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Szabó Gábor az új rektor

TÉMÁINKBÓL
A PICK 5 EZER FORINTOS
OSZTALÉKA
A Pick Szeged Rt. tegnap tartotta
meg évi rendes közgyűlését. A
társaság konszolidált mérlegét
49,16 milliárd forintos főösszeggel fogadták el, az adózás előtti
eredmény 2,01 milliárd forint,
egy részvény után pedig közel 5
ezer for-intos osztalékot fizetnek
ki.
3. oldal

A rendőrség tegnap elismerte,
hogy a Bodó Antal elleni akció
előre megszervezett volt. Vizsgálni fogják, hogy használták-e
korábban bármilyen bűncselekménynél a szegedi vállalkozó
fegyvereit.

JAVÍTÁSRA SZORUL
A SZENTEST ELKERÜLŐ ÚT
A kemény tél megviselte a szentesi elkerülő utat is. A belváros
forgalmát csökkentő, öt évvel ezelőtt elkezdett beruházás 1,3
milliárd forintból valósult meg.
Most azonban felújításra szorul:
a felüljáró megrepedt, a földfelszínen futó szakasz pedig több
darabon megsüllyedt.
5. oldal
TOJÁSBÓL KÉSZÜLT KÍNAI
VÁZÁK
Szutor Gabriella emutojásból készült, klasszikus, kínai porcelánvázákat idéző munkáival nemrégiben elnyerte a ' franciaországi
Compiegne-ben
megrendezett
nemzetközi mives tojásszalon
első díját.
4. oldal

MUNKATÁRSUNKTÓL

György orvoskari professzor, tudományos rektorhelyettes ekkor
11 voksot kapott, Dux László,
szintén
orvoskari
professzor
13-at, Szabó Gábor pedig 15-öt.
A következő, döntő körben négy
érvénytelen szavazatot találtak,
Dux professzorra ismét 13-an
szavaztak, Szabó Gábort pedig 22
vokssal rektorrá választották.

A Szeged SC volt elnöke, Bodó
Antal gépkocsijában és albérletében, m i n t megírtuk, egy
Browning pisztolyt és egy FÉG
ACP 45-ös, gyári szám nélküli
lőfegyvert, Kalasnyikov gépfegyvert,
M76-os
gépkarabélyt, baseballütőket,
valam i n t 150 lőszert találtak a
rendőrök.
A 45 éves férfit csütörtökön
Szegeden, a Szilléri sugárúton a
vámosok rutinellenőrzést színlelve állították meg. Bodó Mercedesének könyöklője alatt egy
pisztolyt és hat lőszert találtak.
A rendőrség tegnap elismerte,
hogy a Bodó elleni akció megszervezett volt, napok óta készültek rá, a célszemély természetesen Bodó Antal volt. Az
előkészületekről a rendőrség
még annyit elárult, hogy abban
három „szervezet" vett részt. A
rendőrség és a vámosok mellett
a harmadik valószínűleg a polgári nemzetbiztonsági szolgálat
volt.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a férfi Vajda utcai albérletében találták
meg a többi fegyvert és lőszert.

Részletek a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Rektorok. Az újonnan megválasztott Szabó Gábornak (balról) a jelenlegi egyetemvezető, Mészáros Rezső gratulál.
nács (ET) 39 szavazati joggal
rendelkező tagja. Szabó profeszszort a miniszter előterjesztésére
a köztársasági elnök nevezi ki
augusztus l-jétől a dél-alföldi régió tudásközpontjának is nevezett szegedi egyetem élére.
A szabályzat szerint a jelenlegi
rektoron, Mészáros Rezsőn kívül
szavazhatott az orvosi és agrárcentrum elnöke, a 11 kar vezetője, 10 kar egy-egy választott okta-

Nagy volt a tét és viszonylag sok
a jelölt, ezért órákon át tartott
tegnap a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) a rektorválasztás. Szabó Gábor professzor,
az élelmiszeripari főiskolai kar
főigazgatója lett az új rektor.
Hét jelölt közül választotta meg
Szabó Gábor egyetemi tanárt, főiskolai főigazgatót tegnap az
SZTE rektorává az Egyetemi Ta-

Uniós normák
a csomagszállításban
www.delmagyar.hu

Bodót már
régóta
figyelték

Egy európai uniós szabály értelmében a postákon nem szabad tizenöt percnél tovább váratni a betérő ügyfelet.

tója (a zeneművészeti főiskola
csak nemrégiben lett egyetemi
kar), a karok egy-egy hallgatója, a
doktorandusz hallgatók képviselője, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke, továbbá a nem
oktatói státusban dolgozók két
képviselője. Az izgalmas, időnként feszült hangulatú, de mindvégig fegyelmezetten zajló választási procedúra ötödik fordulójára
három jelölt maradt: Benedek

Fotó: Karnok Csaba

A szövetséges csapatok elfoglalták Bászrát, Bagdadban még dúl a harc

Erőfelmutató behatolás

gye 321 postahivatalának, s az
ott dolgozó négy és fél ezer alkalmazottnak az irányítását. Az új
postaigazgató az uniós csatlakozás jegyében megkezdett modernizáció folytatását ígéri.

Tóth László harminchat éves
szakmai múlttal a háta mögött
vette át a három dél-alföldi me-

Bővebbe A pénz beszél mellékletben

Elkészült a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség székháza

Igazság az Eszperantó utcából
Az Eszperantó utcai irodaházban alakították ki a
Szegedi Fellebbviteli Főügyészség ideiglenes központját. A szobákat már berendezték, jelenleg a
számítógépes rendszer kiépítése folyik, s hamarosan az ügyészek is elfoglalhatják helyeiket.
Egyetlen alkalmazott, az első számú vezető, vagyis
Horányi Miklós és egy kölcsön kapott iroda az Igazságügyi palotában - az év első hónapjában mindössze ez jelentette a személyi és tárgyi feltételeket a
január elsejével létrejött Szegedi Fellebbviteli Fő-

Sztráda

ügyészségen. lelenleg már korszerűen berendezett
irodákat alakítottak ki a főügyészség számára az
Eszperantó utcai irodaházban, amit a szegediek
még most is szakszervezeti székházként emlegetnek.
A főügyészségen egyébként 17-18 alkalmazott
dolgozik majd. Most szerelik a számítógépes rendszert, így ha munkába állnak az ügyészek, azonnal
hozzáláthatnak a periratok áttekintéséhez.
Folytatás az 5. oldalon

villámgyors Internet

Amerikai katonák pihennek Szaddám Húszéin egyik bagdadi palotájában.

kábeltévén

Robogóval a Sztrádán!*
napi 24 óra hozzáférés
200/64 kbit/sec
telefondíj nélkül
* belépés 2003. április 15-ig
** nettó ár kétéves előfizetés esetén
www.tiszanet.hu * internet ezerrel
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Bagdad belvárosában harcoltak
hétfő délután és este a szövetséges erők; a behatolást a szövetséges hadvezetés „erőfelmutató"
jellegűnek minősítette. A brit
hadsereg gyakorlatilag bevette
Bászrát.
Bagdad belső területére mintegy
száz amerikai harckocsi és páncélozott csapatszállító hatolt be.
A BBC-nek nyilatkozó amerikai
hadműveleti tisztek azonban azt

mondták, hogy a hétfői harcokat
„nem lenne helyes" a bagdadi
csatának nevezni. A katari amerikai középső parancsnokság
szóvivője a szombatihoz hasonló
„páncélos rajtaütésnek" minősítette a hétfői hadműveletet,
amelynek célja szavai szerint
„nem területfoglalás". Bagdad
déli részén iraki rakétacsapás ért
egy amerikai állást. Több amerikai katona megsebesült és eltűnt. Az ország déli részén a brit

Fotó: MTI/AP/lohn Moore

hadsereg hétfő délutánra bevette
a második legnagyobb iraki várost, Bászrát. A Bászrában harcoló brit erők egy alakulata meg is
találta Ali Hasszán
el-Madzsid
tábornok, a hírhedt „Vegyész Ali"
holttestét.
Az első vizsgálatok szerint tiltott vegyi anyagokat, ideg- és
mustárgázt leltek egy közép-iraki
kiképző táborban.
Részletek a 2. oldalon
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Bászrát már elfoglalták, Bagdadban még harcolnák a szövetségesek

Erőfelmutató behatolás a fővárosba
Bagdad belvárosában harcoltak
hétfő délután a szövetséges
erők; a behatolást a szövetséges
hadvezetés „erőfclmutató" jellegűnek minősítette. Ugyanaznap a brit hadsereg gyakorlatilag bevette a második legnagyobb iraki várost, a déli Bászrát. Négyszáz brit katona bevionult a belvárosba.
BAGDAD, BÁSZRA, DOHA, LONDON (MTI)

Bagdad belső területére mintegy
száz amerikai harckocsi és páncélozott csapatszállító hatolt be.
A BBC-nek nyilatkozó amerikai
hadműveleti tisztek azonban azt
mondták, hogy a hétfői harcokat
„nem lenne helyes" a bagdadi
csatának nevezni. - A benyomulással azt az erőteljes üzenetet
küldjük a iraki rezsimnek, hogy
akkor és oda megyünk, amikor
és ahová akarunk - mondta az
egyik amerikai tiszt.
A katari amerikai középső parancsnokság szóvivője a szombatihoz hasonló „páncélos rajtaütésnek" minősítette a hétfői
hadműveletet, amelynek célja
szavai szerint „nem területfoglalás".
Mohamed
Szaid
asz-Szahaf
iraki tájékoztatási miniszter
ugyanakkor hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Bagdad
„biztonságban van". Cáfolta,
hogy a városközpontban amerikai páncélosok lennének, és azt
mondta, hogy a szövetségesek
„öngyilkosságba rohannak" Bagdad kapuinál. Szahaf szerint a fővárost támadó amerikai katonákat „lemészárolták".
Az amerikaiaknak nem iraki
beszámolók szerint is voltak
veszteségeik a hétfői akcióban:
legkevesebb hat amerikai katona
megsebesült és hat másik eltűnt
Bagdad déli részén, miután iraki
rakétacsapás ért egy amerikai állást. Az iraki ellentámadásról az
amerikai csapatok egyik szóvivője számolt be. Elmondása szerint
egy iraki rakéta a harmadik gyalogos hadosztály második dandárjának hadműveleti központja
közelében csapódott be. A sebesültek egyikének súlyos az állapota - tette hozzá a szóvivő.
•
Az ország déli részén a brit
hadsereg hétfő délutánra gyakorlatilag bevette a második legnagyobb iraki várost, Bászrát. Bászra végleges bevétele vasárnap kora reggel indult, amikor a várost
két hete ostromló brit erők három nagy oszlopba rendeződve

Amerikai katona irakiakat motoz a Baszrától északra fekvő Ad Adirban.
megindultak a város központja
felé. Az akciót a 7. brit páncélos
dandár - a hírhedt Sivatagi Patkányok - 120 Challenger 2-es
harckocsija és a királyi skót dragonyosok több ezer fős gyalogsága indította; késő délután, a negyedik éket kialakítva, megindultak a királyi tengerészgyalogság egységei is. A város bevételére indított hadműveletet azután
kezdték, hogy hírszerzési értesülések szerint „eljött a megfelelő
pillanat". Végül a háború 19.

napján mintegy négyszáz brit és
amerikai katona vonult be csaknem ellenállás nélkül a második
legnagyobb iraki város, Bászra
központjába. A dél-iraki város lakói, köztük nők és gyerekek, mosolyogva fogadták a bevonuló katonákat, és mondogatták: „Very
good, very good" (Nagyon jó).
Néhányan vizet kértek a katonáktól. A brit katonák elfoglalták
az egyetemet, amely korábban a
brit állásokat tűz alatt tartó iraki
milicisták egyik fellegvára volt.

MTI Telefotó/EPA/Bruce Adams

Az AP amerikai hírügynökség arról számolt be, hogy Bászra lakói
fosztogatásokba kezdtek: bútorokat és szőnyegeket vonszoltak ki
egy nyugati szállodából, a városban sűrű füst terjengett.
Hétfői értesülések szerint a
Bászrában harcoló brit erők egy
alakulata megtalálta Ah Hasszán
el-Madzsid tábornok, a hírhedt
„Vegyész Ali" holttestét. A kurdok irtásáról elhíresült tábornokot testőre holtteste társaságában találták meg.
•

Amerikai fegyverszakértők feltehetően tömegpusztító fegyvereket tartalmazó raktárat fedeztek fel Irak középső részén. „Érzékelőink jeleztek" - mondta Ros
Coffman, az amerikai 3. gyalogos hadosztály őrnagya. Utalt arra, hogy egyelőre még csupán az
első eredmények állnak rendelkezésre. A feltétélezett raktár a a
közép-iraki Hindíja várostól délre található. Irak korábban tagadta, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkezne az ország
területén.
«
Peter Pace tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített
bizottságának helyettes elnöke
szerint már bevetették az iraki
ellenzék első csapatkötelékeit. A
The Sunday Times című brit napilap egyik riportere hétfőn a
CNN amerikai hírtévében arról
számolt be, hogy az Iraki Nemzeti Kongresszus első zászlóalja
Miután a szövetségesek elfoglalták Bászrát, a helybeliek kifosz- már harcol a közép-iraki Nászirították az üzleteket és a házakat a város központjában. A szamár- ja város közelében. „Minden éjfogat terhe onnan származik.
MTI Telefotó/AP/Anja Niedringhausjel" iraki ellenzéki „katonák szá-

Az országgyűlés egyhangúlag elfogadta az üvegzsebtörvényt

Egyszerű alapelvek a közvagyon védelmében
BUDAPEST (MTI)

Egyhangúlag fogadta el az országgyűlés hétfőn az üvegzsebtörvényként ismertté vált
jogszabályt, amely újrafogalmazza az üzleti
titok fogalmát, valamint szélesíti az ÁSZ ellenőrzési lehetőségeit és a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét. A közpénzek fel-

használásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról címet viselő törvény 19 jogszabályt változtat. Az ÁSZ az ügyletek ellenőrzése céljából túlléphet az állami
szervek körén, vizsgálhatja az államháztartásból finanszírozott beszerzéseket, a közva-

Európai tavaszi tél
BIELSK0-BIALA, ULM (MTI)

Közép-Európa többi országához
hasonlóan az elmúlt napokban
Lengyelországba is visszatért a
tél; sok helyütt havazott, megne-'
hezült a közlekedés, a Balti-tengeren viharos időjárás tombol, és
a hőmérő higanyszála jóval az
ilyenkor szokásos érték alá esett.
•
Két ember meghalt a hétfői németországi közlekedési balese-

tekben, amelyek jórészt a télies
időjárás átmeneti visszatérése
miatt következtek be. Bajorország, Baden-Württemberg, Hessen,
Türingia,
Szászország,
Szász-Anhalt, Alsó-Szászország,
Brandenburg és Berlin autópályáit, útjait hó vagy ónos eső
nyomán kialakult jégréteg borította hétfőn. Ulm és Füssen között 50 gépjármű karambolozott,
München és Lindau között 30
gépkocsi futott egymásba.

zai" érkeznek repülőgépeken
Irakba, de az amerikai hadsereg
először megvizsgálja harcképességüket.
•

Az amerikai védelmi minisztérium már felkészült Irak háború
utáni újjáépítésére és átszervezésére, és az egész műveletet amerikai kézben akarja tartani; emiatt kemény csatározások várhatók nemcsak a külügyminisztériummal és a törvényhozással, de
az európai szövetségesekkel is írta hétfői számában a The Wall
Street Journal európai kiadása
(WSJE). Az amerikai csapatok
vasárnap légi úton Násziríjába
szállítottak 700 iraki emigránst,
akiknek fontos szerepet szánnak
a háború utáni ideiglenes helyi és
központi államigazgatási szervekben. Köztük a legnevesebb
Ahmed Csalabi, az emigráns Iraki Nemzeti Kongresszus feje, aki
30 éve nem járt hazájában, de az
amerikai kormányzatban többen
a leendő ideiglenes kormány élére akarnak helyezni. A lap értesülése szerint a kormányzat nem
sok hajlandóságot mutat arra,
hogy Irak háború utáni konszolidálását átengedje az ENSZ-nek.
A rendezésben három egymást
követő szakaszra számítanak. Az
elsőben s a legfontosabban
Tommy Franks tábornok, a koalíciós erők parancsnoka vezetésével az amerikai és brit erők tartanák fenn az országban a biztonságot, elfojtva az esetleges ellenállást, felkutatva és megsemmisítve az elrejtett tömegpusztító fegyvereket.

RÖVIDEN
HONVEDELEM
A katonai együttműködést korszerű alapokra helyező, a jelenlegi körülményeknek megfelelő
megállapodást kötött a román
nemzetvédelmi és a magyar honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten. Juhász Ferenc, a honvédelmi tárca vezetője utalt arra,
hogy a két ország védelmi ereje
közötti együttműködés sokszor
megelőzte a politikai együttműködést.
ORBÁN NYERT
Elmarasztalta Juszt László újságírót Orbán Viktor volt miniszterelnök jó hírnévhez, becsülethez
és emberi méltósághoz fűződő
személyiségi jogának megsértése
miatt első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság. Juszt
László a tavaly október 23-i ünnepségek kapcsán a Népszava
október 28-i számában közölt
Megbékélés napja című ífásában
úgy fogalmazott, „hogy Orbán
Viktor és Kövér László zsidózik
egy kiadósat" és ez őt nem lepi
meg.
ÁRCSÖKKENÉS
A motorbenzinek árát 3 forinttal, a gázolajét 10 forinttal csökkenti literenként a Mol Rt. szerdán. Az olajtársaság tájékoztatása szerint az árcsökkentés a kőolaj-, illetve kőolajtermékek árának a nemzetközi piacokon bekövetkezett visszaesését követi.
RABLÓGYILKOSSÁG
Rablógyilkosság áldozata lett egy
töltőállomás kútkezelője hétfőn
Bátaszéken. Az 56 éves férfi holtestére hétfőn reggel találtak rá. A
nyomozás szerint az áldozat éjszaka még a töltőállomáson dolgozott, de zárás után megtámadták, és több késszúrással megölték. A tettes a bevételből mintegy
700 ezer forintot vitt el.
36 MILLIÁRD
Több mint 36 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt kihallgatták Princz Gábort, a Postabank Rt. korábbi vezetőjét az
ORFK Szervezett Bűnözés Elleni
Igazgatóságán, hétfőn; a gyanúsított szabadlábon védekezhet.
MAZSIHISZ-TILTAKOZÁS
Felháborodással értesült a Mazsihisz arról, hogy „állami közintézmények támogatásával és kifejezett segítségével Szálasi Ferenc nyilasvezérnek emléket állítva" kiállítást rendeztek Kőszegen. A Horthy Miklós katonái és
Szálasi Ferenc nyilasai c. kiállítás március 19-én nyílt meg Kőszegen, a Jurisics múzeumban.

Tüntető apróhirdetés

gyont érintő szerződéseket a megrendelővel
kapcsolatban álló, a szerződés teljesítésében
közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. Alapelv, hogy a költségvetési pénzek felhasználására, valamint a közvagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó adatok
nyilvánosságra hozatalát az üzleti titok védelme nem korlátozhatja.

Terjed a veszélyes atípusos tüdőgyulladás

A járvány 100. halottja
HONGKONG, PEKING (MTI)

Egy 78 éves hongkongi asszony
volt az atípusos tüdőgyulladás
100. áldozata a világ számos országában terjedő járványban. A
hongkongi egészségügyi minisztérium közlése szerint a vasárnap elhunyt idős nő volt a huszonharmadik, aki a városállamban a SARS-vírus fertőzésébe be-

lehalt. Hongkongban jelenleg
883 fertőzést tartanak nyilván,
közülük 41 esetet a hét végén regisztráltak.
Összesen 127 kórházban kezelt beteget engedtek haza, a többiek még ápolásra szorulnak. Az
egészségügyi intézmények mintegy 3000 fertőzött befogására készültek fel - közölték a helyi hatóságok.

Hatósági ár bevezetését követelték a sertés, a baromfi és a gabona
felvásárlására a békési gazdák a 44-es út békéscsabai bevezető szakaszánál tartott félpályás útlezárással.

MTI Telefotó: Lehoczky Péter
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Az élelmiszeripari főiskolai kar vezetője az SZTE első embere

A lobbik
arca

Szabó Gábor az új rektor
Négyórás szavazási procedúrával Szabó Gábor egyetemi tanárt, az élelmiszeripari főiskolai kar főigazgatóját, rektorhelyettest választották tegnap a
Szegedi
Tudományegyetem
(SZTE) vezetőjévé. Az új rektort
a köztársasági elnök nevezi ki
augusztus l-jétől három évre.
Az Egyetemi Tanács (ET) tegnap
délelőtt tízkor kezdte meg munkáját és délután kettőkor született meg a döntés. A Mészáros
Rezső rektor elnökletével dolgozó 39 tagú testületnek hat szavazási fordulóra volt szüksége,
hogy a hét jelölt közül megválassza az SZTE új rektorát, Szabó Gábor professzort, az élelmiszeripari főiskolai kar főigazgatóját, gazdasági és közkapcsolati
rektorhelyettest.
Az ET ülésén részt vett Mang
Béla, az Oktatási Minisztérium
felsőoktatási helyettes államtitkára, aki a szavazás előtt a rektorválasztás jelentőségéről beszélt.
Azt mondta, az integráció első
évei után be kell fejezni az SZTE
stabilizációját, be kell vezetni a
több lépcsős oktatási szisztémát.
Ezek olyan feladatok, amelyeket
csakis konszenzusra képes vezetővel lehet megvalósítani.
A jelöltek ezután egyenként ismertették vezetői elképzeléseik
lényegét, majd megválasztották
a szavazatszámláló bizottságot
és megkezdődött a voksolás. A
testületnek mind a 39 szavazásra jogosult tagja jelen volt és egészen a sorsdöntő, hatodik fordulóig mindegyikük érvényes sza-

SZABÓ C. SZILÁRD

Az utolsó körre ketten maradtak: aki áll, Szabó Gábor, aki ül, Dux László.
vazatokát adott le. A szabályzat
szerint a 39-ből legalább 20 szavazatot kell kapni a győzelemhez. Az izgalmakban bővelkedő
procedúra első körében a 10 voksot sem érte el egyik jelölt sem.
Már akkor Szabó Gábor kapta a
legtöbb, kilenc szavazatot, a legkevesebbet pedig Visy Csaba professzor, oktatási rektorhelyettes,
akire így a következő körben
már nem is szavazhattak. A második fordulóban Berta Árpád
professzor, bölcsészkari dékán és
Csirik János professzor, a számi-

NEVJEGY
Név: Szabó Gábor
Születési hely és idő: Karcag, 1953. április 16.
Tanulmányok, képzettség: 1971-1976 Élelmiszeripari Technológiai Egyetem, Moszkva (honosítva Budapesti Műszaki Egyetem), okleveles gépészmérnök
1980-1982 Budapesti Műszaki E., gépipari gazdasági mérnök
Munkahelyek, beosztások: 1976-1999 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar - főiskolai
tanársegéd, főiskolai adjunktus, főiskolai docens, tanszékvezető
egyetemi docens, főigazgató-helyettes, főigazgató
1999-2000 SZTE Élelmiszeripari Főiskolai kar - tanszékvezető
egyetemi tanár, kari főigazgató
2000-től az SZTE gazdasági és közkapcsolati rektorhelyettese, kari főigazgató, az SZTE Dél-alföldi Agrártudományi Centrum elnöke
Túdományos fokozat: 1983 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, egyetemi doktor
1988 műszaki tudomány kandidátusa, habilitált doktor
Idegennyelv-tudás: orosz (felsőfok), angol (alapfok)

tástudományi tanszék és az informatikai tanszékcsoport vezetője egyaránt négy voksot kapott, így újabb szavazáson dőlt
el, hogy kettejük közül Berta
professzor szerepelhet tovább. A
következő fordulóban hárman is
10-10 szavazatot kaptak: Dux
László, az orvoskar biokémiai
intézetének vezetője, Galambos
Gábor, a tanárképző főiskolai
kar főigazgatója, valamint Szabó
Gábor. Hat szavazattal ekkor negyedik volt Benedek György professzor, az orvoskar élettani intézetének vezetője, tudományos
rektorhelyettes, s kiesett a versenyből Berta professzor. A negyedik forduló után Galambos
Gábor maradt ki, az ötödikben
Szabó (15), Dux (13), Benedek
(11) sorrend alakult. A döntő
körben Szabó Gábor és Dux
László között dőlt el a verseny:
előbbire 22-en voksoltak, Dux
professzorra 13-an (négy érvénytelen szavazatot találtak).
A választás utáni sajtótájékoztatón Mészáros Rezső rektor az
hangsúlyozta, hogy az egyetem
történetében soha nem volt még
ennyi rektorjelölt. Ezt az integráció következményének tartja,
csakúgy, mint azt, hogy a volt főiskolák vezetői is pályáztak, s
egyikük - nyert. Az új szituáció
nem jelent törésvonalat, hiszen
valamennyi rektorjelölt, köztük a

Fotó: Káinok Csaba

győztes, évek óta részt vesz az integrált egyetem irányításában. Szabó Gábor, aki augusztus l-jétől itt fog ülni - mutatott a rektor
a székére -, sikeres lesz, ha munkájához megnyeri a professzori
kar támogatását és támaszkodik
az egyetem
közvéleményére.
Mert egyedül ez nem megy adott útravaló jó tanácsot utódjának a rektor.
Szabó Gábor megköszönte a
támogatást mindenkinek és kifejezte reményét: jelölttársai pályamunkáit, gondolatait is fölhasználhatja az egyetem vezetőjeként. Nem egyedül, hanem a
rektorhelyettesekkel, az orvosi
és az agrárcentrum elnökével
együtt kívánja majd megjeleníteni a Szegedi Tudományegyetemet. Amelyet, mint 21. századi
intézményt, dinamikussá, lendületessé kíván formálni a vezetői menedzsment élén. Kinevezéséig legalább öt dolgozatot készít el - ígérte. Az egyik az intézmény fejlesztésével foglalkozik, a
másik a képzéssel, a harmadik a
kutatással és a művészeti alkotó
tevékenységgel, a negyedik a
szolgáltató egyetemmel. Az ötödikben a személyes vezetői elképzelését rögzíti, amelyben az
alapelvek: az együttműködés, a
tolerancia, egymás segítése és a
menedzseri önvizsgálat.
S. E.

A rektorválasztás előtt m o n d t á k
Bernáth Árpád, az SZTE BTK Germánfilológiai Intézetének vezetője: - A programok
alapján minden jelölt alkalmas a rektori
posztra. A kérdés csak az, ki tudja megvalósítani a programját. Úgy gondolom, hogy az
egyetemi karokon dolgozó pályázóknak nagyobb esélyük van a végső győzelemre, mint
a főiskolai rektorjelölteknek. Berta Árpádot
hivatalból támogatom. Nagy vezetői tapasztalata van Csirik Jánosnak, Dux Lászlónak és
Benedek Györgynek is, noha az utóbbiban
nem érzem azt a keménységet, amire itt az
elkövetkező években szükség lesz. Szerintem
meg kellene változtatni a rektorválasztás
menetét, mégpedig úgy, hogy egy nagyobb
létszámú konvent válassza meg az egyetem
első emberét.

Ezio Bernardelli, az SZTE BTK Olasz Tanszékének lektora: - Arra nem tudok, de nem
is akarok válaszolni, hogy kit tartok a legjobbnak a pályázók közül. Noha ismerem a
jelölteket, nincs favoritom. Mind a hét pályázó kiváló, felkészült ember, így bárki is legyen
közülük a rektor, jó választás lesz. A legfontosabbnak azt tartom, hogy az oktatás és a
kutatás európai irányba haladjon az elkövetkező időkben a szegedi egyetemen.
Máder Béla, az SZTE egyetemi könyvtárának főigazgatója: - Mind a hét jelölt alkalmas
rektornak, ami számomra rendkívül megnyugtató. Mosolyogva fogadom majd a végeredményt, bárki is legyen a befutó.
Döbör András, az SZTE Egyesített Hallgatói Önkormányzatának volt elnöke, a Hall-

gatói Önkormányzatok Országos Konferenciája dél-alföldi régiójának jelenlegi elnöke:
- A két főiskolai főigazgató, Galambos Gábor és Szabó Gábor, valamint Dux László
között dől majd el a verseny. Noha mind a
hét pályázó felkészült, kiváló szakember,
őket azért látom erősebbnek, mert a hangsúlyt a modern, európai, szolgáltató egye-,
temre helyezik.
Tráser Ferenc, az SZTE gazdasági igazgatója: - A gazdasági apparátusnak mindenkor ki
kell szolgálnia az akadémiai szférát és annak
vezetőjét. Olyan jelöltek indultak a rektori
posztért, akiknek a gazdasági oldalról történő
kiszolgálása, támogatása nem jelent terhet és
nehézséget.
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* = Azonos szavazatszám miatt a II. fordulóban „szétlövés" volt, amikor is Berta Árpád 21, Csirik János pedig 18 szavazatot kapott.
* * = A VI. fordulóban 4 érvénytelen szavazat volt.

A jegyző állítja, lemaradt a Fidesz, az elnök nem érti

Elkéstek, így már
nem számlálhatnak
A parlamenti pártok a hét végi
népszavazáskor tagokat delegálhatnak a szavazatszámláló bizottságokba. Szegeden a Fidesz-MPP szervezetét nem képviseli senki. A jegyzői iroda szerint a ennek az az oka, hogy a
Fidesz elkésett, az elnök viszont
ezt cáfolja.
Szegeden a parlamenti pártok
közül az MSZR az SZDSZ és az
MDF delegált tagokat a hétvégi
EU-népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba, a Fidesz-MPP
nem. A pártok nem küldik el
képviselőkiet mind a 132 bizottságba. Az MSZP 116, az SZDSZ
25, az MDF két tagot delegált.
Mózes Ervin jegyzőtől megtudtuk: a Fidesz-MPP szegedi szervezetének vezetője, Bartha László a március 27-én, 16 órakor lejárt határidő után egy nappal jelezte, hogy delegálnának tagokat
a bizottságokba, erre azonban
ekkor már nem volt lehetőség.
Bartha László Deér Ildikó főtanácsost, a szegedi polgármesteri hivatal jegyzői irodájának önkor-
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mányzati csoportvezetőjét hívta
telefonon, a delegáltak listáját
szerette volna közölni. Ekkor
kapta a tájékoztatást: a határidőn túl ezt már nem teheti meg.
Bartha László, a Fidesz-MPP
szegedi elnöke nem érti a jegyzőt.
Mint mondta, korábban már jelezte, hogy nem kívánnak képviselőket küldeni a szavazatszámlálásra. Bartha az MDF-fel kötött
megállapodásra hivatkozva elmondta, úgy tudja, a párt is csak
azért delegált a bizottságokba szavazatszámlálókat,
mert
két
MDF-tag ragaszkodott ahhoz.
- Nem áll messze a valóságtól,
amit Bartha László mond - tudtuk megZakar Pétertől. Az MDF
szegedi szervezetének elnöke elmondta, valóban folytattak megbeszéléseket Barthával a bizottsági tagok delegálásáról. Az
' MDF két tagját valóban delegálta
a testületekbe, mert jelezték,
hogy sz -v esen részt vennének a
bizottságok munkájában. - Senkit sem presszionáltunk - hangsúlyozta Zakar.
K.B.

A Pick közel ötezer forint osztalékot fizet

Tizenhárommilliárdos
húsipari beruházás

A Pick Szeged Rt. tegnap tartotta meg évi rendes közgyűlését. A társaság konszolidált
mérlegét 49,2 milliárd forintos
főösszeggel fogadták el, az adózás előtti eredmény 2,01 milliárd forint.
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Habemus Papam. Magyarul, a mai szlengre átültetve mindez anynyit tesz: megvan a főnök. Szabó Gábor személyében
augusztus
elsejétől új rektora lesz a Szegedi Tudományegyetemnek. Az egyetem és a város közvéleményét január óta élénken foglalkoztatta a
rektorválasztás. Mérlegeltek, találgattak: ki lesz a befutó a hét rektorjelölt közüli Egy menedzser szernléletű oktató, vagy egy nagy
tekintélyű tudósember: A menedzser szemléletű oktatók közé sorolták Galambos Gábort és Szabó Gábort, míg a tudósemberek között nagy esélyesként emlegették Benedek Györgyöt, de eséllyel
pályázott a posztra Csirik János, aki kétszer volt már rektor, Dux
László és Berta Árpád is. Ahogy közeledett a választás napja, egyre
több pletyka keringett a megkötött és meg nem kötött paktumokról, az orvoskari és a főiskolai lobbi megerősödéséről.
A magukat függetlennek mondó szakértők tegnap már a szavazás előtt megjósolták a végső párharcot. Voltak, akik Dux-Galambos, míg mások Benedek-Szabó csatát vártak az utolsó, mindent
eldöntő körben. Dux László és Szabó Gábor egyébként a második
fordulótól kezdve mindig hozta a maga biztos 10-11 voksát - egészen az ötödik fordulóig. Galambos hét szavazattal elvérzett a negyedik körben és Szabó a két orvoskari professzorral állt szemben. Ekkor lépett hozzám a folyosón egy magát függetlennek
mondó, aki bizalmasan csak annyit közölt, figyeljem, hogy „megvolt, megvan trükkölve az egész ". Tudták, valakik nagyon tudták
és kisakkozták, hogy az orvoskari lobbi nem egységes, mert azok,
akik Benedeket látnák szívesen a rektori székben, nem szavaznak Duxra. S lön! Az esélyesebbnek tartott Benedek György professzor kiesett az ötödik körben, miközben Dux László csak két
plusz voksot tudott begyűjteni az előző fordulóhoz képest.
Az utolsó körben az elkeseredett benedekisták Szabó Gálxirra
szavaztak, de akadtak olyanok is, akik nem voksoltak. Utóbbiak inkább sormintát vagy pálcikaembert rajzoltak a szavazólapra, s nem
húzták be az ikszét a mbrikába, inkább érvénytelenné téve így voksukat, semmint a másik orvoskari professzorra szavazzanak.
Jóllehet titkosan, a szavazófülke rejtekében adták le tegnap az
egyetemi tanácstagok voksukat, ám a lobbik arca a homályban is
végig kivehető volt.

