.

MARSEILLE (MTI)
Nem csupán viagrafüggőnek, hanem Viagra-rablásfüggőnek is lehet minősíteni azt a francia férfit, aki egy év alatt négyszer rabolt potenciaerősítő pirulákat
ugyanabból a gyógyszertárból. A
korosodónak leírt „törzsrabló"
mindig zárás előtt érkezik késsel

Vízágyas disznóólat!
ISTEN ÉLTESSE!
VIRÁG
A Virág régi magyar női név felújítása a Flóra név megmagyarosítására. A köznévből alakult nevet a kislányok bóknévként kapták. Népszerűségét számos kereszt- é s családnév is tanúsítja.
Egyéb névnapok: Atanáz, Berengár, Ciklámen, Csongor, Konrád,
Kúnó, Lénárd, Leonárd, Leonarda, Miklós, Milán, Péter, Szilveszter, Viktória, Viktorina.

ban, a nap felét végigheverészte,
csupán enni és játszani kelt fel
néha. A meleg vízágy helyett választhatták a malacok a csupasz
betont is, ám ez nem vonzotta
őket. A szivacsmatracnak szintén nem volt nagy sikere, de a
szalmaalomnak sem. Amellett,
hogy a malacok jobban híznak
vízágyon, kevesebb a sérülésük
is, mint a betonos disznóólakban. A hagyományos sertéstartás
esetén ugyanis a malacok öldöklő tülekedés árán juthatnak csak
anyjuk közelébe melegedni, ráadásul a súlyos koca jó párat
agyonnyom közülük.

Németh György karikatúrája GIESSEN, LONDON (MTI)

Útközben.

Osztott pletykamérleg
OXFORD (MTI)
A britek naponta 90 percet pletykálkodnak, e-mailezgetnek és ráadásul még flörtölnek is munkahelyükén - fedte fel egy tanulmány. A fenti elfoglaltságok közül a pletyka áll az élen napi 54
perccel, a második a flörtölés 16
perccel. Internetezéssel 14 percet töltenek, elektronikus leve-

lezgetésre - barátokkal, családtagokkal - 9 percet vesznek el
munkaidejükből, távvásárlásra
pedig hármat. A 2000 főre kiterjedt nagy-britanniai felmérés
megcáfolta azt az ősi tézist, miszerint a nők többet pletykálnak,
ugyanis csaknem ugyanannyi
időt töltenek el a világ dolgaiban
ilymódon eligazodó férfiak - jelentette a Reuter.

A malacok még az anyjuknál is
jobban szeretik a meleg vízágyat
- derült ki egy német kísérlet során. Mivel sokkal jobban gyarapodik a szopós malacok súlya is,
ha vízágyon heverészhetnek, a
gazdák jól teszik, ha jócskán
megemelik a disznóólak komfortszintjét és vízágyassá alakítják át őket. A giesseni kísérletek
során 1400 malacon próbálták ki
a vízágyat, illetve ennyi malacot
próbáltak ki vízágyon. A kis disznók 99 százaléka egyértelműen
ezt a fekhelyet kedvelte a legjob-

Dakota betájolás, két részletben
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás. 11.
múzsája volt a görögöknél. 12. A tanulságot
házi személy. 14. Női becenév. 16. Dölyf vég
18. Birkózásban hősiesen védekezik. 19. J
Tudományos munkát végez. 21. Utód. 22. Ra
re. 23. Fagyasztott tejszínes édesség. 24. t
széd egysége. 26. A bibliai Júda tia. 27. Fövi
található. 29. Páros trezor! 30. Schlosser lm
labdarúgónk) beceneve. 31. A tetejére. 32. f
fém. 34. Kopasz. 35. Láncfonalak tartóssá
Egy-egy utaló szót óvatlanul elárul.
FÜGGŐLEGES: 1. Mulatság, muri - argóbar
rosa". 3. Központi égitest. 4. Klasszikus kö
képernyője. 6. Egyfajta élőlény. 7. Svájci mo
Óvoda, a kicsik nyelvén. 9. Dob eleje! 10
lombos növény. 15. Holland „sajtváros'
Nagy-tavak egyike. 19. Kedd, franciául (=
borfajta, bizalmasan. 21. Raffaello családi
élelmiszer. 23. Nagyméretű fali plakát, rep
mondás másik fele. 25. Üzemi ellenőr. 27.
magyar hajadonok fejdísze. 30. Időjárási jel
Belül belül! 34. Egészséges, fehér ital. 31
Fontaine.

Buldózerrel próbálnak falat építeni a Sapicnza nevű menedékhely
köré a szicíliai Catania közelében, miközben az ismét aktív Etna
tűzhányóból veszélyes láva ömlik.
MTI Telefotó/AP/Fabrizio Villa HÉTFŐI rejtvényünk helyesme

szerelmi költészet
egjegyző. 13. Egy17.Jótékonykodik,
in prefektúra. 20.
dozó egyik fegyveruhadísz. 25. Besunk egyik felében
(egykori válogatott
nben. 33. Nemesnak növelése. 37.
!. „A vértanúk vázé. 5. Számítógép
ai hős (Vilmos). 8.
lévelővel: egyfajta
18. Az amerikai
IARDI). 20. Vörös
ve. 22. Tartósított
lukció. 24. A közibársony. 28. Régi
ség. 31. Start. 33.
Előadó, röv. 38....
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BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 47. heti lottó- és foker-nyeremények a következők.
Az ötöslottón telitalálatos szelvény nem volt. A négyesekre
egyenként 620 ezer 65, a hármasokra 7178, a kettesekre 552 forintot fizetnek. A hatoslottón
sem volt telitalálatos szelvény.
Az egy darab 5 +1 találatos 29
millió 495 ezer 288 forintot ér.
Az ötösökre 223 ezer 963, a négyesekret 3653, a hármasokra
699 forintot fizetnek. A Joker-játékban az első nyerőosztályban
egy darab szelvény volt, a nyeremény összege: 35 millió 124 ezer
303 forint.

A vérrög
ütötte ki
BUENOS AIRES (MTI)
Belehalt sérülésébe az az argentin ökölvívó, aki a mérkőzés
után esett kómába. A nagylégsúlyú Dániel Espindola végigbokszolt 12 menetet, majd egy óra
elteltével hirtelen összeesett. A
» kórházban az orvosok megpróbáltak eltávolítani egy vérrögöt
az agyából, de az életét már nem
tudták megmenteni. A 25 éves
öklöző 1998 februárjától volt
profi, s az azóta eltelt időszakban
11 győzelmet aratott, ötször kikapott s négy döntetlent ért el.
Idén már a második argentin
bokszoló halt bele mérkőzésen
elszenvedett sérülésébe. Májusban a 29 éves pehelysúlyú Hugó
Benjámin Guzman hunyt el egy
héttel azután, hogy kiütötték.

A NAP VICCE
Az egyik klinikán hallottuk azt a
történetet, ami állítólag a másik
klinikán történt meg.
Az asszisztens mesteréhez fordul:
- Professzor úr, meddig műtünk még?
- Műtünk?! N e m boncolunk?!