A Pick Szeged Rt. tavalyi, értékesítésből származó nettó árbevétele 67 milliárd forint volt, míg az
üzemi eredmény 2,3 milliárd forintot tett ki. A mérlegfőösszeg
49,2 milliárd, a konszolidált adózás előtti eredmény pedig meghaladta a kétmilliárd forintot. A
közgyűlés az igazgatóság előterjesztésének megfelelően részvényenként 4 ezer 840 forint oszta-

lék kifizetéséről döntött. Az osztalékfizetés kezdő napjáról a társaság rendkívüli közleményben
értesíti részvényeseit, amire várhatóan május folyamán kerül sor.
Az elmúlt három évben a fő
tulajdonos Arago Rt. célkitűzéseinek megfelelően a Pick csoport 13 milliárd forint értékben
kiemelt beruházási programot
valósított meg. Ennek utolsó
nagy fejezete 2003 áprilisában
zárul majd le a szegedi új hentesüzemi blokk átadásával, amelynek köszönhetően a Pick hentesáru-készítményeket előállító
kapacitása csaknem megkétszereződik. Megújulhat a cég termékportfóliója, s 2003 folyamán több mint harminc új termékkel bővülhet.
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Szutor Gabrielláé a compiegne-i nemzetközi tojáskiállítás első díja

Kínai vázák tojásból

Szutor Gabriella emutojásból
készült, klasszikus kínai porcclánvázákat idéző munkáival
nemrégiben elnyerte a franciaországi Compiegne-ben megrendezett nemzetközi míves tojásszalon első díját.

Kábítószer-fogyasztók és -terjesztők rendőrkézen

Két lányt és három fiút
vettek őrizetbe
Kábítószerrel való visszaélés miatt hét személy ellen indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegeden élő Szutor Gabriella
tizenkét évvel ezelőtt kezdett tojásdekorációval foglalkozni, amikor férjével, Tóth Pál rajzfilmrendezővel Brüsszelben dolgoztak. Franciaországban, Svájcban,
Németországban és Hollandiában nagy hagyománya van a modern tojásművészetnek, aminek
már nem sok köze van a népművészethez, inkább kortárs kifejezési formának tekintik. A gondosan megtisztított tojáshéjból a
legkülönbözőbb
technikával
egyedi műalkotásokat lehet létrehozni. A szegedi tojásspecialista többször részt vett már az
egyik legnagyobb európai szakkiállításon, amit a franciaországi
Compiegne-ben rendeznek. A
zsűri nyolc évvel ezelőtt egyszer
már neki ítélte a nemzetközi míves tojásszalon első díját, s a bravúrt nemrégiben sikerült megismételnie. Ezúttal klasszikus kínai porcelánvázák pontos mását
készítette el tojáshéjból.
- A Békés megyei Csorvásról
származom, a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola grafika szakán Zoltánfy István, majd Pólós Endre
növendéke voltam. Szerettem
volna az iparművészeti főiskolán
folytatni, de n e m sikerült bekerülnöm, ezért tíz éven át a kecskeméti rajzfilmstúdióban dolgoztam rajzolóként. Úgy éreztem, ezzel nem tudom igazán kifejezni önmagam. A tojásdekoráció viszont ideális számomra,
mert sokkal anyagszerűbb, lehet
fúrni, faragni, rajzolni, festeni meséli Szutor Gabriella, aki jelenleg férje filmes vállalkozásában dolgozik, mellette hobbiként
űzi a tojásművészetet. - Rengeteg technikát kikísérleteztem az
évek során, mindig újabb és
újabb megoldásokat keresek. Készítettem már tojásból rögbi- és
kosárlabdát, sőt maszkokat is. A
legkedvesebb, legmívesebb tojásom az, amelyre aprólékos mun-
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»MEGYEI TÜKÖR»

A szegedi rendőrök igazoltattak egy fiatal fiút a
Csendes utcában. A 24 éves M. Csabánál kábítószergyanús anyagot találtak. Kiderült, a fiatalember a 22 esztendős L. Lászlótól vette az anyagot. Őt
nem sokkal később a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az újszegedi ligetben elfogták. L. László éppen egy pitvarosi fiatalemberrel
találkozott, a 28 éves M. Norberttel, akinél 30 Extasy tablettát, valamint 20 gramm fehér port találtak. L. László hátizsákjából pedig 150 grammnyi
növényi törmelék került elő.
A rendőrök házkutatást tartottak M. Csabánál.
Itt Extasy tablettára, törmelékre, indái kendermagra, porra és narkotikum fogyasztásához használatos eszközöket találtak. Gyanúsítottként hallgat-

ták ki M. három lakótársát, a 21 éves B. Erikát, a
14 éves R. Ritát és a 23 éves Z. Leventét, ugyanis
kiderült, mindannyian fogyasztottak kábítószert.
A házkutatás ideje alatt megérkezett a 25 éves Sz.
András, akinél a teszt szintén pozitív lett.
A pitvarosi M. Norbert lakóhelyének átkutatásakor hasisgyanta, növényi törmelék, Extasy tabletta,
fehér por és mintegy 200 kispuska lőszert találtak a
rendőrök.
Z. Leventéről kiderült, kábítószerrel való visszaélés miatt a bíróság már jogerősen börtönbüntetésre ítélte, ám ő nem vonult be a börtönbe. Ellene országos körözés volt érvényben. A zsaruk átadták a
büntetés-végrehajtási intézetnek, ahol a fiatalember megkezdte büntetésének letöltését.
A rendőrség M. Norbertet, L. Lászlót, M. Csabát,
B. Erikát és R. Ritát őrizetbe vette. Egyikük főiskolai hallgató, a többiek alkalmi munkából éltek. Ellenük kábítószerrel való visszaélés miatt indítottak
eljárást a Szegedi Rendőrkapitányságon.

A Magyar Orvosi Kamara az egészségügyi tárcához fordult

Bért vontak vissza
a fogászati rendelőktől
Február elsejétől nem kapják az
50 százalékos béremelésre korábban adott, praxisonkénti
117 ezer forintot az alapellátásSzutor Gabriella egyedi műalkotásokat készít. Fotó: Gyenes Kálmán ban dolgozó vállalkozó fogorvosok. Az országos probléma
Szegeden mintegy 40 fogorvost
kával ravennai mozaikmintákat nunk - vallja Szutor Gabriella,
tettem.
aki ma már olyan színvonalon érint. Fennmaradásuk kétséges.
A különleges méretű alap- műveli a tojásművészetet, hogy
anyag beszerzése sem jelent gon- egy párizsi könyvkiadó két repre- A Magyar Orvosi
Kamara
dot, mert több emu- és struccte- zentatív, színes albumát is meg- Csongrád megyei fogorvosi tagolep is létezik Magyarországon, a jelentette. A szegedi alkotó a ha- zatának elnöke, Antal Imre kérki nem keltethető tojásokat né- gyományos, viaszrajzos, batikolt désünkre részletezte, milyen
hány ezer forintért szívesen elad- magyar hímes tojásokat megőr- anyagi helyzet teremtődött a válják. Persze legtöbbször a liba, a zendő népművészeti értéknek lalkozó fogorvosok számára azálfácán és a tyúk tojása is megte- tartja, de úgy véli, a kalocsai tal, hogy február elsejétől visszaszi. A gyűjtők kollekcióinak leg- mintás, olajfestékkel pingált vonták tőlük a korábban béremeféltettebb, legrégebbi darabjai húsvéti tojás értéktelen, ízlés- lésre kapott pénzt.
külföldön méregdrágán kelnek romboló giccs, amit jobb lenne
Az egészségügyben történt átel, a legkülönlegesebb mai tojá- elfelejtenünk. Most újabb külföl- lag 50 százalékos béremelésre az
sok ára is meghaladhatja a száz- di bemutatkozásra készül: hús- alapellátás fogorvosi praxisai havét előtt Tóth Pál és Cakó Ferenc vonta 117 ezer forintot kaptak
ezer forintot.
- Ez a fajta tojásdekoráció nem animációs filmjeiből rendeznek az orvos, illetve az asszisztens
a klasszikus tojáshímzés hagyo- vetítéssorozatot a franciaországi bérére. Ezt az összeget, amit a
mányait viszi tovább. A 21. szá- Ancyban, ahol ő is kiállítja a leg- teljesítmény-, illetve bázispénzzadban a mai ízlésnek megfelelő szebb tojásait.
új díszítési formákat kell kitalálHOLLÓSI ZSOLT

tői elkülönítve utaltak a fogorvosoknak február elsejétől már
nem kapják meg a fogászati praxisok.
Az alapellátás fogászatainak
havi anyagi támogatása a bázispénzből és a különböző fogászati
beavatkozásokért kapott pontok
után járó pénzből adódik össze folytatja a fogorvosi tagozat megyei elnöke. - A bázispénz a fogorvosi praxis által ellátandó körzetben lakók számától, korösszetételétől függ. Ez az összeg egy 3
ezer 600 lelket számláló körzet
esetén 150 ezer forint körüli öszszeg havonta. A fogászati beavatkozásokért elszámolható pénz
havonta változó. Ez az összeg az
adott hónap teljesítményéből
összeadódó pontértéktől függ.
A bérek fedezetére kapott finanszírozás visszavonása valamennyi hazai fogászati praxist
súlyosan érinti anyagilag. Külö-

nösen a kis lélekszámú körzetek,
főként a kistelepülések fogorvosai kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen ezek kevés bázis- illetve teljesítménypénzhez jutnak. A bérvisszavonás azt jelenti, hogy a
fogorvosi praxisoknak a szükségesnél egyébként is kevesebb bázis- és teljesítmény finanszírozásból kell fedezniük az anyagés működési költségek mellett a
megemelt munkabért. A fogászok kiadásait növeli, hogy miután közalkalmazottból vállalkozóvá lettek, műszerberuházásra
kölcsönt vettek fel, aminek törlesztése plusz anyagi teher.
A Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozata az Egészségügyi
Minisztériumhoz fordult a hazai
vállalkozó fogorvosokat sújtó, az
alapellátás fogászati praxisainak
működőképességét veszélyeztető
bérvisszavonás miatt.
K.K.

Lions-klub
Ifjú filmesek a makói alakul
Vásárhelyen
Hagymaházban

Egyedülálló kulturális találkozó megyénkben

A makói Hagymaházban és a város számos más helyszínén is
gazdag kulturális programok várják mától az I. nemzetközi gyermek- és ifjúsági film- és videoműhelyek, fesztiválok találkozójának illusztris résztvevőit. Czibolya Kálmán, a Makói Videó és
Művészeti Műhely vezetője, a
rendezvény fő szervezője elmondta: többek között Német-

ország,
Norvégia, sőt
még
Dél-Korea legnevesebb ifjúsági
filmfesztiváljainak szervezői is
ellátogatnak a hagyma fővárosában megrendezett találkozóra.
Az első nap kiállításmegnyitóval
kezdődik. Az előcsarnokban Lux
Antal 56-os témájú videografikái
és DVD-installációi fogadják a
belépőket.

I. sz.

Varga Mátyás fővárosi
emlékkiállítása
Székely György színháztörténész
nyitotta meg a Pesti Magyar Színház (Budapest, Hevesi Sándor tér
4.) emeleti társalgójában a színházi világnapon a tavaly ősszel 92
éves korában elhunyt Kossuth-díjas díszlettervező, Varga Mátyás
emlékkiállítását. A jeles színházművész - akit a kilencvenes években Szeged díszpolgárává választottak - 1935-től volt a budapesti
Nemzeti Színház tagja, mellette
1936-tól a Szegedi Szabadtéri Játékok vezető szcenikusaként is
dolgozott. Olyan színpadi sikerek
fűződtek nevéhez, mint Az ember
tragédiája, Herczeg Ferenc Bizánca, Kacsóh János vitéze, majd a játékok felújítását követően Erkel,

Kós Károly, Vörösmarty műveinek látványtervei. Gazdag életpályája során közel ezer kőszínházi
szabadtéri, film- és tv-díszletet
tervezett. Ezek jelentős részét mint a XX. századi magyar művészet és kultúra maradandó értékeit - megvásárolta az Országos
Széchényi Könyvtár. Közöttük
van az 1936-ban a Nemzeti Színház számára tervezett díszletkép
O' Neill Amerikai Elektra című
drámájához, mely a párizsi világkiállításon ezüstérmet nyert. A
Pesti Magyar Színházban az évad
végéig látható az az emlékkiállítás, amely Varga Mátyás legszebb,
legjelentősebb díszlettérveit mutatja be.

A nemzetközi Lions jószolgálati
mozgalom tovább terebélyesedik Csongrád megyében. Mint
Németh
Istvántól,
a szegedi
klub soros elnökétől megtudtuk, hamarosan megalakul a
hódmezővásárhelyi Lions-klub.
A szervezéssel járó m u n k á t a
szegedi klub egyik tagja, Hernádi Gyula vásárhelyi orvos vállalta magára.
Ugyancsak
napokon
belül
megalakulhat Szegeden a Leoklub, a jószolgálati szervezet ifjúsági klubja, jobbára a Lions-tagok gyermekeiből.

Rendelőben. A fogorvosknak is lehet problémájuk.

Fotó: Schmidt Andrea

Tavaly nem mentek, az idén elindulnának a legvadabb hegy, a K2 megmászására

Lokody Levente ismét a csúcsra tör
A 25 éves szegedi Lokody Levente menedzser azt állítja, a világ legvadabb hegyének tartott 8 ezer 611 méter magas
csúcsra, a K2-re készül. Lokody tavaly is
tervezte a K2 meghódítását, de végül mégsem indult el, sőt hosszú hetekre eltűnt.
Hatfős expedíció élén, egyéves csúszás után a
25 esztendős Lokody Levente ismét a világ
második legmagasabb csúcsa, a K2 meghódítására készül. Mint azt korábban megírtuk:
az előzetes tervek szerint a csapat Lokody vezetésével tavaly július végén, augusztus elején
indult volna a világ legvadabb, legnehezebben
megmászható hegyének tartott, 8 ezer 611
méter magas csúcs, a K2 meghódítására.

Miután lapunkban beszámoltunk a nem
mindennapi túra terveiről, kiderült, sem a
Mount Everestet meghódított hegymászók,
sem pedig a Magyar Hegymászók Szövetségénél n e m tudtak a szegedi fiatalember Himalája-expedíciójáról. Mécs László, a magyar
Mount Everest-expedíció technikai vezetője
nem is hallott még Lokody Leventéről.
A fiatalember n e m sokkal később bejelentette, 2003 júliusában mindenképpen elindul az ötvennaposra tervezett útra, amelynek
a vágállomása a K2.
A szegedi férfi az egyéves halasztás okairól
nem kívánt nyilatkozni.
Lokody szerint „rosszakarói" akarták lejáratni azzal, hogy nincsenek igazi nagy csú-

csai, ezért a 25 éves menedzser korábban lapunknak eljuttatott elektronikus levelében
részletesen beszámolt az általa meghódított
hegycsúcsokról.
A közelmúltban újabb levél érkezett szerkesztőségünkbe. Ebben a fiatalember arról
számolt be, hogy „expedíciónk nemsokára
indulásra kész".
A hegymászó elmondta, Pakisztántól már
megkapták az engedélyt a csúcs megmászására, valamint komoly szponzorokat találtak.
Sőt: sikerült műholdas kommunikációs eszközt beszerezniük, így, mint írta, lehetőség
nyílik a helyszíni tudósításra is. Hogy kit tudósítanának a hegyről, arra nem tért ki.
A. T. J.
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Vizsgálják, használták-e a szegedi vállalkozó fegyvereit

Bodó már régóta
célkeresztben volt
Folytatás az 1. oldalról

A rendőrség még mindig nem
tudja, hogy Bodó honnan szerezte
a lőfegyvereket, lőszereket és azt
sem, mire akarta használni azokat. Az egykori sportolót a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte,
ellene lőfegyverrel, lőszerrel való
visszaélés miatt indult eljárás.
A fegyvereket az Országos
Rendőr-főkapitányság Szakértőés Kutatóintézetében fogják vizsgálni, próbalövéseket végeznek
velük. A nyomokat - szakkifejezéssel a lőmagot - összehasonlítják a Magyarországon elkövetett
összes fegyveres bűncselekmény

helyszínén talált lőmaggal. így
megállapítható, hogy a Browningot, a FEG ACP 45-ös pisztolyt, a
Kalasnyikovot, valamint az egykori munkásőrség által rendszeresített M76-OS gépkarabélyt
használták-e korábban más bűncselekményeknél .
- A vizsgálat elvégzése az intézet terheltségétől függ. Amenynyiben szükséges, akár más országokban elkövetett bűncselekményekkel is össze lehet hasonlítani a Szegeden talált fegyvereket - tette hozzá Szegedi Zsolt
rendőr alezredes, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
felderítő osztályának vezetője.

Javításra szorul a Szentest elkerülő út

Megrepedt a felüljáró
A kemény tél megviselte a szentesi elkerülő utat: a felüljáró
megrepedt, s az út széle több helyen megsüllyedt. A kivitelező
áprilisban megkezdi a javítást.
Öt évvel ezelőtt kezdődött el a
szentesi elkerülő út építése. A
beruházás célja az volt, hogy a
belváros forgalmát csökkentse. A
cél megvalósítása 1,3 milliárd forintba került. A Csongrád és
Hódmezővásárhely
irányából
közlekedők számára ma könynyebb, gyorsabb haladást tesz lehetővé a várost kikerülő útszakasz, mely az idei kemény tél következtében több helyen megrongálódott.
A 12-15 méter magas felüljáró
utólag megsüllyedt, s autóval csak
lassítva lehet áthaladni egy szakaszon: megemelkedett az út felülete. A hőmérséklet jelentős változásai miatt a felüljáró térfogata
megváltozott, emiatt is javítania
kell a kivitelező Hódút Kft.-nek.
Varga József, a cég főépítésvezetője
elmondta: a törvényben előírt három év helyett vállalatuk öt év garanciát vállalt az útépítményre,
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ezért azt saját költségén javítja. A
földfelszínen futó szakaszon, ahol
burkolatromlást tapasztalhatnak
az autózók, az út széle több darabon megsüllyedt. Az elkerülő út
közelebb van a Tiszához, mint a
városhoz, egyébként is egy alacsonyan fekvő területen vezet át: ki
van téve a csapadék, a belvíz okozta károk hatásainak. Az altalaj
igen alacsony fekvésű, a töltések
nem minden esetben védik meg
az utat: szélsőséges időjárási viszonyok között a víz beszivárog, s
megbonthatja az alatta lévő földművet.
Az út nem balesetveszélyes,
azon folyamatosan tartanak terepbejárást a közútkezelő munkatársai - mondta el Rigó Mihály, a Csongrád megyei Állami
Közútkezelő Kht. főmérnöke.
Hozzátette: a javítási munkálatok a kivitelezővel folytatott
egyeztetések után kezdődnek el,
az időjárás függvényében. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy a felújítás alatt a kivilágítatlan úton
éjjel különösen óvatosan közlekedjenek az arra járók.
B.G.

Elkészült a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség székháza

Igazság az Eszperantóban
Folytatás az 1. oldalról

- A magyar igazságügyi szervezet
átalakításának eredményeként,
több mint ötven év után jöttek
létre ismét a táblabíróságok és a
fellebbviteli főügyészségek, á m a
tényleges ítélkezés csak július elsejével kezdődik meg - vezetett
körbe a fellebbviteli főügyészség
szobáin Horányi Miklós. - Folyamatosan zajlanak a pályáztatások, mivel kinevezéshez csak így
juthatnak a fellebbvitelre kerülő
ügyészek. Helyettesem, Lacsán
István már munkába lépett. A
szegedi fellebbviteli főügyészségen az induló ügyészstáb ötfős
lesz - tudtuk meg Horányi Miklóstól.
Szegedhez egyébként a Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Szolnok és Hajdú-Bihar megyei bíróságokról érkező perek tartoznak.
- Amikor megbízást kaptam a
Szegedi Fellebbviteli Főügyészég
vezetésére, s megismerkedtem a
szegedi viszonyokkal, azonnal
egyértelművé vált számomra,
hogy nekünk nem lesz helyünk
a Széchenyi téri Igazságügyi palotában, hiszen ott már most is
hatalmas a zsúfoltság. Ezért kerestünk egy ideiglenes otthont,
amire az Eszperantó utcában találtunk rá. A Legfőbb Ügyészség

Hosszabb időre rendezkedik be itt a főügyészség.
minden anyagi feltételt biztosított ahhoz, hogy korszerű munkakörülményeket teremtsünk,
míg az átépítést végző szegedi
vállalkozók
egészen
kiváló
m u n k á t végeztek, amiért ezúttal is köszönetet mondok. Mivel

Baráti kölcsönök
N. Ernő megszegte ezt a szabályt, pénzt kért magánszemélyektől, fedezetként a kocsiját
ajánlva fel. A többszörösen büntettet előéletű V Tibor Zoltán és
egy társa. V. Tibor Zoltán megállapodott N. Ernővel, hogy machinálják a játékot. Be is söpörtek 1
millió 892 ezer forintot. N. Ernő
ebből 492 ezret kifizetett. A többiért pedig jelentkeztek a játékautomata tulajdonosánál.
B.K.A.

Szeptembertől beléptető kártya, elektronikus pénztárca, bérlet lesz a diákigazolvány

Beépített praktikus szolgáltatások
Annak idején azzal vezették be
a plasztikkártya formájú diákigazolványt, hogy a rajta szereplő csipkártya hónapokon belül leckekönyvként, bérletként,
különböző kedvezményekre jogosító
igazolványként,
sőt
bankkártyaként fog funkcionálni. Ez négy éve volt. Most újra
megpróbálják kihasználni a
csipkártya előnyeit, szeptembertől a szegedi egyetemen tesztelni is kezdik a beépített szolgáltatásokat.
Az Oktatási Minisztérium (OM)
tervei szerint egy felsőoktatási
intézményben tesztelik a diákigazolvány azon alkalmazási lehetőségeit, amelyek az elmúlt
években megszülettek, de együttes használatukra eddig még
nem volt lehetőség.
- Sokszor érte az elmúlt néhány évben az a jogos kritika a
diákigazolványt, hogy felesleges
rajta a csip, hiszen nincsen olyan
országos rendszer, ahol nap mint
nap használhatnák a diákok mondta Majó Zoltán, a Diákbónusz Kht. ügyvezető igazgatója. Különböző egyetemeken bizonyos helyzetekben lehet használni, de azzal, hogy mondjuk fénymásolni lehet vele, vagy belépni
egy kollégiumba, messze nincsenek kihasználva a kártya adottságai.
A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) eddig félévkezdéskor, beiratkozás idején használták ki a diákigazolvány csipkártyáját. Az SZTE Hallgatói Szolgáltatói Irodáján (HSZI) egy leolvasó készülék segítségével frissí-

Továbbra sem találják Tóth
Lászlóné Türcsik Ildikót, aki
egy hónapja tűnt el makói otthonából. Férjében mostanra az
a gyanú erősödött meg, hogy az
asszony új életet kezdett.
A harminchét esztendős, vékony
testalkatú, rövid, sötétbarna hajú, százhatvan centiméter magas
asszony március 11-én, kedden
hajnali negyed hat tájban csukta
be maga mögött az ajtót, amíg
férje és három fia - közülük kettő
nevelt - még aludt. Az esetet különösen az teszi rejtélyessé, hogy
tavaly ugyanezen a napon, március 11-én egyszer már nyoma
veszett Ildikónak. így az akkor
készült plakáton csak az évszámot kellett átjavítani. Tóth László különösen azért aggódik a
mostani, másodszori eltűnés miatt, mert ezúttal felesége semmit
sem vitt magával; kabátot nem
viselt, még a személyi igazolványát is otthon hagyta.

ELMARAD A SÓGORNŐK
Meszléry Judit színművész betegsége miatt elmarad a Sógornők
ma esti előadása is a Kamara-Tantuszban. A megváltott jegyek 14
napon belül visszaválthatók a
Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok Kelemen utcai
jegyirodájában. A vasárnap elmaradt Mecénás-bérleti előadást április 19-én este 7 órától pótolják.

tik minden félév elején a hallgatói adatbázist. Az OM és a Diákbónusz Kht. azért választotta a
teszt helyszínéül az SZTE-t,
mert 1999-ben az első egyetem
volt, ahol a diákkártyával alkalmazás szintjén elkezdtek foglalkozni és eddig ez az egyetlen
olyan egyetem az országban,
ahol minden lehetséges alkalmazás a diákok számára elméletben
már most is elérhető.
- A legnagyobb és legköltségesebb része a tesztnek a terminálhálózat kiépítése. Ennek anyagi
hátterét az OM és az SZTE közösen teremtette meg - felelte Ma-

jó. - Legalább ilyen fontos megállapodni a szolgáltatókkal. Ezt követi majd a kártyaolvasók beszerelése, a különböző automaták
beprogramozása.
A tesztprogramban a diákok
önként vehetnek majd részt.
Aki úgy dönt, hogy beszáll a
programba, annak a diákigazolványa szeptembertől elektronikus pénztárcaként, leckekönyvként, buszbérletként szolgál,
kedvezménnyel léphet majd be
múzeumba, színházba, ingyen
internetezhet vele, valamint a
könyvutalványát is a csipkártyáján keresztül kapja meg. Nem-

BÁTYI ZOLTÁN

Nem találják a makói
eltűnt asszonyt

Mint korábban megírtuk, a
család mind a mai napig úgy tudja, az asszony egy esztendeje Bu-

Diákigazolvány, érvényesítő matricákkal.

honos körülményeket teremteni magunknak ebben az irodaházban, ahol hosszabb ideig is
zökkenőmentesen
dolgozhat u n k - fogalmazott Horányi
Miklós.

Idén is aktuáhs a tavalyi plakát

Tizennégymilliós csalás Vásárhelyen

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntettével vádolja a vásárhelyi városi ügyészség a büntetlen előéletű vásárhelyi N. Ernőt és a többszörös viszszaeső V. Tibor Zoltánt.
N. Ernő a vádirat szerint Fordjára 1998 végén 3 millió forint
kölcsönt vett fel a Merkantil
Banktól, mely kikötötte, hogy a
kölcsön visszafizetése végéig
n e m adhatja el a kocsit és arra
újabb kölcsönöket sem vehet fel.

úgy látom, hogy a táblabíróság
épületének kiszemelt Takarékpénztári palota felújítása egyhamar n e m valósul meg - vagyis
egy éven belül biztos n e m tudunk beköltözni az Igazságügyi
palotába - igyekszünk olyan ott-

Fotó: Schmidt Andrea

Fotó: Schmidt Andrea

csak az egyetemi hallgatók vehetnek részt a tesztelésben, han e m az oktatók is. Nekik a régi,
azóta megszűnt vásárlói kártyához hasonlatos plasztikkártyájuk lesz, s hasonló funkciókkal
látják el a Diákbónusz munkatársai, m i n t a diákigazolványokat.
A sikeres tesztprogram után
2004 szeptemberétől pedig immár „élesben", a diákigazolványt
ténylegesen kihasználva vehetik
igénybe a diákok a különböző
kedvezményeket és szolgáltatásokat.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

UJJTÖRÉSES GÁZOLÁS
Valószínűleg figyelmetlenül lépett
le a járdaszigetről az a 89 éves férfi, akit tegnap Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Párizsi
körút kereszteződésének közelében egy baba kanyarodó kisteher gépkocsi fellökött. Az idős férfi
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett: kificamodott az
ujja és felrepedt a fejbőre.
KÖZMEGHALLGATÁS
ÁSOTTHALMON
Ásotthalom önkormányzata április 10-én közmeghallgatást tart
a Művelődési Házban. A 18 órakor kezdődő rendezvényen tájé-

dapestre, egy ismerőséhez távozott. O n n a n tizenkét nap elteltével küldött életjelet, majd nagyjából két hét után tért haza.
Amikor legutóbb beszéltünk
Tóth Lászlóval, a megtört és
hangja alapján zaklatottnak tűnő férfi azt mondta, ő és a három
fiú tűvé tették az asszonyért a
környéket. Egyébként most már
úgy gondolja, nem véletlen, hogy
felesége idén ugyanaznap fordított hátat otthonának, családjának, m i n t tavaly: valószínűleg új
életet akart kezdeni.
Ha valaki új életet akar kezdeni,
meg akarja szakítani a kapcsolatot hozzátartozóival, megteheti,
amennyiben nagykorú - tudtuk
meg Tnczakov Szilvána századostól, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. Ha az illetőt, mint eltűnés
miatt körözött személyt a rendőrök megtalálják, s ő közli, hogy
nem akar visszatérni, illetve nem
kívánja felvenni a kapcsolatot
családjával, a rendőrség a szándékát köteles tiszteletben tartani.
SZABÓ IMRE

koztató hangzik el a község négyéves gazdasági és munkaprogramjáról.
A FINN KLUB KÖZGYŰLÉSE
A Szegedi Finn Klub Egyesület elnöksége az alapszabálynak megfelelően szerdán 18 órára összehívta a közhasznú szervezet évi,
rendes közgyűlését az Osztróvszky utca 5. szám alatti Luther-házba.
NYUGDÍJAS VERSMONDÓK
A Juhász Gyula születésének 120.
évfordulóján rendezett nyugdíjas
versmondó versenyen első lett
Domanovszky Xénia, második
Batári Ferencné, harmadik: Papp
Mátyásné.
TERMÉSZETES GYÓGYMÓD
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kézen fogva az idősekért karitatív sorozatában ma délután 4
órakor a Csanádi utca 9-ben, a
máltai házban Mindennapi természetes gyógymódjaink címmel
Sóti Judit természetgyógyász tart
előadást és konzultációt.
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Idén több a vadkár, mint az elmúlt öt évben összesen

KEDD, 2003. ÁPRILIS 8.

T Ü K Ö R »

A Szent Koronát Rúzsára szeretnék szállíttatni

A nyulak a tüskés ágakat Búcsú arannyal, ékszerrel
is megrágták a télen
A Szent Korona kalocsai mását szeretné kikérni
nyári búcsúünnepségére a rúzsai katolikus egyházközség. Az érsekségen egyelőre elzárkóznak a
kérés teljesítésétől, ám a szervezők nem adják
fel.

Az idén mostanáig több vadkárt
jelentettek be, mint az elmúlt
öt évben. A kemény télben a
mezei nyulak nem csak a fiatal
gyümölcsfák kérgét, de az út
melletti tüskés cserjéket is megrágták.
A vadon élő állatok a kemény teleken két okból húzódnak közel
az utakhoz. TUdják, hogy itt hamarabb olvad a hó és könnyebben hozzáférhető a növényzet.
Másrészt azt a sót is megtalálják
az úton, amire szüksége van a
szervezetüknek. Az idei tél kemény volt, az utak melletti fiatal
fák kérgét, ameddig elérték, lerágták a mezei nyulak. Az állatok azokban a fiatal gyümölcsfákban is kárt tettek, amelyeket
tulajdonosuk nem védett meg
kellőképpen. Szél István, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Csongrád Megyei
Földművelésügyi
Hivatalának
vadászati és halászati osztályvezetője lapunk kérdésére elmondta: bár a vadásztársaságok folyamatosan etették az állatokat,
idén mostanáig több vadkárral
kapcsolatos bejelentés történt a
megyében, mint az elmúlt öt évben összesen.
A jogszabály szerint a kárt
szenvedett tulajdonosnak nem
csak joga, de kötelessége is értesíteni a vadászatra jogosult társaságot arról, mi történt. Közösen megállapítják a kárt és jó
esetben megegyeznek a kártérítésről. Ha ez nem sikerül, a tulajdonos a jegyzőhöz fordulhat, aki
az FVM megyei hivatala által
közrebocsátott szakértői jegyzékből kiválaszt valakit, azzal
felméreti a kárt és közvetít az
egyezség érdekében. Ha ez nem

Kikérné a Szent Korona egyik másolatát a rúzsai
római katolikus egyházközség augusztus tizedikére
tervezett búcsúünnepsége alkalmából, tudtuk meg
Kuris Lászlótól, az egyházközségi képviselő-testület sajtóreferensétől. A rendkívüli pompával megünneplendő emléknapra számos illusztris személyiség, köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök és
neje is hivatalos, az ünnepi szentmisét Katona István egri püspök celebrálná.
- Személyesen próbáltuk felkeresni a volt miniszterelnököt, ám csak a titkárságán tudtuk leadni meghívó levelünket. Reméljük, július elején pozitív választ kapunk. Elsősorban ugyanis Lévay
Anikót, Orbán Viktor feleségét szeretnénk meghívni, ő a krakkói lengyel-magyar Mária-kápolna védnöke, és a búcsú alkalmából szeretnénk egy Szűzanya-barlangot is megnyitni a községünkben,
amelynek védnökségére szintén őt kérnénk meg mondta a sajtóreferens.
A Szent Korona kópiáját őrző kalocsa-kecskeméti főegyházmegye irodavezetője, Huszár Nándor

Vámosok a végeken

Mobilizált csempészkocsi
Mintegy 270 jogsértő cselekményt derítettek fel a Vám- és PénzAz utak mellett a lerágott kérgű cserjék mutatják, milyen kemény ügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának munkatársai
tél volt az idén.
Fotó: Gyenes Kálmán az elmúlt napokban. Az elkövetési érték meghaladta az 5 millió
200 ezer forintot.
sikerül, bármelyik fél bírósághoz mód is a védekezésre. Vannak
fordulhat. A vadásztársaságnak olyan növényvédő, vadriasztó A kiskőrösi jövedéki hivatal lekmény alapos gyanúja miatt
ugyanakkor kötelessége megaka- szerek, amelyek védelmet nyúj- munkatársai egy adóraktárban indult eljárás.
dályozni a további pusztítást. A tanak a nyúl ellen. Szél István tartottak ellenőrzést, ahol 45
Bácsalmáson Cs. Cs. Z. matársaságok minden évben kap- szerint azonban a legbiztosabb, ezer 146 liter lédig fehérborra gyar állampolgár tapasztalhatta
nak engedélyt tíz mezei nyúl idé- ha a tulajdonos olyan kerítést bukkantak. Az adóraktár tulaj- meg, milyen is az, ha a vámonyen kívüli kilövésére, épp ami- épít az ültetvény köré, amely donosa a bor származásáról sok alaposan átnézik valakinek
att, hogy ne kelljen a kártétel lát- megakadályozza azt is, hogy a semmilyen
dokumentumot az autóját. Cs. kocsijának legtán elindítani a kérelem hosszas nyúl bekaparhasson. Ugyanilyen n e m tudott bemutatni, mint rejtettebb zugaiba is bekukkanhivatalos procedúráját, hanem jó lehet a tözsek egyedi védelme.
ahogy ez a tömérdek itóka a pin- tottak a pénzügyőrök, m a j d a
azonnal intézkedhessen a hivaA mezei nyúl a legjobban a fia- cekönyvben sem szerepelt. A motortérből, az ülések alól, s
tásos vadász. A kilövésnél azon- tal almafa kérgét szereti.
bort a fináncok lefoglalták, s egyéb helyekről összesen 232
ban van jobb és barátságosabb
darab mobiltelefon-akkumuláB. A. visszaélés jövedékkel bűncse-

SEGÍTS A NYUSZINAK!

A GÁBOR DENES GIMNÁZIUM, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA
(A VOLT BEBRITS) MELLETT MŰKÖDŐ

A Délmagyarországban ezen a héten, hétfőtől szombatig mindennap találsz egy hímes tojást. Gyűjts össze legalább hármat, színezd ki és ragaszd fel egy levelezőlapra. Küldd el címünkre, és Te is megnyerheted a 20 db plüssnyuszi egyikét.

alapítványi bált rendez
A FORRÁS HOTELBEN,
MELYRE SOK SZERETETTELVÁRJA
A KEDVES SZÜLŐKET,TÁMOGATÓKAT, AZ ISKOLA VOLT
PEDAGÓGUSAIT ÉS DIÁKJAIT.

FELHÍVÁS
Címünk: LAPCOM Kft. Délmagyarország Kiadó,
6720 Szeged, Stefánia 10.
A borítékra írd rá: „Segítek a nyuszinak!"
Beküldési határidő: április 16., szerda, 12 óra
A nyertesek nevét április 17-én közöljük.

Április 16-án jelentkezünk ismét
Lakás-Építészet mellékletünkkel.
ELŐZETES:
Húsvéti
dekorációk
Kerti
burkolatok
Lakberendezési
tanácsadó
azoknak,
otthonukat.

Ml

ÖSSZEHOZZUK

ÖNÖKET!

Információ: Nagy-György Andrea 20/9533-200
Anyagleadás: április 11., 12.00 óra
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Április 17-én, csütörtökön jelenik meg
a Délmagyarország és a Délvilág
húsvéti melléklete.
ELŐZETES:
• Húsvéti hagyományok

• Locsolóillatok

• Az ünnepi asztal díszítése

• Érdekességek, rekordok

Várjuk tisztelt Hirdetőpartnereink
ünnepi készülődéshez kapcsolódó hirdetéseit.

AJÁNLJUK MAGUNKAT HÚSVÉTKOR IS!
Értesítjük a szülőket, hogy
Szeged Megyei Jogú Önkormányzatának óvodáiba
a 2003/2004. nevelési évre
az alábbi időpontokban lehet beíratni
gyermekeiket:

0

2003. április 10., (csütörtök) 8 - 1 7 óra
2003. április 11., (péntek) 8 - 1 7 óra.
A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek
közelében a gyermek lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik. Ha az
óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat
gyermeket. Óvodába az a gyermek járhat, aki 3. életévét betöltötte.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2003. december
31 -lg betölti és még nem jár óvodába.
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, az óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodavezetőnek.
SPECIÁLIS FELADATOKAT ELLÁTÓ ÓVODÁK:
- Tisza-parti óvoda: felső légúti betegségben szenvedő
gyermekek óvodája.
- Klebelsbergi óvoda: mozgáskorlátozott gyermekek óvodája.
- Földmíves utcai. Deák Ferenc utcai. Mars téri, Gáspár
Zoltán utcai, Petőfitelep I. sz. (Csap u.), Újvidéki utcai, Jerney
utcai, Rókás (Sólyom u.). Odessza n. sz. (Vedres u.j, Tisza-parti
óvodák: diétás étkeztetés lehetősége.

Várjuk a témához kapcsolódó szolgáltatók, kereskedők
jelentkezését, hogy eladó és vevő könnyebben egymásra találjon.

tort, 37 darab mobiltelefon-előlapot, 2 térfigyelő kamerát és
egy m u n k a p a d o t szedtek elő. A
mintegy 230 ezer forintot érő
csempészáru vámraktárba került.
Lefoglaltak még a déli régió
vámosai az elmúlt napokban
1844 karton cigarettát, 106 liter szeszes italt, 177 liter tiszta
szeszt, 15 pár sportcipőt, 80
farmernadrágot, 320 kínai eredetű működésképtelen karórát,
97 bőrvágó kést. A kiszabott
pénzbírság több m i n t 1 millió
forint volt.
B.Z.

HÚSVÉTOLÓ

GÁBOR DÉNES KÖZÉPISKOLAI ALAPÍTVÁNY
2003. ÁPRILIS 12-ÉN, 19 Ó R Á T Ó L

MEGHÍVÓKÉRT ÉRDEKLŐDNI AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN
LEHET.

...és még sok érdekesség
akik szívesen szépítenék

kérdésünkre elmondta: kicsi rá az esély, hogy Bábel
Balázs érsek személyesen hozzájáruljon a koronamásolat kiadásához. Számos kisebb-nagyobb település, köztük Debrecen is kérte már az ékszerkópiát, de eddig a millenniumi év kapcsán egyedül a
társszékesegyháznak, Kecskemétnek bocsátották
rendelkezésére a felbecsülhetetlen értékű ereklyét,
ám a szállítás során sajnos károsodás érte annak
buráját. Ezért szinte elképzelhetetlen, hogy ezután
bármely más település is megkaphatja.
- A másolat több mint százesztendős, az 1896-os
ünnepségekre készült - tudtuk meg Lakatos Adéltól, a kincstár vezetőjétől. - Anyaga rézötvözet, az
ékköveket színes, csiszolt üvegek helyettesítik, ám
ennek ellenére is az ország egyik legértékesebb ötvösműalkotása, hiszen csupán Rómában és Esztergomban őriznek a koronáról egy-egy másolatot.
Egyébként a másolat szállítása és őrzése is különösen nagy feladatot jelentene.
N e m „esne kétségbe" a rúzsai egyházközség, ha
az érsek hivatalosan is nemet mondana kérésükre,
ugyanis Kuris Lászlótól megtudtuk: nemleges válasz esetén az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkhoz fordulnának, ugyanis ott őrzik a Rúzsa területén feltárt, ősi aranyozott füstölőt, amelynek kiállítása szintén emelné a búcsúünnepség fényét.
ILLYÉS SZABOLCS

Az óvodai felvételhez az alábbi iratok szükségesek:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa
- az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv.
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere
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Ön is legyen törzsvásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ KFT.
S z e g e d , V á s á r h e l y i P. u. 3 - 5 .
1,51

Lamba Frutta Mix üdítő

99 Ft

65/1

1,51

Theodóra á s v á n y v í z „dús"

89 Ft

594

300 g

Melegszendvicskrémek
(Deko)

189 Ft

630/kg

680 g

C s e m e g e u b o r k a (Sámson)

129 Ft

189/lcg

600 g

S á r g a b a r a c k í z (Eko)

215 Ft

358/kg

210 g

Sűrített p a r a d i c s o m (Eko)

99 Ft

471/kg

450 g

Ketchup (Glóbus)

299 Ft

664/kg

420 g

Mustár (Glóbus)

189 Ft

450/kg

1000 g

Ajvár

289 Ft

567 g

Szeletelt a n a n á s z

149 Ft

263/kg

Pacalpörkölt (Deko)

327 Ft

817/kg

400 g

T Ö R Z S V Á S Á R L Ó I K Á R T Y Á R A T O V Á B B I KEDVEZMÉNY ADHATÓ:
_^0/0

Lakossági törzsvásárlói kártyára

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

-8%

Törzsvásárlói
kártya az
üzletbvn
váltható
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Génmérnököké
az uniós jövő
Európa „genomikalázban" ég,
vallja Dudits Dénes akadémikus. Az Európa Egyetem legutóbbi előadásán kiderült: az
egész emberiség élelmezési politikájának egyik legjelentősebb
befolyásoló tényezője az egyes
növények terméséért felelős
DNS-szekvenciák transzformálása.
A legújabb európai növénybiológiai
kutatási
mozgalmak
alapja a genomika, azaz a génmanipuláció, állította Dudits
Dénes akadémikus, a Szegedi
Biológiai Központ igazgatója a
megyei önkormányzat szervezésében a Móra Ferenc Múzeu m dísztermében megrendezett Európa Egyetem legutóbbi
előadásán.
- A DNS, azaz az élőlények tulajdonságainak átörökítéséért felelős, sejten belül található óriásmolekulák egyes szakaszai, a gének határozzák meg az egyedek
biológiai tulajdonságait. Ezeknek a szakaszoknak a felismerése és megváltoztatása a genetika
feladata, hiszen kicserélve az
egyes géneket látható, érzékelhető változásokat okozhatunk az
egyes élőlény-populációkban -

fogalmazott az akadémikus. A
génkutatás már a '80-as évektől a
szegedi kutatóközpont kiemelt
feladatai között szerepel, tudtuk
meg Dudits Dénestől. Bár az
egyes DNS-szekvenciák kódolásában a nyugati és az ázsiai szakemberek értek el jelentős sikereket, a génátvitel gyakorlati alkalmazásában a szegediek a világ élbolyához tartoznak. Ezt jelzi,
hogy az Európai Unió által támogatott növénybiológiai kutatási
programoknak a szegedi központ
teljes jogú tagja, sőt számos projekt vezetése, véleményezése is
az SZBK kutatóinak feladata.
- A kutatómunka sokszor
konkrét gazdasági eredményeket is hoz az intézetnek, hiszen
az egyes, sikerrel alkalmazott
DNS-szakaszoknak üzleti értékük van - állította a professzor.
Még megtudtuk: nagyobb piaci
értéke van azonban a biogazdálkodásban felhasználható és már
a kísérleten is bizonyított változtatásoknak, hiszen bizonyos
gének átvitelével a betegségekkel, kártevőkkel és a szárazsággal szemben is sokkal ellenállóbb növényeket képesek előállítani.
ILLYÉS SZABOLCS

Dudits Dénes akadémikus szerint a szegedi „biopolisz" már most
része a világ g e n o m i k a i forradalmának.

Fotó: Miskolczi Róbert

Csatlakozzunk
vagy kimaradjunk?
Az EU-csatlakozás, vagy az
unióból való kimaradás Magyarországra gyakorolt gazdasági-társadalmi hatásairól tanulmányt készített a GKI Gazdaságkutató Rt., a Kopint-Datorg
Rt. és a Tárki

Társadalomku-

tatási Intézet Rt. 2003 februárjában.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Modellszámítások eredményeként kiderült, hogy az EU-belépés nyomán 2003-2006 között a
GDP évente átlagosan 0,8 százalékkal gyorsabban emelkedik,
mint kimaradás esetén. A növekedés üteme 2004-től a csatlakozás után minden évben eléri a 4
százalékot, ha kimarad, egyetlen
évben sem haladná meg a 3,3
százalékot. Belépés esetén a lakosság fogyasztása évente közel
4 százalékkal nő, míg kimaradva
ez a dinamika alig haladná meg a
3 százalékot. A beruházások
évente több mint 9 százalékkal
emelkedhetnek a belépés nyomán, míg a kimaradás csak 4-5
százalékos bővülést tenne lehetővé. Belépés esetén a 4 év átlagos inflációja 4,2 százalék körül
várható. Egy esetleges kimaradás
nyomán az átlagos infláció a
2003-2006-os időszak átlagában
6,2 százalék körül lesz.
Belépés esetén Magyarország
2004-2006 között a közösségi
költségvetésből összesen nettó 1,4
milliárd euró forráshoz jut. Az
EU-csatlakozás egyik fő nyertese a
növekvő beruházási kereslet előnyeit élvező építő- és építőanyag-ipar. Kimaradás esetén a fo-

rint leértékelődése átmenetileg lökést adhat az ipari exportnak, ez
azonban az új, korszerű kapacitások idetelepülése híján perspektívátlan - a fejletlenebb országokra
jellemző - termelési struktúra
konzerválásához vezetne. A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozásból való kimaradás esetén
stagnáló pályán marad, mert tőkevonzó képessége nem lesz elegendő az ágazat megújításához. Belépés utánn a támogatási rendszer
megváltozása, a piacbővülés és beruházásnövekedés, a világ élelmiszeriparába való bekapcsolódás révén viszont az eddiginél lényegesen gyorsabban, évi 3-5 százalékkal fejlődhet, esélyt kap a felzárkózásra.
A csatlakozás hatására a foglalkoztatás csökken a mezőgazdaságban, stagnál az iparban, a
szolgáltató szektorban viszont
nő. Összességében a foglalkoztatottak száma évi fél százalékkal
emelkedik, míg kimaradás esetén ez mintegy 0,2 százalék. Növekszik a termelékenység, a hazai bérek fokozatosan közelítenek az EU-tagországok bérszintjéhez. Az exportorientált, magas
hozzáadott értéket produkáló
ágazatokban nő a kereslet az iskolázott munkaerő iránt. Az alacsony hozzáadott értéket termelő exportágazatokban viszont a
jelenlegi foglalkoztatás is veszélybe kerülhet a növekvő bérköltségek miatt. A képzett munkaerő iránti kereslet növekedése
általában a fiatal generáció helyzetét javítja az idősebbekhez képest. A csatlakozás nyomán a középosztályok erősödése várható.
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Magyarország leghamarabb 2006-tól kerül a schengeni övezetbe

Szigorúan ellenőrzött határ
A schengeni egyezmény tartalmazza azt a jogot, hogy az Európai U n i ó részt vevő tagországai között a határok bárki számára szabadon átjárhatóak, de
ezzel párhuzamosan előírja,
hogy szigorúan kell ellenőrizni
azokat a határszakaszokat, ahol
az EU-tagállamok más országokkal szomszédosak.
MTI PANORÁMA

A schengeni egyezmény az Európai Unió egyik legsajátosabb
és legellentmondásosabb dokumentuma.
Végrehajtásának
részletei ugyanis máig nem teljesen tisztázottak, tartalma néhol
homályos és alkalmazása több
EU-tagállamban súlyos nehézségeket okoz, két államban - saját
megítélésük szerint - jóformán
lehetetlen.

Szerződés a hajón
A szerződést 1985. június
14-én írta alá öt EU-tagállam:
Németország,
Franciaország,
Belgium, Hollandia és Luxemburg a nagyhercegség egyik kisvárosában, egy hajó fedélzetén.
Hivatalosan a schengeni egyezmény csak 1995. március 26-án
lépett életbe, de több aláírója
még ekkor sem alkalmazhatta a
szerződést, mert nem tudta teljesíteni a határok ellenőrzésére vonatkozó szigorú előírásokat.
A schengeni egyezmény elvileg
a személyek teljesen szabad
mozgását teszi lehetővé az érintett országok között az európai
uniós egység épülésének jegyében. A megnövekedett felelősség
miatt azonban előírja, hogy a
szóban forgó országok külső határain fokozzák az ellenőrzést.
Kiépítettek egy számítógépesített információs hálózatot is,
amely a tagok rendőrségei, nyomozó szervei és vámhatóságai
között teremt összeköttetést. A
szerződés botladozásainak azonban éppen az a fő oka, hogy a reméltnél lassabban halad a tagországok közötti hatósági együtt-

Az EU-tagországok külső határain fokozzák az ellenőrzést. E kihívásra Magyarország határállomás a i n , így N a g y l a k o n is k é s z ü l n e k .

működés kiteljesítése. Egyes tagállamok például túl féltékenyen
őrzik belügyi adatbázisaikat, ez
is lassítja a schengeni térség épülését.

Jogok és szabályok
A keleti bővítés miatt a számítógépes rendszer teljes korszerűsítése vált szükségessé, ez a
tervek szerint sem fejeződik be
2005-nél előbb. így a jövőre belépőknek a szabad határátjárással legalább egy évet várniuk
kell.
Az induló öt állam után aláírásával csatlakozott a szerződéshez
Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Ausztria,
Dánia, Svédország, Finnország,
illetve két nem EU-tag észak-európai állam, Norvégia és Izland
is. Ezen államok egy részében
még ma is csupán részlegesen
igaz a határellenőrzések szünetelése.

Fotó: Karnok Csaba

A schengeni joganyagba tartozik - a külső határellenőrzés szabályai mellett - a repülőtereken
és a kikötőkben a schengeni térség polgárainak elkülönítése a
térségen kívülről érkező utasoktól, továbbá a vízumszabályok
egységesítése, a határőrizeti szervek együttműködése, a jogi
együttműködés (kiadatás, információszolgáltatás) és a menekültügyi kérdések.

Felmentések
A szerződés egyik sajátossága,
hogy máig nem tekinthető befejezettnek, folyamatos fejlődésben van. A schengeni szerződésben foglaltak 1998-tól az Európai Unió kötelező joganyagának
számítanak.
Bonyolítja az alkalmazást,
hogy
két
EU-tagállam
Nagy-Britannia és Írország nem kíván csatlakozni az egyezményhez. Azzal érvelnek, hogy

szigetországok lévén, számukra
legegyszerűbb mindenkit ellenőrizni. Az EU az amszterdami
szerződésben elismerte e két államnak azt a jogát, hogy a schengeni egyezmény egyes elemei alól
felmentést kapjanak.

Belül: 2006-tól
Az újonnan belépő tagországok
várhatóan együttesen csatlakoznak az egyezményhez. A csatlakozási tárgyalásokon Magyarország értésre adta, hogy elfogadja
és a csatlakozástól alkalmazza is
a közösségi szabályokat a schengeni egyezménnyel kapcsolatban. Magyar várakozások szerint
azonban az ország ténylegesen
csak 2006 októberében vagy
2007 márciusában kerülhet a
schengeni övezeten belülre. De
hazánk már belépésétől kezdve
képes lesz a schengeni normák
szerint működtetni megerősített
külső határait.

A makói diákok biztos megélhetésre számíthatnak

A növendékek céltudatosak
Már tinédzserként jó szakmát
választottak maguknak - így vélekednek a makói határrendőr-növendékek.
Céltudatosak
és bizakodóak, hiszen az ország
összes határőr-fakultációs középiskolája közös versenyén a
makói Galamb József Szakközépiskola növendékei bizonyultak a legjobbnak: a lánycsapat
első, a fiúk második helyezést
ért el.
Az ország mintegy tizennyolc
határrendészeti tárgyakat oktató
középiskolájának diákjai mérkőztek meg egymással a szegedi
lőtéren. A nívós megmérettetésből a makói Galamb József Szakközépiskola csapata került ki
győztesen: a fiúk a második, a lányok pedig első helyezéssel büsz-

kélkedhetnek, ők a trófea mellé
örökös bajnokként végleg megkapták az országos határrendészeti verseny vándorkupáját, hiszen immár harmadik alkalommal állhattak fel a dobogó tetejére.
Gonda András, a hat fiatal
felkészítő tanára lapunknak elmondta: a verseny a korosztály
számára különösen megterhelő
és nagyon nehéz volt. Megtudtuk: a fiúk n e m egyszer gázálarcban futották le az edzésen
előírt távot, hogy még kitartóbbak és felkészültebbek legyenek.
Az iskola igazgatójától, Hajdú
Gábortól megtudtuk: sikeresnek
minősíthető az évek óta működő
fakultáció. A tanulók bármely
középiskolai osztályból választ-

hatják a heti plusz elfoglaltságot
jelentő „szakirányt", amelyből
érettségit tehetnek. Az országos
megmérettetésen jól szereplő
makóiak tanúsítják, hogy valóban komoly esélye van a határrendészet iránt érdeldődő Maros-parti fiataloknak a biztos
megélhetést nyújtó szakmában
való elhelyezkedésre.
- Úgy látom, hogy nagyon jól
döntöttem, amikor ezt a fakultációt választottam, szeretnék határrendészként
továbbtanulni,
szerintem mindenképpen nagy
jövője van ennek a szakmának mondta a győztes csapat egyik
„húzóembere", a tizenharmadik
osztályba járó Holcz Anita, aki
már tavaly megkapta az első
hellyel járó érettségimentességet. A lánycsapat másik két tag-

ja, Pocsai Kitti és Prezsoczki Mariann is egyetértően bólogatott,
elmondták: barátaik, szüleik és
tanáraik is büszkék rájuk, hiszen
szinte biztos kenyérkeresetet jelent majd leendő szakmájuk.
A fiúcsapat tagjai: Farkas Nándor, Gera István és Puskó Csaba
is a „szakmában" szeretne maradni, a rendkívüli fizikai teljesítményt nyújtó fiúk inkább a
nagyobb elméleti tudást - és
n e m utolsósorban komoly felsőfokú tanulmányokat - igénylő
útlevélkezelői munka helyett inkább a határvadász szakirány
iránt érdeklődnek. Abban azonban mindannyian egyetértenek,
hogy hosszú ideig jó hasznát veszik a most elsajátított ismereteknek.
I.SZ.

Vám és ügyintézői szolgálat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az uniós csatlakozás után a jelenleg vámügynökségként működő cégek láthatnák el a forgalmi adók kivetéséhez kapcsolódó
regisztrációt - tudtuk meg Sipos
Lászlótól. A magyar vámügyi
szövetség (MVSZ) elnöke arra
emlékeztetett, hogy a csatlakozás után az integráció tagországaiból érkező termékek belföldi
termékeknek számítanak majd
és ez feleslegessé teszi a vámügy-

nökségek nagy részének tevékenységét.
Sipos László szerint nem szabad a csatlakozás időpontjában
minden átmenet nélkül felszámolni a vámügyintézés hálózatát, mert később nehéz a szervezet újjáépítése. Közlése szerint,
egyelőre nem világos, hogy milyen szervezet végzi majd a statisztikai igényeket kielégítő áruforgalmi regisztrációt. Szintén
nem tisztázott, hogy ki állapítja
meg egy-egy, a magyar adóterü-

letre behozott termék általános
forgalmi adó, vagy jövedéki adó
tartalmát. Az elnök szerint,
mindezen feladatok ellátására a
legalkalmasabb a mintegy 10
ezer alkalmazottat foglalkoztató
vámügyintézői szolgálat.
A vámszabad területekkel kapcsolatban arról szólt, hogy már
ma is az Európai Unió jogszabályai szerint működnek. A csatlakozás után jelentősen csökken a
számuk, hiszen többségük az Európai Unióba szállít.

Az EU-tükör melléklet
a Külügyminisztérium
támogatásával készül,
szerkeszti:
Újszászi Ilona
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Folytatják a posták
modernizálását
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éves postai tapasztalattal

A dél-alföldi régió postaigazga-

A vártnál hosszabb háború tovább fokozhatja a

tója, Tóth László az uniós csatlakozás jegyében megkezdett
modernizáció folytatását ígéri.
A posták szaporítása helyett
ésszerű áthelyezésüket tervezi. A létszámcsökkentés várhatóan száznál kevesebb dolgozót érint a három megyében.
Januárban személycsere történt a szegedi postaigazgatóság élén: a közös megegyezéssel távozó Széllné Tóth Ibolya
helyére a korábbi logisztikai
igazgatóhelyettes, Tóth László
került, aki áprilisig megbízott
vezetőként látta el teendőit.
Április l-jével határozatlan
időre kinevezték Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye postahálózatának igazgatójává.
U N I Ó S ELVÁRÁSOK A P O S T Á K O N

Tóth László harminchat éves
szakmai műlttal a háta mögött
vette át a három megye 270 települését 321 postával és 4 ezer
500 dolgozóval szolgáló hálózat irányítását. A szegedi igazgatóság gazdasági helyzetéről
szólva elmondta, hogy bár országos viszonylatban nehéz
évet zárt a Magyar Posta Rt., a
dél-alföldi régió eredményesen gazdálkodott: árbevételi
tervét 101, költségtervét pedig
99 százalékra teljesítette.
Már megbízott igazgatóként
is a megkezdett változtatások

M I N D E N T EGY A B L A K N Á L

Bővül viszont a központi informatikai hálózatba bekapcsolt posták száma. A régióban

NEVJEGY
Tóth László Gádoroson született, 1949-ben. Felsőfokú postaforgalmi és főiskolai végzettséggel rendelkezik, a műszaki egyetem gépészmérnöki karán műszaki tanári, a számviteli főiskolán
közgazdasági szakokleveles mérnöki diplomát szerzett.
Postai pályafutását 1967-ben kezdte Orosházán, majd Felgyő,
később Pitvaros postáit vezette. Békés megyei területi oktatótiszt,
1985-től a Szeged 1. posta vezetőhelyettese, a postaigazgatóság
hálózatüzemeltetési osztályvezetője, 1998-tól igazgatóhelyettese,
idén április l-jétől igazgatója.

A HABORU HATASA

HAZÁNKRA

fogyasztók elbizonytalanodását és kedvezőtlen
Az Irak elleni katonai akció hatása, bár enyhébben, mint a tengerentúli és a nyugat-európai
tőzsdéken, a hazai piacon is érezteti hatását. Sej
Attila, a Buda-Cash Brókerház fiókvezetője lapunknak elmondta, hogy míg a háború előtt folyamatosan csökkentek az árfolyamok, amint
körvonalazódott a támadás kezdete, megszűnt a
bizonytalanság és a részvényárak mozgása irányt
változtatott. A budapesti börzén mintegy 10 százalékkal emelkedtek az árfolyamok. Amint azonban kiderült, hogy a háború elhúzódhat, Nyugat-Európában estek az indexek, nálunk pedig
megtorpant az értékek növekedése. A magyar
piacon az elkövetkezőkben a távoli eseményeknél meghatározóbb lesz az uniós csatlakozásunkkal kapcsolatos várakozások hatása.

hatással lehet a világgazdaságra - figyelmeztetnek gazdasági szakértők.

rendelkezik. Fotó: Karnok Csaba

folytatását, a kiegyensúlyozott
működés fönntartását sorolta
legfontosabb feladatai közé.
- A posta modernizációs
programjának kezdeti szakaszában vagyunk, s csak dinamikus munkával érhetjük el
a fejlődés soron következő fokozatait, összhangban az uniós követelményekkel - foglalta
össze a közeljövő céljait az
igazgató.
Az uniós normák némelyike
részben már meg is valósult,
így például az unióban minden lakott településen házhoz
kell vinni a legföljebb 10 kilogramm súlyú csomagokat - a
régió három megyéjének városaiban már tavaly óta ez a
gyakorlat. Ugyancsak uniós
szabály, hogy a postákon a nap
legforgalmasabb óráiban se
kelljen 15 percnél tovább várakozni. Ennek elérését is tervbe
vették.
Az ellátás fejlesztése nem jelenti föltétlenül a posták szaporítását - emelte ki Tóth
László. Területi ellátottságunk
már most megüti az európai
"átlagot, viszont a posták elhelyezésén még van mit javítani. Ezért újabb fölvevőhelyek megnyitása helyett a
meglévők ésszerű áthelyezésén gondolkodnak.

i

Háború a pénzpiacon
Szakértők szerint még abban az esetben is, ha
nem következik be az elhúzódó háború rémálma, nem lehet a világgazdaság fellendülésére
számítani. A háború elején az amerikai központi bank, a Federal Reserve vezetője még abban
reménykedett, hogy egy rövid és sikeres Irak elleni hadművelet egymagában is javítja a konjunktúrát. A közgazdászok ezzel szemben azzal
érveltek, hogy a háború önmagában aligha dobhat mentőövet a gazdaságnak, mivel a háború
közvetlen és közvetett költségei milliárdokra
rúgnak. Kérdés az is, vajon az amerikai gazdaság növekedését kétharmad részben támogató
fogyasztók megnyitják-e pénztárcáikat a további terrorista támadások fenyegetése közepette.

Tóth László harminchat

J •
8.

tizenhat „i-posta" működik: e
helyeken megkímélik az ügyfelet a többszöri sorbanállástól, s
a pénzföladástól a bélyegárusításig mindent egy ablaknál
intézhetünk el. Csongrád megyében Szentesen, Makón,
Hódmezővásárhelyen és a szegedi tanpostán működik ilyen
rendszer, de a Széchenyi téri
nagypostát is még ebben az
évben bekapcsolják az informatikai hálózatba.
83 EZRES ÁTLAGBÉR
Az uniós készülődés és a gazdasági lehetőségek elemzése
kapcsán a postaigazgató megjegyezte: még mindig él a tévhit, amely szerint a Magyar
Posta Rt.-t az adófizetők tartják el, akik ezért joggal igénylik
a jelenleginél magasabb szintű
szolgáltatást. Ezzel szemben a
posta működéséhez nem kap
állami támogatást, kizárólag
bevételeiből gazdálkodik. Díjszabását viszont csak állami
jóváhagyással emelheti, ö s z szehasonlításképpen: egy közönséges (magyarul: „sima")
belföldi levél díja az unióban
50, nálunk viszont csak 15 eurócent. Az ideális az lenne, ha
ez az összeg megközelítőleg
megegyezne a helyi tömegközlekedés mindenkori díjával húsz-harminc éve még így is
volt, azóta viszont az utazási
tarifák jóval nagyobb ütemben
emelkedtek, mint a kézbesítési
díjak.
Az időközben lezárult bértárgyalások kapcsán az igazgató
elmondta, hogy a szegedi igazgatóság postásainak bruttó átlagbére 83 ezer forint, ezért
mindenképpen indokolt az
emelés. Tóth László a vezérigazgatóság többször jelzett
létszámcsökkentési terveinek
régiónkat érintő hatásáról úgy
nyilatkozott, hogy a négy és fél
ezer dolgozóból száznál kevesebbet kell csupán elküldeni.
NY. P.

Becslések szerint világszerte több mint 20 millió ember veszítheti el állását a háború gazdasági hatásaként. A legveszélyeztetettebb két ágazat a turizmus és a közlekedés. Emellett a pénzpiacok tartós bizonytalanságai és a lanyha konjunktúra miatt idén a kamatlábak alacsony
színvonalára lehet számítani.
Fordulat a részvénypiacokon sem várható.
Főként a távközlési cégek papírjai állnak nyomás alatt. Ebben az ágazatban a mélyrepülésnek még nincs vége és Európában várhatóan további lefelé mutató korrekciókra kerül sor. Az
európai bankoknak és biztosítótársaságoknak
nehéz dolguk lesz, az amerikai bankok jobban
fel vannak készülve a megtisztulási folyamatra,
amivel támogathatják a pozitív irányú tőzsdei

folyamatot. Az állampapírok iránti élénk kereslet ezért folytatódhat. A Wall Street is megszenvedte a bizonytalanságot. A 30 iparvállalat részvényeiből számított Dow Jones (DJIA) mutató
heti vesztesége 4,41 százalék. A jobbára technológiai részvényekből alkotott Nasdaq-mutató
heti vesztesége 3,63 százalék. A frankfurti értéktőzsde indexe, a 30 iparvállalat részvényeiből átlagolt DAX egy hét leforgása alatt több mint 7
százalékot vesztett.
A dollár az elmúlt időszakban gyengült az euróhoz képest, 2002 júniusa óta a legnagyobb
mértékben. Az olajárak a háború első hetében a
gyors befejezés reményében még drasztikusan
csökkentek. E remények szertefoszlása után
azonban ismét gyors vágtába kezdtek felfelé.
R.Z.

AJÁNLATUNK TAGJAINK RÉSZÉRE!

Kivételes befektetési le
AKÁR ÖN IS LEHET SZÁLLODATULAJDONOS!

A KPHM Csoport tagja

IngnUantuuumositá Szövetkazet

KPHM
kiemelkedően magas hozamot

a lehető legna-

gyobb biztonság mellett.
profitálhat

14%

17%

ATL I N G A T L A N Ö P T I M A U S BEFEKTETÉS

23%
A lekötés ideje

tok; üzemeltetése, bővítése és korszerűsítése pedig t o v á b b i b e v é -

A banki, sőt az államkötvényi hozamoknál is nagyobb haszon

teli f o r r á s o k a t j e l e n t . Igy folyamatos profitot termel már a meg-

a tőzsdei befektetéseknél lényegesen kiszámíthatóbb körülmények

térülés időpontja előtt is.

között. Már három hónapos befektetés esetén is évi 14% kamatra

Ezért esett a KPHM választása az ingatlanpiacra, azon belül is a szál-

tehet szert, de hathavi futamidő mellett 17%, egy éves lekötés mel-

l o d á k r a , illetve i r o d a h á z a k r a . Ráadásul az EU-csatlakozás köze-

lett pedig 23% hozamot realizálhat Nem kétséges, hogy kivételes

ledtével a z ilyen jellegű i n g a t l a n o k piaci é r t é k e t o v á b b n ő é s

ajánlatról van szó, joggal merül fel tehát a kérdés:

javul k i h a s z n á l t s á g u k .
A befektetésnek nincs felső határa, de a KPHM nyújtotta előnyöket

Az ingatlan hosszú távon m a g a s h o z a m o t biztosító befek-

növeli, hogy már 50.000 Ft befektetésével, akár három hónapos

t e t é s i l e h e t ő s é g . Nem hatnak rá közvetlenül a gazdasági folyama-

futamidő mellett is kiugróan magas profitra tehet szert.

H a t o v á b b i i n f o r m á c i ó r a v a n s z ü k s é g e , hívja

információs vonalunkat:

06-80/20-30-40

B u d a p e s t , XIII. Borbély u.5-7. Tel..'06-1/239-1057 • G y ő n M é n f ő c s a n a k , Forráskút u.27. Tel.:96l449-339 • Sopron. Baross u.24. Tel :99/506-941
Zalaegerszeg, Kossuth u. 7. Tel.: 92/350-917 • K e c s k e m é t , Jókai u. 33. Tel.: 76/5004)34 • Nyíregyháza, Dóisa Gy. u. 9. Tel.: 42/406-660
V e s z p r é m , Virág Benedek u.4. Tel.: 88/406-957 • Szeged, Kálvin tér 7. Tel.: 06-30/508-7356
Irodáink nyttvá tartása héddtól péntekig 9-18 óráig, szombaton 9-15 óráig.

A PÉNZ BESZÉL

Kedd, 2003. április 8.

TERJEDŐBEN A TÖMBÖS ÉPÍTKEZÉS

Szeged húzza a megyét
Az országosnál dinamikusabban emelkedett a használatba
vett új lakások száma Csongrád megyében, ugyanakkor az
építési engedélyek csökkenése már a lakásteremtési kedv
mérséklődését jelzi - írja
Ráczné Sutyinszki Mónika, a
megyei KSH munkatársa a hivatal minap megjelent,
2002-es éves elemzésében.
A tavalyi esztendő végéig 680
új, befejezett lakásra adtak ki
használatbavételi engedélyt a
Csongrád megyei építésügyi
hatóságok, ami közel húsz
százalékkal haladja meg az
előző évit. A növekedést a városi lakásépítés fellendülése
eredményezte, a falvakban
csekély visszaesést regisztráltak. Ez az átrendeződés együtt
járt a vállalkozói, értékesítésre
szánt, többszintes épületek
arányának növekedésével, illetve a lakossági, saját használatra történő családi házas
építkezések visszaszorulásával, valamint a lakások alapterületének csökkenésével.
2002-ben a lakásoknak már
több mint egynegyedét vállalkozások építették, négy százalékuk készült önkormányzati beruházásban, és a „természetes személyek" által épített lakások aránya hatvan
százalékra esett vissza az előző évi 74-ről. Egy esztendő
alatt több mint négyszeresére
nőtt a bérbeadásra és csak-

n e m duplájára az értékesítésre épített lakások száma, miközben a „saját" építkezés hét
százalékkal csökkent.
Az új lakások között a többszintes, többlakásos épületben elhelyezkedők
aránya
már meghaladta a négytizedet, s csak alig több mint a fele
épült a 90-es években csakn e m kizárólagosnak tekinthető családi házban. Ezzel öszszefüggésben az elkészült lakások átlagos alapterülete
101-ről 95 négyzetméterre
mérséklődött.
Az elmúlt évben használatba vett lakások száma Szegeden igen jelentősen, majdn e m hetven százalékkal nőtt
az előző esztendőhöz képest,
míg a többi városban számottevően visszaesett. Ezzel a megyeszékhelyre
koncentrálódott az új lakások közel hattizede. Önkormányzati építésű lakást viszont egyik megyei
jogú városban sem adtak át
2002-ben, e i a megye települései közül mindössze két
városban, Csongrádon és Kisteleken, illetve három községben, Ambrózfalván, Csanádalbertin és Üllésen fordult elő.
A kiadott lakásépítési engedélyek száma - az országossal
ellentétben - csökkent. A megyében 1428 lakás építése indulhat, ami bő egytizeddel
marad az előző évi alatt, de
még így is több mint kétszer
annyi lakás épülhet, mint
ahány 2002-ben elkészült.
K. A.

Műszerészből miniszter
Március elején letette a miniszteri esküt a foglalkoztatási
és munkaügyi tárca új vezetője. Burány Sándor (képünkön) a Medgyessy-kabinet hivatalba lépése óta a
Pénzügyminisztérium politikai államtitkári posztját töltötte be.
Az ú j tisztségében a folytonosságot képviselő közgazdász elektronikai műszerészként kezdte pályáját, célja,
hogy aki tud és akar dolgozni
Magyarországon, az találjon is
munkát. Ennek megvalósításához beruházásbarát környezetre, a munkabérre rakódó
közterhek csökkentésére és
megfelelően képzett munkaerőre van szükség a politikus
szerint, aki kendózással szerzett gyakorlatot a gyors helyzetfelismerésben.

dolgozik, mint a korábbi időszakokban. Ezen belül viszont van egy kedvezőtlen
tendencia: azok közül, akik
n e m dolgoznak valamilyen
oknál fogva, nőtt egy picivel
a munkanélküliek aránya.
Szemlélet kérdése, hogy ki
melyik tendenciát tartja fontosnak. A regisztrált m u n k a nélküliek s z á m a
azonban
m é g a kedvező foglalkoztatottsági adatok mellett is egy
szociális p r o b l é m á r a hívja fel
a figyelmet.

- Mivel magyarázza, hogy a
munkanélkülivé
válók jóval
többen vannak, mint tavaly
ilyenkor, ugyanakkor a munkaerő-piaci kereslet is jelentősen megnőtt az utóbbi időben? Hogyan oldható fel a
látszólagos
ellentét?
- Ezeknek az adatoknak az
értelmezése
azért
nehéz,
mert Magyarországon igazából nincs korszerű m u n k a ügyi statisztikai
rendszer.
Ahány időszak,
annyiféle
számot használunk, például
a m u n k a e r ő m o z g á s o k jellemzésére. A tárca szeretne
áttérni az Európában használatos módszerekre. Az a
legfontosabb, hogy azt nézzük meg, hány e m b e r dolgozik az országban azok közül,
akik egészségi állapotuknak,
koruknak megfelelően egyáltalán m u n k á t vállalhatnának. Az a cél, hogy a foglalkoztatottságot
növeljük,
hogy az évtized végére mindenki találjon munkát, aki
akar. A foglalkoztatottság az
utóbbi h ó n a p o k b a n kedvezően alakult, t ö b b e m b e r

- A gyárbezárások,
a csoportos leépítések a fejlett régiókat sem kerülték el.
-Az elbocsátások esetében a
munkaügyi központokon keresztüli közvetlen segítség nélkülözhetetlen, mert miközben
a foglalkoztatottsági adatok
jól alakulnak, egyes helyeken
jelentkezhet munkaügyi probléma. Legtöbbször az a tendencia, hogy a leépítéssel párh u z a m o s a n munkaerő-kereslet is keletkezik, más cégeknél,
más szakmákban és az szinte
azonnal félszívja az elbocsátott munkaerőt. Az ország.kevésbé fejlett régióiban viszont
n e m lehet kapásból ilyen
könnyen megoldani a leépítéseket, a munkaerő-piaci feszültségeket. Mindenképp az
átképzés lehet a megoldás kulcsa. Míg az elmúlt évben harmincnyolc, idén
csaknem
százhatvan oktatási intézm é n y nyerte el az akkreditációt és kezdhetett felnőttképzésbe. Ez jelzi, hogy az intézmények felismerték az ebben rejlő lehetőséget. De még
ennél is fontosabb, hogy a ru-

NEVJEGY
Burány Sándor 1956. augusztus 19-én született Budapesten. A
középiskola elvégzését követően elektronikai műszerész lett a Ganz
Műszerműveknél. 1977-ben műszergyártó és karbantartó technikusi oklevelet szerzett, 1982 és 1987 között esti tagozaton
elvégezte a tervező-szervező szakot. Igazgatási előadóként, majd a
diploma megszerzése után a belső ellenőrzési csoport vezetőjeként
dolgozott. Az MSZP XIX. kerületi "szervezetében főállású elnök volt.
Az 1994-es országgyűlési választásokon Budapest 28. számú (XIX.
kerület) választókerületében szerzett mandátumot. A törvényhozásban a költségvetési és pénzügyi állandó bizottságban, ezen
belül az államháztartási albizottságban dolgozott. Az 1998. évi
országgyűlési választásokon ismét Kispesten Indult és nyert,
2002-ben harmadszor Is megszerezte az egyéni győzelmet.

Egyre több az új társasházi lakás. Fotó: Schmidt
A SZEGEDI ÜGYVÉDI
KAMARA

Andrea

Friss import,

dr. Nagy Zoltán ügyvédet
- lemondás útján - törölte
az ügyvédi névjegyzékből
2002. december 31-i
g
hatállyal.
Dr. Vastagh Ágota ügyvédet
- lemondás útján - törölte
az ügyvédi névjegyzékből
2003. március 31-i hatállyal.
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műtrágya kapható!
TRANZIT-KER Rt.

Debrecen, Jókai u. 1.
Tel./fax: (52) 412-660, (44) 366-866
Mobil: 20-938-2693,30-938-6478
30-205-6769, 70-318-5880

A MAGYAR KÖNYVKLUB

TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐKET
keres a vállalat helyi képviseletére,
üzleti kapcsolatainak építésére.

á
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> ELVÜÜSOK,
• lehetőleg felsőfokú végzettség számítógépismeret * üzleti beállítottság«saját gépkocsi.

AMIT PUTOSlTUNK;

• versenyképes jövedelem < otthoni munkavégzés
• informatikai héttér
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet.
Magyar Könyvklub. 1012 Budapest. Márvány u. 17.
Gégény Csaba, fax, S8-1/22A-3366

megvalósulását!

KÖSZÖNJÜK!
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CSONGRÁD MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

KAMARAI HÍREK
Minőségmenedzsment konferencia négy ország részvételével
A négy visegrádi ország egy-egy területi kamarája közös pályázat
keretében konferenciát szervez a cseh, szlovák, lengyel és magyar
vállalkozások közti üzleti kapcsolatok fejlesztésére, a minőségmenedzsment témájára helyezve a hangsúlyt. A konferencia címe:
EU-szabályozás a termékek és szolgáltatások minőségére
vonatkozóan a V4 országokban az EU-csatlakozás után. A konferencia időpontja: 2003. május 12-13., helyszíne: a lengyelországi Bielsko-Biala.
A
projekt megvalósításában magyar részről a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vesz részt. A program keretében május 13-án
konferencia megszervezésére kerül sor, melynek keretében a négy ország illetékes intézményeinek, kamaráinak képviselői tartanak
előadásokat a minőségügy helyzetéről az EU-csatlakozás vonatkozásában, s a konferencia kapcsolódó rendezvényeként várhatóan kétoldalú üzletember-találkozó (lengyel-magyar) megszervezésére is sor
kerül. A konferencia költségeit (szervezési, szállás, étkezés) a projekt
költségvetése biztosítja, a résztvevőknek az utazási költségekhez kell
szerény mértékben hozzájárulni.
Kérjük, hogy amennyiben részt kíván vermi a kiutazó delegációban,
részvételi szándékát jelezze Horváth Mónika kereskedelemfejlesztési
munkatársnál a 62/486-987/194-es telefonszámon, vagy a horvath.
monika@csmkik.hu e-mail címen.

„Magyarország legfőbb foglalkoztatáspolitikai
hogy a foglalkoztatottak
aránya kisebb, mint
Európában."
galmas felnőttképzési rendszer
nélkül a munkaerőpiachoz nehéz alkalmazkodni, mert az
mozgásban van. Néhány éven
belül nagyon megváltoznak az
arányok a szakmák közt. A kormány felelőssége ezzel kapcsolatosan, -hogy az „életen át
tanulást" segítse.
- Az utóbbi időben a munkaügyi tárca a táv-, a rész-, a
közmunka, az alkalmi munka és a felnőttképzési
programjátpropagálta.
Ezek mellett mivel kívánja segíteni a
foglalkoztatás
növekedését?
- Rövid távon ezek a legfontosabb eszközök, hiszen
Magyarország legfőbb foglalkoztatáspolitikai problémája
az, hogy a foglalkoztatottak
aránya kisebb, mint Nyugat-Európában. Nálunk ez az
arány hatvan százalék körüli,
ahhoz pedig, hogy ezt növeljük, n e m elég, hogy csak a
hagyományos
nyolcórás
munkaidős
rendszerekben
gondolkodjunk. A felnőttképzés és az átképzés rendszerén
kívül azoknak a foglalkoztatási
formáknak az elterjesztésére
kell törekedni, amelyek rugalmasabbá teszik a munkavállalást. A négy- vagy hatórás
munka, a távmunka például
egy
kisgyermeket
nevelő

problémája
Nyugat-

az,

anyát is alkalmassá tesz az
állásvéllalásra.
-A tárca hadüzenetet
tervez
a színlelt vállalkozások
ellen.
Sokan pesszimisták a tekintetben, lesz-e ennek mérhető
eredménye.
- Hazánkban elterjedt, hogy
sok cég a munkavállalóit színlelt szerződésekkel vállalkozókká minősíti. Gyakorlatilag
ugyanúgy végeznek munkát,
de formailag vállalkozókként,
így a munkáltató megspórolja
a társadalombiztosítási járulékokat. Ez viszont hátrány a
munkavállalóra nézve, kevesebb lesz a nyugdíja. Ennek
akarunk gátat vetni A munka
törvénykönyvében bevezetett
ú j szabályozással. Miközben
változatlanul engedélyezzük,
hogy cégek
vállalkozókkal
szerződjenek, ott, ahol ez egyértelműen a munkavállaló átminősítésére szolgál, ezt a lehetőséget jogszabállyal
ki
akarjuk zárni. A törvényt persze meg lehet kerülni, de ezt
n e m javaslom. A munkaügyi
ellenőrzéseknek az új szabályozás konkrétabb lehetőséget
ad az eddigieknél, ezért bízom
abban, hogy a kedvezőtlen
gyakorlatot a törvény erejével
vissza tudjuk szorítani.
RIMÁNYI ZFTA

A BOVITES HATASAI
A bővítés az E U eddigi k ü l p o l i t i k á j á n a k legsikeresebb lépése állítja egy ú j jelentés, amelyet az E u r ó p a i Bizottság megbízásából Wim Kok volt holland k o r m á n y f ő készített a bővítés
h a t á s a i n a k felmérésére. A Kok-jelentés szerint a bővítés legn a g y o b b sikere a béke, a stabilitás és a d i n a m i k u s gazdasági
fejlődés biztosítása lehet egész E u r ó p á b a n .
A jelentés a r r a is r á m u t a t , hogy a bővítési f o l y a m a t , amely m á r
t ö b b m i n t egy évtizede tart, máris számos előnnyel j á r t m i n d az
E U , m i n d a tagjelöltek s z á m á r a . A tagjelöltek komoly t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e f o r m o k a t f o l y t a t t a k le, jórészt az E U - c s a t lakozás reményében, az E U e l v á r á s a i n a k megfelelően. A stabil
k ö z é p - és k e l e t - e u r ó p a i d e m o k r á c i á k k i a l a k u l á s á v a l egész
E u r ó p a jól járt politikailag, ahogy az egész k o n t i n e n s g a z d a s á ga p r o f i t á l t az ú j , kereskedelemre és e x p o r t r a épülő gazdaságok
kiépítéséből. A jelentés szerint ezek az előnyök n e m realizálódt a k volna a bővítés ígérete nélkül.
(Bruxinfo)

Ha szeretné elolvasni
a Kok-jelentés teljes szövegét,
keresse fel irodánkat!

INFO CENTRE

Szeged, Tisza L a j o s krt. 2-4.
Tel.: 62/486-987/146
E-mail: eicszeged@csmkik.hu
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A PÉNZ BESZÉL
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KERTESZ LESZEK, FÁT NEVELEK...

MIBE FEKTESSÜK PÉNZÜNKET AZ IDÉN?

Előtérben a műkinespiac

Négyszeresére ugrott
a kisgépek forgalma

Akinek megtakarított pénze
van, az örülhet, ám az idei
esztendő óvatos döntésekre
int. Nagyjából ez derült ki egy
nemrégiben, Szegeden tartott
elemző előadásból.

A kiskereskedelemben
a kertészeti iparág folyama-

Az elmúlt héten kiemelt ügyfelei számára immár hagyományos m ó d o n tőkepiaci tájékoztatót tartott a Raiffeisen
Bank Priváté Banking Üzletága. Ezek a szolgáltatások ma
már nemcsak a pénzpiaci befektetések körét foglalják magukba, h a n e m ide tartoznak
az ingatlanpiaccal, a biztosítással, az adózással és legújabban a műtárgypiaci befektetésekkel összefüggő tanácsok is.

tos fejlődést mutat.
Az új évezred első két évében jelentősen növekedett a
kertészeti eszközök forgalma a '90-es évek végének
mutatószámaihoz képest. Az
utóbbi évben mintegy 15
százalékos piacnövekedés
figyelhető meg ezen a területen.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az egyre növekvő kereslet
szintén körvonalazta azon termékcsoportokat,
melyekből
jelentős mennyiséget értékesítettek az áruházak az elmúlt
szezonok alatt. Kiugróan növekedtek a kerti bútorok, a
grilleszközök, valamint a növények és növényápolási szerek eladási adatai, de sokszorosát adták el a locsolóeszközök, valamint a kéziszerszámok körébe tartozó termékekből is. A kertészeti eszközök kiskereskedelmi forgalmán belül kiemelkedő a Tesco-Globál Áruházak Rt. eladási statisztikája, mely öszszességében 66 százalékos
növekedést mutat 2001-ről
2002-re.
A portfolióban a kerti gépek
forgalma volt az egyik legkiemelkedőbb, mivel 2001-ről

• Design Ortón Norbett
2002-re a négyszeresére ugrott
e termékek forgalma. Ezen belül is a legnépszerűbbnek a
különböző fajtájú fűnyíró gépek bizonyultak, melyekből
tízszeres mennyiséget értékesített a szóban forgó időszakban az áruházlánc.
A mennyiségi egységeket tekintve a növények és növényápoiási szerek eladási mutatói
a legmagasabbak, mivel e termékcsoport célozza meg a
legszélesebb vásárlóközönséget. A vetőmagok például
olyan nagyon népszerűnek bi-

zonyultak. A kertészkedés
népszerűségét mutatja az is,
hogy a napokban elkezdődött

idei szezonban már 3 millió
tasak vetőmagot értékesítettek.

Néhány termék tól-ig árát tüntetjük fel forintban. Ezektől eltérés
a különböző akciók, illetve a minőség függvényében tapasztalható.
Elektromos fűnyírók 17 990-től 31 990-ig
Motoros fűnyírók 45 990-től 72 990-ig
Elektromos láncfűrészek 19 900-tól 89 990-ig
Kapálógépek 77 990-től 99 990-ig
Motoros kaszák 38 990-től 79 990-ig
Kerti székek (magas támlások, állíthatók) 3190-től 5999-ig
Fűmagkeverékek, 1 kg 5994ÓI 649-ig

A találkozón vezető pénzügyi szakemberek beszéltek az
aktuális pénzpiaci trendekről,
s az európai uniós csatlakozás
befektetésekre vonatkozó hatásairól.
A vázlatos, ám m i n d e n fontos területet érintő makrogazdasági kitekintő után szó esett
arról is, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a forint devizapiacán. A decemberi kamatvágást követő jegybanki

euróvásárlás, az iraki háború,
az általános recesszió rövid
távon bizonytalanná teszi a
forintra vonatkozó jóslatokat,
ám a szakemberek hosszú távon a hazai fizetőeszköz erősödésére számítanak. Ezek
alapján, ha befektetések, s
azok finanszíroztatása mellett
döntünk, a jelenlegi mutatók
szerint érdemesebb azokat forintban megvalósítani, s a hitelt euróban felvenni.
A
közelmúltban
zajlott
pénzpiaci változások előtérbe
helyezik az alternatív befektetési lehetőségeket, amelyeknek talán legelegánsabb formája a műtárgyvásárlás. Az
uniós csatlakozás ú j a b b lehetőséget kínál arra, hogy hazánk csaknem 60 esztendőnyi
kényszerszünet után visszakerüljön az európai műkereskedelem vérkeringésébe, komoly gyűjtemények létrehozását segítve. Műkincspiaci tekintetben kiviteli és tranzitországból célországgá válhatunk
a csatlakozás után, így mind e n k é p p e n érdemes a műkereskedelem, a műtárgypiac felé fordítani a befektetők figyelmét.
0 . K. K.

Termelői társulások
Magyarországon m i h a m a r a b b el kell terjedniük az európai
típusú termelői társulásoknak a zöldség-gyümölcs ágazatban is,
hogy az uniós támogatásokat igénybe vehessék a magyar
kertészek. Németh Imre földművelésügyi miniszter egy szakmai
tanácskozáson azt fogalmazta meg célként, hogy belátható időn
belül a termelői szervezetek adják a zöldség-gyümölcs értékesítés legalább 50 százalékát. Hozzátette: a mezőgazdaságban a kertészeti ágazat kitörési pont lehet, mivel az unióban
e termékekre nem határóznak meg termelési kvótát.

5 )%
A havidíj fele
lebeszélhető!
10 évesek vagyunk! Ebből az alkalomból

UJesiel
a Kapcsolat
Magyaromig legnagyobb
mobilszolgáltatója

előfizetéses díjcsomagjaink havidíjainak
felét lebeszélhetővé tettük!
Meglepetésünkkel sok millióan élvezhetik még könnyedébben
a Kapcsolat előnyeit. Ha Önnek például Westel 400 díjcsomagja van,
a havidíj megfelezésének köszönhetően ezentúl 120 perc csúcsidős
vagy 166 percnyi, azaz közel 3 órányi csúcsidőn kívüli, hálózaton belüli
beszélgetési időt nyer meglepetésünkkel!
Szervusz, Társalgó. Zöldzóna, [gyenlitó, Westel 500, Westel 200, Westel 300, Westel 300, Curofon I,
furofon II, Cuioíon III, MobilMester
további feltételek az üzletekben, az Üzletszabályzatban és a Díjszabásban.
információ: 1 2 3 0 (a Westel hálóiatából díjmentesen hívható), 0 6 - 1 / 2 6 5 - 9 2 1 0 .
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Fogamzásgátló
kampány

A MEDDŐSÉG PROBLEMAJA EGYRE TÖBB EMBERT ÉRINT

A Kaáli Intézet is segíthet

Várhatóan jövőre már lesznek
az egészségbiztosító által is
támogatott fogamzásgátló készítmények a hazai patikákban. Egyelőre még e tabletták
ára folyamatosan emelkedik.

A meddőségi problémákban szenvedők száma jelentősen emelkedett az utóbbi húsz évben. Ennek
okai közt a fölgyorsult élettempó,

MUNKATÁRSUNKTÓL

a stresszhatások sora, a környezetszennyezés is megemlíthető. A
meddőség ma már legtöbb esetben
gyógyítható; a Kaáli Intézetek lombikbébiprogrammal segítik a párokat a gyermekvállalásban.
A világ népességének 7-15 százaléka
küzd meddőségi problémával; a fejlettebb országokban inkább az említett két szélső érték felső határa a
jellemző. Magyarországon 11-12 százalékra tehető az arány - mondja dr.
Zódori János, a szegedi Kaáli Intézet
szülész-nőgyógyász szakorvosa. Azt,
hogy a napi sokórás televízió-, vagy
számítógépképernyő-nézés okozhat-e
meddőséget, orvosi vizsgálatok még
nem igazolták, de valószínűsíteni lehet: ha valaki tartósan elektromágneses térben tartózkodik, teherbe esési képessége csökkenhet. Meddőnek
egyébként - ismerteti a szülész-nőgyógyász szakorvos - akkor tekinthető
egy pár, ha egy évig rendszeresen élnek
védekezés nélküli nemi együttlétet, s
ezután sem jön létre terhesség. Az
okok mintegy 60 százaléka női eredetű, ide tartozik például a kétoldali
petevezeték-elzáródás, a nem megfelelő peteérés, ugyancsak megemlíthetők különböző gyulladásos és egyéb
betegségek következményei, esetleg
méhfejlődési rendellenesség is jelentheti a kiváltó okot. Emellett a férfioldali problémák gyakorisága is
emelkedik: hímivarsejtszám- és mozgóképesség-csökkenés. - A már említett, egyéves időszak lejárta után
azért is szükséges megkezdeni a pár
kivizsgálását, mert az életkor előrehaladtával a termékenységi esély csökken - mondja dr. Zádori János.
Először nőgyógyászhoz célszerű fordulni, így megállapítható: a női szerve-

A lombikbébi-kezelés során a megtermékenyítés
méhbe. Fotók: Miskolczi Róbert
zetben fölmerül-e meddőséget okozó
eltérés, például van-e peteérés. Ha a
vizsgálat nem mutat ki okot, a férfit kell
kivizsgáltatni. A hímivarsejtek számának jelentős csökkenése esetén urológussal is föl kell venni a kapcsolatot.
Mindemellett előfordulhat: az említett
vizsgálatok nem derítenek ki okot, ez
esetben a tüszőérés serkentésével, a
peteérés elősegítésével folytatódhat a
kezelés, majd a petevezetékek átjárhatóságát kell ellenőrizni. Amennyiben
valamilyen komolyabb eltérés mutatkozik, a beteget meddőségi centrumba

laboratóriumban

történik, és az osztódó embriót helyezik vissza a

irányíthatják, ahol megfelelő képzettségű szakemberek a problémát jó
eséllyel meg tudják oldani - folytatja a
szülész-nőgyógyász szakorvos. Hozzáteszi: a meddőséget okozó problémák
nagy része ma már a lombikbébi-kezelési program révén orvosolható, beleértve a kétoldali petevezeték-elzáródást, és a súlyos spermiumszám-csökkenést is.
Magyarországon - mint megtudtuk a lombikbébi-kezelések 65 százaléka
történik a Kaáli Intézetekben; Budapesten, Szegeden, Győrben, Debre-

cenben egyaránt működik már Kaáli
Intézet. A lombikbébi-kezelés lényege:
a megtermékenyítés laboratóriumi körülmények között történik, s az osztódó embriót helyezik vissza a méhbe.
Az 1997-ben alapított szegedi intézetben eddig végzett kezelések eredményeként már több mint ötszázötven, nagyon várt gyermek megszületésének örülhettek szüleik. A Kaáli
Intézetek sikere az új, külföldön már
alkalmazott eljárások azonnali bevezetésének köszönhető.

általában gyakoribbak. A szerelem és a vágy azonban
korhatár nélkül élvezhetők, akár 80 év felett is, hiszen a
jól ismert és évek óta biztonságosan használt gyógyszerek már bebizonyították, hogy nincs reménytelen helyzet, csak olyan férfi, aki nem fordul orvoshoz gyógyítható
problémájával.
A kor előrehaladtával a férfiak
sokszor belenyugodnak abba,
hogy nincsenek már erejük teljében, ráadásul a merevedési
zavarok hátterében álló egyéb
betegségekre szedett készítmények miatt - nem is mernek
gyógyszeres kezelésre gondolni. Pedig a szexuális élet hiánya csak tovább ront a helyzeten, depresszióhoz, szorongáshoz vezethet, sőt az érrendszernek sem tesz jót. Ugyanakkor a hiedelmekkel ellentétben
a merevedési zavar kezelésére
használt gyógyszereket a szívés érrendszeri megbetegedés-

ben vagy cukorbetegségben
szenvedők is szedhetik, ha orvosukkal előtte megbeszélik,
és az addig alkalmazott gyógyszereket összehangolják a szexuális zavart gyógyító készítménnyel.
Az egészségérzethez ma már
hozzátartozik a kiegyensúlyozott szexuális élet is. Becslések
szerint Magyarországon közel
félmillió férfit és partnerét
érinti a merevedési zavar, de
csak töredéke fordul orvoshoz
a problémájával.
Az ideális kezelés egyszerűen, akár naponta is alkalmaz-

ható, fájdalommentes, diszkrét és hatékony. Ma Magyarországon a terápiás lehetőségek
széles tárháza hozzáférhető az
implantátumok beültetésétől
a különböző segédeszközökön
át a hagyományos, szájon át
szedhető gyógyszerekig.
Az első igazán hatékony tabletta 1998-ban került forgalomba. Kevesen emlékeznek
már arra, hogy eredetileg koszorúérgyógyszernek szánták.
A fejlesztés során derült ki figyelemre méltó „mellékhatása", hogy a férfi betegeknél merevedést váltott ki. Azóta ennek köszönhetően férfiak millióinak adta vissza a szexuális
öröm élményét.
A gyógyszer hatásával a kezelt férfiak túlnyomó többsége
többéves szedés után is elégedett volt. Ez valószínűleg annak ís köszönhető, hogy a hatóanyag működése kiválóan
harmonizál a tartós párkapcsolatban élők természetes

szexuális aktusának ritmusával, amely az elhatározás szándékától általában egy órán belül lezajlik. Soha nem szabad
feladni, hiszen mindig kialakulhat egy új, értékes párkapcsolat, vagy felfrissíthető a régi

Jobb kicsinek
születni?

F. CS.

Ne csak a szeme kívánja!
A szexuális zavarok nem korfüggők, de negyven fölött

Jelenleg a fogamzásgátló szerek egyikét sem támogatja a
társadalombiztosító; a tabletták ára folyamatosan emelkedik, egyes gyógyszerek januártól is drágultak mintegy
tíz százalékkal. Az egészségügyi kormányzat más formában viszont tenni akar a nem
kívánt terhességek megelőzéséért. Várhatóan tavasszal
kezdi a tárca azt a kampányt,
amely az abortusz veszélyeire
hívja fel a figyelmet.
Az idén mintegy 80-100 millió forintot fordítanak szexuális felvilágosításra. Programjuk a fiataloknak, illetve a
veszélyeztetett, hátrányos körülmények között élőknek kíván segíteni a nem kívánt terhességek elkerülésében, valamint abban, hogy egészséges
gyermekeket szülhessenek. Az
összeg egy részét pályázattal
osztanák szét védőnők, civil
szervezetek, orvostanhallgatók önkéntes segítőcsoportjai
között, akik, illetve amelyek
szexuális felvilágosító munkára vállalkoznak, vagy már végeznek ilyet iskolákban.
A tervek szerint a legrászorultabbaknak támogatást adnak a fogamzásgátló eszközök
- tabletta, óvszer - megvásárlásához is. Egyelőre nem
sikerült megállapodni a finanszírozónak a gyártókkal, de
várhatóan jövőre már lesznek
e termékkörben is támogatott
készítmények a patikákban.

MTI

szerelem, amiért érdemes
mindent megtenni.
A merevedési zavarral kapcsolatos kérdéseire választ
kaphat a 06-309-661-748-as
telefonszámon.
Á.E.

Valérie McCormack brit kutató
és társai az 1960 'és 1998 közötti svéd halálozási regisztert
tanulmányozták át, konkrétan
megnézve 5358 nő esetét:
mindannyian Uppsala térségében születtek, s még a klimax beállta előtt lettek mellrákosak.
A kutatók - mint a Science et
Vie című francia tudományos
havilap írja legújabb számában - azt tapasztalták, hogy
mindazoknál a nőknél, akik 4
kilogramm feletti súllyal születtek, 3,5-szerte nagyobb volt
a mellrák esélye, mint a 3 kilogramm alatti súllyal világra
jött csecsemőknél.
Az 52 centis, vagy ennél nagyobb csecsemőknél 3,4-szeres volt ez ¿t kockázat (öszszehasonlítva a 49 centis, vagy
ennél kisebb csecsemők adataival), míg a több mint 36
centiméteres koponyakerülettel született csecsemőknél
négyszerte több mellrák fordult elő felnőtt éveikben, mint
a 34 centisnél kisebb koponyakerületű társaiknál.
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GYÓGY-ÍR

Gyomorkímélő étrend
Közeleg a húsvét, ilyenkor minden háziasszony sokat töri
a fejét, hogy a megszokott ünnepi ételsort hogyan tehetné változatosabbá. A MediFat® Wellness Centrum

MIT TANACS0L A SZEMESZ0RV0S?

A napszemüveg öltöztet
A napokban sokat fordult az

orvosai által összeállított receptek ehhez adnak néhány

időjárás. Már nemcsak a nap-

ötletet.

tár szerint van tavasz, a bőrünkön is érezhetjük a nap

SAJTTORTA

Hozzávalók: l - l darab piros, sárga és zöld kaliforniai paprika, 6
levél zselatin, 400 g tejszínes Camping krémsajt, 400 g mozzarella
sajt, 300 g juhtúró, 4 db mogyoróhagyma, 4 ek olívaolaj, 4 ek fehér borecet, kakukkfű, só, bors, 50 g darált dió. A zselatint megpuhítjuk, forró vízben feloldjuk. A paprikákat apró kockára vágjuk. A krémsajtot és a juhtúrót és diót jól összekeverjük, majd
hozzáadjuk a zselatint, hozzákeverjük a paprikát, sózzuk, borsozzuk, kakukkfűvel ízesítjük. A mozzarellát lecsepegtetjük és vékony szeletekre vágjuk. Egy négyszögletes formát folpackkal kibélelünk, az alját kirakjuk mozzarellával. Rátesszük a sajtkrém
harmadát, majd ismét mozzarellaréteg következik, ezt a rétegezést még kétszer megismételjük. A sajttortát néhány órán át
hagyjuk megdermedni. A hagymát finomra aprítjuk, összekeverjük az olajjal, ecettel, sóval és borssal. A tortát tálaláskor a mártással kínáljuk. Kalória szeletenként: 230 kcal.
TOJÁSSALÁTA

Hozzávalók 4 személyre: 8 tojás, 1 cs hónapos retek, 1 cs
újhagyma, 1 cs petrezselyemzöld, 100 gr tejföl, 100 gr joghurt, 1
ek citromlé, 1 ek csípős mustár, só, bors. A tojást keményre
főzzük, 4 tojást durvára aprítunk, 4 tojást pedig cikkekre
vágunk. Az újhagymát, petrezselyemzöldet és retket apró darabokra vágjuk. Az öntethez a tejfölt a joghurttal, citromlével és
mustárral összekeverjük, majd sóval és borssal fűszerezzük. Az
öntethez hozzáadjuk az apróra vágott zöldségeket és tojást és 20
percig állni hagyjuk. Végül a salátát a cikkekre vágott tojással
díszítjük. Személyenként 210 kcal.
SAJTKRÉMES SPAGETTI

Hozzávalók 4 személyre: 400 gr spagetti, 1 gerezd fokhagyma,
1 ek olívaolaj, 200 gr Ricotta sajt, 3 ek tejszín, 150 gr kaviár, só,
bors, bazsalikom. A spagettit forró vízben megfőzzük. A finomra
aprított fokhagymát felhevített olívaolajban megpirítjuk. A
szobahőmérsékletű Ricottába belekeverjük a tejszínt, sózzuk,
borsozzuk. A spagettit leszűrjük, lecsepegtetjük, összekeverjük
a fokhagymával, bazsalikommal és tányérra kiszedjük. A tészta
közelébe egy-egy adag Ricottát teszünk, és ráhalmozunk
egy-egy adag kaviárt. Személyenként 270 kcal.
VANÍLIAKRÉM EPERREL

Hozzávalók 4 személyre: 6 levél zselatin, 500 ml tejszín, 250 ml
tej, 2 cs vaníliás cukor, 2 ek porcukor, 1 tojásfehérje, 750 gr eper
(lehet mélyhűtött is). A zselatint megpuhítjuk hideg vízben. A
tejszínt és tejet felfőzzük, elkeverjük b e n n e a vaníliáscukrot,
majd Javesszük a tűzről. 6 ek forró tejszínben feloldjuk á
zselátínt, és ezt a többi tejszínhez keverjük, majd hagyjuk
kihűlni. A tojásfehérjét 1 ek. porcukorral keményre verjük, majd
hozzáadjuk a tejszínhez, amikor az dermedni kezd. A vaníliakrémet puding formákba töltjük, és néhány órán át dermedni hagyjuk. Az eper 2/3-át pürésítjük, szitán áttörjük és
összekeverjük 1 ek porcukorral. A maradék epret darabokra
vágjuk. A vaníliakrémet eperpéppel leöntve eperrel díszítve
tálaljuk. Személyenként 420 kcal.
HÚSOS PALACSINTA

Hozzávalók 4 személyre: 3 tojás, 500 ml tej, 250 gr liszt, 300 gr
csirkemell, 2 paradicsom, 1 paprika, 3 db sárgarépa, 4 ek napraforgóolaj, 200 gr Pannónia sajt, só, bors, pirospaprika, 1 cs petrezselyemzöld. A tojásból, tejből, lisztből 8 db sós palacsintát sütünk. A húst nagyon vékony csíkokra vágjuk, a sárgarépát gyufaszálnyi- hasábokra, a paradicsomot és paprikát vékony csíkokra
aprítjuk. Serpenyőben 2 ek olajon megpirítjuk a húst, majd hozzáadjuk a sárgarépát, 3 perecig együtt sütjük őket, végül sóval,
borssal, pirospaprikával és apróra vágott petrezselyemzölddel
ízesítjük, és belekeverjük a paprikát és paradicsomot. A sütőt 175
fokra felmelegítjük. A tölteléket elosztjuk a palacsintákon, felcsavarjuk és kiolajozott tűzálló tálba fektetjük. Megszórjuk reszelt
sajttal, és kb. 15 percig sütjük. Személyenként 750 kcal.
Az é t r e n d a MediFat® Orvosi Táplálkozási Rendszer része.
Rendelkezésre bocsátotta dr. Bólya László és dr. Gajdács
Ágnes.

melegét, gyönyörködhetünk a
kiviruló fákban, bokrokban.
Elrakjuk a meleg télikabátot,
előkerülnek a könnyű tavaszi
ruhák és bizony a napszemüvegek is.
Napszemüveget egyrészt divatból viselünk. Jelszó: „A
napszemüveg öltöztet!" A lányok még h a j p á n t n a k is ezt
hordják. S mint ahogy ilyenkor szívesen frissítjük fel ruhatárunkat egy-két új darabbal, szívesen vásárolunk magunknak ú j napszemüveget
is, hiszen az alak, a forma - s
az idén talán a szín is - mindig változik. A napszemüveg
vásárlásakor a z o n b a n n e m csak a divatot, a külcsínt kell
figyelembe vennünk, h a n e m
s z e m ü n k egészségére is gondolnunk kell.
Az emberek között nagyon
nagy eltérés mutatkozik szemük fényérzékenységének tekintetében. A világos szeműeket mindig jobban zavarja a napfény. Hiszen az ő szép
kék, zöld szemük szivárványhártyájában kevesebb a nap
sugarait elnyelő
pigment.
Több bántó fénysugár jut a
szem belsejébe, az ideghártyára, -mint a szivárványhártyában sok pigmenttel rendelkező sötét szemű embertársaikéba. Amikor napszemüvegünket feltesszük, szinte érezzük, hogy jólesik szemünknek
a védelem a nap egyre vakítóbb sugaraival szemben.
Viseljünk garantáltan jó minőségű napszemüveget! Amikor ellenőrizhetetlen minőségű napszemüveget vásáro-

Rendkívül fontos a szem fényvédelme.
lünk pl. utcai árusoktól, hiába írják rá, hogy UV-védelmet biztosít, az mindig csak
az UVA-ban szűr, aminek
nincs különösebb jelentősége, mert ez n e m igazán veszélyes a szemre. (Ha az UVA
veszélyességi-fokát a szemré
l-esnek vesszük, akkor az
UVB sugárzásé ennek ezerszerese!) Az UVA sugárzást
gyakorlatilag egy sima műanyag lencse is kiszűri. Az
UVB sugárzás ellen viszont
csak olyan szemüveglencse
jó, melynek alapanyaga is
speciális és az UV-szűrő réte-

A láthatatlan fény
A 400 nm alatti „láthatatlan fény" az ultraibolya sugárzás.
Hullámhossza alapján ebben a tartományban megkülönböztetünk: UVC sugárzást: (hullámhossz: 290 nm alatt), UVB
sugárzást (hullámhossz: 290-320 nm) és UVA sugárzást (hullámhossz: 230-400 nm). A legkisebb gondot az UVC sugárzás
okozza, mert azt az ózonréteg szétszórja, illetve elnyeli..
Az UVA és UVB viszont eljut a szemünkbe és ott különböző
elváltozásokat okozhat kötő- és szaruhártya-gyulladást, pírt,
fénykerülést, fájdalmat. A szemlencsén is áthatolva r annak
anyagcseréjét megváltoztatva pedig szürkehályog-képződést is
indíthat. (Az elváltozások mértéke sokban függ természetesen az
egyéni érzékenységtől, a napsugárzás intenzitásától - vízparton,
hegyekben, síeléskor a vakító hó miatt fokozott óvatosság és
védelem ajánlatos!)

Fotó: MTI

ge megfelelő vastagságú. (Ily
m ó d o n az sem nagyon árthat
hatékonyságának, ha véletlenül karcolódik.) Szerencsére
kaphatók jó minőségű napszemüvegek m á r gyerekek
számára is.
Megnyugtató a kontaktlencsét viselők számára, hogy a
korszerű kontaktlencsét is ellátják UV-szűrő réteggel, bár a
napszemüveg viselése ilyenkor is hasznos, mindamellett a
széltől, a portól is védi szemünket. A szürkehályogműtét
során beültetett műlencsék is
UV-szűrősek.
Egyre növekszik azoknak a
tábora, akik látásjavító lézeres
szemműtét alá vetik magukat,
hogy megszabaduljanak a
szemüvegtől. Az ilyen műtétek
során szükségszerűen elvékonyítják a szem elülső fénytörő
közegének és fényvisszaverő,
fényátbocsátó rétegének számító szaruhártyát, ami miatt a
szem belsejébe - lencsére, retinára - több, szemnek ártó
sugárzás jut. Ilyenkor a jó minőségű napszemüveg hangsúlyozottan fontos, akár normál
fényviszonyok mellett is.
Az ember pupillája mindig a
bejövő fényviszonyokhoz alkalmazkodik. Erős fénysugár-

záskor automatikusan, reflexszerűen beszűkül, gyengébbnél - pl. sötét napszemüvegben - kitágul. Kifejezetten ártunk vele, ha olyan napszemüveget használunk,
amely
n e m megfelelően véd, mert az
ily m ó d o n tág pupillán át m é g
több káros hatás érheti a szemünket.
Nem kell szemünk védelméről és a napszemüveg előnyeiről lemondani a dioptriás
szemüveget viselőknek sem,
hiszen ma már optikai szemüveget is lehet napszemüveg
alapanyagból készíteni. Sőt,
választhatnak olyan szemüveglencsét is, amely alkalmazkodik a mindenkori fényviszonyokhoz: tehát napfényre besötétül, gyengébb fényviszonyok mellett: lakásban,
mesterséges megvilágításnál
kivilágosodik.
Újdonságnak
s z á m í t e téren, hogy ez létezik
könnyített kivitelben, m ű anyagból is. A fiatalok pedig
igen kedvelik azokat az optikai
szemüvegkereteket, melyekre
hozzá illő napszemüveget is
lehet csíptetni. Ha szükség
van rá, csak lehajtják és
kész...
DR. KÉRY KLÁRA
SZEMORVOS, KONTAKTOLÓGUS

AKTIVITÁSI SZORZÓ, NASS, BALLASZT

Miért fontos a karcsúsító kalóriaszámlálás?
Súlycsökkentok kedvencei
• Fejes saláta

15 deka

• Hónapos retek

16 deka

15 kcal

• Paradicsom

15 deka

26 kcal

• Spárga

15 deka

16 kcal

* Uborka

15 deka

11 kcal

• Eper

15 deka

32 kcal

• Málna

15 deka

34 kcal

2 deka

24 kcal

• Harcsa

10 deka

78 kcal

• Heck

10 deka

89 kcal

• Rozsos zsömle

1 darab

93 kcal

• Főtt sonka

16 kcal

• Ásványvíz

2 deci

0 kcal

• Jege« t e a (light)

2 decj

4 kcal

A fogyókúrázóknak javasolt módszerek
között reneszánszát éli a kalóriaszámlálás. Táplálkozáskutatók, orvosok hívják
fel a figyelmet arra, hogy a súlyleadás
lényege a bevitt energia visszafogása.
Az elhízásnak, a túlsúlyosságnak az oka
legtöbbször az, hogy sokkal több kalóriáhozjuttatjuk szervezetünket, mint amenynyire szükségünk van, amennyit elégetünk. Ha tudjuk, hogy mennyi energia kell
az egészséges „működéshez", s annál többet nem fogyasztunk, kiiratkozhatunk a
duci kategóriából. Némi elszántság, precíz
számolás, kevéske lemondás, néhány hét,
s elérhető az áhított súly. A napi kalóriaszükséglet egyénenként más - alapja

azonban férfiaknál 900 kcal plusz tízszer a
testsúly, nőknél 700 kcal plusz hétszer a
testsúlykilogramm a nyugalmi alapanyagcseréhez, felkerekítve a fizikai aktivitási
szorzóval (ülőmunkásoknál 1,2-vel, közepes terhelésűeknél 1,4-gyel, nehéz fizikai
munkát végzőknél 1,8-cal). Aki fogyni akar,
az ennél napi 500 kalóriával kevesebb
energiát vigyen be. (Például egy 80 kilogrammos, közepesen aktív nő a szükséges
napi 1864 kalóriája helyett maximum
1364-et.) Szakemberek számításai szerint
ilyen alapon heti fél kiló fogyás garantált.
Az étrendet ki-ki maga állíthatja össze
(Szegeden ehhez segítség is kérhető a belgyógyászati klinika szakambulanciáján),
fontos az, hogy legyen benne szénhidrát,
fehérje és zsír is. Ne legyen viszont nassolás! A chips, a snack, a süti, az édesség, a fa-

gyi kalóriabomba (10 deka chips átlagban
500 kcal, 10 deka joghurtos tejcsoki 585
kcal, egy darab fehér Magnum jégkrém
285 kcal). A cukrot tartalmazó üdítőitalok
szintén tilosak, helyettük tea vagy préselt,
friss gyümölcs- vagy zöldséglé ajánlott (2
deci zöldséglében mindössze 44 kalória
van). A sütik, az édes desszertek helyett
ajánlott inkább gyümölcsöt, joghurtot fogyasztani (egy adag tejszínhabos csokipuding 234 kcal, míg egy Túró Rudi mindöszsze 50 kcal, 15 deka alma pedig 72 kcal).
S hogy ne érezze azt, hogy nagyon üres
a gyomra, javallják, egyen sok zöldségfélét, hiszen azok sok ballasztanyagot
tartalmaznak, kevés az energiájuk (15
deka répa 39 kcal, ugyanannyi karalábé
38 kcal).
SZABÓ MAGDOLNA
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ALAKFORMÁLÓ KEZELÉSEK
* * *

PRAXIS

A nők 90%-a elégedetlen
alakjával
_

Kozmetika

SZEBB, KARCSÚBB, FESZESEBB,
E G É S Z S É G E S E B B TEST

D R . OCSKÓ

-

infraszauna
illóolajos vagy v á k u u m o s nyirokmasszázs
testtekercselés
u l t r a h a n g o s zsírmobilizáló kezelések

- méregtelenítő iszappakolás
- izomtornáztatás
- fantasztikus hatékonyság
- Vacustyler-kezelések

A konzultáció és a kipróbálás: INGVKM

MARICA

R e u m a t o l ó g u s és fizioterápiás szakorvos, a k u p u n k t ő r
' t e r á p i a (Bio-Elektro-Magneses Energia Reguláció)
RENDELÉSI HELY: Szeged, Bocskai u. 4.
H., Cs. 17-18 óráig, tel.: 62/324-398
Forrás Szálló Gyógyászat Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16—24Rendelési időpont: H., Sz., Cs.: 10-13, K.: 16-18

ENNEK ELÉRÉSÉHEZ
KÍNÁLJUK ÖNNEK
TUDÁSUNKAT
ÉS EURÓPA LEGJOBB
GÉPEIT!

FOGPÓTLÁSOK

Dr. K á l m á n T i b o r
szülész-nőgyógyász
• Világszínvonalú kozmetikai
háttérrel a hormonterápia miatti és
szülés utáni szépséghibák
(cellulit, stria, megereszkedett mell)
felmérése és kezelése
• Személyre szabott fogamzásgátlás
• Klimaxkezelés
• Nőgyógyászati, hüvelyi ultrahang,
rákszűrés 1 napon belül
S z e g e d , M a r o s u, 3 8 .
Bejelentkezés naponta 8-20-ig:
62/547-197

• Telefon: 491-709

NNNNNR:

M N N M

tömések a legolcsóbbaktól
a csúcsminőségig,
KAMATMENTES

HITELRE IS!
dr. Moldovay Géza fogszakorvos
Szeged, Vitéz u. 5.
Tel.: 30/9357
841

KAPITÁNY PLASZTIKA Bt.
FÜL-ORR-GÉGE SZAKORVOS
Dr. Csanády

Thalasso
WELLNESS CENTRUM

Dr.

Miklós

Klára

plasztikai

Pszichológiai Szolgáltató

6 7 2 1 Szeged, Kálvin tér 5.
Telefon: 6 2 / 5 4 8 - 2 9 0 ; fax: 6 2 / 5 4 8 - 2 9 3

- fül-orr-gége betegségek

LÉZERES LÁTÁSJAVÍTÁS

diagnosztika és műtétek

Medicenter
Szeged, Petőfi S.sgt. 39.
TelJfax: 62/55-88-88
06-20/32-90-446

1 A rövidlátás, túllátás és astigmatizmus
1 excimer lézeres kezelése azoknak,
1 akik nem tudnak vagy nem akarnak
| szemüveget és kontaktlencsét viselni.

GYOGYNOVENY-

KLIN

Szemészet

Kommunikációs

i

Mozgásszervi

ÁRAINKBÓL:

•

Konyhai mérlegek

•

Ápolócsomag

Gerinc-,

(fürdőpamacs, h a j g u m i , h a j k e f e ,

•

449 Ft

Manikűrkészlet

299 Ft-999 Ft

(4 db-os, 14 db-os)
•

Fogy Ász a n a n á s z - p a p a y a t b l .

2390 Ft

+ ajándék méregtelenítő tea
•

M á l y v a t e a + caps.

829 Ft

(20 napi zsírégető program)
•

G i n g k o biloba t e a

819 Ft
99 Ft-tól

( é r t á g í t ó , m e m ó r i a j a v í t ó ) 10x20 d b
•

Claire Fisher t e r m é k e k

•

Pölöskel szörpök 1 I, 6 0 % gyümölcs-

Tel.: 6 2 / 5 4 5 - 0 9 2

•

1 0 9 9

C j j l C

GYÓGYNÖVÉNY

V

ÉS

B10-F0GY0KURA!

M f l G R N K L I N I K f i
Plasztikai Sebészet
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

- GÉPI ÁLI-APOTFF.LWÉBÉSSEL
- ECYÉNI PROGRAMTERVVEL
- RENDSZERES KONTROI.I.OkKAI.
- MAGNETOTERÁPIÁVAE
„ÉDENKERT
GYÓGYKÖZPONT"
T : 62/431-422

9

Bejelentkezés: munkanapokon 9-17 óráig. Tel.: 6 2 / 3 2 6 - 7 3 9
Béli-, NEMISYÓGYÁSZAT,
KOZMETOUÍGIA

HALLÁSVIZSGÁLAT 2000 Ft

Dr. Tóth Kása Izabella tőorvos

Tb-támogatás, közqyógyellátás

IDEGGYÓGYÁSZAT

HALLÁSJAVÍTÓ KESZÜLÉKEK,
USZODAI FÜLDUGÓ 390 Ft/db-tól

Dr. Dibó György tőorvos
PSZICHIÁTRIA
Dr. Boncz István egyetemi docens
REUMATOLÓGIA, lÉZEHTERÁPIA

DR. N R D f f N I S H f l H R f l M
PARK MEOICAL CENTER

Dr. Sonkodl Gábor szakorvos
|

ÍH1GH-CARE

Orvosi zsíroldás

i

műtét nélkül

i

az Andrássy út 1. alatt találhatók!

.

Dr. Túri Piroska főorvos

SZÉPSÉGÁPOLÁS
KORONÁJA
GIGI aromaterápia
|;f

- zsíros, problémás bőrre

Érdeklődés és előzetes időpont-egyeztetés:
Dr. Gajdács Ágnes 30/903-6886
Dr. Bólya László
30/218-5701

a C O R A Á r u h á z b a n és H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,

KAMI0LÜGIA

BELGYÓGYÁSZAT
NŐGYÓGYÁSZAT. SZÜLÉSZET
Dr. Búzás Fúlt tőorvos.
Prof. dr. Szabó Élek
magas vérnyomás kezelése
Dr. Varga-Tótn Andrea
Dr. Csajbók Éva
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
TÜOŐOYÜGTÁSZAT
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY,
Dr. Ágai Zsuzsanna főorvos
\
GASZTROEHTEROtÓGIA
FUl-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT,
HALLÁSVIZSGÁLAT
Dr. Lénárt Zsuzsanna
Dr. Túrók Klára tőorvos
egyetemi tanársegéd
ÉRSEBÉSZET
UROLÓGIA
Dr. Pintér Olivér egyetemi adjunktus Dr. Szabó Tamás érsebész
AMBULÁNS MŰTÉTEK
Dr. Csenke Zoltán főorvos

T U D O M Á N Y + SZAKTUDÁS
- vízhiányos bőrre

TAVASZI KEDVEZMÉNY MÉG 1 HÉTIG!

Üzleteink Szegeden, a S A S Patika mellett,

szakorvosok magánrendelője

SZEGED, GERA SÁNDOR U. 4.

MediFat® Elektrolipolízis

REFORMHÁZ

MAGÁNRENDELÉSE
Szeged, Jósika u. 5/B
Kedd: 9.00-11.00
Hódmezővásárhely, Jókai u. 45.
Hétfő: 14.00-18.00
Kedd: 14.00-15.00
Csütörtök: 14.00-18.00
ULTRAHANG, RÁKSZŰRÉS
Bejelentkezés: 06-30/248-1170

F O R R A S

G A L E N U S

GYULA

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ

tartós szőrtelenítő módszer

|
|

kezelés!

Ft

D R . H E R M D I

COSMETIC CENTER

Cellulit is-

Henna hajszínező porok 8 árnyalatban
(hidrogén-, ammóniamentes)

EPIUtUÍS

Tel.: 62/423-611. 20/934-68-16

Szeged, Brüsszeli krt. 27.
T.: 62/552-278
Nyitva: h.-p.: 10-17, szo.: 10-13.

(pókhálóerek) és

Nem csak 2 0 éveseknek!
Bejelentkezés: 3 0 / 2 8 - 2 6 - 4 2 6
Szeged, József A. sgt. 31.
022760227

Szeged, Arany J. u.-Stefánia sarkán

BIO-CENTRUM

fLÉZERES
VISSZÉRKEZELÉS

problémák

Testfogyasztás!
j ¿ . P B

259 Ft-389 Ft

tartalommal, 8 ízben

ízületi

kezelése
- Ortopédia:
DR. MÉCS LÁSZLÓ
klinikai adjunktus
- Neurológia:
DR. SZABÓ ILDIKÓ
- Gyógytornász
- Gyógymasszőr
- Fizioterápia
- Bioptron lámpa
Ultrahang
diagnosztika
DR. BENEDEK ERZSÉBET főorvos
Háziorvos, foglalkozás-e
ü.
szakrendelés
DR. SZŰCS MÁRTA
DR. MESTER LAJOS
Felvilágosítás, bejelentkezés:
62/550-797

5790 Ft-tól
999 Ft

tükör, h a b k ő , masszírozófa)

betegségek

gyógyítása

KIVÁLÓ MINŐSÉG, FOLYAMATOS AKCIÓK

Részletes tájékoztatás, jelentkezés:
6720 Szeged,
Deák Ferenc u. 4. fezt/1
62/452-569

Szeged,
Korányi fasor 16-11.

FOGY1KÜRZC1S

GYÓGY-PALOTA KFT.
6725 Szeged, Szent Ferenc u. 8.

tréning

május 3-4.

ALAKFORMÁLÓ

ÉS REFORMHÁZ
300 m2-en
35-45 méretig

Fenyő- és keményfából készült
ágykeretek, léces betétek,
matracok méretre is
* Gyapjú- és mágneses termékek

tréning

MOZGÁSTERÁPIA CENTRUM

• Scholl papucsok

MÁRKABOLT

április 12-13.

- lézersebészet, endoszkópos

30/488-8077

BIO-TEXT1MA

Központ

Személyiségfejlesztő

- fej-nyaki daganatos betegségek
- gyermek fur-orr-gége problémák

Arcfiatalítás
műtét nélkül

NYUGODT ALVAS TITKA

WHumanistic

sebész

magánrendelése: kedden 1 7 - 1 8 óráig

egyetemi adjunktus
Magánrendelés: hétfő 15-16

Orvoskozmetika

Kapitány

- érzékeny, száraz bőrre
- érett, fáradt bőrre
- pigmentált bőrök fehérítése

•
I

Az illóolajok szépítő és gyógyító hatása az emberi
úgy külsőleg, mint belsőleg már évezredek óta

iUl=L=lS*Mml={£{U1

FŰTÉS

B B t Vt>U L A TAl/AS7U
1 E T E R M O
S T A R

a

TEKtVIIK

c s a l á d o k

RÓ L E T í l i

OOO

R A D I Á T O R O K
b i z t o n s á g o s

pl • D K 6 0 0 X 4 0 0

5.800.-

pl • D K 6 0 0 X 8 0 0

10.580.-

pl • D K 6 0 0 X 1 2 0 0

SZANITIR

r a d i á t o r a !

• DK 6 0 0 X 1 0 0 0

13.123.-

• DK 6 0 0 X 9 0 0

11.869.-

14.882.-

• EK 6 0 0 X 5 0 0

I

Radiant

HOKOZPONT

I

Radiant

RBC

I

Junkers

W 275

3.959.-

34.490.-

Termo

C o l o r 25 öntöttvas

I

Termo

Color

Termomax

116.900.-

vízmelegítő

I Termomax
ragWlW

249.900.-

24 kW»i20L tnroio

2 0 i 2 4 kW k o m b i , ion . k o m

115.990.-

P A E 3 v.
219.990.-

2 5 kW 1 0 0 L t a r o l o

M I N D E N ŰVaillant T E R M É K R E
EXTRA TAVASZI
KEDVEZMÉNY!
Betarad

780

Quadriga

Q9

x 600
30

turolkozoszarito

120L

allo

gazbojl.

Ariston

EURO

SGA

80L

Ariston

Perla

120L

villanybojler

Hajdú

FTA

Honeywell

18

738.-

64.330.-

gazbojler

49.990,26.990.-

101 v i l l a n y b o j l e r

22.750.-

CM

14.990.-

J U N K E R S

6 7 hoti prog. t e r m o s z t a t
t r

QVdillant

H
HANSA
CSAPOK
10.133.-

- TOL

T E R M O M A X

S Z E G E D , DOROZSMAI ÚT 33.
^Berena TEL.62/559-130
FAX: 62/559-131
wim
w w w . m e g a t h e r m . h u

CELLULITTERAPIA
Tavaszi vitaminos kezelések
Alakformálás felsőfokon
Vénás és artériás keringési
zavarok kezelése vacumed
készülékkel - csak nálunk
Styler tea kedvező áron
Bérletekből 10% kedvezmény
Digimell - emlőformálás
orvosi háttérrel
TÖBB MINT SZÉPSÉG - EGÉSZSÉG
Figyelje húsvéti hirdetésünket.

szervezetre
ismert

GIGI COSMETIC LABORATORIES
Regionális képviselet

SANIBELL
SMfHKU

KOZMETIKAI SZALON

0H658M4
S z e g e d , M é r e y u. 6 . Tel.: 6 2 / 4 2 - 1 1 - 4 1

BEMUTATÓ: GIGI Szalon - RTL Klub
Minden kedden reggel 8-kor
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»MEGYEI TÜKÖR»

1

Állást kínál

2

Autó

3

Bútor

4

Egészségügy

5

Egyéb

• DIVATBEMUTATÓKRA,
kiállításokra modelljelölteke!
keresünk. Jelentkezni lehel
7-35 éves korig! Kezdőket
Is alkalmazunk. Tel.: 06-20920-83-77.
Szeged.
(22760162)

6

Elektronika, miiaukl cikkek

7

Építési telek

8

Építőanyag

9

Gazdit keres

10

Gépjirmüvezetö-képzéa

11

Gép, szerszám

• A V I L Á G legnagyobb
egészségvédő klubja várja
azok
jelentkezését,
akik
igazán tenni akarnak saját
és mások egészségének
megőrzése érdekében. Jelentkezni lehet: 06-30-3763652,
06-30-365-2148
(22760324)
• A U T Ó F É N Y E Z Ő és karosszérialakatosok
jelentkezéséi várja az Autoframe
Kft. Feltétel: önálló, precíz
munkavégzés, húzatópados
gyakorlat előnyben. Teljesítményarányos fizetés. Érdeklődni:
62-466-375.
(22759671)

Hagyaték

i

Hirdetmény
Könyv

Magánház
Növény
O k t a t á s t vállal
Régiségek
Ruházat
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
Téglaépitésü lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üdülés

• A U T Ó S Z E R E L Ö T keresünk tehergépjármű és felépítmény
javítására.
Az
önéletrajzot
"Sürgős
22860580" jeligére a megjelenést követő 3 napon
belül a Sajtóházba kérjük
eljuttatni. (22860560)
• AZ A G R I O P A C I O N
FUNEURÓPA Biztosító Rt.
vidéken hálózatot fejleszt.
Önt Is várjuk, ha szívesen
dolgozna egy dinamikusan
fejlődő, rugalmas hátterű
csapatban. Magas kereseti
lehetőség.
Tel.:
62-554540. (22760372)
• EGY U| mellékállás önnek
fehérneműk értékesítésével.
Válasszon
három
alapkollekciónkból, vagy kérje
színes katalógusunkat. Kereset: 30-50.000 Ft/hó. Tel.:
06-25-522-885.
06-25522-886. (22760028)

Uj

szolgáltatás
Csongrád Megyei
Munkaügyi központ
részletes, a k t u á l i s

állásajánlatok

• GYAKORLATTAL rendelkező csőszerelő és lakatos
munkatársakat keresünk felvételre változó munkahelyre.
Érdeklődni: 8-16 óráig. 62572-036. (Szeged) (22759724)

WAP-on
www.csmmk.hu/wap

• HAMBURGEREZÖBE keresek liatal eladólányokat,
62-327-297.
(Szeged)
(22759064)

Klasszikus é s speciális
technológiai tisztító é s
karbantartó vegyi a n y a g o k
gyártásával, fejlesztésével
és forgalmazásával
f o g l a l k o z ó c é g keres

területi képviselőt
Csongrád megye területérc.
- folyamatos szakmai
képzés,
- teljesítményarányos,
versenyképes jövedelem.
- karrierlehetőség,
- önálló munkavégzés.

• ISMERT biztonsági cég
szegedi munkahelyeire felvételt hirdet. Feltétel: megfelelő alkalmasság
Információ:
06-1-269-0139.
Budapest. (22759827)

- kereskedelmi szakirány,
- üzletkötői tapasztalat.
- műszaki fogékonyság,
- gépkocsi, telefon.
Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, vállalja
a változatos munka kihívásait
és szeretné jövőjét hosszá
távra megalapozni, akkor
lehelőség szerint fényképes
szakmai önéletrajzát
és jelentkezését küldje cl
az alábbi címre.
„
a megjelenéstől számított £
1 héten belül.
®

Klassehem Kft.
6723 Szeged. József A . sgt.
L*0. Tel.: 06-62-562-775.

TELEFONOS

• TANDÍJMENTES számftógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden.
30-576-74-30. (22759275)

• V Á M Ü G Y N Ö K S É G közvámraktárába
vámszakmai
képesítéssel ós számítógépes ismerettel rendelkező
raktárost lelveszünk. "Szolgálati
hely
22760425"
jeligére
a
Sajtóházba.
(22760425)
• ÉLELMISZERBOLTBA
gyakorlott, szakképzett eladókat keresünk. Tel : 0630-9554-315, 9.00-15.00ig. (22758921)
• É R E T T S É G I Z E T T munkatársakat keresek. Telefon:
30-289-9853. (22758820)

5

Fiat Bravó 1.4,
12V, benzin-gázüzemű,
kék metál. 1997.02.
Extrák: riasztó, kp.-l zár.
vonóhorog, r. magnó. áll. mag.
vez. ülés. áll. mag. kormányoszlop.
Eladó HITELRE IS.
„

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

Egyéb

(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.)
T e l 62-231-801

• HA ismer valakit, akinek
kilátástalan a kapcsolata a
szomszédjával vagy ön jár
hasonló cipőben? Ne adja
fel segítünk!! Hívja: 06-30228-2098. (22760387)

6

»- EREDETISÉG-

7
°

VIZSGÁLAT

Ford Fiesta Van
tehergépkocsi 1.3
benzines. 2 0 0 1 . 0 1 . 1 6 . ,
20 2 0 0 km-rel,
p
rádiós magnóval,
s
Ár: 1 080 000 Ft + áfa, |
Tel: 62-231-801
(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.)

Renault Clio
Extrémé
1,2,16V, 75 LE, 5 ajtós, í
korfukék,
12500 km-rel, 2002. 01. 28.,
sok extrával. HITELRE IS.
Tel: 62-231-801
(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M . út 21.)

R e n a u l t Clio 501,
1.2, 16V, 75 LE,
ezustmetál, sok extrával,
2002. októberi.
Eladó HITELRE IS!
Tel

62-231-801

(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.)

RENAULT Clio
Expression 1 . 5 dCi,
65 LE, sok extrával,
2003-as, hársszínű,
5 ajtós.
HITELRE IS.
Telefon

62-231-801
RENAULT

Hódmezővásárhely,

AUTÓKLUB

IGAZGATÓT
§

Renault Clio Societe

Felsőfokú végzettségű. :/
S
legalább 10 éves
gyakorlattal és legalább
3 éves vezetői gyakorlattal
rendelkező pályázók
jelentkezését várjak.
A pályázat
kétfordulós.
A pályázó jelentkezését
postán,
6701 Szeged, l*f.: 2 3 címen
adhatja le. a megjelenést
követő 20 napon belül.

tgk. 1.5 dCi 2002. okt. 24-i forg.
helyezéssel, 15 000 km-rel.

RÖSZKEI
HATÁRÁTKELŐNÉL AZ ESŐS ÚT MELLETT, 11.000
nm-es KÖZMŰVES (380 V

Tel.: 6 2 - 4 7 4 - 8 7 4 , 5 5 0 - 3 9 0

3 fázis) RÉSZBEN

• A SZEGEDI Parkolási Kft.
árverés útján értékesiti az
alábbi gépjárműveket: típus,
kikiáltási ár (Ft/db): Lada (3
db):
5000-25000
Ft,
Wartburg (9 db): 1000-6000
Ft, ZUK: 15000 Ft. P.126 (3
db): 100-7500 Ft, Trabant
(3 db): 1500-5000 Ft, Ford
(2 db): 5000, 20000 Ft,
Skoda (4 db): 3000-12000
Ft, BMW (2 db): 8000,
16000 Ft, Barkas (2 db):
3000, 6000 Ft, Audi: 9000
Ft. Mercedes (2 db): 25000
Ft, Opel (4 db): 2000-16000
Ft, Volkswagen: 16000 Ft,
Honda: 25000 Ft, Toyota (2
db): 6000 Ft, Renault: 5000
Ft, Nysa: 4000 Ft, Polski:
4000 Ft, Datsun: 2500 Ft.
Helye:
Szeged,
Bakay
Nándor utca végén, SZKT
telep Időpont: 2003. április
25., 15 óra. A járművek az
árverés napján 13 órától
tekinthetők meg. Fizetés a
helyszínen készpénzzel. Az
árak áfát nem tartalmazzák.
További információ a 62423-052
telefonszámon.

MŰVELÉSI ÁG ALÓL

• R E N A U L T Megana 1,6
CHTC
5
ajtós,
1998.
augusztusi, 72.000 km-rel,
kékesszürke, szervizkönyvel,
extrákkal,
jó
állapotban
2 000.000-ért eladó 06-209177-752. (22759943)
• TOYOTA Carina II. liftback. 1,6 benzines, 1987es. kedvező fogyasztással,
jó műszaki állapotban, 2004.
decemberéig érvényes műszakival
eladó.
Irányár:
440.000. 06-30-998-0269.
(Szeged). (22760306)

3

Bútor

• A N T I K B Ú T O R O K ; RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (22658611)
• A N T I K bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(22658050)

4

KIVONT TELEK ÁRON
ALUL ELADÓ 4.600.000ÉRT. Érd.: 62-458-840,
ESTI ÓRÁKBAN. 70-2485035. (22760265)

8

Építőanyag

• B O N T Á S B Ó L eladó
nagytégla, hazai cserép,
piros cserép, faanyag. 30473-5419, Szeged. (22759912)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxt telep
62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (22658527)

9

Gazdit keres

• FEKETE spánielt Hattyas
végi kerteknél Szűnyog utca
356. alatt látták. (22760431)
• LÉNA: hattyasi kiskertekben talált, 2 év körüli,
fajtatiszta szuka spániel kutyus régi gazdiját keresi.
Erd.:
70-241-64-60.
(22860712)
1 O Gépjárművezető-képzés
• CSILLAG AUTÓSIS
KOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433 (22658554)
• KOVÁCS Autósiskola Bihari 29. 62-492-682. Szeged. (22759215)

11 Gép, szerszám
• FASZÁRÍTÓ aron alul eladó,
06-30-2195-701.
(Szeged) (22251949)

1 2 Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
R É G I S É G E K vásárlása
készpénzért. Körűt Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (22658612)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324.
30-3837116, Szeged. (22658051)

Egészségügy

SPRANZ sérvkötők (60),
haskötők kedvező áron!

Extrák: klíma, k ö d l á m p a ,

spec. hövedő szélvédő,
ABS, 4 légzsák, el. ablak
és még sok extrával.
Számlaképes. HITELRE IS.

HA SÉRVE V A N , F O R D U L J O N A S P R A N Z NÉMET C É G H E Z ,
A M E L Y 8 0 ÉVE S P E C I A L I S T Á J A L Á G Y É K - , HERE-

ÉS HASI SÉRVEK E L L Á T Á S Á N A K !

Tel 62 231801

EGYEDI MÉRETREI TÖKÉLETES VÉDELEM MINDEN SÉRVREI
Információ (leveleim): Spranz Kit., Pilisborosjení, Fó út 3,2097
TeMax: 06-26.336.t22 ás 26/336-322. Email: spranz.kft@mail.datanet.hu
Méretre rendelhető:
2003. épirlis 10. és éprilis 24., c.iHSrtök, 17.00-18.00»,
gj
Kristály Palika, Sxe9ed, Jéssel A. sgt. 4.
2003. éprilis 11., és április 25., péntek, 12.00-13.00',
§
Szí. Dámján Palika, Ssentes, Sima f. u. 42.
,

(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.)

(22759029)

• O P E L Corsa 1 9 9 3 - a s
650.000-ért eladó. 06-30399-2494. (22758993)

5

Állást kínál

Építési telek

Szeged, Kossuth L. sgt. 112.

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603.
(22657786)

ÜGYVEZETŐ

Elektronika

• HÁLÓZATI telefonvonalat
vásárolnék. 06-20-543-2296. (22760495)

MŰSZAKI VIZSGA

műszaki tervező kft.

1

RENAULT
Twingo1.2,
|
1 6 V, 75 LE, Dinamique,~
sok extrával, fekete színű.
Hitelre is.

ZOLDKARTYA

több évtizede működő,

• EREDETISECVIZSGA
L A T , Intermobil Szeged.
Rákóczi tér. 62-541-410.

Egyéb

Motorkerékpár importőr kereskedő

RENAULT Megane

SZAUNÁK ÚSZÓMEDENCÉK

hálózata bővítéséhez

11.1.4,

I N F R A K A B I N O K K O M P L E T T KIVITELEZÉSE.

partnereket keres.
Feltételek: b e m u t a t ó t e r e m , szerviz,
motorkerékpár-értékesítési tapasztalat.
1 2 4 1 B u d a p e s t . Pf.: 3 9

(üzenetrögzítő

• ALFÖLDI festők festményei eladók. 06-30-4422722. (22760240)

h a r m i n c főt f o g l a l k o z t a t ó

keres.

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

is)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

Táncsics M. út 21.

Szegedi székhelyű,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apró börze

• MUNKALEHETŐSÉGEK
Nyugat-Európa
országaiban, nyelvtudás nélkül is.
06-30-490-3528,
Győr.
(22760266)

• V Á M Ü G Y N Ö K I irodába
szakképzett,
gyakorlattal
rendelkező
vámügyintézőt
keresünk. "Elektronikus vám
elé állítás 22760421" telgére
a Sajtóházba. (22760421)

Ami előny:

NONSTOP

9 8 LE, 2 0 0 3 - a s , sok §
extrával, zöldcitrom színű.
Hitelre Is.
(Renault Hódmezővásárhely,
Táncsics M. út 21.)
T e l 62-231-801

Üvegmozaikok széles választékban
bruttó 3000 Ft/m 2 ártól!
mm
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 99. Tel.: 62/498-855
6721 Szeged, Szent G y ö r g y tér 5.
Tel./fax: 62/323-797, Mobil: 30/9819-084.

1 3 Hirdetmény
• D É M Á S Z Rt Szentesi
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
04.
24-én,
13.00-15.00
óráig
áramszünetet
tart
Csongrád, malom, bútorgyár
II., gépállomás, Gyöngyösi
u., Hold u., Vörösmarthy u.
transzformátorállomások ellátási körzeteiben és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (22760150)
• D É M Á S Z Rt Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003. 04.
18-án, 2003 04. 22-én.
08.00-16.00
óráig áramszünetet tart Szentes, Boros
5. u., Veres P. u., Damjanich Laktanya, RákócziSzalai, Szalai-Deák F„ Borza, Nádas stny., geotermál
kút transzformátorkörzet hálózatán és környékén. Kérjük
fogyasztóink
szíves
megértését. (22760419)
• D É M Á S Z Rt. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003. 04
28-án, 2003. 04. 30-án,
2003. 05. 05-én, 08.0012.00 óráig áramszünetet
tart Szentes Arany J.-SzűrSzabó transzformátorkörzet
hálózatán
és
környékén.
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését (22760426)

1 4 Könyv
• HASZNALTKONYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
K É S Z P É N Z É R T . Körűt
Antikvárium Szeged,
623 1 5-322. (22658608)

1 5 Magánház
• FÖ FASORI háromszobás, garázsos magánház
sürgősen eladó. Szeged,
62-319-082 este. (22760273)
• SZEGED KLEBELSBER
GTELEP, Mozdony u.-i, 130
nm-es ház különálló garázzsal eladó. Téglaépitésü
lakást beszámítok. 06-20481-73-72. (22760129)
• S Z E G E D E N , vagy környékén, családi házat vagy
lakást keresek. Böndéné
06-30-406-8012. (22759799)
16

Növény

• ANGOL stílusú, gyönyörű
kertek tervezése és kivitelezése, Toronyi Díszfaiskola,
Szeged, Magyar u. 214.
Tel: 62-405-812. Bármikor!
(22353516)
• E Z Ü S T F E N Y Ő K , tuják,
díszfát, sziklakertek. Ültetés, ingyenes tervezés. Újszeged. Derkovits fasor 53.
62-431-705.
06-30-91523-73. (22759860)
• M A K Ó I hosszúgyökér
földjében eladó. 06-30-9983-178.
(Csanádpalota).
(22759893)
• O S Z L O P O S TUJÁK,
gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok
széles
választéka.
Egyes
tuják
akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18.,
62-427-991.
Nyitva
egész nap, hétvégén is.
(22354280)
• V I R Á G Z Ó magnóliák,
dísznövény
különlegességek.
Dísznövénycentrum
Szeged, AlgyőT út 34., 705 1 6-37-45. (22760493)

K&CSSSBSSH
• VASBETON- és műkőkészítő ipari tanulót felveszünk
gyakorlatra. Érd.: 62-550567, Szeged. (22760460)
1 8

• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
(21341301)

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296.
62-247-269. 30-375*5419,
70-505-9040. (22759966)

SZÁMÁRA

• 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. (22658028)

AKKREDITÁLT

AGYKONTROLL
tanfolyam
2003. június
7,8,14,15.

SZEGED

1 9 Ruházat
• MOLETTEKNEK női felső,
szoknya, nadrág 2400-tól.
Szeged, Mérey u.-Mars tér
sarki divatáru. (22251962)

2 0 Szolgáltatás

IFJÚSÁGI HÁZ
Felső Tisza-part 2.
Információ: 62/423-638

DUGULÁSELHÁRlTÁS 1000

INGYENES ISMERTETŐ:

Ft-tól, 1 ÉV

május 13-án,
kedden 17 órakor I
a tanfolyam helyszínén.

GARANCIÁVAL! SZEGED:
62-485-774. (22658680)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 06
30 9 4 5 7 5 7 7 , 06-62-533999.
SZÁSZ
PÉTER.
(22657760)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (22657742)
• H A R M O N I K A A J T Ó , RE
DÖNY,RELUXA
szalagfüggöny szezonnyitó árengedménnyel. Égető árnyékolástechnika. Tel.: 0662-489-603, 06-70-3168817. (22657792)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (22252650)
• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számithat! 06-70311-79-06,
06-20-3567058. Tel /fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(22658692)
• LAKSPED. KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket
biztosltok! 62-497-358,
0660-304-690.
(Szeged).
(22658687)
• REDŐNY, RELUXA,
szalagfüggöny, harmonikaajtó. szúnyogháló TAVASZI
AKCIÓVAL Csongrád
megyében.
62 401 318,
62-555-796,
06-30-2719697. (22657939)
• ROLÓSZERVIZ Kft alumínium
redőnyrendszerek,
garázs- és ipari kapuk és
egyéb árnyékoló berendezések
tervezése,
kivitelezése. Szeged. Kalász u. 8.
62-548-380. (22454920)
• ÜVEGEZÉS HITELRE
C S A K A S Z I L Á K ' - n á l t További információ: 62/425-555
Szeged, Teréz u. 42. (22760378)

2 1 Tanfolyam
• JÓGATANFOLYAM a
Wellness Centrumban hétfőnként 19 órától. Jóga a
Mindennapi Életben Egyesület.
20-398-36-77.
jamet@tiszanet.hu (22658501)
• I N T E N Z Í V gépírótanfolyamok 20-370-2087, Szabopress (Szeged) (22557112)
• 3 0 % ADÓKEDVEZMÉNY:
akkreditált képzőként angol,
számltógép-kezeló,
szoftverüzemeltető, gépírásképzeseket
indítunk.
GYES
esek,
munkanélküliek
a
munkaügyi központ támogatását igényelhetik!
62424-484 HUNIT-MagyarorSZág (06-0050-02) (22658149)

• ABC eladó ( + p é n z tárgép-kezelő); kereskedőboltvezető; ruházati eladó (+
pénztárgép-kezelő);
vendéglátó-üzletvezető; pincér;
pultos
és
számitógépkezelő. OKJ-s tanfolyamok
az Unicornis Stúdiónál. Érd.:
Szeged, Gogol u. 22., 62481-928. Saját munkaközvetítő irodánkban minden
hallgatónk elhelyezkedésé
ben ingyenesen közremű
ködünk. A munkaügyi központ
támogatása
igényelhető! Engsz.: 06-001102. (22759816)
• ALAPFOKÚ, tandíjmentes
számítástechnikai, valamint
internetkezelői
és
programozói
tanfolyamok
indulnak Szegeden április
28-tól.
(Windows, World,
Excel).
Előzetes
tájékoztatás
62-492-988.
(22760155)

2 2 Társközvetítés
• C R O N O S - Társkereső
Klub
Hódmezővásárhely,
párkapcsolatra vágyók bizalmasa. Bejelentkezés: 62241-022,
30-326-41-28.
(22758864)
23

Téglaépitésü lakás

• ELSŐ emeleti, 40 nm-es
Roosevelt téri lakás bérleti
jogát elcserélném 100 nm
körüli belvárosi lakás bérleti
jogára. Stefánián előnyben.
Tel.: 06-20-9432-718, Szeged. (22760393)
• SZEGED BELVÁROSI
csendes, tulajdoni garzonlakás galériázva, földszinten
6.500.000-ért eladó, 62430-347. (22760476)

2 4 Termény, takarmány
• N A P R A F O R G Ó kb 250
kg (fekete, aprószemű madáreledel) 230 Ft/kg, 0630-452-2641.
(Üllés)
(22760479)

2 5 Tüzelőanyag
• TÜZELŐ AKCIÓ! Kuglizott
akác tűzifa 1280/q, kuglizott
fenyő tűzifa 900/q díjtalan
házhoz szállítással, helyszíni
méréssel is! Telefon: 72267-327. (Pécs) (22760448)

26 Üdülés
• BALATONGYÖRÖKÖN
apartmanok
bérbeadók
Üdülési csekket elfogadunk.
Érdeklődés: 06-30-92-19000. (22556487)
• BALATONGYÖRÖKÖN 57
nm-es
apartman
eladó
Érdeklődés: 06-30-92-19000. (22556489)

Gratulálunk
Bóídeq

Születésnapét

Hódmezővásárhelyre,
Tisza u. 2-be

RÁHAI VANDÁNAK!
„Nyíló virág legyen életed
fája, boldogság
és mosoly a legszebb ága."
Boldog szülinapot kíván:

Régiségek

• ANTIK
BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK,
P O R C E L Á N O K , ezüst
vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged. Tisza
Lajos krt. 59. Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62-315-322, 06-309558-979. (22658620)

PEDAGÓGUSOK

mama,
tata,
dédi mama

Kedves

Zoltán!

Gratulálunk a
kinevezésedhez,
lehet még belőled postázó is!
Sok sikert hozzá! Adós
kollégáid.

KEDD, 2003. ÁPRILIS 8.

•
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K A P C S O L A T O K »

MEGKERDEZTÜK MAKÓI OLVASOINKAT:

Tartana-e kutyát panelban 7¿

CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható
a 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is
fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 - ö s telefonszámon.
ISKOLÁK

SZETAV

A közgyűlés tagjai arra nem gondolnak, hogy a kis létszámú osztályokban hatékonyabb a tanítás? Bezárni, megszüntetni, leépíteni - ez az amihez értenek,
véli a 30/207-6996-ról érkezett
SMS küldője.

S. József kifogásolta, hogy a Szetáv a kemény tél miatt azonnal a
fogyasztókra hárította a többletköltséget. Ez érthető lenne, ha az
enyhe időben kedvezményt adnának. Emellett, most éjjel nem
is melegek a radiátorok. Meghatározzák a fogyasztónak, hogy
mikor vegye igénybe a szolgáltatást.

SÁGVÁRITELEP

Kotormánné panaszolta, hogy
Ságváritelepen többen kiengedik
az utcára kutyáikat és másoknak
kell az állatok után takarítani.
SZABÓ 1MREN E

TÓTH JOZSEFNE

GESZTESILASZLO

SZABÓ SÁNDOR

gazdálkodó:
- Kertes házban lakunk és van is
kutyát, egy nagy testű keverék
vigyáz ránk. A család kedvence,
de a panelbe nem való. Ha oda
kellene költöznünk, ott biztosan nem tartanánk. Legfeljebb
egy cicánk lenne a gyerekek kedvéért.

gazdálkodó:
- Higiéniai okok miatt nem tartanám szerencsésnek a kutyatartást kis lakásban: ez az állat sok
Szőrt hullajt el és abban is biztos
vagyok, hogy rosszul érezné magát a bezártságban. Amúgy van
kutyánk, de nagy udvarunk is,
ahol kedvére szaladgálhat.

rokkantnyugdíjas:
- Állatkínzásnak tartom az ilyesmit. Szerintem még az ölebek, a
palotapincsi is igénylik a szabadságot és rosszul tűrik a panelt.
.Ezt úgy is mondom, mint nagy
állatbarát, hiszen kertes házunkban nagyon sokféle jószág él van két kutyánk is.

szakács:
- Mi a belvárosban, a „lordok háza" egyik emeleti lakásában lakunk. Természetesen nem tartunk kutyát, mert olyan beosztásban dolgozunk, hogy nem
tudnánk rendszeresen sétáltatni.
A szomszédokat is biztosan zavarná az ugatás.

•

H0R0SZK0P

mI

KOS: Lelkesedéssel és kitartással
dolgozik. Gyakorlati kérdésekben
nagyon megbízható, tehát minden együtt
van ahhoz, hogy szeressék és megbecsüljék
azok, akikkel együtt dolgozik. De ez sajnos
még sincs így.

Lyukasztás a felső sorban

m

adataimat egy jegyzőkönyvszerű tömbbe. Ott a helyszínen persze nem tudtam fizetni, mert ez az ellenőr
úr mutasson nekem ma Magyarországon olyan
nyugdíjast, akinek 3 nappal nyugdíjfizetés előtt van
2000 forintja. Nekem nem volt. Nekünk már sietni
kellett, mert időre voltunk előjegyezve a CT-re, ideadta a csekket meg egy cetlit, amelyen bekarikázta
az értékesítési osztály és a közönségkapcsolatok irodája címét és nyitvatartási idejét. A klinikáról viszszafelé jövet ott egy jegyárusító pavilonnál megkérdeztem, hogy jó-e ez a villamosjegy? Mondta az eladó, igen jó, ezzel utazhatok buszon, villamoson,
trolin. Jó nagy adag gyomorgörccsel felszálltunk újra
az l-es villamosra. Megkértem egy fiatalembert, legyen szíves kilyukasztani a jegyemet - arra gondolva, valószínű én nem jól dugtam az előtt a gépbe a jegyet. A fiatalember készségesen megtette, és csodák-csodája ez is a felső sorban lyukasztott. Vártam
ez ellenőr urat, hátha felszáll újra és be tudtam volna
bizonyítani, hogy nem csak nálam lyukasztott rossz
helyen a gép. Aztán arra gondoltam, hál' istennek,
hogy nem jött, mert újra megbüntetett volna.
Csak azt szeretném üzenni a 902-es ellenőr úrnak, hogy nem vagyok csaló és nem akartam megkárosítani a szegedi helyi közlekedést. Én egy falusi
öregasszony vagyok és megértem, hogy az ellenőröknek dolgozni kell és minél több embert meg
kell büntetniük. De így és ilyen áron?
Persze az elvett „rontott" jegyemet nem adta
vissza és a jegyzőkönyv egy példányát is elfelejtette
ideadni!
Tisztelettel:
BALOGH GYÖRGYNÉ,
KLÁRAFALVA

Mi folyik a sintértelepeken ?

egyedülálló, április

Szeretném megköszönni Bartha

s z e r i n t — igazi á l l a t k í n z á s folyik.

t a l á l j á k , m e r t az is illúzió, h o g y

• K M közepén egy új szerelem alakulhat
ki. Legyen óvatos, ismerje meg partnerét,
ne hagyja, hogy becsapja önt.

I. makói állatvédőnek, hogy
megírta, és az önök lapjának,
hogy közölték a Postabontásban
Az elkóborolt kutyákat megölik,
ugye? című cikket.
Tudniillik igenis tudatosítani
kell az emberekben, hogy mi folyik a sintértelepeken. Ne rózsaszínű ködön át lássák az állatok
gyeptelepi tartását, mert itt Szegeden (Algyőn) is - véleményem

Szűk ketrecekben, válogatott ölési módszerekkel irtják ki az ebeket. Nem humánusan, injekcióval altatják el, mint azt az emberek elképzelik.
Erről mindenkinek tudnia
kell, hogy a tulajdonosok jobban
vigyázzanak ebeikre. Ha elvész
is a kutya, már aznap hívni kell
a sintért. így is kicsi a valószínűsége annak, hogy még életben

két hétig tartják az állatokat
(kutyák és macskák például egy
sötét szobában, ketrecekben
vannak). Alig van az állatoknak
2-3 napja. Ugyan ki ellenőrzi
ezt a telepet? A kht. - úgy tűnik
- szemet huny az itt folyó dolgok felett, hiszen van ezer más,
fontosabb dolga is... Meddig lehet büntetlenül ezt tenni?

MÉRLEG: Ha

®

j SKORPIÓ: Ne próbálkozzon kedivese vigasztalásával akkor, amikor
azt látja, nem is szeretné, ha segítenének.
Egyedül akar megbirkózni a nehézségekkel,
mert csak akkor fogja úgy érezni, hogy tett
valamit.
NYILAS: Ha ma is munkával tölb a
napot, ne csodálkozzon, hogy ha
hamarosan lemerülnek energiaforrásai. Pihennie kéne, és ha másképp nem megy, akkor legalább aktív pihenéssel próbálkozzon.

I BAK: Gyakran idegeskedik. Pedig
3 M l n e m kellene, mert mostanság rendeződnek körülményei. Új munkahely van
kilátásban, de ha sokat rágja magát a lehetőségeken, akkor még a végén elszalasztja!
VIZONTO: A múltbeli események
m i i közül sokat csak most ért meg Lehetetlen nincs, legfeljebb nincs sok kedve a
feladathoz és minden akadályt elháríthatatlannak érez.
3 HALAK: Nem tudja utolérni magát,
újabb és újabb elfelejtett találkozók
és tárgyalások teszik kétségessé megbízhatóságát. Nem engedheb meg magának,
hogy ilyen csacsiságok miatt veszítse el azt,
ami az ön helyzetében talán a legfontosabb,
a megbízhatóságot.

Siposné azt tette szóvá, hogy a
Göndör soron a garázstulajdonosok szétszórják a szemetet. Már
megjelentek a rágcsálók is. Nagyobb felelősségérzet és gyakoribb büntetés kellene.

PANNON GSM

VTTTT AZ é l v o n a l .

P0STAB0NTAS

A Postabontás rovatban olvastam egy levelet, amelyet egy háromgyermekes anyuka. írt az l-es villamoson történt ellenőrzésével kapcsolatban. Velem
is hasonló történt.
A közelmúltban az idős, beteg férjemet kísértem
az új klinikára CT-vizsgálatra. Mi vidékiek vaBIKA: A nap különböző óráiban és
gyunk, Klárafalváról utaztunk a városba. A Mars
az élet sokféle helyzetében figyelje
meg saját lelkiállapotát. Tudatosítsa csele- téri buszpályaudvari újságárusnál vásároltam 2 db
villamosjegyet, mert vissza is kell majd jönni. Felkedeteit, döntéseit, másokról alkotott véleszálltunk a templomnál az 1 -es villamosra, a lyuménye érzelmi indítékát. Próbálja meg kíkasztóba betettem a jegyet, kezeltem. Pár perc múlvülről szemlélni saját magatartását.
va ellenőr kérte, átadtam, és ő így szólt: - Ez a jegy
érvénytelen, mivel nem jó rajta a lyukasztás!
IKREK: Néhány holmiját teljesen
- Kérem, én nem tudom, most szálltunk fel és
elkeverte, ezért szinte az egész délmost lyukasztottam.
előttje rámegy, hogy azokat végre megtalál- Ezzel a jeggyel már utazott trolival, mert a kódja. Valóban fontos iratok bukkantak elő. Készám ott van kilyukasztva.
szítse elő útlevélét is, mert a közeljövőben
- De kérem, én még életemben soha nem utazszüksége lehet rá.
tam Szegeden trolival, most sem tettem.
Az ellenőr úr erre elővett egy teljesen más fajtájú
RÁK: Hasznos volt, hogy tegnap esjegyet, egy fekete nyopiásút, az enyém narancssár^ W t e kicsit kibeszélte magát. Ugye,
megkönnyebbült? Egyre inkább rájön, meny- ga-kék színű. Beletette a ketyerébe, lehúzta és megmutatta, hogy az alsó sorban kell a lyukaknak lenni.
nyivel egyszerűbb őszintének lenni. Nem a
gyengeség jele, ha bevalljuk, hogy tévedtünk. Mondtam neki, ne haragudjon, de én nem értek ahhoz, hogy hol kell a lyukaknak lenni, én azt tudom,
Q j l OROSZLÁN: Kerülje a további vitá- hogy itt lyukasztottam az előbb. Őt ez nem érdekli,
" ^ i k a t ! Mintha túlfeszített állapotba ke- vagy itt fizetek 2000 forintot, vagy csekken 4000 forül volna, úgy érzi, célt tévesztett, amit kap- rintot. Felajánlottam neki a másik jegyet, hogy ő lyukodással igyekszik helyrehozni, de ezen igye- kassza ki és meglátjuk, hol lesz az a lyuk. Mit képzekezete is csak újabb érzelmi kitöréseket szül. lek én, ezt már nem lehet, vagy fizetek vagy odaadja
a csekket. Közben megérkeztünk a Hősök kapujához, ahol nekünk le kellett szállnunk. Ő is leszállt
A w j SZŰZ: Számottevő energiával renvelünk és kérte a személyi igazolványomat. Mivel
ff^idelkezik
és fegyelmezetten törektörvénytisztelő ember vagyok, odaadtam. Felvette az
szik minél több feladat elvégzésére. így is
adódhabiak konfliktusok, ha nem kapja
meg azt a bizalmat, amelyet érzései szerint
megérdemelne.

GÖNDÖRSOR

SZ. V, SÁNDORFALVA

Azonnal jövök - 20 perc múlva
A Csillag téri bérletpénztárnál játszódott le az alábbi jelent: a bérletpénztár előtt ketten álltunk. A
pénztárosnő - mielőtt az előttem álló férfit kiszolgálta volna - közölte, hogy bizony ő most bezár és
majd 20 perc múlva jön vissza és akkor újra kinyit.
Kértem, hogy szolgáljon ki minket, hiszen nincs jegyünk (bérletünk), s azonnal jön az autóbusz.
Erre azt válaszolta, hogy menjünk a Lugas utcai
buszvégállomásra, ott is lehet jegyet venni. Kérdem
én, mi volt, mi lehetett olyan sürgős, hogy ilyen pánikszerűen otthagyta munkahelyét egy szolgáltatást végző személy? Nem tudtam meg a nagy sietség okát, de ebben az esetben talán nem is ez a lé-

nyeg. Ebben a bódéban a hölgy azt tehet, amit akar,
vagy ennyire biztos a munkahelyében, hogy a legelemibb szabályt sem tartja be?
Úgy gondolom, meg kellene próbálni minden
helyzetben emberi módon viselkedni, mert egyik
helyen én lehetek a szolgáltató, máshol engem
szolgálnak ki és jó lenne, ha mindkét helyzetben
megelégedettek lehetnénk. Egyébként én a kereskedelemben dolgozom, s ha én így viselkednék a vásárlóval, másnap már nem kellene bemennem dolgozni. Az eset ennyi volt, s ez engem nagyon felháborított.
CS. KATALIN, SZEGED

Tisztelt 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.

Tartana•e kutyát
panelban?
Következő

I

kérdésünk:

Elmegy-e szombaton
szavazni?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szennt történik.

06-30/30-30-921
Szavazhat

az

interneten

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KALLÓ BARNABÁS
Április 4., 6 óra 34 perc, 1200 g és
KALLÓ SÁRA
Április 4., 6 óra 36 perc, 1340 g. Sz.: Kárpáti Mónika Éva és Kalló Tamás (Orosháza).
SZABÓ SZONJA
Április 4., 16 óra 40 perc, 2 8 2 0 g. Sz.: Pesti
Mónika és Szabó Gábor (Szeged).
KECK KRISTÓF
Április 5., 2 óra 15 perc, 3 7 0 0 g. Sz.: dr. Rózsási Hajnácska és dr. Tillman Keck (Szeged).
MOLNÁR BRIGITTA
Április 5., 5 óra 5 perc, 3720 g. Sz.: Fehér
Edit é s Molnár László (Szeged).

LAKATOS GRÉTA
Április 5., 11 óra, 3460 g. Sz.: Rigó Márta
és Lakatos Kornél (Szeged).
HEGYI DÁNIEL ANDRÁS
Április 5., 11 óra, 1610 g. Sz.: Nótári Julianna és Hegyi Lajos (Mezó'berény).
TÓTH GÁBOR
Ápilis 5 „ 12 óra 50 perc, 3 2 8 0 g. Sz.: Kurucz Katalin és Tóth Zsolt (Kistelek).

SALAMON ESZTER
Április 5., 16 óra 25 perc, 2 8 2 0 g. Sz.: Kiss
Enikő és Salamon Róbert (Csólyospálos).
SAVANYA RENÁTA
Április 5., 18 óra 5 perc, 2 7 6 0 g. Sz.-. Botdheim Anita és Savanya László (Ásotthalom).
KÁLLÓ MÁRTA GLÓRIA
Április 5., 18 óra 4 5 perc, 2 7 0 0 g. Sz.: Bátorfi Brigitta és Kálló Gábor (Szeged).
BÁNFI ENIKŐ BOGLÁRKA
Április 6., 8 óra 20 perc, 3540 g. Sz.: Szántai Szilvia és Bánfi Zoltán (Szeged).
JANKÓ ALEX ERIK
Április 6., 8 óra 30 perc, 4 0 2 0 g. Sz.: Kőműves Erika és Jankó András (Szeged).
BORSOS SZILÁRD

Április 7., 1 óra 20 perc, 3720 g. Sz.: Nagy
Andrea és Borsos Zsolt (Üllés).
LOÓS DOMINIK
Április 7., 2 óra 30 perc, 3 1 0 0 g. Sz.: Kapós
Krisztina és Loós Csaba (Makó).
MÉSZÁROS FANNI
Április 7., 5 óra 5 5 perc, 4 4 0 0 g. Sz.: Eke
Mária és Mészáros Sándor (Kecel).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
óráig. Helye: Szeged. Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
Ma a balesetet szenvedett személyeket
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veSZEMÉSZETI ÜGYELET
szi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
S.O.S.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kliA telefonszám díjmentesen hívható a megye
nikán látják el.
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .
FELNŐTT KÖZPONTI
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
VÁSÁRHELYEN
ÜGYELET
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
MAKÓN
Kossuth Lajos sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.
02 óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
GYÓGYSZERTÁR
ÜGYELET
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig Tel.: 5 4 7 - 1 7 4 .
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
Csak sürgős esetben!
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-
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»MEGYEI TÜKÖR»

SZEGEDI

NEMZETI

SZÍN

KEDD, 2003. ÁPRILIS 8.

Gyászközlemények

MEGEMLEKEZES
Értünk többé már nem aggódsz, nem fáradsz,
dolgozol. Pihensz csendben csillagok közt,
hol nincs már fájdalom.
Hiányod bennünket még mindig nagyon éget,
Rád gondolunk most is, kik szeretünk Téged.
Utánad azóta is fájó könnyet ejtünk, Amíg
élünk, Téged soha nem feledünk.
V I D Á C S MIHÁLY
halálának 1. évfordulójára emlékezünk.
Gyászmise a dorozsmai templomban április
13-án, 18.30-kor.
022556630
Szeretó családod

SZImiTI INFOIMACIOS NA

FOYER GALÉRIA
ALE ILDIKÓ és tanítványai FÜZÉRTÁNC. c. képzőművészeti
kiállításának megnyitójára április 10-én, 17.30 órai kezdettel kerül sor.
Megnyitja: dr. Nagy Sándor jogász
A kiállítás megtekinthető április 27-ig előadásnapokon, az előadás
megkezdése előtt egy órával.

SZEGED
GYÁSZHR
Í

A nagyszínház heti műsora:
Április 8., kedd, 19 óra
Április 9., szerda, 19 óra
Április 10., csütörtök, 19 óra
Április 11., péntek, 19 óra
Április 12., szombat, 15 óra
Április 13., vasárnap, 16 óra

MARICA GRÓFNŐ
MARICA GRÓFNŐ
MARICA GRÓFNŐ
Zártkörű rióadás - jegyek nem válthatók
ÜVEGCIPÓ
Latinovits Zoltán-bérlet
ÜVEGCIPÓ
Jávor Pál-bérlet
XIII. ORSZÁGOS GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI
NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Jegyek a Százszorszép Gyermekházban
válthatók

11

Fclhivjuk kedves közönségünk ügyeimét, hogy a 2003. április 8-ra
meghintetett S Ó G O R N Ő K c. előadás Meszléry Judit betegsége miatt
ELMARAD.
A megváltott jegyek az előadás napjától számított
14 napon belül visszaválthatók
a Szegedi Nemzeti Szinház és Szabadtéri
Játékok Jegyirodájában.
*

Hidatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy
S Z A B Ó JÓZSEF
életének 59. évében, hosszú betegség után váratlanul elhunyt. Temetése április 10-én, 13
órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló családja,
Algyő
022840522

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHR
Í

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj,
Édesapa, Tati és Dédapa,
SZEPESI ISTVÁN,
nyugalmazott tűzoltó főtörzs
82 éves korában csendesen elhunyt. Temetése április 10-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Ha jó anyával áldott meg az ég,
csókkal halmozd el mind a két
kezét.
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
Ö Z V N A G Y JÁNOSNÉ
SZÍVER MÁRIA,
Mindszent, Téglás u. 5. szám
alatti lakos 91 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 8-án, 14 órakor
lesz a Mindszenti temetőben.
022860520
Gyászoló család

A 2003. április 6-i elmaradt S Ó G O R N Ő K mecénás előadás
pótlása április 19-én, szombaton. 19 órakor lesz.
*
A jó közönség Jel siker!
Információ: jegyiroda (6720 Szeged, Kelemen u. 7.)
62/554-713.554-714, 554-715, 554-716,554-717
Nyitva tartás: hetfön 13-17. kedd-péntek 10-17, szombat 10-12.
www.nemzetiszinhaz.szeged.hu

n n

INTERFRUCT

Cash&Carry

Az I n t e r f r u c t K f t . , a német tulajdonú
Tengelmann-csoport dinamikusan fejlődő,
magyarországi Cash & Carry áruházakat
üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata
szegedi egységébe

gyakorlattal

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BEZNÓCZKY ANTAL
órásmester
életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatása április 11-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temetó ravatalozójából.
022759779
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TILL Á R P Á D N É
MARI ERZSÉBET,
a Szegedi Nyomda volt dolgozója életének 79. évében visszaadta lelkét Teremtőjének, megtért
szeretteihez. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2003. április 11én, 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló fia, lánya,
022759797
menye, unokái

rendelkező

BOLTI PÉNZTÁROST
keres.
Személyes jelentkezésüket várjuk
Csomor J á n o s áruházvezetőnél (fényképes szakmai
önéletrajzzal, bizonyítványok másolatával)
az alábbi címen: INTERFRUCT Kft.
6 7 2 8 Szeged, Algyői u.
Telefonon a 0 6 - 6 2 / 5 5 8 - 3 5 0
vagy a 06-62/558-35l-es számon.

On többet akar???
Mi is!!!

A WÜRTH értékesítési profizmusával világelső lett a szereléstechnikában.
A cég több mint 80 országban szerzett tapasztalatát

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy szeretett Papánk,
FÖLDI MIHÁLY
MAV-nyugdíjas,
Deszk, József Á. u. 34. sz. alatti
lakos elhunyt. Kívánságára szúk
család körben eltemettük.
022840547
Gyászoló család

Kézzel írott, fényképes pályázatát bizalmasan kezeljük!
JÖJJÖN HOZZÁNK. LÉPJÜNK ELŐRE EGYÜTT!
Jelentkezését a hirdetés megjelenését követő
2 héten belül az alábbi címen váijuk:
WÜRTH Szereléstechnika Kft.. Tordai Viktor.
2 0 4 0 Budaörs. Gyár u. 2.

GYÁSZKÖZLEMÉNYIK FELVÉTELE:
Ambnjs lózwt 6762 Sándortalva. Alkotmány krt 24 W. 62)752-515 Berg Honrikné, 6754 ÚjszenHvan. Május l u 31 U : 60/482-325 Cs. M-i Kegyrtali Kft.. 6791 Szagad. Széksós, út 6. Tél: 62/461039 6900 Makó. Vwabes u 2. M : 62/212-840 6786 Rúzsa. Haiárór u. 2 lel: 62/285-197 6800
Hódmezóvásártwly. Bakay u 16. Tét/kút 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft 6760 Kistelek, Temet« sor 1. W : 62/597-360 Égisz 90 Témeikezést Kft, 6600 Szentes. Sima F u. 45. Te).: 63/400-162
6640 Csongrád, Fó u 17-19 Te).: 63/483-975 Flóra Cenier Kft. 6722 Szeged, Tisza L krt 55. Tel:
62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyekáz u. 1. W.: 211-347 Pielas Wtkezés, Vállalkozás, 6722 Szeged. Bertók tér, 8 pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged,
Pulz u 2/A U : 62/425-864 6722 Szeged, Törók U.9/B Tel. 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900
Makó Kórtláz u. 13 W 62/213-514 Szeged, Temetkezési Kft.. 6722 Szeged, Attila u Tel.: 62/543-747
Szógi és Társa Temetkezési Iroda Szeged. Tór«k u 11/B Tél.: 62/425-847 Gyeviép Kht Algyó Kastélykert u 16 lét: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezóvásárhely, Hósók tere 7 Tel.:
62/246-605,62 248-775, Mécses 2001. Temetkezési Bt 6600 Szentes, Simo F. u. 31.

Tet/fax: 63/400889

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
G R Á N I C Z BALÁZS
71. évében elhunyt. Április 11 -én,
13 órakor a Dugonics temetőben helyezzük végső nyugalomra.
022840519

A gyászoló család

Tudatjuk, hogy fiunk, a 34 éves
LAJKO Z O L T Á N
búcsúztatása 2003. április 10én, 11.00 órakor lesz mise keretében a rókusi katolikus templomban.
022840524
Gyászoló család

———

KÖSZÖNETNYL
IVÁNT
ÍÁS

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és barátoknak, akik
L U C Z Ó JOACHIMNÉ
TERHES ROZÁLIA
temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló testvérei
022840531
& családjai

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Ö R D Ö G H ISTVÁN
temetésén megjelentekés utolsó
útjára elkísérték. Külön köszönetet mondunk a II. kórház orvosainak, ápolóinak áldozatos
munkájukért.
022840512
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
M A T U L A JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk háziorvosának a lelkiismeretes munkájáért.
022759359

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
OLASZ ERNŐNÉ
MOLNÁR
ERZSÉBET,
Hódmezővásárhely, Szivárvány
u. 28. szám alatti lakos hosszú,
súlyos betegség után, 90 éves korában elhunyt. Temetése 2003.
április 10-én, 13 órakor a Kincses
temetőben lesz.
Gyászoló család

022840583

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KOCSIS JÓZSEF
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
0228605U
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
VIDÁCS ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
022860510
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KIRÁLY
ANDRÁST
utolsó útjára elkísérték.
022759772
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NÉMETH KÁROLYNÉ
MÓDRA MARGIT
ROZÁL
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
0228405.6

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ASZTALOS SÁNDORNÉ
FENESI T E R É Z I A ,
Szabadság tér 85. szám alatti lakos 53 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése április 10-én,
14.30 órakor a katolikus temetőben lesz.
022860582
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYL
IVÁNT
ÍÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
FÜRDŐK L Á S Z L Ó N É
búcsúztatásán megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönetet mondunk barátainknak, valamint az orvosoknak,
nővéreknek és ismerősöknek.
A
022760366
gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BANKA ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, sírjára,
virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család,
Hódmezóvásárhely,
022760014 Orosháza, Székkutas
Hálás szívvel mondunk köszönet mindazoknak, akik szerettünket,
B E R E C Z K I IMRÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek.
022759929
Gyászoló család

M O L N Á R PIROSKA
életének 83. évében elhunyt. Temetése április 11-én, 12 órakor
lesz az Aigyői temetőben.
072.740157
Gyászoló család

Ön is hasznosítsa fejlődéséhez
Feladat:
• kapcsolattartás a meglévő és leendő
ügyfeleinkkel,
• a kiemelt partnereink ügyfélkezelése,
• a cég piaci stratégiájának
képviselete.
Amit kínálunk:
• főállású munkaviszony,
• profi háttér Magyarországon.
• karrierlehetőség, előmenetel,
• önálló munkavégzés és döntési
jogkör,
• betanulási idő alatt fix fizetés,
utána teljesítményarányosan
növekvő jövedelem.
• folyamatos továbbképzés

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZŰCS I S T V Á N
életének 89. évében elhunyt. Temetése 2003. április 11-én, 14
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
022759790
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV HERCZEG
FERENCNÉ

értékesítési munkatársként
Követelmények:
• legalább középfokú
műszaki végzettség,
• faipari vagy építőipari
ismeretek (mindkét terület
érdekes),
• jó kapcsolatteremtő és
kommunikációs képesség,
• jogosítvány, egészségügyi
alkalmasság,
• Csongrád megyei lakóhely,
• alkalmazás esetén erkölcsi
bizonyítvány.
Az értékesítési tapasztalat
előnyt jelent.

Mély fájdalommal t u d a t j u k
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, ho^y
BORBÉLY JÓZSEF
57 éves korában elhunyt. Temetése április 10-én, 14 órakor lesz
a dorozsmai temetőben.
022860575
Gyászoló család

„Értünk éltél, bennünket szerettél, a halál sem választ el tőlünk.
Tovább élsz szívünkben, s bárhova nézünk, csak rád emlékezünk."
Megrendülten tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, rokon, jó szomszéd,
H E G E D Ű S PÁL,
Hódmezővásárhely, Makai u. 57.
szám alatti (volt belső-erzsébeti)
lakos 89. évében elhunyt. Temetése április 9-én, de. fél 11 órakor
lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
022840530
Gyászolják szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, akik
SZABÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, sirjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

„Szívedben n e m volt más,
csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka volt egész életed."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
ANDRIKÓ ISTVÁN
halálának 1. évfordulóján.
022759920

Gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZHR
Í
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
Ö Z Y KISS JÓZSEFNÉ
G E R A JULIANNA,
Makó, volt Tölgyfa utcai lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése április 9-én, szerdán, 9 órakor lesz a makói Belvárosi református ótemetőben.
022860515
Gyászoló család

C7CDTCC
atenI tó

KÖSZÖNETNYL
IVÁNT
ÍÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SOMODI A N D R Á S
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
^_ ^
022860544

Gyászoló család

„Én nem akartam meghalni, váratlanul ért a halál, nem búcsúztam el Senkitől, így búcsúzom!
Mindenkitől: Isten veletek!" |
Köszönetet mondunk a közeli!
és távoli rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, akik drága szeret-!
tünk,
N É M E T H FERENC
ANTAL
temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték.
022860541
A gyászoló család
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TELEVIZIOMUSOR
MTV
10.05 Önök kérték! Kívánságműsor (ism.) 1121
10.55 Telenyerö [ 12 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat 51112112.00 Déli harangszó 12.01 Hiradó délben 13.05 Baywatch [161
14.00 Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 14.25 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzehségi magazin 14.55 Sorstársak Rehabilitációs magazin
15.25 Telenyerő 112115.40 Élesben [16116.30
Dr. Naszályi Emil ciszterci szerzetes emlékére 16.50
Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 116118.05 Borostyán Olasz
tévéfilmsorozat 2. [12119.00 Hoztam egy milliót! Játék [12119.30 Híradó este
19.56 Sporthírek Időjárás-jelentés
20.05 Nem csak a 20 éveseké a világé
21.00 A tetőn dolgoznak...
H. mint Hofi [16]
21.20 In memóriám Hofi ó[16]
22.00 Kedd este [12]
22.35 Hungaricum [12]
23.05 Panoráma [16|
23.35 Telesport Bajnokok Ugája.
0.30 Kárpáti krónika

9.45 Erdei iskola [12110.35 Teleshop 11.25 A
dadus 11.50 Vad angyal Spanyol—argentin filmsorozat 12.40 Damelle Steel: Egyszer az életben Amerikai
romanbkus film [121 14.20 Kapcsoltam Telefonos
vetélkedő 14.50 Providence 14.45 Betty. a csúnya
lány 16.45 Jakupcsek [12117.35 Claudia-show
112] 18.30 Tények
19.05 Aktív A
19.40 Big Brother [12]
20.40 ió barátok [12]
21.10 Szeret, nem szeret [12]
21.30 Viharfel hők Amerikai film.
23.20 Ablak Európára
23.55 io estét, Magyarországi
0.40 Helló, itt Brother! [16]
1.10 A napfény íze
Magyar-amerikai-kanadainémet film [12]
4.20 Aktív (ism.) [12]
5.00 Vers éjfél után

RTL Klub
10.05 Topshop 11.05 Játékzóna Játék 11.35 De
lelő Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó
13.10 fókusz-portré [12] (ism.) 13.40 Játékzóna
Játék 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55
Disney-rajzfitm A kis hableány 15.20 Csak egy szavadba kerül1 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek
16.30 Harmadik műszak [12] 17.25 Mónika [ 121
18.30 Hiradó - Esti kiadás 19.05 Fókusz 1121
19.35 ValőVilág [12]
21.00 Barátok közt
21.35 Vészhelyzet [12]
22.40 BeleValóVilág [12]
23.00 XXI. század [12]
23.30 Találkozások [12]
23.50 Utazás a tengerhez
Amerikai film [12]
1.30 így készült: Tesó
Magyar werkfilm
1.45 Híradó - Késő esti kiadás
1.50 Sportklub
2.00 Fókusz [12] (Ism.)

DUNA TV
5.30 8.30 Indul a nap 8.30 Hungarorama 8.35

Műsorismertetés 8.40 Határok fölött 9.10 Amiről a
kövek mesélnek 9.30 Keresztes Ildikó 10.00 Szívtipró gími 10.45 A nagy család: Márta 11.40 A Rajkó
zenekar játszik 11.50 Híradó 12.00 Déli hprangszó,
műsorismertetés 12.10 Gazdakör 12.25 És múlnak
az évek... 12.55 A dpmasztvirágok rajzolóia 13.20
Sebességláz 13.50 Északi madarak 13.55 Katedra
nélkül 14.15 Vészi Endre: Távolsági történet 14.45
Lyukasóra 15.25 „Jövőnk záloga a család1 15.55 A
Selyemút 16.45 Öt órai zene 16.50 Bűvölet 17.45
Hej. bei, helyes beszéd! 17.50 Az én Ejirópám 18.00
Híradó, sport, meteorológia 18.30 Égtájak 19.00
Mese 19.25 Magyar Európa 19.55 Temabkus est a
nemzetközi cigány napon 20.05 A bolond idegen Francia játékfilm 21.45 Hiradó. sport meteorológia 22.15
Az én Európám 22.25 Stúdióbeszélgetés Kóczé Angélával 22.35 Iskoladráma 23.25 Stúdióbeszélgetés
Bánlaky Pál szociológussal 0.00 Stúdióbeszélgetés a
költővel, Kalányos Mónikával 0.10 Összkép 0.25
Vers

Szeged TV
6.30 Hiradó (ism ). 7.00 Estelő (ism) 8.00 Sport
magazinműsor. 8.30 Képújság. 13.00 Zenevonal.
15.00 Torna csontritkulás ellen 15.30 Tv-shop.
16.00 Hírháló - települési hírmagazin. 16.30 Cubix.
17.00 Dokumentumműhely: szobrok városa. 17.30
Cubix. 18.00 Tv-sbop. 18.30 Terhestorna 19.00
Hiradó. 19.30 Hírháló 20.00 Estelő 21.00 Trópusi hőség. Kanadai bűnügyi tv-film. 22.00 Híradó
(ism.) 22.30 Képújság.

22.00 18.00 Hangos képújság. 18.00 Perla
Negra. Argentinfilmsorozat.145 rész. 18.45 Lakópark a Franciahögyön. 19.00 Törzsasztal - borászati, gasztronómiai magazin 20.00 Deszki magazin.
20.30 Diagnózis (ism.).

VTV Makó
6.00 Hírháló. 6.30 Dokumentum Műhely szobrok
városa. 7.00 A hétfői adás ismétlése. 8.00 Hiradó
(ism.) 8.10 Torna csontritkulás ellen 8.30 Szentföldi szent helyek üzenete. 9.00 Képújság. 17.00 Dokumentum Műhely. 17.30 Cubix. 18.00 Tv-shop.
18.15 Szerencsy fel' 18.20 Miért pont én? Az utazás - Gálvölgyi Jánossal. 18.30 Fókusz: népszavazás.
19.00 Hiradó. 19.10 Cubix 19.30 Hírháló - sport
hírmagazin. 20.00 A Te utad! - Veszprém. 20.25
Szerencsy fel' 20.30 Sport Hírmagazin. 21.00 Trópusi hőség. Színes, m. b. kanadai bűnügyi tv-filmsorozat 21.55 Szerencsy fel! 22.00 Bencze-show.
22.30 Nyitott világ. 23.00 Képújság.

MR KÖRZETI STÚDIÓ
Alföldi Hírmondó 5.30 22.30 ig 93,lMhz 66.29
Mhz Szerk: Marik István 6.00 Reggeli Krónika 6.45
Reggeli párbeszéd. 7.30 Dél-alföldi Krónika 7.45
Lapszemle. 8.00 Kapcsolás Kossuthra 15.00
18.00-ig Zenés délutáni magazin. Szerk.: Reigl Endre 18.30-22.30 ig Nemzetiségi műsorok

16.00 EU egyetem. 16.45 Híradó 17.00 Élő közvetítés a városházáról „Milyen lehetőségeket nyújt a Széchenyi Vállalkozás Fejlesztő Program a kis-és középvállalkozások számára?" című vállalkozói fórumról. Kb.
20.00 Híradó. 20.15 Nap kérdése. 20.20 A per
Amerikai film 22.30 Híradó. 23.00 EU egyetem
(ism.) 0.00 Képújság.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika. Sport 5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben
J.0.00 Délelőtti krónika 11.35 Nyelvemlékeink - Az
Ómagyar Mána-siralom 12.00 Déli harangszó 12.02
Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz
percben 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál. Gyerekekről - felnőtteknek 13.30 Tanúim lesztek!
A római katolikus egyház félórája 14.00 Krónika 14.15
Társalgó. Az Irodalmi Szerkesztőség műsora 15.05
Szóljon hozzá! Hangos recept 16.00 Délutáni krónika
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M üjoezető
ajánló

PETOFI
3.55 Rákóczi-induló 4.03 Folkóra 5.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt 9.01 Hírpercek 9.16 Stúdióbeszélgetés 9.52 Apró-cseprő 10.10
A vélemény szabad... Interaktív félóra a hallgatókkal
10.45 Kelet kapujában 11.05 Sporthírek 11.10
Gordiusz- plusz 11.15 Müzli. 11.38 Zöld jelzés
11.45 Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. Magyarnóta-előadók felvételeiből 13.00 Verkli. Kedvenc
slágereink a kupiétól az operettig 13.50 Vízállásjelentés 14.00 Terep-járó Tájak, túrák, kultúrák 17.00
Csúcsforgalom. Egy „mobil" óra közlekedőknek 18.01
Kölyökrádió. Igaz történetek 18.30 Gordiusz-játéktéi 19.04 Sportpercek 19.15 Francia négyes 20.00
CD-börze. Könnyűzenei újdonságok itthonról és a nagyvilágból 20.57 Rádiószínház, örök térj 22.00 Terézanyu klub 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó
23.15 Blues 0.00 Éjfél után..
BARTÓK
6.03 Muzsikáló reggel 8.08 Pódium 9.07 Zenekan muzsika 9.50 Ligeb György: Lux aeterna 10.05 az
életem, az életem, az életem". Hubay Miklóssal beszélget Erki Edit, 1 10.54 Gounod operáiból 11.40
Népdalaink foglalatban 12.06 Hangverseny délidőben
13.24 Barokk muzsika 14.05 A látogató. Konrád
György olvassa fel regényét, 7 14.50 Romantikus
szerzők művei 15.30 Zenélő városaink 16.05 Muzsikáló délután 18.05 A magyar zene évszázadai
18.56 Ponchielli: Gioconda. Négyfelvonásos opera
20.31 Teleobjektív. Radán Balázs, a XVI. századi költő-prédikátor 22.05 Az Orosz Nemzeti Zenekar játszik
23.00Hangvarázs 0.00 Hírek. Időjárás. Szózat 0.05
Notturno

Telin TV

vumm

16.15 „Magyarországról jövök..." - a vidék magazinja 17.05 Európa klub 17.45 Kék bolygó. Környezetvédők b'zperce 18.00 Esb krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.49 Jó éjszakát, gyerekek! Falatka királysága, 2.20.04 Aranyemberek. Szebik lm
re. a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke 20.35
Szabó Lőrinc: Tücsökzene. 2 21.04 Műsorajánló
21.35 Hagyományápolók 22.00 Késő esti krónika
22.30 Tér-idő. Labirintus 23.00 Hírek. Közlekedés.
Időjárás. Kenő 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekből. Sass Sylvia és Miller Lajos énekel 0.10 Him-

H I R D E T É S«

RADIO 88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00
Száraz Ferenc 14.00 Bende Gábor. 17.00 Kívánságműsor. 19.00 Szonda (Patkós Attila) 20.00
Eurosztrada (Ádám Péter és Szimicsku László) 21.00
Éjszakai Zenemix.
JUVENTUS RÁDIÓ
6.00 Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegyesi Sándorral 10.00 Juventus Plus Tiszttartó Titusszal. 14.00
Vass Marian. 17.00 Kívánságműsor Tel 06 30
30 30 244 20.00 Csak zene. 22.00 Sztársáv
Várkonyi Attilával.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
5.00 Jó reggelt - zenés információs műsor, félóránként
hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálab magazinműsor. Téma: Vásárhely utcanevei. Vendég: Herczeg Mihály és Szigeti János helytörténész, Dömötör János művészettörténész, a Rádió 7 Helyismereb Körének Tagjai.
12.00 Hírösszefoglaló 13.30 Humorpercek 14.00
Dél-alföldi Hűmondó. 16.00 Női magazin. 18.00 Top
20 20.15 Kvízválasztó. 23.00 Dél-alföldi Hírmondó (ism.).

Színház

hét múlva örökké: 13.30,
18, 20.15 óra.

15.45,

SZEGED

VÁSÁRHELY

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Marica grófnő - operett.
Bérletszünet, emelt helyár.
KAMARA-TANTUSZ SZÍNHÁZ
Este 7 óra: A Sógornők
című színmű Meszléry Judit betegsége miatt elmarad.
A; április 6-i elmaradt előadás április 19-én
szombaton lesz 19 órakor.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Ámor nyilacskái.
Cirmos-bérlet.

Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Bazi nagy görög lagzi.
Színes, m. b. amerikai film.

Mozi
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Két hét múlva örökké.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 4 és fél 6 óra:
Széftörők.
Színes amerikai film;
este háromnegyed 8 óra: Vidocq.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3 óra, negyed 6 és este fél 8
óra: Beszélj hozzá!
Színes spanyol film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: új spanyol filmek; este 7
óra: A múlt nélküli ember.
Színes finn film;
este 9 óra: Szörnyek keringője.
Színes amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
A fenegyerek: 13.45, 18, 20.15
óra. A dzsungel könyve 2: 13, 15
óra. Chihiro Szellemországban: 14
óra. Taxi 3: 16.20, 20.20 óra.
Órák: 15.45, 18, 20.15 óra. A kör:
15.30, 17.45, 20 óra. Álmomban
már láttalak: 13.15 óra. Még egy
kis pánik: 16 óra. Solaris: 16.30
óra. Chicago: 13.30, 15.45, 18,
20.15 óra. A muskétás: 13.30 óra.
A zongorista: 14, 17, 20 óra.
Félholt (csak 16 éven felülieknek!):
18.20 óra. A szellemhajó (csak 18
éven felülieknek!): 18.30, 20.30
óra. Frida: 15, 17.30, 20 óra. Két

dísztermében du. 6 órakor:
Húsvéti keresztény hagyományok címmel Gyulai Endre
megyés püspök tart előadást. Közreműködik: Hódi
Viktória (szavalat), lakács Éva (ének). I

MAKÓ
Este 7 óra: Kretének, de extrémek.
Színes francia akció-vígjáték.

A JATE-klubban este 8 órakor:
Az akasztottak balladája címmel előadói est. Francois
Villon verseit az Új színház előadásában Hobo (Földes
László) mondja el. Zenél: Hárs Viktor és Nagy
Szabolcs.

SZENTES

VÁSÁRHELY

Du. fél 6 óra: Én, a kém.
Szines amerikai akci ó-vígjáték;
este 8 óra: Kap el, ha tudsz.
Színes, m. b. amerikai vígjáték.

A Németh László Városi
Könyvtárban (Andrássy út 44.), du.
6 órakor:
A második világháború társadalmi következményei a
felvidéki magyarságra címmel Csámpai Ottó
etnoszociológus (Pozsony) tart előadást.

«J

Közélet

SZEGED

A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.) du. 4
órakor:
Hang-csend-játék időországban
hanversenysorozat.
Vendégek: Vajda Júlia operaénekes ésKoczka Ferenc
zongoraművész.
A tarjáni fiókkönyvtárban (Csorba
u. 3.), du. 4 órakor:
a Könyvbarátok Klubja rendezvényén, a költészet
napia alkalmából a Weöres Sándor Általános Iskola 3.
osztályos tanuló szavalnak: Antalfi Dóra, Hajnal
Dorottya, Cserényi Veronika és Szarka-Kovács
Alexandra. Felkészítő tanárok: Csontos Erzsébet és
Vitális Imréné.
A SZAB-székházban (Somogyi u.
7.) du. 4 órakor:
Szocioterápiás rehabilitációs eljárás címmel előadás.
Közéleti Kávéház du. fél 5 órakor a
megyeház aulájában:
10 éves a Vasúttörténeti Alapítvány címmel
beszélgetés. Vendég: Szabó Gyula, a kuratórium
elnöke. Beszélgetőtárs: Nagy József kurátor.
Az SZTE Élelmiszeripari Főiskolán
(Mars tér) du. 5 órakor:
beszámol a polgármester - Botka László lakossági
fóruma.
A Dóm téri panteonban du. 5
órakor:
az Országos Széchenyi Kör Szegedi Szervezete
megemlékezik gráf Széchenyi István halálának (1860)
évfordulójáról. Széchenyi, a korszakváltó politikus
címmel dr. Zakar Péter főiskolai tanár tart előadást.
A Juhász Gyula Művelődési Központ

GJ

Koncert

SZEGED

A Tamási Aron Klubban
(Boldogasszony sgt.) este 8 órakor:
a népszerű River Country Club koncertezik.

Kiállítás
SZEGED
Az SZTE Egyetemi Könyvtára
(Dugonics téri központi épület
I. emeleti folyósón) de. fél 12
órakor:
nyílik az Évfordulós emlékcsarnok című
kiállítássorozat Csefkó Gyula nyelvész, születésének
125., ifj. Jancsó Miklós farmakológus születésének
100. és Schneller Károly jogász halálának 50.
évfordulója alkalmából. Megemlékező beszédet dr.
Lázár György egyetemi tanár mond.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) kiállítás nyílt
Bartáné Papp Andrea. Barta András és Csobán András
az alföldi, dunántúli és erdélyi mővésztelepen készült
munkáiból.
Az Impala Ház (Zárda u. 9.)
galériáján megnyílt
Fenyvesi Ottó grafikai kiállítása. Megtekinthető április
18-áig, hétfőtói péntekig, 9-től 17 óráig.
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Kedves József!

Jó tanácsot kapott az ismerőseitől, az egyik lehetséges
válasz az Ön által felvetett kérdésre: Motivell Turbo F.
Ez a kukorica kelése után használható gyomirtó
szerkombináció. Rendkívül hatékony, gyakorlatilag a
kukorica minden fontos gyomnövénye irtható vele,
A Motivell Turbo F használata egyszerű, a kukorica
2-3 leveles fejlettségétől egészen 6-leveles fejlettségi állapotáig permetezhető.
A másik szerkombináció, a 2003-as év újdonsága a
kukorica gyomirtásában, a Wing+Cambio, Ezt akkor
javaslom használni, ha nagyobb biztonságra törekszik, és azt szeretné, hogy a kukorica már a csírázástól gyommentes legyen.

Új, egyedi Polo modellek:
Polo First már 2 199 000 Ft-tól,
Polo Ice klímával, 75 lóerős motorral 2 699 000 Ft-tól.
• Klímaberendezés
{Polo Ice modell esetén)
• Vezető- és utasoldali légzsák,
oldallégzsák elől
• Elektrohidraulikus, sebességfüggő
szervokormány (65 lóerős motorváltozattól)
• Elektronikus indításgátló
• lsofix előkészítés a biztonsági
gyermeküléshez

Beta rádió 4 hangszóróval
Kormányoszlop magasságés axiális állítás
Zöld hővédő üvegezés
12 év átrozsdásod ás elleni garancia
2 év teljeskörű garancia
Fényszóró magasságállítás
Ft) rd u I at számm é rő
Por- és pollenszűrő
Pótféklámpa

A szerek pontos felhasználásáról részletes információt kaphat az Önhöz legközelebbi gazdaboltban
vagy a körzetében dolgozó növényvédelmi szakmér-^
nőktől.
Sikeres gazdálkodást kíván Önnek

János bá
a BASF növényvédelmi tanácsadója

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: P o r s c h e S z e g e d
6724 Szeged, Sárosi u. 11. Telefon: 62/549-400 Fax: 62/549-401
E-mail: posta@porscheszeged.hu www.porscheszeged.hu
Azajánlfct v/ISvl. irrfSh l-i ötiÍAU .líapjíin, IwMltMlttolftwfalíi
ixejói* vagy ei-tSíKtewiséKérvényes. ÁtMcMtt^ tS üiltéwMiWI az (Vt VoltarogcR máfcákcc.-Jnaa.'jcad
A kiyttt MäuM gtyfa*¡A wttafrittjKttíségtt urtaiRxu'íia». A vvr Psio mnftxfctitoaittfel iü^f,. WxM
i Maák ¡tóftf^ttgmxtf»*.'
i>l«3i»L,«>2 tUnxiMm Itt-i82 gífan.
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Fernando Alonsót kórházba szállították az interlagosi futamon

Kimi Räikkönen, a túlélő

Mezei diákolimpia
ATLÉTIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL

FORMA-l
A F o r m a - l - e s Brazil Nagydíj
végeredményéről már beszámoltunk, de az interlagosi futamon történtekre érdemes egy
kicsit visszatekinteni.
Az interlagosi pályát nem nagyon szeretik a száguldó cirkusz
főszereplői, a pilóták. A létesítmény a hatvanas években épült
és a mai kor követelményeinek,
a szigorú biztonsági előírásoknak már jóindulattal sem felel
meg. Az ellenérzéseket tovább
növelte, hogy a kezdés előtt trópusi eső zúdult rá, ennek következtében néhol egy áradó folyó
képét idézte a betoncsík.
A startot 15 perccel elhalasztották, s a rajt nem a hagyományos
módon zajlott, a felvezető safety
car mögött haladt a mezőny. A
biztonsági autó csak a 8. körben
hagyta el a pályát, ekkor kezdődhetett az igazi verseny. Három
körrel később Raikkönen (McLaren-Mercedes)
megelőzve
az
ausztrál Webbert
(Jaguar-Cosworth), a brazil Barrichellót (Ferrari) és skót márkatársát, Coulthardot már az élen haladt. Az ötszörös világbajnok M. Schumacher (a Ferrari klasszisa a 7. helyről rajtolt) a 16. körre már a dobogós helyen autózott. A 19-ben pedig újra „versenybe szállt" a safety
car, az okot Firmán baleste szolgáltatta. A 25. körben a kolumbiai Montoya (Wilbams-BMW) a
falnak csúszott, s a hamarosan
megpördülő hazai Pizzonia nekicsapódott. Egy körrel később M.
Schumacher megpördült, falnak
ütközött és fel kellett adnia a versenyt. Ilyen vele utoljára 25 futammal ezelőtt 2001. július

A közelmúltban rendezték meg
Szegeden a Nemzeti Atlétikai
Program (NAP) keretén belül a
városi mezei futó diákolimpiai
bajnokságot. A lebonyolításban a
szakszövetségnek segédkezett a
Szeged Városi Sportigazgatóság.
Az általános iskolások 474-en,
míg a középiskolások 75-en álltak rajthoz, s versengtek a helyezésekért. A legeredményesebben
az Odessza II., a Kodály téri, az
Orczy és a Rókus I. szerepelt.
Eredmények:
Csapatbajnokok. Szeged l-es
körzet, I. korcsoport,
fiúk:
Odessza II., lányok: Odessza II.;
II. kcs, fiúk: Kodály téri, lányok:
Karolina; III. kcs, fiúk: Odessza
II., lányok: Odessza II.; TV. kcs,
fiúk: Kodály téri, lányok: Odeszsza II. Szeged Il-es körzet, I.
korcsoport, fiúk: Rókus I., lányok: Orczy; II. kcs, fiúk: Rókus
I., lányok: Tisza-parti; III. kcs, fiAlonso az 55. körben elszenvedett karambol után kászálódik ki az autójából. MTI-fotó: Marcio Fernandes úk: Gedői, lányok: Gedói; IV.
kcs, fiúk: Dugonics piarista, lá29-én esett meg, akkor a Német sebességgel a falnak csapódott, intéskor ő haladt az élen). 53 kör nyok: Orczy. Középiskolák, V.
Nagydíjat nem bírta befejezni. A az autó eleje leszakadt, szeren- alapján értékelték a 71 körösre korcsoport, fiúk: Dugonics piabiztonsági autó ismét bejött, s az csére a pilóta sértetlenül úszta tervezett viadalt, s akkor Alonso rista, lányok: Széchenyi; VI. kcs,
élboly (a kerékcserék miatt is) ala- meg a „kalandot". Ekkor be- a 3. helyen autózott. Ismét Kimi fiúk: Széchenyi, lányok: Tápai.
posan átrendeződött: Coulthard, küldték, immár sokadszor a sa- Raikkönen nyert - túlélőnek is
Egyéni. Szeged l-es körzet. 1.
Barrichello, R. Schumacher (Wil- fety cart, de pillanatokkal ké- nevezhetnénk - , ezzel összetett- korcsoport, fiúk: 1. Balogh Gerliams-BMW), Webber,
Button sőbb Alonso nagy sebességgel a ben növelte előnyét.
gely, 2. Suták Barnabás (mind(BAR-Honda), Alonso (Renault), Jaguarnak, majd a gumifalnak
A Brazil Nagydíj (53 kör alap- kettő Odessza), 3. Csigi Máté
Raikkönen. Már szinte unalmas vágódott. A 21 éves spanyol ján) végeredménye, dobogósok: (Karolina); lányok: 1. Hartauer
kikászálódott
a
Reismételni: a következő falhoz csa- még
1. Raikkönen (finn, McLa- Evelin, 2. Paska Nicolett (mindpódó, a 33. körben Button volt - nault-ból, de láthatóan sokkot ren-Mercedes) 1:29:53.179, 2. kettő Odessza), 3. Lukics Krisztiugyanabban a vízátfolyásos ka- kapott és közvetlenül az ered- Fisichella (olasz, Jordan-Ford) na (Karolina). II. kcs, fiúk: 1. Kinyarban ahol Montoya, Pizzonia ményhirdetés előtt kórházba
1:29:54.010, 3. Alonso (spanyol, rály Kristóf (Karolina), 2. Báés M. Schumacher. Barrichello a szállították. Az első vizsgálatok Renault) 1:29:59.874.
nóczki Dániel (Kodály téri), 3.
45. körben átvette a vezetést, a alapján nem szenvedett súlyos
A világbajnokság állása, az Vágó Levente (Odessza); lányok:
47-ben pedig kiesett (ő és Heid- sérülést. Pedig ott lett volna a élboly, pilóták: 1. Raikkönen 26
1. Fábián Andrea (Karolina), 2.
feld kivételesen műszaki hiba mi- helye a dobogón, mert a futamot pont, 2. Coulthard (skót) 15, 3. Draxler Orsolya (Odessza), 3.
att), ezzel teljessé téve a Ferrari leintették (közben a boxutcában Alonso 14; konstruktőrök:
1. Galicz Andrea (Kodály téri). III
kigyulladt annak a Fisichellának McLaren-Mercedes 41 pont, 2. kcs, fiúk: 1. Mészáros Ottó, 2.
kudarcát.
Lép Roland (mindkettő OdeszAz 55. körben a 7. helyen ha- a kocsija, aki pár percig győztes- Renault 23, 3. Ferrari 16.
I.P. sza), 3. Bővíz Tamás (Németh);
ladó Webber megpördült, nagy ként ünnepelte magát, mert a le-

lányok: 1. Varga Réka (Dózsa), 2.
Vágó Fanni (Odessza), 3. Fekete
Dóra (Madách). IV. kcs, fiúk: 1.
Őze Dániel (Kodály téri), 2. Szabó Gábor (Odessza), 3. Bővíz István (Németh); lányok: 1. Ferenczi Flóra (Karolina), 2. Kardos
Dóra, 3. Révész Anita (utóbbi
kettő Odessza).
Szeged Il-es körzet. I. korcsoport, fiúk: 1. Gaudi Martin, 2.
Horváth Róbert, 3. Fürtön Ádám
(mind Rókus I.), lányok:
1.
Schreiter Virág (Tisza-parti), 2.
Bónus Lilla (Orczy), 3. Tarnai
Orsolya (Tisza-parti). II. kcs, fiúk: 1. Horváth János, 2. Lajkó
Ádám (mindkettő Rókus I.), 3.
Szelyecséni Zsolt (Rókus II.); lányok: 1. Fóris Kata (Tabán), 2.
Fürtön Laura (Rókus I.), 3. Hódi
Mercédesz (Tisza-parti. III. kcs,
fiúk: 1. Tűhegyi Boldizsár, 2.
Kreininger Csaba (mindkettő gedói), 3. Lengyel Attila (Rókus I.j;
lányok: 1. Széles Flóra (JGYTF
Gyakorló), 2. Szalóky Danka
(Rókus I.), 3. Miklós Judit (Gedói). IV. kcs, fiúk: 1. Kozári András (Radnóti), 2. Kovács László
(JGYTF Gyakorló), 3. Draskóczy
Dániel (Radnóti); lányok:
1.
Papp Gabriella, 2. Tűhegyi Sára
(mindkettő Gedói), 3. Szerencsi
Dóra (Radnóti).
Középiskolások. V. korcsoport,
fiúk: Báló Bertalan, 2. Kádár Levente, 3. Varjasi János (mind Dugonics); lányok: 1. Laluska Zsuzsa
(Radnóti), 2. Székely Olga (Eötvös), 3. Dékány Anita (Széchenyi).
VI. kcs, fiúk: 1. Lóczi Attila, 2. Bélteki Pál (mindkettő Széchenyi), 3.
Kúra Zoltán (Dugonics); lányok:
1. Biacsi Ilona, 2. Biacsi Bernadett
(mindkettő Tápai), 3. Bátor Csenge (Tömörkény).
•

A Pest Megyei Atlétikai Szövetség versenyén rajthoz állt a 85
éves korcsoportban a szegedi
Reigl Endre is, aki 3000 méteres
gyaloglásban aranyérmet szerzett.

# Shell GAS

Ismét szenzációs

CIPŐVÁSÁR
Óriási kedvezmények

ADTOGAZKDT
•MEGNYÍLT!«

április 8-tól tavaszi

Szeged, Algyői úton, a Shell

a Mary Cipőboltban!

és nyári modellekre.

benzinkút után 300 m-re

Nyitva: k.-p.: 9-18, szo.: 9-13.
Bejárat a Dankó Pista u. felől.

Schlosser Mester Bt.

SOFA országos
is

ablakok
erkilyajtók

194 000

HELLASORA
TRA V süllyesztett
köszmétéit
re dón y tok is
tokba szerelhető
aluminium

olvasó naponta!
Napi e l a d o t t p é l d á n y :

redőnyök

2003. január:
52 560 db

bajtrali

ajtó

Forrrás: Szonda Ipsos: 2007. II. felev
Nobilis '62 Kft.

FUGGONYVASAR

••••

Sötétítő, dekar- és
csipkefüggönyök széles választékban

STÚDIÓBAN

(Temesvári köz 42.)
NEM DARABOS, SPANYOL

Szeged, Budapesti krt. 5.

NÉMET ÉS GARNDÉNIA
FÜGGÖNYÖK MÉRSÉKELT ÁROI
Wrian Önöketa GITEX Dekor Stúdió

ik-'. Tel.: 3079594-335

*

j j y i ^

2000

A CITY FITNESS

Művelődési ház

JIAPPY

¿ S S S

április 9-én (szerda) 9-16-ig
Szeged Bólint Sándor

whtnmwnmt

Tel.: 62/491-934
Részletes információ:

30/207-7821

MtHv --sri'kt-

_

Fogorvosi

rendelő

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

Szeged, Bárka u. 1.
Rendelési idő:
hétfőtől csütörtökig 8.00-18.00,
péntek 8.00-12.00 óráig.
Telefon: (62) 426-185
Ügyelet: (30) 945-1975

j

A Déiéptek Házépítők Boltja rendkívüli engedménnyel kínálja a
SOFA és HELLASOFA termékeket 2003. május 2-ig.

Homlokzati nyílászárók
32%
Bejárati ajtók
32%
Eleganf belső ajtók
32%
Műanyag nyílászárók, bejárati ajtók . . .40%
HellaSofa termékek
25%
Szeged, Budapesti út 8. • Tel: 62/542-956,62/542-954; Tel/Fax: 62/542-955

Nyitva: Mtf6t6l ptnteMy: 6-16-1«.

KEDD, 2003. ÁPRILIS 8.
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A Diósgyőr is verhető
KOSÁRLABDA
A diósgyőri, 26 pontos vereség
(87-61) után szerdán 18 órakor
az újszegedi sportcsarnokban javíthat a Szeviép-Szeged. Az NB I
A csoportos szegediek a bajnoki
negyeddöntő második meccsén
fogadják a borsodiakat.
Három csapat van a hazai egyébként igen erősnek számító
- női A csoportos kosárlabda-bajnokságban, amelyiket ebben a
sorozatban még nem győzte le a
Szeviép-Szeged együttese. A Pécs
és a Soproni Postás mellett a trió
tagja a szegediek negyeddöntős
riválisa, a Diósgyőr is. A négy közé jutásért vivott első találkozón,
Miskolcon a Szeviép sokáig partiban volt a vendéglátójával.
- Mint a meccs végén kiderült,
az a négy perc, amelyben elhúzott a hazai gárda, kritikus időszaka volt a csapatunknak - emlékezett vissza a hétvégi mérkőzésre a Szeviép trénere, Újhelyi
Gábor. - Ekkor kihagytuk a büntetőket, valamint labdákat adtunk el, ezzel esélyt adtunk arra,
hogy a Diósgyőr ellépjen tőlünk.

Sajnos már nem volt erőnk viszszakapaszkodni. Ritkán adódik a
fiatalok életében ilyen lehetőség,
talán érthető, ha a félideji döntetlen után egy kicsit megijedhettek attól, hogy ebben a színvonalas sorozatban a legjobb
négy mezőnyébe kerülhetnek.
A szakember elmondta, hogy
Szopkó és fex biztos nem játszhat, a korábban sérült, meghatározó kosarasok viszont, így Kajdacsi, Mandache és Varda, egyre
jobb formába lendülnek.
- Bulatovát nehéz pótolni, a
helyettese, a tehetséges Fűrész
pedig még nem bírta el a negyven
perc izgalmait, körülményeit,
hangulatát - jegyezte meg Ujhelyi.
Az edző szerint a diósgyőrieknek a közönség is akkor segített a
legjobban, amikor gond volt, a
szegediek vezetésekor.
- Azt szeretném, ha három
meccsen dőlne el a párharc sorsa. A DKSK sem verhetetlen, de
nekünk is szükségünk lesz a
szurkolók támogatására ahhoz,
hogy az újszegedi sportcsarnokban megverjük őket, azaz a párharcban egyenlítsünk - zárta
gondolatait Újhelyi Gábor.
MÁDI JÓZSEF

Négyben a juniorok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Sole-Szedeák junior férfi kosárlabdacsapata a 4. helyen végzett
az alapszakaszban. A Vezsenyi
Zoltán által irányított együttes a
bajnokság végére egységes, küzdeni tudó, egymást segítő, jó szellemű társasággá formálódott.
Sole-Szedeák-ZTE 90-66, a legjobb szegedi pontszerzők: Molnár
A. (30/6), Haddad (24/12), Kováts

R. (18), Lengyel I. (10). Sole-Szedeák-Dombovár 118-59, a legjobb dobók: Perszki (19/6), Molnár M. (17/9), Molnár A. (17),
Lengyel I. (16), Kováts R. (15),
Haddad (11/3). Debrecen-Sole-Szedeák 64-81,1. d.: Molnár M.
(21/6), Molnár A. (18/6), Kováts
R. (14), Peszki (13/3). Sole-Szedeák-Univer 97-69,1. d.: Molnár M.
(22/9), Szablics (21), Lengyel I.
(16), Molnár A. (15/6).

Gasztányt visszahívják
KÍCK-BOX
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az olaszországi Triesztben nemzetközi kick- és thai-box-gálát
rendeztek. A szegediek sportolója, Gasztány Ferenc KI szabályrendszerben lépett a kötelek közé. A háromszor háromperces
küzdelemben az orosz ellenfelétől 2:l-es pontozásos vereséget
szenvedett. A szervezők az eredménytől függetlenül is elégedettek voltak Gasztánnyal, akit áp-

rilisban újabb mérkőzésre hívtak
meg.
Neves nemzetközi vendégei
voltak Szegednek, miután a
Magyar Sportkarate Szövetség
a WKU (Világszövetség) támogatásával bírói szemináriumot
tartott. Angliából érkezett Colin Payne és Ian John Lewis,
akik a WKU-n kívül több
kick-box (IKL, ISKA) és ökölvívó szervezet (IBF, WBU) bírói
is. Az elméleti és gyakorlati
képzésből álló oktatáson kilencen vettek részt és vizsgáztak
le a nemzetközi instruktorok
előtt.

Kotormán és

Buday nélkül a Dunaferr

BUDAPEST (MTI)

Kotormán Attila (balról) és Mezei Richárd Lele Ambrus és Kővári Árpád (jobbról) jelenlétében írta
alá a z Új s z e r z ő d é s é t .

KÉZILABDA
Izgalmas hét elé néznek a Pick
Szeged NB l-es férfi kézilabdacsapatának szurkolói. Drágán Djukics fiai két rangadót is
játszanak. Holnap Dunaújvárosban csatáznak, majd vasárnap a Fotex Veszprém gárdáját
fogadják.
Nem kicsi, hanem hatalmas lépést tehet a hőn áhított bajnoki
cím megszerzése felé a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely a
héten két kulcsfontosságú mecscset is játszik. Az együttes továbbra is magabiztosan vezeti a felsőházas rájátszást; Dragan Djukics
tanítványai eddig mindhárom találkozójukat fölényesen megnyerték. Hozták a kötelezőket, ám
most jönnek a rangadók. Előbb
holnap 18 órakor idegenben a Dunaferr - szurkolói busz 14 órakor
indul a Szeged étterem elől - ,
majd vasárnap, ugyancsak este
hatkor, a Fotex Veszprém ellen játszanak. A csapattal kapcsolatos jó
hír - a szurkolók kicsit megnyugodhatnak -, hogy Mezei Richárd
újabb kétéves, míg Kotormán Attila l+l éves szerződést írt alá.

BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 14. fogadási heti
nyeremények a jövedelemadó
levonása után a következők. A
totóban 13 plusz egy találatos
szelvény mindössze egy volt,
nyereménye 17 millió 638 ezer
204 forint. 13 találatos szelvény
nem volt. 12 találatos szelvény

41 volt, nyereményük egyenként 73 ezer 765 forint. 11 találatos szelvény 628 volt, nyereményük egyenként 4816 forint.
10 találatos szelvény 5260 volt,
nyereményük egyenként 958 forint.
A góltotóban 6 és 5 találatos
szelvény nem volt. 4 találatos
szelvény . 4 volt, nyereményük
egyenként 19 ezer 463 forint.

Fotó: Gyenes Kálmán

Ne rohanjunk azonban ennyire előre, maradjunk egyelőre a
dunaújvárosiaknál. A Duna-parti klubban igencsak zokon vették, hogy Kertészék a hét végén
elbúcsúztak az EHF-kupától, miután az orosz Dinamó Asztrahánytól hazai pályán 30-27-re
vereséget szenvedtek. A kiesésre
azt lépték a vezetők, hogy hétfőn
menesztették
Buday
Ferenc
edzőt. Az egykori szegedi játékos
és tréner utódja az a Kolics János
lett, aki 1996 és 1998 között már
irányította a Dunaferr szakmai
munkáját.
Az alapszakaszban az újszegedi sportcsarnokban 25-22-re
nyert a Pick Szeged, míg Újvárosban hiába vezetett sokáig a
vendéggárda, Kuzmicsovék egy
góllal, 32-3l-re diadalmaskodtak. Azon a meccsen éppen a
már magyar állampolgár irányító
és a honosításra váró Krivokapics játszott jól, ketten együtt 15
gólt szereztek.
A rangadónak volt egy kulcsmomentuma: az első félidő
utolsó percében Perger Zsolt kapust kiállították a játékvezetők.
A szegedi hálóőr nagyon csalódott volt akkor. Igaz, ez már a
múlt. A Pick hálóőre hetek óta
remek formában véd, bravúrt

bravúrra halmoz. Ziccereket hárít, a csapat egyik legjobbjának
számít. A tegnap délelőtti tréning után beszélgettünk a rutinos játékossal a dunaújvárosi
összecsapás esélyeiről.
- Nagyon sajnáltam - kezdte
az egykori válogatott -, hogy akkor piros lapot kaptam, így a második félidőt már a lelátóról kellett néznem. Éppen most fejeztük be a videózást, a Dunaferr
szombati kupameccsét elemeztük. Ezen nagyon gyengén játszott az Újváros. Edzőnk, Dragan Djukics azt emelte ki a megbeszélésen, ha csapatként kézizünk és küzdünk, akkor mi kerülhetünk ki győztesen a párharcból. Amennyiben a megbeszélt taktikát betartjuk, akkor
nem lehet gond: győztesen térünk haza az első rangadóról. Fő
feladat lesz Krivokapics semlegesítése, döntőnek bizonyulhat a
kikapcsolása. Ma is volt kapusedzésünk, Porobic Haris sokat
gyakorol velünk, külön tréningeztünk, úgy érzem, ez jó hatással van ránk. Társam, Nenad
Puljezevics nevében is ígérhetem, rajtunk nem múlik majd a
győzelem, mindent megteszünk
a sikerért.
SÜLI RÓBERT

Makón szelték a vizet
MUNKATÁRSUNKTÓL

Totónyeremények

FTC-MTK
a nyitányon
LABDARÚGÁS

ÚSZÁS

Gasztány (jobbról) szoros meccsen kapott ki Triesztben.
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A makói uszodában rendezték
meg az utánpótláskupa úszóviadal második fordulóját.
Eredmények; fiúk, 50 m gyors,
'95-ben születettek: 1. Keresztesi
Márkó (SZUE) 40,33, 2. Stefán
Máté (SZUE) 41,89, 3. Schal Zsolt
(Csongrád) 44,27. '96-osok: 1. Rábai Szabolcs (SZUE) 48,48, 2. Török Imre (Csongrád) 57,95,3. Utasi Balázs (Hód Úszó SE) 59,59.
'94-esek: 1. Nagy Ádám (Hód)
36,18, 2. Hegedűs Bence (Szentes)
38,79, 3. Dimovics Dániel (SZUE)
39,21. '93-asok: 1. Lőrincz Ádám
(SZUE) 32,37, 2. Nagy Milán
(SZUE) 32,38, 3. Király Bence
(SZUE) 32,93. '91-esek: 1. Apjok
Gábor (SZUE) 32,09,2. Fehér Gergő (SZUE) 32,31, 3. Szabó István
(Makó) 33,28. '92-esek: 1. Dezső
Szilveszter (Hód) 35,24, 2. Kis-Gerőcz Dávid (Hód) 36,03, 3. Mészáros Viktor (Csongrád) 36,98. 100
m gyors, '89-90-esek: 1. Kenéz Bence (Hód) 1:02,95, 2. Herczeg András (Hód) .1:03,35, 3. Gábe Tamás
(Hód) 1:05,98. 50 m mell,
'95-ösök: 1. Keresztesi Márkó
(SZUE) 55,77, 2. Szabó Csaba
(Hód) 55,81, 3. Oltyán Viktor
(Szentes) 56,94. '96-osok: 1. Rábai
Szabolcs (SZUE) 55,91, 2. Csiky
Patrik (Makó) 1:05,58, 3. Török
Imre (Csongrád) 1:11,21. 100 m

hát, '93-asok 1. Lőrincz Ádám
(SZUE) 1:24,38, 2. Nagy Milán
(SZUE) 1:24,92, 3. Sibalin Dávid
(SZUE) 1:26,11. '94-esek: 1. Nagy
Ádám (Hód) 1:32,97, 2. Dimovics
Dániel (SZUE) 1:42,70, 3. Kis Richárd (Makó) 1:43,52. '91-esek: 1.
Fehér Gergő (SZUE) 1:24,49, 2.
Szabó István (Makó) 1:26,17, 3.
Apjok Gábor (SZUE) 1:27,68.
'92-esek: 1. Kander Bence (Makó)
1:29,98, 2. Kis-Gerőcz Dávid
(Hód) 1:35,91, 3. Balázsa Bence
(Csongrád) 1:40,10. 200 m hát,
'89-90-esek: 1. Kenéz Bence (Hód)
2:26,97, 2. Herczeg András (Hód)
2:37,56, 3. Gábe Tamás (Hód)
2:41,68. Váltók, 4x50 m mell,
'95-96-osok: 1. SZUE 3:52,28, 2.
Csongrád 4:35,78, 3. Makó
5:23,00.
4x50
m
vegyes,
'93-94-esek: 1. SZUE 2:34,52, 2.
Hód 2:55,87,3. Csongrád 3:10,03.
'91-92-esek: 1. SZUE 2:31,91, 2.
Hód 2:37,82,3. Makó 2:46,85.
Lányok, 50 m gyors, '95-ösök: 1.
Szilágyi Nikolett (SZUE) 38,26, 2.
Battancs Flóra (Hód) 40,41, 3. Tárnái Orsolya (SZUE) 45,19.
'96-osok: 1. Vecseri Dorina (Szentes) 50,81, 2. Pálfi Lili (SZUE)
1:00,84, 3. Sibalin Flóra (SZUE)
1:06,49. '93-asok: 1. Nagyi Barbara
.(SZUE) 34,54, 2. Olasz Anna
(SZUE) 36,33, 3. Szabó Lujza
(Hód) 36,83. '94-esek: 1. Szabó Renáta (Hód) 38,28, 2. Kis-Jakab Tímea (Makó) 40,81, 3. Török Gabriella (Hód) 42,12. '91-esek: 1.
Lábdy Alexandra (SZUE) 29,74, 2.
Sebestyén j/anka (SZUE) 33,58, 3.

Benkő Barbara (Makó) 34,25.
'92-esek: 1. Bordás Ágnes (Szentes)
34,13, 2. Gregus Brigitta (SZUE)
34,49,3. Magyar Alexandra (Szentes) 34,78. 100 m gyors,
'89-90-esek: 1. Sallai Ágnes (Hód)
1:04,58, 2. Kiss Petra (SZUE)
1:07,12, 3. Polyák Edina (Szentes)
1:09,33. 50 m mell, '95-ösök: 1.
Szilágyi Nikolett (SZUE) 52,20, 2.
Battancs Flóra (Hód) 53,16, 3. Tárnái Orsolya (SZUE) 55,54.
'96-osok: 1. Vecseri Dorina (Szentes) 1:01,26, 2. Pálfi Lili (SZUE)
1:12,60,3. Marsi Krisztina (Makó)
1:19,48. 100 m hát, '93-asok: Nagyi Barbara (SZUE) 1:27,41, 2.
Olasz Anna (SZUE) 1:33,70, 3.
Angyal Afrodité (Hód) 1:33,81.
'94-esek: 1. Szabó Renáta (Hód)
1:35,47, 2. Kis-Jakab Tímea (Makó) 1:40,74, 3. Szabó Vivien (Hód)
1:51,14. '91-esek: 1. Lábdy Alexandra (SZUE) 1:16,92, 2. Sebestyén Vanka (SZUE) 1:20,93,3. Gulyás-Kiss Ágnes (Hód) 1:25,18.
'92-esek: 1. Gregus Brigitta (SZUE)
1:23,19, 2. Bordás Ágnes (Szentes)
1:26,50, 3. Magyar Alexandra
(Szentes) 1:28,76. 200 m hát,
'89-90-esek: 1. Sallai Ágnes (Hód)
2:36,41, 2. Angyal Beatrix (Hód)
2:53,05, 3. Szepesi Mariann (Hód)
2:58,20. Váltók, 4x50 m mell,
'95-96-osok: 1. SZUE 4:00,52, 2.
Szentes 4:28,61, 3. Hód 4:40,63.
4x50 m vegyes, '93-94-esek: 1.
SZUE 2:54,54, 2. Hód 2:57,08, 3.
Makó 3:17,98. '91-92-esek: 1.
SZUE 2:27,16, 2. Makó 2:45,80,
3. Szentes 2:49,16.

A sorsolás szeszélye folytán már
pénteken, a labdarúgó NB I rájátszásának nyitányán összecsap a
listavezető Ferencváros és a mögötte egy ponttal lemaradva második MTK az Üllői úton. A play
off kétszer ötfordulós lesz, a legjobb hat a bajnoki címért, a
7-12. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszanak. A résztvevők
az alapszakaszban szerzett öszszes pontjukat és rúgott-kapott
góljaikat magukkal viszik.
A felsőház nyitánya, április 11.
(péntek): FTC-MTK (18), Debrecen-Győr (19); április 12.
(szombat): Újpest-Siófok (18).
Alsóház, április 12. (szombat):
Sopron-Dunaferr (16.30), Békéscsaba-Kispest (16.30) Videoton-ZTE (18.30).
«
Az oda-visszavágós, egyenes kiesésű rendszerű labdarúgó Bajnokok Ligája mai negyeddöntőjének programja: Real Madrid (spanyol-Manchester United (angol), Ajax Amsterdam (holland)—AC Milán (olasz). Mindkét
meccs 20.45-kor kezdődik.

Drámai csata
MUNKATÁRSUNKTÓL

Botrányos, verekedésekkel, félbeszakításokkal tarkított, hoszszabbításos találkozón 13-1 l-re
nyert az FTC a címvédő Honvéd
ellen a férfi vízilabda OB I 1-4.
helyért történő rájátszásában. A
8 pontig tartó párharc állása:
5-3, a Honvéd javára.

Pontmentés
MUNKATÁRSUNKTÓL

Rangadót játszott a Floratom-Szeged NB I/B-s férfi asztalitenisz-csapata: idegenben, Tatabányán állt asztalhoz.
Az egyesek után döntetlen volt
az eredmény, majd a hazaiak
5:3-ra elhúztak. „Robbantottak"
a vendégek, remek játékkal sikerült fordítaniuk, 8:6-os vezetésre
tettek szert. Nem mindennapi izgalmakat hozott a végjáték: az
utolsó mérkőzésen Göndös Gábor meccslabdát hárítva nyert, így
a Szeged értékes döntetlent ért el.
Az előző fordulóban is két ponttal gazdagodtak Lukácsék, ugyanis a Hajdúszoboszló feladta a találkozót, így a szabályok szerint
18:0-lal a Szegedé lett a győzelem.
TATABÁNYA-FLORATOM SZEGED 9:9
A szegedi győzelmeket szerezték: Bohács
Gábor 3, Dumitru István és Lukács Levente 2 - 2 , Göndös Gábor és a Boh á c s - D u m i t r u páros.

Szegedi
sikerek
FALLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden tartották az utánpótlás
korú fallabdások országos körversenyének ötödik fordulóját. A szegedi Tisza SE versenyzői két kategóriában őrzik vezető helyüket.
Eredmények, Ull: 3. Baláspiri
Ádám (Tisza SE), 4. Nagy Nedda
(Tisza SE). U13 fiúk: 1. Hoffmann
Péter (Tisza SE), 2. Vass Máté (Tisza SE). U15leány: 2. Kiss Orsolya
(Tisza SE), 4. Balázs Andrea |Tisza
SE). UIS fiú: 1. Baláspiri Dávid (Tisza SE), Balogh Áron (Szeged-Platán), 3. Balázs András (Tisza SE), 4.
Csikós Márton (Szeged-Platán).
U17 fiúk: 1. Varga Adnán (Budapest), 3. Tóth Barnabás (Szeged-Platán), 4. Márton Tamás (Szeged-Platán).
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Szem a kézen

Lynch
közleány

FARKAS CSABA

HOLLYWOOD (MTI)

Mikor Thakács fölszállt a buszra, már ott ült a
két, szőke lány. Nem figyel rájuk, leül mögéjük
Th.. a busz indul, negyedúton vannak immár,
két város között. A külső ülésen helyet foglaló
lány megmarkolja az előtte lévő műanyag szék
fogantyúját, és láthatóvá lesz kézfején egy csodálatos, igéző: szem. Egyetlen,
borostyánszínű
szem. „Élethű tetkó", állapítja meg Thakács.
„Kár, hogy csak egy", folytatja - a lányok közben
elmélyülten diskurálnak -, s a szem egyszer csak
lustán lecsukódik, majd újra fölnyílik. Ha néhány évvel ezelőtt látja ezt Thakács, sürgősen leszáll a buszról - előtte természetesen
megnyomja a leszállásjelzó gombot -, vagy legalábbis titokban megcsípi magát, hogy most akkor ébren
van-e, illetve álmodik: esetleg körbenéz, vészféket keres, hasonlók. Most azonban nem tanúsít
leszállásra utaló magatartást Thakács, nem csípi
meg magát, nem kutat vészfék-elérhetóség
után
- ül. ül, csak ül. A szem - amelyről kiderült: egyáltalán nem tetovált, igazi, szemhéj is tartozik
hozzá, alul-fölül, seprűsűrű szempillákkal,
belső
sarkában szemzug -, fölötte koromfekete
szemöldök elnyújtott háromszöge - néz, néz, azaz
nem csupán néz, láthatólag lát is. Nyomon követi az ablakon túli, elsuhanó, kopasz-szürke, kora
áprilisi tájat, bár úgy tűnik, nem igazán izgatja a
látvány, a bíborvörös barkákat bontott nyárfák
sora, a szögletes szárnyú, fekete-fehér, csapongó
bíbic, az első gólya a szántáson, a légben a buszszal párhuzamosan,
vele egyazon
sebességgel
száguldó gerle, az égben a kondenzcsík, a szembejövő forgalom sem érdekli; figyelmét az utasok
sem kötik le. „De hogy került oda; Hogy kerül a

szem a kézre ?", találgat Thakács. Mondjuk, és ez
csak egy lehetőség a számtalan közül, kiágazott
ugyan a szemgödörbe a szemideg, aztán kúszott,
kúszott tovább, a halánték bőre alatt egészen a
fülig jutott, a fülkagylóig, s azt kecsesen megkerülve, közvetlen a kagyló mögött lecsúszott a
nyakerekkel egy nyalábban a jobb-vállig, a vállból a kar alsó felén, ott, ahol az erek mennek, a
csuklóig iramodott, ott gyors kanyarulattal fölkúszott a kézfejre, itt kellőn beágyazódott, kifejlődött végén a szem, a látószerv, előbb még bőr borította, később a bőr, az ujjakra merőleggel, fölrepedett, a repedés egyre tágult, a két szegélyből alsó-felső szemhéj keletkezett - az élükön szempillával, a szem fölött szemöldökkel -, a zavaroskék, hályogos szem borostyánkő-színűvé
lett,
látni kezdett, benne a pupilla tengermély.
„Nyilván így történt. Vagy máshogy", gondolja
Thakács; a szem - közben a kézfej
változatlanul
markolja az ülésfogantyút - már őreá tekint. Th.
visszanéz, szemeznek, ő, igen, s a lány kézfeje.
Nézi, nézi Thakácsot a kézfej,
lecsukódik-nyílik
a borostyánszínű szem, aztán... Aztán
mintha
könnyezne. Talán sír ? Sír a kézfejen a szem ? Sír
a lány1 - Megállónál fékez a busz, elköszön társától a látó kezű szőkeség, s amikor, az ajtó felé
oldalazva, Th.-nak félig háttal állva, megrázza
hosszú haját, Thakács láthatja pillanatra: egyetlen szem sincs arcában, a duzzadt ajkak, a finom
orr fölött nincs semmi, a láthatatlan szemgödröket bizonyára kötőszövet tölti ki. „Az egyik szemét tehát láttam, bárcsak lecsókolhatnám
könynyeit. A másiknak is", sóhajt magában Thakács.
„Vajon hol a másik szeme lTalán a... Talán..."

KEDD, 2003. ÁPRILIS 8.

TÜKÖR»

Ryan közlegény után Jessica
Lynch „közleány" lett Amerika
sztárja. A filmbeli, II. világháborúban eltűnt és megtalált fiatalember után jött egy teljes egészében valódi, tűzről pattant amerikai vidéki lány, aki túlélte az iraki háborút, és aki mára a bátorság, a kitartás, a lehetetlen legyőzésének jelképe lett az Egyesült
Államokban, és akinek megfilmesítéséért már a hollywoodi
producerek is versengenek. Jessica Lynch március 25-én került
egységével iraki katonák kereszttüzébe. 14 társával együtt két napig halottnak hitték. Március
27-én azonban sikerült nyomára
bukkanni, megtalálni, és a súlyosan sebesült lányt kimenteni a
tűzvonalból. Jelenleg egy németországi amerikai katonai kórházban ápolják. Megmenekülése hírére valóságos népünnepély tört
ki szülőfalujában, a Nyugat-Virginia állambeli, alig 100 lakosú
Palestine-ban: közös imákkal,
szirénákkal, autódudákkal, és
tűzijátékkal fogadták az örömhírt, miközben vezető amerikai
lapok és magazinok közölték
mosolygós, egyenruhás fotóját.

Hetvenhét év
vadházasság

Sok felhő, hózáporokkal
Készítette

Többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb rövid időre bukkanhat elő a nap
Többfelé kell kisebb havazásra, hózáporra számítani
Szeged
Hód mezovásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek
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Németh György karikatúrája

- N y u g i , jogilag tisztának tűnik...

Hatékony csalikocsi
MESA (MTI)

A Vodafone cégcsoport magyarországi tagja, a VR.A.M. Rt.

ÜZLETVEZETŐ és
ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
munkatársat keres szegedi

márkaboltjába

(Referenciaszám: ÜÜH/DM 0408).

Az ideális jelölt:
• közép- vagy felsőfokú végzettségű (kereskedelmi végzettség
előnyt jelent),
• többéves értékesítési területen
szerzett tapasztalattal rendelkezik (távközlési tapasztalat előny),
• többéves vezetői tapasztalatot
szerzett,
• számítógépes ismeretekkel
rendelkezik (Word, Excel),
• kommunikációs szinten beszéli
az angol nyelvet,

• ügyfélorientált,
• kiváló problémamegoldó
készségű,
• megbízható, precíz munkavégzésű.
Az állás betöltésének feltétele
érvényes erkölcsi bizonyítvány.

o

vodafone

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy magyar nyelvű
önéletrajzát kísérőlevéllel és a referenciaszám feltüntetésével, a hirdetés megjelenésétől számított 1 héten belül küldje el az alábbi címre:
Vbdafone, humánerőforrás-osztály, 1062 Budapest, Váci út 1-3.,
Westend City Center, fax: 06-1/288-3310, e-mail: allas@vodafone.hu

A biztosítók adta csalikocsikkal
fogdos autótolvajokat a rendőrség Arizona államban. A csalétekautókat olyan helyeken parkoltatják, ahol sok a lopás - például bevásárló központok mellett. Ha a tolvaj kinyitja a kocsi
ajtaját, vagy beindítja a motorját,
avagy csak odébbtolja az autót, a
benne elhelyezett érzékelők riasztják a rendőrség diszpécserét,

aki értesíti a csaliautóhoz legközelebb járőrözőket. Ok azután
egy számítógép képernyőjén műholdas nyomkövetés révén láthatják, hogy merre tart a tolvaj.
Ahogy közelébe érnek a rendőrök, beszólnak a diszpécsernek,
hogy nyomja meg a „lopás vége"
gombot: állítsa le távkapcsolással a csaliautó motorját. A meglepődő tolvaj elmenekülni se
tud, mert a kelepcekocsik legtöbbje rá is zárja az ajtóit.
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HÉTFŐI rejtvényünk helyes megfejtése: Könnyebb két dollárt elverni, mint megtakarítani egyet.
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Felhős

Változó

Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 348 cm (hőfoka 8.2 C°), Csongrádnál 319 cm,
Mindszentnél 357 cm. A Maros Makónál 82 cm.
A Nap kel: 6.09, nyugszik: 19.22. A Hold kel: 11.58, nyugszik:
24.24

Dakotai szexualitás
BISMARCK (MTI)
Még mindig 'tiltja a törvény a
vadházasságot
Észak-Dakotában. Az élletársként együtt élő
párok szexuális bűncselekményt
követnek el és börtönnel büntethetők. Az amerikai szövetségi ál-

lam szenátusa 26 szavazattal 21
ellenében a minap elutasította a
vadházasság elleni, csaknem évszázados törvény hatályon kívül
helyezését, így az továbbra is érvényben van. Észak-Dakotában
jelenleg több mint 11 ezer „vadházaspár" él.

Dohánybolond ételek
NEW YORK (MTI)
Dohánnyal megbolondított ételeket kínál egy New York-i étterem a nikotinra éhezőknek, ha
már egyszer a nagyváros új törvénye értelmében a legtöbb bárban
és étteremben tilos rágyújtani az
ottani vendéglátós alkalmazot-

tak egészségének védelme végett.
Egy olasz étterem egyik specialitása a dohányos vesepecsenye
dohányos-boros öntettel és szárított dohánylevél körettel. Deszszertként a séf egy olasz édességet, a dohánnyal fűszerezett panna cottát ajánlja egy pohárka dohányleves grappával.

Gázmérgezett bírók
NYITRA, POZSONY (MTI)

Húsz bíró kapott enyhe gázmérgezést ismeretlen anyagtól Szlovákiában, a nyitrai bíróságon. A
laboratóriumi
vegyelemzésnek
alávetett gáz egyelőre ismeret-

Pokoli kilátás, egyedi szempont
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., függőleges 27. és 48. számú soraiban egy ateista
alapvetést teszünk közkinccsé.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Olasz futballklub. 13. Adj tájékoztatást! 14. Idegen Anna. 15. Progresszív energia. 17. Nemi jelleg. 18. Avítt. 19.
Hajóépítő anyag. 21. ...hajtásos. 22. Gyomorállapot. 23. Mózes öt könyve. 24.
Számtani művelet jele. 25. Vágórésze. 26. 0. K. E. 27. Filmféle. 28. Tápanyag.
29. Ebben az időben. 30. Ezzel szemben. 31. Nagyon ócska. 33. Semmi számmal. 34. Észak-afrikai kikötőváros. 36. Igekötő. 37. Francia autójel. 38. Maró
méreg. 43. ...de Janeiró. 45. Éjfél! 46. Nadrágmárka. 47. Ipszilon. 48. Tantál.
49. Ellentétes kötőszó. 51. Félig! 52. Földforgató.
FÜGGŐLEGES: 1. Sötét lelkű. 2. Forró égövi ehető gumós növény. 3. Hozzánk
közel elhelyezkedőkre. 4. Nikkel. 5. Kiirtásra ítélt szőlőfajta. 6. Azonos a 47.
számú sorral. 7. Kiváltó tényező. 8. Gusztustalanul vidul. 9. Ócska talaj. 10.
Döntő hányad. 11. Nem valódi. 16. Harmadik ember. 20. Rengeteg egyede. 21.
Shakespeare híres hőse. 22. Tujaszerű keleti örökzöld őscserje. 24. Személyes
névmás. 25. Görög betű. 27. A megfejtés második sora. 28. Zola utóneve. 30.
Doktor kurtán! 32. Zajos állati lakhely. 34. Dedó. 35. Bibliai figura. 39. Mohamedán. 40. Kelvin. 41. Idegen sör. 42. Vagdal. 44. Irodalmi alkotás. 48. A megfejtés harmadik sora. 50. Mutatószó. 51. Ugyancsak. 53. Építőanyag. 54. Bór.
55. Kisebb római szám. 56. Mega. 57. Kérdőszócska.

ö

A hideg levegő utánpótlása megszűnik térségünkben, (gy a télies, hideg időnek
lassan vége szakad. Szerdától egyre melegebbek lesznek a nappalok, de eleinte még
éjszakai fagyokra számítani kell. Az erős szél is mérséklődik.

0KLAH0MA CITY (MTI)
N e m ugrott fejest a házasságba
az az oklahomai pár, amely csak
77 évi együttélés után kötött házasságot. A frigyet amúgy még
most sem ők akarták, hanem
unokáik. A 95 éves vőlegény,
Zyness O'Haver és a 94 esztendős menyasszony, Sallie Warren
esküvője elsősorban az ismerkedési időszak hosszát tekintve
rendkívüli, de a ceremónia sem
volt teljesen szokványos. - Ideje
volt, hogy visszaadjam a becsületét - mondta a sajtónak feleségéről az újdonsült férj. Nászútjukról nem közöltek semmilyen tervet - jelentette a Reuter. A „friss"
házasok amúgy 1925 táján kezdtek együtt élni. Szomszédaik azt
hitték, házasok, majd pedig gyerekük és unokáik is. Aztán pár
éve a családtagok elkezdték firtatni, hogy hol lehet a házasságlevelük, mire összevissza hazudoztak és lelepleződtek.
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lennek bizonyul: nem tudják
azonosítani. Újabb méréseket
végeztek, addig a bíróság épületébe tilos a belépés. A húsz bírót az
orvosok a helyszínen látták el, de
egyiküket sem kellett kórházba
szállítani.

ISTEN ÉLTESSE!
DÉNES
Dénes a görög Dionüszosz latin
alakjának rövidülése. Jelentése: a
bor és szőlő istenének ajánlott.
Gábor Dénes magyar származású
angol
elektromérnök
1971-ben kapott fizikai Nobel-díjat a holográfiai módszer
felfedezéséért és fejlesztéséért. A
hologramot mára már az élet
szinte minden területén alkalmazzák a hamis bankjegyek kiszűrésétől a cigarettazárjegyekig.
Más névnap: Júlia, Lídia, Valter.

A NAP VICCE
- Kisfiam, azt szeretnénk, ha orvosnak tanulnál tovább...
- Ugyan, apa, jól tudod, hogy
egy legyet sem tudok megölni...

